
8. Az MNSZ kolozsvári titkárságának levele Vorosilov marsallhoz, Észak-Erdély kato-
nai parancsnokához. Kolozsvár, 1945. január 30.

Marsall Úr!

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 a
dél-erdélyi román fasiszta hatalom terrorja alatt élnek. Kolozsvár 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 bizo-
nyos 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 elöljáróját.) A helyi [román]
hatóságok hamis jegyzõkönyvekkel dolgoznak, a valóságnak ne 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 aláírja.

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

Az észak-erdélyi milliós [magyar] tömeg, melynek 90%-át a városi proletariátus teszi ki,
a magyar nemzetiségi szervezet segítségét kéri, hogy a Kolozsvár környéki, dél-erdélyi
demokratikus néptömegek ne válhassanak a [román] sovinizmus áldozatává.

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 megszaba-
dította a mérhetetlen szenvedésektõl, s azt kérik, hogy a jövõben se tagadja meg tõlük a védelmet.
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