
elnyert jogokról és szabadságokról senki kedvéért nem fogunk lemondani! Éljen
Ukrán Máramaros egyesülése anyaországával, Szovjet Ukrajnával!

Dicsõség hõsi felszabadítóinknak, a Vörös Hadseregnek! Éljen atyánk, a Nagy
Sztálin!

Sziget város polgári gyûlésének megbízásából
az elnökség

Poporul, (Ziar Democrat), 1945. február 1.
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34.
AZ MNSZ KOLOZSVÁRI TITKÁRSÁGÁNAK VÉDELMET KÉRÕ
LEVELE VOROSILOV MARSALLHOZ, ÉSZAK-ERDÉLY KATONAI

PARANCSNOKÁHOZ

Kolozsvár, 1945. január 30.

Marsall Úr!657

Észak-Erdély milliós magyar népességének egyetlen politikai szervezete a
Magyar Népi Szövetség, amely a dicsõ Vörös Hadsereg védelme alatt az új,
demokratikus, szabad élet alapjait fekteti le.

Annál elkeserítõbb az a tény, hogy Kolozsvár környékén a magyar parasztok
tömegei bizonyos dél-erdélyi román fasiszta hatóságok terrorja alatt élnek. Kolozs-
vár környékérõl a dél-erdélyi tömegek küldötteik útján keresik fel titkárságunkat,
védelmet keresve és kérve a koncentrációs táborokba való tömeges elhurcolás és
az erõszak elõl. A földrajzi helyzet és a szervezettségünk miatt kötelességünk
politikai segítséget nyújtani a Kolozsvár környéki dél-erdélyi magyaroknak, s
teljesíteni kérésüket, annál is inkább, mivel az itteni magyarok nyugtalanul kísérik
figyelemmel azok sorsát, akik jelenleg a román állam fennhatósága alatt élnek.

Tudnunk kell, hogy a román fasiszta hatalom az elmúlt négy évben fel akarta
áldozni a magyarokat az oroszok [sic!] elleni háborúban, ezért a magyarok a
hadkötelezettség elõl [Észak-]Erdélybe menekültek. A helyi [magyar] hatóságok
nacionalista megfontolásból bizonyos védelmet biztosítottak számukra. A román
csendõrök jelenleg elfogják és koncentrációs táborba küldik ezeket az embereket,
azzal a váddal, hogy háborús bûnösök. Ott a koncentrációs tábori élet minden
borzalma vár rájuk.

Ezzel az ürüggyel éppen azokat viszik el, akik az elmúlt idõkben a kommunista
mozgalom vezéregyéniségei voltak. (Pl. a Torda megyei Tordaszentlászló elöljáró-
ját.) A helyi [román] hatóságok hamis jegyzõkönyvekkel dolgoznak, a valóságnak
nem megfelelõ tényeket írnak le a kihallgatott magyar lakos rovására, pl. mintha
az hitlerista és vasgárdista lett volna. Ha a kihallgatott nem akarja aláírni a saját
halálos ítéletét tartalmazó jegyzõkönyvet, akkor addig verik és fenyegetik, amíg
alá nem írja.

E fenyegetõ veszély elõl a magyarok százai menekültek Észak-Erdélybe, az
oroszok védelmét keresve.

Az észak-erdélyi milliós [magyar] tömeg, melynek 90%-át a proletariátus teszi
ki, a magyar nemzetiségi szervezet segítségét kéri, hogy a Kolozsvár környéki,
dél-erdélyi demokratikus néptömegek ne válhassanak a [román] sovinizmus áldo-
zatává.
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Az észak-erdélyi magyarok a huszonkét éves nemzeti elnyomás és a négy éves
fasiszta uralom után, a szovjet hadvezetés védelme alatt állva a történelemben
elõször élvezik a politikai szabadságot, s egyhangúlag követelik, hogy ez a helyzet
állandósuljon.

