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Bevezetõ

9944. augusztus 23-án a kedvezõ katonai és politikai körülményeknek köszön-
hetõen a Román Kommunista Párt (RKP) kilépett a több éves illegalitásból és
kihasználva a lehetõségeket, rövid idõ alatt Románia meghatározó politikai té-

nyezõjévé vált. Az RKP a kialakult politikai helyzetet arra próbálta kihasználni az
elsõ pillanattól kezdve, hogy megszerezze a teljes politikai hatalmat, és hogy az or-
szágot egy szovjet mintára megszervezett állammá tegye.

A Vörös Hadsereg bevonulása után az addig illegalitásban tevékenykedõ kom-
munisták hozzáfogtak a párt központi és helyi szinten történõ újjászervezéséhez.
A párt belsõ felépítését, a párttagok számát, a párt hatékonyságát, belsõ struktúráját
elemezve kijelenthetjük, hogy az úgynevezett pártszervezés elsõ szakasza körülbe-
lül 1948 végére tekinthetõ befejezettnek. Ez idõ alatt megalakultak az RKP közpon-
ti és helyi szervei és befolyásuk alá vonták a társadalom minden szegmensét (köz-
igazgatás, gazdaság, kultúra stb.) és átvették a többi párt, tömegszervezet (Magyar
Népszövetség, Parasztpárt, Liberális Párt, Szociáldemokrata Párt, Zsidó Demokra-
tikus Komité stb.) helyét, felszámolva vagy mûködésképtelenné téve azokat.

A két világháború közötti és a második világháborút követõ idõszakban (1944–
1948) a romániai kisebbségiek magyarok, zsidók, bolgárok, ukránok viszonylag
nagy arányban képviseltették magukat az RKP soraiban. A két világháború között a
Székelyföldrõl vagy más, magyarok által lakott területekrõl is kerültek ki vezetõ ak-
tivisták, akik idõvel jelentõs szerephez jutottak a RKP legfelsõbb vezetésében. Pél-
dául Köblös Elek, Fóris István, akik fõtitkárai is voltak a pártnak, vagy Luka László
és Mogyorós Sándor, akik 1945 után játszottak fontos szerepet a párt életében.

Az 1945–1948 közötti rövid átmeneti idõszakban a kisebbségiek jelenléte to-
vábbra is több szempontból meghatározta az RKP létezését. A magyarok és a zsidók
ebben az idõszakban inkább felkarolták a baloldali mozgalmat, mint a többségi ro-
mánság.
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A köztudatban eltérõ „mítoszok” születtek errõl a jelenségrõl. A kisebbségiek
ilyen nagy számú jelenléte adta az alapot egyes román történészek azon megállapí-
tásához, miszerint a kommunizmus Romániában a kisebbségiek összeesküvése
folytán honosodott meg és teljesen idegen a román néptõl.1 Mint minden mítosznak,
ennek a megállapításnak is van valóságalapja, de nem szabad szem elõl téveszteni
bizonyos kérdéseket. A háttérben, az egyszerû számadatokon túl egy sokkal komp-
lexebb folyamat húzódik.

Az erdélyi magyar közbeszéd pedig gyakran az RKP központi szervei által kifej-
tett erõteljes nyomást próbálja hangsúlyozni, egyfajta kényszerpályaként ábrázolva
ezt a korszakot, kevés szerepet tulajdonítva a helyi jellegû kezdeményezéseknek.

A legutóbbi kutatások során, a statisztikai adatokat vizsgálva kiderült, hogy ki-
sebbségiek szerepe valóban jelentõs volt az 1944–1948 közötti idõszakban is. A je-
lenséget több szempont alapján megvizsgáló román történészek egy része megálla-
pította, hogy a kisebbségiek szerepe ugyan meghatározó, de racionálisan meg-
magyarázható okok határozták meg, amelyek között a román társadalom elutasító
magatarása is meghatározó volt. A magyar kisebbség tagjai azért karolták fel már a
kezdetektõl a mozgalmat, mert ettõl várták a kisebbségi helyzet vagy éppenséggel a
román állammal szembeni területi viták kedvezõ megoldását.2

