
62. A kolozsvári magyar írók hûségnyilatkozata az RMP vezetése mellett. Kolozsvár,

1956. november 5.

Napokon át aggodalommal, és egyre megrendültebben figyeltük Magyarország sorsának
alakulását. Nyilvánvaló, hogy a szocialista demokratizmusért és a jogos gazdasági követelé-
sekért tett békés erõfeszítéseket kihasználták a reakciós, ellenforradalmi erõk. Mind nyíltabb,
mind félreérthetetlenebb célzatú támadásaik végveszélybe sodorták a magyar népnek azokat
az alapvetõ demokratikus és szocialista vívmányait, amelyekért bátran és önfeláldozóan
szálltak harcba munkások, parasztok, értelmiségek.

A reakció bûnös kísérletet tett arra, hogy kiszakítsa Magyarországot a szocialista népek
testvérei, nagy családjából, s ezzel megzavarja Európa békéjét. A forradalmi munkás-paraszt
kormány megalakulása után mi, romániai magyar írók, bízunk abban, hogy a magyar nép e
kormány vezetésével nemcsak megvédi vívmányait, hanem a szocialista humanizmus szelle-
mében ki is teljesíti azokat, és egyszersmindenkorra felszámolja a régebbi vezetés által
elkövetett bûnöket.

A romániai magyarság tudja, hogy sorsának további jó alakulása és fejlõdése szorosan
összefügg a demokratikus fejlõdéssel, a szocializmussal. Ebben látja nemzeti egyenjogúságá-
nak egyetlen biztosítékát. Ezt a nagy történelmi feladatot, a demokrácia és a szocializmus
védelmét s fejlesztését hazánkban, az együttélõ román és magyar nép csak közös erõfeszítéssel,
az õszinte és mély barátság alapján oldhatja meg. Ezen az úton román, magyar és más
nemzetiségû dolgozók, valamint a nemzetközi szocialista erõk összefogásával jelentõs ered-
ményeket értünk el. Elért eredményeinket óvjuk, amikor kiállunk a szocializmus és demokrácia
mellett.

Úgy érezzük, hogy Magyarország népének érdekében is cselekszünk, amikor a számunkra
járható egyetlen utat követjük: felzárkózunk a Román Munkáspárt oldalán, mely országunkban
a szocializmus építésének és a lenini nemzetiségi politika megvalósításának élén jár. A
dolgozók életkörülményeinek megjavítása, a szocialista demokrácia kiteljesítése, és a lenini
nemzetiségi politika következetes alkalmazása terén egyes kérdések még megoldásra várnak,
de bízunk abban, hogy az eddigi megtett lépéseket újabb, határozottabb intézkedések követik
ebben az irányban. Bízunk emberségesebb, szebb, gazdagabb szocialista jövendõnkben,
életünk demokratizmusának, és nemzetiségi vívmányainak fejlõdésében, kiteljesedésében.

Szoros barátságban a román néppel, a népi demokrácia erõsítésével szolgáljuk a legjobban
azt a történelmi fejlõdést, amely a szocialista országok nagy családjában az összes békeszeretõ
népekkel együtt biztosítja az alkotó munka nyugalmát és örömét.
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Igazság, 1956. november 6., 2. o. („Felzárkózunk a Román Munkáspárt oldalán”).
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