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Egy januári központi bizottsági ülésen döntöttek a 
Magyarország elleni támadásról 

 
 
 Most kiszivárgott hírek szerint, az RKP központi bizottsága 
rendezésében gyûlésre hívták össze az erdélyi megyék propagandatitkárait és 
egyes fõszerkesztõket.  Az ülésen a magyar vezetés azon álláspontjait 
ismertették, mely -- a Varsói Szerzõdés tagállamai ideológiai titkárainak 
legutóbbi találkozóján elõterjesztett memorandumban -- kifogásolta a Ceausescu 
rezsim emberjogi politikáját, mindenekelõtt az erdélyi magyarsággal szemben 
alkalmazott állami terrort. 
 
 A bukaresti ülésen egyben ismertették a magyar állásfoglalásra adott 
román választ is, ami -- jelenlevõk beszámolója szerint -- nem érveket, csak 
vádaskodásokat és gyalázkodásokat tartalmazott. 
 
 Az ülésen az "Erdély története" címû, Budapesten megjelentetett 
háromkötetes mûrõl nem történt említés. 
 
 Ezzel szemben itt határozták el, hogy záros határidõn belül 
összehívják az úgynevezett Magyar Nemzetiségû Dolgozók Tanácsát, s azon 
Magyarország-ellenes határozatot fognak megszövegezni.  Összeállították 
azoknak a listáját is, akik majdan felszólalnak a Tanács ülésén, és 
kidolgozták azokat az elveket és álláspontokat, melyeknek a felszólalásokban 
hangot kell majd adni. 
 
 Mint ismeretes, február 26-27-én összeült a Magyar Nemzetiségû 
Dolgozók Tanácsa, s az ülés valóban az említett szempontok szerint zajlott.  
Ugyanakkor legalább két résztvevõ megtagadta a felszólalást;  mégpedig 
Dancsuly András és Demély Lajos.  Ezzel szemben Létay Lajos, az Utunk címû 
kolozsvári (Cluj) irodalmi folyóirat fõszerkesztõje, aki -- ismeretes 
lojalitását hangsúlyozandó -- mindenáron fel akart szólalni, erre nem kapott 
módot, minthogy a januári ülésen nem jelölték. 
 
 Megfigyelõk felhívják a figyelmet, hogy míg a januári bukaresti ülés a 
magyar kormánynak a Vársói Szerzõdés ideológiai tanácskozásán elhangzott 
álláspontjával foglalkozott, addig a februári nemzetiségi plénum már 
úgyszólván kizárólag csak az "Erdély története" megjelenését sérelmezte.  
Alighanem Bukarest egyelõre még visszarettent attól, hogy közvetlenül az egész 
magyar kormányt támadja.  Könnyen elképzelhetõ, hogy a döntõ szerepet e téren 
az a nem mellékes tény játszotta, hogy a jelzett VSZ ülésen Románia magára 
maradt magyar-ellenes riposztjaival.  Így a budapesti kormány álláspontjának 
egyértelmû támadása, egyben a többi ország elleni támadásként is felfogható 
lett volna. 
                                                                           