Tanulmányunk középpontjában az 1944–1948 közötti idõszak áll. A rendelkezé-
sünkre álló források alapján megpróbáljuk felvázolni, hogy a magyar kisebbség eb-
ben az idõszakban milyen szerepet játszott az RKP tömegbázisának, illetve hatalmi
szerkezetének kiépítésében és mûködtetésében

A téma bemutatásához a legfontosabb forrásanyagot a Román Országos Központi
Történeti Levéltár, valamint a vidéki, marosvásárhelyi és kolozsvári levéltárak
1944–1948 közötti iratanyagai jelentették. A feldolgozott levéltári anyag mellett a
román és a magyar nyelvû sajtó és a visszaemlékezõkkel készített beszélgetések
anyagát is fel fogjuk használni.3

Az illegalitás évei

Romániában a XIX sz. második felében a szocialista mozgalom az ipar fejlõdésével
párhuzamosan jelentkezõ társadalmi és szociális gondok orvoslását tûzte ki céljául.
A szocialista eszmék az országban egyrészt a Párizsban tanuló, polgári származású
fiatalok, másrészt pedig az oroszországi emigránsok révén terjedtek el az országban.
Egy oroszországi zsidó származású emigráns, Constantin Dobrogeanu Gherea (ere-
deti neve Naum Katz) nevéhez fûzõdik az elsõ komolyabb szocialista szervezkedés.
A mozgalom céljaiért küzdõ Romániai Szociáldemokrata Munkás Párt (RSZDMP)
1893-ban alakult meg.4 A nem túl radikális, a demokratikus „játékszabályokat” betar-
tó szociáldemokraták nem örvendtek túl nagy népszerûségnek az országban. Az ipar
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kezdetleges fejlettségi fokon állt, nem volt kiforrott munkásosztály, a román társada-
lom rurális jelleggel bírt, ahol a szocialista mozgalom nem talált termékeny talajra.
A komoly szervezési gondokkal küszködõ pártot 1910-re sikerült újjászervezni, de a
hamarosan kitörõ elsõ világháború újabb nehézségek elé állította a mozgalom veze-
tõit.

A szovjet forradalom hatása Romániában sem maradt el. A háború után újjászer-
vezett, az erdélyi Román Szociáldemokrata Párttal kiegészülõ RSZDMP-n belül
megjelent egy radikális, baloldali irányzat, amely az Internacionáléhoz való csatla-
kozást és a szovjet modell követését helyezte elõtérbe. A szociáldemokrata mozga-
lom hagyományaihoz ragaszkodó mérsékeltek és a kommunista elveket valló radi-
kálisok közötti ellentét 1921-ben érkezett fordulóponthoz, amikor a RSZDMP
küldöttsége Odesszába utazott az Internacionálé kongresszusára. A Zinovjevvel és
Buharinnal is tárgyaló román küldöttségnek döntenie kellet, hogy elfogadja vagy
sem az Internacionálé alapszabályait, amely többek között nem ismerte el Románia
1918-után szerzett területeit sem. A Moszkvából irányított Internacionáléhoz csat-
lakozóknak maradéktalanul alkalmazkodniuk kellett a szovjet vezetés követelmé-
nyeihez, elvárásaihoz. A radikális többségû román küldöttség elfogadta az Interna-
cionálé feltételeit, ezzel megpecsételve a RSZDMP egységes jövõjét. Az 1921.
május 8-án tartott pártkongresszuson a radikális frakció kimondta a RSZDMP-tól
való leválást és a Romániai Kommunista Párt létrejöttét.5 A szakirodalom ezt az idõ-
pontot tartja a RKP létrejöttének. Az újonnan létesült párt kongresszusán 540 kül-
dött vett részt 45086 párttag nevében. A megalakulás után néhány nappal, május
11-én a küldöttek kimondták az Internacionáléhoz való feltétel nélküli csatlakozást,
miszerint „Az RKP az Internacionálé részlege és ugyanazokat a célokat követi”6

