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Tanácsának ülésérõl. Bukarest, 1987. március 20.

Az 1987. február 26-án és 27-én megtartott úgynevezett Magyar Nemzetiségû Dolgozók
Tanácsának ülésén résztvevõ küldöttek közül néhányan arról számoltak be, hogy a biztonsági
szervek mintegy túszként kezelték õket. A küldöttek közül azokat, akiket felszólalásra, illetve
Magyarország elítélésére kényszerítettek, már elõzõleg elkülönítették. Élelmet senkinek sem
adtak, de a jelenlévõk többségének engedélyezték, hogy személyes szükségleteik kielégítésére
vásárolhassanak.

Nem ez volt a helyzet azokkal, akiknek az elkövetkezõ két nap egyikén fel kellett
szólalniuk. Õk nem hagyhatták el szobáikat. Így éhezve kellett végigülniük a programokat,
minthogy a konferenciaterem büféjét csak röviddel Ceauºescu érkezése elõtt nyitották ki,
amikor is már senkinek sem engedték meg, hogy ott sorba álljon.

A Magyar Nemzetségû Dolgozók Tanácsának felszólaló tagjai beszédük szövegét 25-én,
az esti órákban kapták kézhez. Mint néhányuk elmondta, ekkor már senki elõtt sem volt titok,
hogy azok szerzõi az Agerpres nevû román híriroda és a Sãptmâna valamint a Contemporanul

címû bukaresti lapok egyes újságírói voltak.
Hírek szerint – mint arról már beszámoltunk – egy fiatal kolozsvári (Cluj) munkás

megtagadta a kezébe adott szöveg felolvasását. Ezt követõen – így a hivatalos változat –
kiugrott egy bukaresti szálloda nyolcadik emeletérõl.

Megtagadta a felszólalást Demény Lajos, a Történettudományi Intézet munkatársa, ismert
tudós is, valamint Dancsuly András, a Kolozs megyei Magyar Nemzetiségû Dolgozók Taná-
csának elnöke, a kolozsvári egyetem prorektora.

Hírügynökségünk Koppándi Sándortól, a Szocialista Mûvelõdési és Nevelési Tanács egyik
vezetõ funkcionáriusától értesült, hogy Jakab Éva, a Kolozsvári „Someºul” nevû kötöttárugyár
technikusa panaszt tett a munícipiumi pártbizottságon, mert felszólalásának szövegét a romá-
niai sajtó meghamisítva közölte, beleírva vaskos magyarellenes támadásokat. Jakab Éva
közbelépésére, a helyi újság már nem vette át az elõzõleg a bukaresti Elõrében megjelentetett
szövegét.

A februári plenáris ülés utóeseményeihez tartozik, hogy Rácz Ernõt, az RKP Kolozs megyei
bizottságának gazdasági ügyekkel foglalkozó titkárát nem erõsítették meg újra funkciójában.
Így, most elõször, a kolozsvári pártvezetésben nem foglal helyet magyar nemzetiségû titkár.
Rácz egyébként szintén felszólalt az úgynevezett Magyar Nemzetiségû Dolgozók Tanácsának
ülésén. Visszautasította a bécsi utókonferencián Románia nemzetiségi gyakorlatával kapcso-
latban megfogalmazott kritikát, s ajánlotta a nemzetközi találkozó résztvevõinek, hogy láto-
gassanak el Erdélybe és személyesen gyõzõdjenek meg a helyzetrõl.
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