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Magyar egyetemisták tiltakozó levele 
a diszkriminatív kényszermunkahelyek miatt 

 
 A magyar filológia szakos egyetemisták idén is tiltakozó beadvánnyal 
fordultak a tanügy-minisztériumhoz miután erdélyi kisebbségi hallgatókat 
ismételten szülőföldjüktől messzire, többnyire Óromániai (Regat) munkahelyekre 
osztottak be.  A dokumentum egy példányát megküldték a RKP központi bizottságának, 
valamint az un. Magyar Nemzetiségű Dolgozók Országos Tanácsának is. 
 
 Az aláírók az első pontban azokat a diszkriminatív intézkedéseket foglalták 
össze, amelyeknek évek óta ki vannak téve a Kolozsvári Egyetem magyar nemzetiségű 
hallgatói.  Felhívják a központi szervek figyelmét arra a tarthatatlan helyzetre, 
ahogy a korábbi végzettek fele állás nélkül kénytelen élni;  további egyharmaduk 
pedig nem végzettségének megfelelő állásban dolgozik. 
 
 Sérelmezik továbbá, hogy a romániai rendszer a munkavállalókat olyan 
kényszerhelyzet elé állítja, amelyből még a munkanélküliség megkockáztatásával sem 
léphetnek ki.  Akik ugyanis már elfogadtak egy rájuk kényszerített kihelyezést, 
azokat állásukból csak akkor engedik el, ha már biztosítva van számukra egy újabb 
munkahely.  Új munkahelyet a  
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törvény viszont csak olyanoknak biztosít, akik már elveszítették az állásukat. 
 
 A levél második pontja a jelenlegi helyzettel foglalkozik és bejelenti, 
hogy az aláírók nem hajlandók elfogadni a számukra névre szólóan kijelölt, emberi 
jogaikat és méltóságukat sértő, szülőföldjüktől távol eső munkahelyeket. 
 
 A levél zárórészében az aláírók sürgetik a főhatóságokat, hogy állítsák 
vissza azt az 1982-ig érvényben levő tanügyi gyakorlatot, melynek értelmében a 
diákokat a főszak szerint kell kihelyezni.  Ugyanis a legtöbb erdélyi magyar 
egyetemi hallgató, főszakként természetesen a magyar nyelvet választja s ez 
munkahely tekintetében csakis Erdélyre vonatkozhat. 
 

Melléklet -- A Kolozsvári Egyetem filológiai szakán végzett 
magyar hallgatók számára idén kijelölt kényszermunkahelyek: 

 
Angol mellékszak: 
 Brassó (Brasov) megye:  Dumbravita, Vladeni. 
 Ialomita megye:  Tandarei, Facaeni. 
 Suceava megye:  Falticeni. 
 Tulcea megye:  Sulina, Valea Teilor. 
 Vrancea megye:  Raviticom. 
 Vaslui megye :  Rebricea. 
 
Francia mellékszak: 
 Botosani megye:  Draguseni, Podriga-Botosani, Prajeri. 
 Kolozs megye:  Aranyosgyéres. 
 Iasi megye:  Mironeasa. 
 
Német mellékszak: 
 Botosani megye:  Unteni. 
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Kovászna megye:  Bradet, Intorsura Buzaului. 
 
 Orosz mellékszak 
Kolozs megye:  Criseni, Molivia, Lomita, Valea ciori, Imarosa, Catari, Roteni. 
Neamt megye:  Pipirig. 
                                                                           