A szovjetek által irányított Internacionáléval való azonosulás rendkívül gyorsan
felkeltette az állami szervek gyanúját, ugyanis az Internacionáléhoz tartozó Balkáni
Kommunista Szövetség nyomására a hazai kommunistáknak nyíltan színt kellett val-
laniuk Erdély, Bukovina és Besszarábia önrendelkezési jogának követelésében. Ez
természetesen lehetõvé tette, hogy a kommunistákat Nagy-Románia területi egységé-
nek aláásóiként, nemzetárulóként bélyegezzék meg, és hogy a párt lassan a politikai
perifériára, majd a betiltott pártok listájára kerüljön. A tagok száma 1922-re, 2000-re
csökkent.7 1924-ben a Mârzescu nevével fémjelzett törvény kimondta a RKP betiltá-
sát. Elkobozták a párt archívumát, bezárták az épületeit, a tagok pedig illegalitásba
kényszerültek. A párt harmadik kongresszusát, ahol a magyar származású Köblös
Eleket választották meg elsõ titkárnak, már Bécsben tartották. A negyedik kong-
resszust 1928-ban, ahol Köblöst az ukrán származású Vitalij Holoscsenyko váltott fel
Harkovban, az ötödiket pedig 1931-ben, Moszkvában tartották meg.8 Az ország terü-
letén illegálisnak számító párt vezetõinek jelentõs része Moszkvába menekült, ahol az
Internacionálé különbözõ részlegein dolgoztak. Így távoztak az országból hosz-
szabb-rövidebb idõre Marcel Pauker, Köblös Elek, Nicolae (Miklós) Goldberger, Bo-
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risz Stefanov, Alexandru Bãdulescu, Ana Pauker, aki a harmincas évek közepén
visszatért, miután megjárta Berlint is.9 Ezek a személyek alkották az RKP vezetõsé-
gének külsõ tagságát. A szovjetek a Moszkvában tartózkodó, több országból szár-
mazó kommunistákat különbözõ tanfolyamokon, pártegyetemeken képezték ki.

Az „itthoniak”, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Emil Bodnãraº, Ghorghe Maurer,
Alexandru Sencovici folytatták a „földalatti” (illegális) szervezõmunkát. 1925-ben
létrehoztak egy úgynevezett Paraszt és Munkás-Blokkot, amely a betiltott RKP-t
helyettesítette a választásokon. A szervezet lefödte az ország egész területét, így Er-
délyt és a Székelyföldet is, ahol a mozgalomnak akadtak követõi már a kezdetektõl.
A Székelyföldrõl vagy más, magyarok által lakott területekrõl is kerültek ki vezetõ
aktivisták, akik idõvel jelentõs szerephez jutottak a RKP legfelsõbb vezetésében.
Például a már említett Köblös Elek, Fóris István, akik fõtitkárai is voltak a pártnak,
vagy Luka László és Mogyorós Sándor. A Romániában élõ magyarokon kívül más
kisebbségiek is jelentõs arányokban képviseltették magukat a RKP vezetõségében,
így a bolgár Stefanov, az ukrán Holoscsenyko, a zsidó származású Pauker házaspár,
Marcel és Ana, Goldberger, Sencovici stb. Idõközben 1934-ben az erdélyi magyar-
ságot képviselõ Magyar Párt egyik ellenzéki csoportja létrehozta a Magyar Dolgo-
zók Országos Szövetségét (MADOSZ), amely szervezet idõvel a kommunista moz-
galom befolyása alá kerül.

Az RKP élén közben egymást váltották a különbözõ nemzetiségû titkárok. Köb-
löst a lengyel Stefanszki követte, õt 1934-tõl a bolgár Stefanov, majd a magyar Fóris
István (ªtefan Foriº néven). Fórist 1944-ben távolította el a párt élérõl a Dej által ve-
zetett frakció.

