
Választáskor nemcsak a tömegek társadalmi mozgása, gyülekezése, 
politikai szereplése jut előtérbe, hanem fokozottan időszerű az a gon
dolati elmélyülés is, mellyel ki-ki a közkérdésekhez való hozzáállását 
visszatekintőleg és előrelátólag is vizsgálat alá veszi. Szomszédságok 
és munkahelyek kereteiben párbeszéd, vita indul, szóba kerülnek azok 
az alapvető dolgok, melyeken a mindennapok közvetlen ügyei-bajai közt 
sosem szabad könnyedén átsiklanunk. Építkezés és urbanisztika, új 
ipartelepítés és a mezőgazdaság gépesítése, takarékosság és jövedelmező
ség, a termelés fokozása és minőségi javítása kerül szőnyegre a bírálat 
és lelkiismeretvizsgálat termékenyítő feszültségei közt. És belső mér
legelésekre kerül sor a nemzetiségek közületeiben is: felvillanyozódott 
a hazai magyar sajtó is, s a választói gyűléseken anyanyelvükön emeltek 
szót mindazok, akik a román nép és az együttlakó magyarok, németek, 
szerbek és mások együttműködését javaslataikkal erősíteni, fejleszteni 
óhajtják. 

A romániai magyar nemzetiség tudományos, irodalmi és művészeti 
szószólói a Szocialista Egységfront kiáltványában foglalt programban 
a román néppel közös életünk mindenkori célját és értelmét üdvözölték. 
Valóban arra szavaztunk, hogy „Románia a gazdaságilag fejlett államok 
színvonalára emelkedjék!" és soha nagyobb jelentősége nem volt még 
annak a fölismerésnek, hogy e cél megvalósítására minél korszerűbb, 
sokoldalúbb tudományosságra s a kutatási eredmények ipari, mezőgaz
dasági alkalmazására van szükség. Mindennél fontosabb a szellemi 
munka eredetisége, amely egyben előfeltétele az általános műveltség 
emelésének is. Mi a szocializmusban — a kommunista párt vezette 
munkásosztály történelmi szerepére alapozott társadalmi rendszerben — 
a tudományos-műszaki forradalom és a demokratizálódás igényeinek har
mónikus összeegyeztetését tudjuk és látjuk, azt a konkrét humánumot, 
mely a honi sajátosságokra való alkalmazásában s nemzetköziségében 
is az emberiség legjobbjainak álmát lépteti a megvalósítás szakaszába. 

Demokrácia és tudomány egyként jelenti az anyanyelv mint gon
dolati eszköz széles és korszerű skálán való ápolásának szükségét is. 
Ezért üdvözöljük újra meg újra a Román Kommunista Párt következetes 
lenini politikáját, amely az egyenlőség alapján számunkra is lehetővé 
teszi a tanulást minden fokon, szellemi fölemelkedésünket és bekap
csolódásunkat ország és világ haladásába. A Szocialista Egységfront egyik 
nemzetgyűlési képviselőjelöltje, Demeter János egyetemi prorektor, a 
Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsának Kolozs megyei elnöke, a párt-
sajtóban így nyilatkozott az együttélés fejlesztésének felemelő távlatairók 
„Országunk magyar nemzetiségű dolgozói az országfejlesztés kérdései 



mellett természetesen nagy érdeklődéssel kísérik azokat az előirányzatokat és igye
kezeteket is, amelyek a román nép és az együttélő nemzetiségek testvériségének 
elmélyítésére irányulnak, a nemzetiségi egyenjogúság elveinek érvényesítése alap
ján. Mint ilyet tartjuk például számon, hogy a néptanácsok legújabb törvénye 
kötelezővé teszi vegyes területeken a nemzetiségek nyelvének is hivatalos hasz
nálatát szóban és írásban." 

Az anyanyelv minél szélesebb alkalmazásának biztosítása természetesen csu
pán egyik kedvező előfeltétele a hazai magyar tömegek bekapcsolódásának az or
szág egészébe. A román nyelv oktatásának korszerűsítése a magyar iskolákban, a 
román és magyar szakemberek közvetlen együttműködése a termelés és tudomány 
minden fórumán, a műfordító-irodalom bővülése, a szellemi élet közös rendezvé
nyei egyre összeforrottabbá teszik sorainkat. Mintaképnek említhetjük a Romániai 
Írok Szövetségét, ahol a vezetés megosztása, nemzetiségi bizottság létesítése, a ma
gyar, német, szerb, ukrán, jiddis kiadványok központi támogatása szó szerint pél
dázza Nicolae Ceauşescu elvtársnak, pártunk főtitkárának ismert hasonlatát: or
szágunk népe egyetlen nagy család, mely mindnyájunkat magába ölel. 

A választás mindenkor az állampolgárok értelmi szintjének, politikai józan
ságának, közügyi ítélőképességének a próbája. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy 
1969-ben, felszabadulásunk negyedszázados évfordulóján, a közvélemény megmére
tése a március 2-i választások alkalmából mindenben igazolta a Szocialista Egy
ségfront számadását eredményeinkről s távlatnyitó programadását jövőbeli felada
taink vállalására. 
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