Az észak-erdélyi magyarok szempontjából ugyanilyen fontos, hogy a politikai
szabadságjogot terjesszék ki a városon kívülre is, s a nemzeti egyenjogúság is
mihamarabb biztosítva legyen. A kolozsvári magyarok az erdélyi magyarság
nevében mély hálájukat fejezik ki Sztálin Marsallnak és a szabadságot hozó Vörös
Hadseregnek azért, hogy Észak-Erdély magyar tömegeit megszabadította a mérhe-
tetlen szenvedésektõl, s azt kérik, hogy a jövõben se tagadja meg tõlük a védelmet.

Mély tisztelettel:
A Magyar Népi Szövetség titkársága

Kolozsvár, Farkas u. 7.

Erdélyi Múzeum-Egyesület Levéltára, Nagy György-hagyaték, Demeter János gyûj-
temény, sz. n. kézzel írott, cirill betûs, orosz nyelvû fogalmazvány.
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35.
A MÁRAMAROSI RUSZINOK KONGRESSZUSÁNAK KÉRVÉNYE

SZTÁLIN MARSALLHOZ
A SZOVJET-UKRAJNÁHOZ VALÓ CSATOLÁSUKRÓL

Máramarossziget, 1945. február 4.

Moszkva, Kreml.

Szeretett Atyánk, Joszif Visszarionovics!

Messzirõl, a Tisza partjáról, az ukrán Máramarosból küldjük õszinte üdvözle-
tünket a testvéri segítségért, amit népünknek a nehéz idõkben adott és amiért
felszabadított az idegen igából.

Az õsi ukrán Máramaros, több mint 30.000 lélekkel a 17 tiszta ukrán községbõl,
a nem túl távoli múltban leírhatatlan politikai és nemzeti körülmények között élt.
A mi népünk minden szempontból ki volt szolgáltatva az idegen uralomnak. Az
orosz-ukrán törzstõl elszakadva, a nemzeti létéért határozott és egyenlõtlen harcot
folytatott több mint kilencszáz éven át.

Erdõink, legelõink, termõföldjeink és sóbányáink idegen népek prédájául estek.
Népünk a gyõztesek rabja lett. A megszállók elvették a vérrel öntözött földjeinket
és népünket halálra ítélték.

Még azt a jogunkat is elrabolták, hogy ukránoknak nevezhessük magunkat és
gúnyosan „magyar ruténoknak” neveztek. Azt, aki ukránnak merte nevezni magát,
a legnagyobb kínoknak vetették alá.

Kilencszáz éves harcunk során sok vér és könny folyt és sok sóhaj emelkedett
a magasságos ég felé. Egyetlen jogunk csak az volt, hogy szülessünk, meghaljunk
és rabok legyünk.

A magyarok után a románok igáztak le minket, akik 1919-ben a Saint-Germaini
béke után erõvel elszakítottak Ukrán Kárpátaljától és Romániához láncoltak.
Ugyanolyan zsarnokian viselkedtek, mint korábban a magyarok. Amíg õk uralkod-
tak az ukrán Máramarosban, a Tisza partján 17 tiszta ukrán községben egyetlen
ukrán nyelvû iskola sem volt, a gyerekeket arra kényszeríttették, hogy idegen
nyelven tanuljanak, hogy ily módon analfabétizmusban és sötétségben maradjunk,
megfosztva nemzeti méltóságunktól és kultúránktól. Nem engedték, hogy ukrán
könyveket és újságokat olvassunk. A csendõrök minden ukrán nyelvû irodalmi
terméket elkoboztak. Még az „ukrán” elnevezést is szigorúan betiltották. Azokat
pedig, akik mégis csak ukránnak merték nevezni magukat, ellenõrizték, bebörtö-
nözték õket, hogy lehetetlenné tegyék a néppel való kapcsolatukat. Azokat a
falusiakat, akik ukrán nyelvû iskolákat merészeltek kérni, a börtönnel fenyegettek,
üldözték és gyötörték õket.
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