A RKP a kegyelemdöfését Észak-Erdély és Besszarábia elvesztése jelentette. A ve-
zetõk nagy része börtönben volt, másik részük pedig Moszkvában, a tagság egy je-
lentõs része más országokhoz került. A Magyarországhoz visszacsatolt Észak-Er-
délyben 1941-ben indult meg a kommunista mozgalom felszámolása.10 Romániá-
nak a Szovjetunió elleni háborúhoz való csatlakozása után, a zsidó származású
kommunistákat Transzisztriába deportálták, néhányukat, például Ana Paukert pedig
a Szovjetunió váltotta ki.11

A két világháború közötti romániai és erdélyi kommunista próbálkozásoknak
nem sikerült egy, a szélesebb néptömegeket is magával ragadó mozgalommá válnia.
A néhány száz csatlakozó és a néhány tucat munkás vagy értelmiségi származású,
idealista mozgalmi vezetõ nem találta meg az utat a szélesebb tömegek felé. A letar-
tóztatás alatt, számûzetésben levõ vagy illegálisan tevékenykedõ aktivisták szinte
szektaszerûen mûködtették a pártot. Mint említettük, a párt tagsága 1922-ben
2000-re csökkent. A két világháború közötti idõszakban a tagság többé sose érte el a
2000-es lélekszámot. Az RKP 1925-ben 1661, 1928-ban 500, 1931-ben 600, 1933-
ban pedig 1635 tagot számlált.12 Az 1933-ban regisztrált 1635-ös tagság etnikai
szempontból nagyon változatos képet mutatott. A párttagok etnikai megoszlás a kö-

!"#$"%&'("()&*+,(-&**.,/01"(2+%13",(456674568 9:



vetkezõképpen alakult: magyar 440, román 375, zsidó 300, bolgár 140, orosz 100,
moldován (besszarábiai) 70, ukrán 70, egyéb 170.

A Romániában élõ nemzetiségek számaránya az RKP-ban 1933-ban13

Nemzetiség Számarányuk az
RKP-ban 1933-ban

Számarányuk Románia összlakosságához viszonyítv
(az 1930-as népszámlálás alapján)

Származás szerint Anyanyelv szerint

Magyar 26,4% 7,9% 8,6%

Zsidó 18,0% 4,0% 2,9%

Bolgár 8,4% 2,0% 2,0%

Orosz 6,0% 2,3% 2,5%

Ukrán 4,2% 3,2% 3,6%

Az RKP gyakorlatilag hasonló szerkezettel lépett ki az illegalitásból 1944. augusztus
23-án.

Magyarok az RKP-ban 1944–1948

Az 1944–1948 közötti átmeneti idõszaknak és az RKP hatalomra kerülésének egyik
igen fontos kérdése a kisebbségiek által betöltött szerep. Amint azt elõzõleg láthattuk,
az RKP két világháború közötti történetét jelentõsen befolyásolta, mondhatjuk, meg-
határoztaakisebbségiekjelenléteapártvezetõiéstagjaiközött.

Az 1944. augusztus 23-i államcsíny gyökeresen megváltoztatta az RKP státusát.
A párt 23 évi fennállása alatt csupán egy frakcióktól szétszabdalt, periférikus politi-
kai csoportosulásként létezett. Az 1944-es év kül- és belpolitikai eseményei, a szov-
jet jelenlét azonban hirtelen befolyásos tényezõvé tették. Az RKP egyre nagyobb
szerepet kapott és játszott a háború utáni román kormányokban. Ez a szerep szüksé-
gessé tette, hogy a bukaresti pártközpont legitimációt szerezzen, valamilyen szinten
tömegtámogatottságra tegyen szert. Ennek az elvárásnak próbált eleget tenni az a
nagyszabású központi akció, amely az RKP helyi szintû megszervezését és tömeg-
bázisának létrehozását tûzte ki céljául. Az RKP bukaresti központja elsõ lépésként
megnyitotta a párt kapuit majdnem minden belépni akaró elõtt. „Megnyitjuk majd a
kapukat olyan dolgozók elõtt, akik a harcos forradalmár színvonalára emelkedtek,
akik készek arra, hogy a munkásosztály pártjának soraiba harcoljanak, készek arra,
hogy bármilyen feladatot végrehajtsanak, amelyet a Párt bíz rájuk.”14 – jelentette ki
Gheorghiu Dej. Ana Pauker révén még a hajdani legionárusok elõtt is gyakorta
megnyíltak a párt kapui.15
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A nagyfokú propaganda megtette a hatását, ugyanis az RKP már 1945 júliusában
148 521 tagot számlált, amely az 1944-es adatokat tekintve, látványos és gyors nö-
vekedésként értékelhetõ.16 (1. táblázat). A párttagok etnikai összetételét és területi
megoszlását vizsgálva azonban bizonyos „aránytalanságokat” figyelhetünk meg.
Az ország iparilag fejlettebb régióiban (Bánság, Kolozs, Brassó, Prahova, Bukarest)
nagyobb volt a párttagok száma, mint a gazdaságilag elmaradottabb, rurális jellegû
vidékeken (Olténia, Dobrudzsa).

