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Az 1977-es romániai bányászsztrájk 
egyik magyar részvevője nyilatkozatban fordul az USA Kongresszusához 

 
 1977 nyarán az Erdély dél-nyugati részén lévő Petrozsényban (Petrosani) 
bányászsztrájk volt, amelyet a román kormányzat példátlan brutalitással vert szét.  
Ceausescu államelnök emberi hitványságát példázza, hogy a munkásokkal kötött 
megegyezés egyetlen pontját sem tartotta be, ezzel szemben a sztrájk két 
szervezőjét meggyilkolták, több ezer bányászt pedig az ország legkülönbözőbb 
részére deportáltak. 
 
 Most jutott el hozzánk a nagyszabású munkásmegmozdulás egyik magyar 
résztvevőjének még 1985 elején írt nyilatkozata.  A nyilatkozat írója Hosszú 
István bányász, akinek a sztrájk után kényszerlakhelyt jelöltek ki szülővárosában 
és megfosztották az állampolgári jogok gyakorlásának szinte valamennyi 
lehetőségétől.  Ezért úgy határozott, hogy elhagyja az országot és az USA-ban 
szándékozik letelepedni.  Nyilatkozatát az alábbiakban, teljes terjedelemben 
közöljük: 
 
 "Hosszú István bányász, az 1977 augusztusi sztrájk részvevője a 
következőket hozom az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusának és Szenátusának 
tudomására. 
 

 1.  Nem értek egyet azzal, hogy Romániában a szakszervezetek csak mint 
a pártpolitika hajtószíjai működnek.  Tiltakozásul már 1972-ben kiléptem a 
munkásoknak sem jogait, sem érdekeit nem védő úgynevezett szakszervezetből. 

 
 2.  Nem értek egyet azzal, hogy a zsilvölgyi bányászok 14 pontba 
foglalt követeléseit, amelyeknek teljesítését az RKP főtitkára 1977. 
augusztus 3-án Lupényben (Lupeni) személyesen megígérte és amelyeket a 
hatóságok rövid ideig teljesítettek is, ma már nem ismerik el.  A főbb 
követelések a következők voltak: 
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o A munkaidő csökkentése napi 8 óráról 6 órára. (1983 óta a 
bányászok ismét napi 8 órát dolgoznak.) 

 
o Annak a határozatnak a megváltoztatása, mely szerint a bányászok 

nyugdíjkorhatárát 50-ről 55 évre emelik.  (Ma csak azok a 
bányászok mehetnek 50 éves korukban nyugdíjba, akik legalább 20 
évet dolgoztak a föld alatt.) 

 
o Annak a határozatnak a megváltoztatása, mely eltörölte a III. 

fokú rokkantságot és betegnyugdíjat.  (Ma elmondható, hogy a 
határozatot nem változtatták meg méltányos és érdemleges módon, s 
ez elsősorban a bányászok érdekeit sérti, akik egészsége a 
körülmények és munkabalesetek folytán különösen veszélyeztetve 
van.) 

 
o Olyan munkásbizottságok létrehozása, melyek jogában és hatalmában 

áll az alkalmatlannak vagy korruptnak bizonyult vezetők 
leváltása. 

 
o A bányavidék megfelelő élelmiszerellátásának és megfelelő 

egészségügyi kádereknek a biztosítása.  (A jobb egészségügyi 
ellátás megszervezése a sztrájk egyetlen pozitív eredménye, az 
élelmiszerellátás azonban nem javult.) 

 
o Megfelelő munkahely biztosítása a bányászok családtagjai számára.  

(Részben ez a követelés is teljesült.) 
 

o Annak követelése, hogy a rádió és televízió tárgyilagosan 
ismertesse a sztrájk előzményeit és lefolyását.  (Ezt a mai napig 
sem teljesítették.) 