Ugyancsak szembetûnõ jelenség a kisebbségiek (magyarok, zsidók, szlávok) ará-
nyaiban viszonylag masszív jelenléte a párttagok körében. Országos szinten, 1945
nyarán a párttagok 19%-a a magyar lakosság körébõl került ki, de jelentõs arányban
képviseltették magukat a zsidók (5,7%) és a szlávok (ukránok, szerbek, szlovákok,
ruténok 4%) is. Bizonyos erdélyi régiókban a magyar párttagok abszolút többség-
ben voltak (Szatmár, Brassó, Kolozs) de más tartományokban is jelentõs arányban
mutatható ki a magyar jelenlét. Országos szinten a párttagok 37%-a (55 582) szár-
mazott Erdélybõl, akiknek közel fele, 50,4%-a vallotta magát magyarnak, amely
megközelítõleg kétszeres felülreprezentáltságot jelentett. (1. táblázat)

A párt tagsága az 1946-os év folyamán is folyamatosan növekedett. Az 1946-os
év végére az 1945 nyarán regisztrált adatok megduplázódtak, a párttagok száma el-
érte a 379 455-es számot. (2. táblázat) A párttagok számának növekedése az ország
„Ókirályságnak” is nevezett részén csökkentette a különbözõ régiók közötti eltéré-
seket. Az abszolút román többségû területeken bekövetkezett változások következ-
tében ugyan csökkent a kisebbségiek aránya (országos szinten: magyarok 16,2%,
zsidók 5,5%, szlávok 3,7%) de jelenlétük a pártban még mindig meghatározó volt,
fõleg az erdélyi régiókban (Erdély szinten: magyarok 45%, zsidók 3,3%, szlávok
5,9%) (2. táblázat)

Az 1947–1948 közötti két év jelentõs változásokat eredményezett a párt tagságá-
nak etnikai összetételét illetõen. A Román Szociáldemokrata Párt és az RKP egye-
sülésébõl létrejött Román Munkáspárt 1948 novemberében 730 195 tagot számlált,
amelynek már „csak” 10,98%-a volt magyar származású és 3,75% vallotta magát
zsidónak. Ezek az arányok már többnyire megfeleltek az illetõ népcsoportok orszá-
gos arányainak. Az 1947–1948-ban kialakult arányok az 1948-as párttisztogatás
után sem változtak látványosan: magyarok 11,34%, zsidók 3,54%. (3. táblázat)

A továbbiakban nézzük meg, hogyan alakult a párttagok összetételének aránya
két jelentõsebb erdélyi megyében, Kolozs és Maros megyében.17 A román többségû
Kolozs megyében18 1946 januárjában a párttagok több, mint fele 67, 38% (6818 sze-
mély) volt magyar, 29,44 % (2979 személy) román és 3,17% (321 személy) zsidó.19

Kolozs megyei szinten a párt etnikai összetételét illetõen már az 1946-os év végére
látványos változások mentek végbe, ugyanis a román párttagok aránya elérte a
40,64%-ot, a magyarok aránya visszaesett 54,45%-ra a zsidóké pedig felemelkedett
4,91%-ra.20 (4. táblázat)
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Az 1946-os évben a magyar többségû Kolozsváron is változott a párt etnikai
összetétele. Az év eleji adatokhoz viszonyítva a román párttagok száma látványosan
megnövekedett, ennek következtében pedig, annak ellenére, hogy számszerûleg itt
is növekedésrõl beszélhetünk, csökkent a magyar és a zsidó párttagok aránya.21 Az
1946. november 19-i választások után is megmaradt a magyar többség a párttagok
körében. Mégis megfigyelhetõ egy folyamat, az, hogy az új tagok többsége román
nemzetiségû volt. !ârãu szerint ez talán annak is betudható, hogy Észak-Erdély kér-
dését a nagyhatalmak Románia számára kedvezõen oldották meg, és hogy a párton
belül is kezdetét vette egy erõteljes románosítás. Sok román azért lépett be a pártba,
mert ott túlsúlyban voltak a kisebbségiek.22

Maros megyében az országos viszonylatban kisebbségben, de megyei szinten
még többségben levõ magyarsága adta 1945-ben és 1946-ban a Maros megyei RKP
tagságának több mint 80%-át: 1945-ben 85,49%, 1946-ban 83,02%. Ezek az ará-
nyok mindenképp eltérnek a megye etnikai arculatától (50,8% magyar, 46% ro-
mán).23 1947-tõl a románság csatlakozása az RKP-hoz egyre nagyobb arányokat öl-
tött. 1947 végén a párttagok 22,61%-a volt román nemzetiségû. A magyarok aránya
visszaesett 73,64%-ra, de még így is az abszolút többséget jelentették. Az 1948-as
esztendõ eseményei folytán a maros megyei RKP tagságának etnikai összetétele a
román és a magyar nemzetiségûek arányát tekintve jelentõs változáson ment keresz-
tül. A magyarok aránya visszaesett 55,50%-ra, a románság aránya pedig elérte a
39,86%-t. 5% eltéréssel ezek az arányszámok megfeleltek már a megyei arányok-
nak.

Ami Marosvásárhelyt illeti, a város 74,28%-át kitevõ magyarság a párttagok
61,89%-át adta, a 23,40%-ot kitevõ románság pedig az összes párttagok 29,44%-át.
A város összlakosságát tekintve a zsidók képviseltették magukat a legnagyobb
arányban az RKP-ban. A város lakosságának 1,62%-a volt zsidó, a párttagoknak pe-
dig 8,55%-a. 1948-ban a város zsidó lakosainak (762) 43%-a volt párttag. A külön-
bözõ nemzetiségiek arányszámában mutatkozó kezdeti eltérések viszonylag gyors
megszûnését jelezte az a tény is, hogy 1948-ban Marosvásárhely román lakosságá-
nak 10,38%-a volt párttag, míg a magyar lakosság esetében az arány 6,99%. Megyei
szinten fordított volt a helyzet, a román nemzetiségûek 3,29%-a, a magyaroknak pe-
dig 4,16%-a volt párttag.24

Richard V. Burks történész szerint a kommunista pártok szerkezete két képzelet-
beli koncentrikus körben rajzolódik ki. A belsõ kör közepén tálalható a döntéshozók
viszonylag szûk körû csoportja, õk a politikai hatalom birtokosai, a körben pedig
maga a pártapparátus, a káderek, akik érvénybe léptetik a döntéseket, birtokolják az
adminisztratív hatalmat.25

A burksi kört országos szintre kivetítve megállapítható, hogy a különbözõ kisebb-
ségiek jelen voltak az RKP legfelsõbb vezetésében is. Az RKP vezetõségének fon-
tosabb tagjai az 1945–1948-as idõszakban: Gheorghe Gheorghiu Dej26, Chivu Stoi-
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ca27, Miron Constantinescu28, Teohari Georgescu29, Ana Pauker30, Iosif Chiºi-
nevschi31, Vasile Luca (Luka László).32 Mogyorós Sándor,33 Goldberger Miklós.34

Ugyanezt a kört regionálisan vagy az erdélyi megyékre kivetítve egy még kevés-
bé árnyaltabb képet kapunk. Amíg a megyei vagy tartományi szintû kör valamivel
árnyaltabb képet mutat, addig a második koncentrikus körbe elsõsorban olyan ma-
gyarok és zsidók tartoztak, akik jelentõs része az illegalitás éveiben vagy közvetlen
1944. augusztus 23. után léptett be a pártba. Ezek közül kerültek ki a különbözõ gyá-
ri sejtek titkárai, vezetõi is. Az etnikai szempontból közel fele-fele arányban meg-
oszló Maros megyében a vizsgált idõszakban az RKP megyei tanácsában és a külön-
bözõ ügyosztályoknál, az üzemi, vállalati sejtekben a magyarok abszolút többség-
ben voltak, akár csak a párttagság esetében. 1946-ban a 22 tagú megyei tanácsnak
15 magyar, 4 román és 3 zsidó tagja volt.35 A megyei szervezet fontos vezetõi tiszt-
ségeit magyarok töltötték be. (Schüssler Károly politikai titkár, Benke József szer-
vezési titkár, Vásárhelyi Domokos káderfelelõs, Nagy Mihály tömegszervezeti tit-
kár).