 
 3.  Nem értek egyet azzal, hogy az 1977-et követő években a sztrájk 
szervezésében részt vett bányászokat kényszerrel kitelepítették a Zsil 
völgyéből, alulírottat például szülővárosába, Szovátára.  Nem értek egyet a 
hivatalos magyarázat szűkszavúságával, mely szerint Jurca mérnököt, a 
bányászok egyik fő szóvivőjét, véletlen baleset következtében lőtték volna 
agyon a Petrozsény-Petrila (Petrosani-Petrila) közötti térségben fekvő 
alagútnál egy évvel a sztrájkot követően és nem értek egyet azzal, hogy 
Jurca mérnök családja nyom nélkül eltűnt a Zsil-medencéből. 

 
 4.  Nem értek egyet azzal a szereppel, amit a politikai rendőrség 
játszik a mai Romániában, felügyelete alatt tartva az élet minden 
területét, a termelés megszervezésétől kezdve a magánéletig, behálózva a 
társadalom minden egyes részecskéjét.  Tiltakozom az ellen, hogy 
alulírottat 1977 augusztusa óta 72 alkalommal hallgatták ki a Securitate 
emberei. 
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 5.  Nem értek egyet az RKP politikájával általában és nemzetiségi 
politikájával különösen.  Nem értek egyet a magyar nyelvű oktatás és 
kultúra visszaszorításával.  Csatlakozom az Ellenpontok folyóirat 
programjához a nemzetiségi kérdés megoldása tekintetében. 

 
 6.  Nem értek egyet azzal, hogy állandóan zaklatják és meghurcolják 
Szőcs Gézát, az Erdélyben élő magyarok és németek érdekeinek szószólóját, 
aki az egész román nép jogfosztottsága ellen és a különböző nemzetiségek 
jogegyenlőségéért küzd.  Szolidaritást vállalok vele, valamint Dorin 
Tudoran, Constantin Mihai Botez, Gheorghe Calciu-Dumitreasa román 
értelmiségiekkel, és szolidaritást vállalok a politikai okokból börtönbe 
zárt Radu Filipescuval, Visky Árpáddal és Borbély Ernővel. 

 
 7.  Támogatom Szőcs Géza két javaslatát a romániai szakszervezeti 
mozgalom kiépítésére és egy ENSZ-védnökség alatt működő nemzetközi 
kisebbségvédelmi szervezet létrehozására, melyet romániai magyarként már 
csak azért is fontosnak tartok, mivel egyaránt képviselheti a Magyarország 
határain kívül élő magyarok és a Románián kívül élő románok érdekeit is. 

 
 8.  Nem értek egyet az egyes vallásfelekezetekhez tartozók üldözésével 
és megbélyegzésével, mint amilyenek például a Jehova tanúi. 

 
 9.  Nem értek egyet a kötelező túlórákkal és egyes vasárnapok és 
ünnepnapok kötelező munkanapokká nyilvánításával Romániában, és úgy 
gondolom, a szombati nap munkaszüneti nap kellene legyen.  Ezen 
álláspontomért és fentebbi nézeteimért munkahelyemen, a szovátai "Munca" 
kisipari szövetkezetben 1984 őszén sztrájkba léptem és a közeljövőben ismét 
bejelentett sztrájkba lépek. 

 
 10.  Az amerikai nemzet anélkül, hogy a "belügyekbe" avatkozna, 
pusztán már a hatalomnak kiszolgáltatott népek sorsa iránti érdeklődéssel 
is nagy segítségére lehet a népnek.  Az elnyomott népek bizalma Amerika 
felé fordul. 

 
 11.  Romániában az alkotmány értelmében a véleményszabadság jogának 
gyakorlása nem törvénysértés.  Ennek és a méltányosságnak szellemében fenti 
nézeteimet a nyilvánosság előtt is vállalom. 

 
 12. Nekem már nincs hazám, csak szülőföldem. 

 
     Hosszú István 
 
     1985. február" 
 

*   *   *   *   * 
 
 A nyilatkozat nyilvánosságra hozatala után Hosszú István elveszítette 
állását.  Három gyermekével és feleségével együtt egy rokonánál él.  Címe: Sovata, 
Cartierul Eminescu, Bloc N4, ap. 14.  Románia. 
                                                                           