Ennél árnyaltabb volt a kép a román többségû Kolozs megyében, de a kisebbségi-
ek még így is felülreprezentáltak voltak. 1946-ban az RKP Kolozs Megyei Bizottsá-
gának fontosabb funkciói a következõképpen oszlottak meg: Oltean Ioan politikai
titkár (A Tudor Vladimirescu hadtest harcosa), Balázs Egon tömegszervezeti felelõs
(zsidó származású, régi kolozsvári illegalista), Nagy Dezsõ szervezeti felelõs, Szõcs
József politikai nevelési felelõs, Marginean Gheorghe- káderfelelõs.36

A Kolozsvár központú RKP Tartományi Bizottság élén Vaida Vasile (cipész,
1935-tõl tagja a pártnak) politikai titkár állt. Fontos szerepet játszott még: Jakab
Sándor tömegszervezeti titkár (hivatalnok, 1934-tõl tagja a pártnak), Adorján
György politikai nevelési titkár (technikus, 1934-tõl tagja a pártnak), Butyka Ferenc
szervezési titkár (lakatos, 1945-tõl tagja a pártnak), Soltu!iu Ioan káderfelelõs (laka-
tos, 1944-tõl tagja a pártnak) és Daicovici Constantin (egyetemi tanár, 1945-tõl tag-
ja a pártnak), Vescan Teofil politikai nevelési titkár (egyetemi tanár, 1933-tõl tagja a
pártnak).

Regionális és sok esetben országos szinten fontos szerepet töltöttek még be a párt-
ban: Simó Géza (tartományi szervezõ), Veress Pál ( szakszervezeti munka, Kolozs-
vár), Jakab Sándor (Pénzügyminisztérium), a már említett Butyka Ferenc, aki a
Securitatenal is jelentõs szerephez jutott, valamint a Czikó család néhány tagja, mint
például, Czikó Nándor (1945-ben rendõrfõnök Nagyváradon, az MNSZ balszárnyá-
nak jeles képviselõje). Ugyancsak a Czikó család történetéhez tartozik az is, hogy
Czikó Márta Alexandru Drãghici román belügyminiszter felesége volt.

A párt második vonalához tartozó kisebbségiek szerepét érzékelteti az a kimuta-
tás is, amely szerint még 1952-ben is az RKP-n belüli osztályvezetõk és segédeik
fele kisebbségi volt. A KB 546 körzeti felelõse és instruktora közül (leszámítva a
külügyet) 133 zsidó, 52 pedig magyar származású volt.37
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A kisebbségiek nagyarányú jelenléte a párt vidéki vezetõ szerveiben gyakran ger-
jesztett konfliktust a többségi románokkal. A két világháború közötti idõszakból
örökölt pilléresedett társadalmi mechanizmusok éreztették hatásukat a pártszerve-
zésben is. A vegyes lakosságú vidékeken (Bihar, Szatmár, Nagybánya) gyakran ke-
rült sor párhuzamos pártstruktúrák kiépítésére, külön a román és külön a magyar la-
kosság számára.38

A fenti adatokból kitûnik, hogy valamilyen okból kifolyólag a tárgyalt idõszak-
ban a magyarság és a zsidók inkább felkarolták a baloldali mozgalmat, mint a több-
ségi románság. Ismerve a két világháború közötti romániai kisebbségek helyzetét,
az adott gazdasági, politikai és geostratégiai helyzetet, helytelennek tartjuk a statisz-
tikai adatok leegyszerûsített bemutatását. Véleményünk szerint a háttérben, az egy-
szerû számadatokon túl egy sokkal komplexebb folyamat húzódik. Annak ellenére,
hogy a korszak megismerése még nagyon sok kutatást igényel, a birtokunkban levõ
források alapján kijelenthetjük, hogy e jelenség egy komplex ok-okozati háttérrel
rendelkezik. Az ok-okozati tényezõk egy jelentõs része a sajátos kisebbségi helyzet-
bõl adódott, a másik része pedig jellemzõ volt az akkori román társadalom egészére.

A világháborúban elszenvedett óriási anyagi és erkölcsi károk után a társadalom
békére, megújulásra, megtisztulásra vágyott. A Szovjetunióról keveset tudó (né-
mely káder esetében pedig az elkötelezett fanatizmus miatt akár tudatos önámításról
is beszélhetünk)39 társadalom egy jelentõs része a baloldali eszmékben vélte felfe-
dezni mindennek a biztosítását. A Vörös Hadsereg jelenléte, az adott geostratégiai
helyzet is egyértelmûen kedvezett az adott országok kommunista pártjainak.

A vészkorszakot túlélõ zsidó lakosság pedig arra számított az elsõ idõszakban,
hogy felkarolva az internacionalizmust is hirdetõ mozgalmat, túlléphetnek a nacio-
nalizmus és fajüldözés korlátjain.40

A számbelileg sokkal nagyobb és politikailag is jobban megszervezett erdélyi
magyarság esetében, habár sok esetében hasonló okok játszottak közre, egy kissé ár-
nyaltabb a kép. A két világháború közötti idõszakban (habár egyik kisebbség eseté-
ben sem figyelhetünk meg tömeges jelenlétet a párt soraiban) a kommunista párt
volt az egyetlen szervezet az országban, amely nem ismerte el a trianoni békeszer-
zõdést, és amely a marxi-lenini nemzetiségpolitika nevében teljes jogegyenlõséget
hirdetett. Az illegalizmus idõszakának sajátos hagyományai miatt 1944 augusztusá-
ban arányaiban több volt az ideológiailag jobban képzett, bevethetõ zsidó, illetve
magyar káder.

Az egyetlen magyar érdekképviseleti szervezet, az MNSZ a kezdetektõl csatlako-
zott a szovjetek és a kormány által is támogatott baloldalhoz, amely elfojtott min-
denféle olyan próbálkozást, amely nem volt összhangban a politikai elképzelései-
vel. A románság számára megmaradt még egy ideig a Tãtãrescu-féle Parasztpárt
mint alternatíva. A két világháború közötti román közigazgatás visszatérése nem
kecsegtetett sok jóval az erdélyi kisebbségek számára. Mindezt tetõzték a Maniu-
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gárdák visszaélései is, amelyekrõl gyakran olvashatunk magukban a pártiratokban
is. A szovjet közigazgatás által nyújtott hozzáállás, védelem is növelhette a Szovjet-
unió és a szovjet politikai rendszer presztízsét.

Erdély nagyobb városai a két világháború között, és még részben a vizsgált idõ-
szakban is, magyar vagy magyar–zsidó–német többségûek voltak, tehát az elsõ lé-
pésként megszervezett városi munkásság többsége is szükségszerûen magyar vagy
kisebbségi volt. A két világháború közötti román kisebbségi politika mulasztásaira
jó gyógyírnek tûnt a nemzetköziséget, a kisebbségi problémák másfajta, embersé-
gesebb megoldását hirdetõ kommunizmus. A Petru Groza által hangoztatott „ma-
gyarbarát politika” is növelte ebben az idõszakban a baloldali mozgalom iránti bi-
zalmat.

Az RKP által alkalmazott osztályalapú rekrutációra, szelekcióra a fenti okok miatt a
kisebbségiek gyorsabban reagáltak, hisz a kisebbségi jogok viszonylagos tisztelet-
ben tartása mellett a párt gyors karrierlehetõségeket is biztosított. Az adott körülmé-
nyek között még az is megtörténhetett, hogy a magyar származású kõmûvesbõl né-
hány magyar és román nyelvû tanfolyam elvégzése után megyei szervezési titkár,
megyei elsõ titkár, majd törökországi konzul válhatott, mindössze hat év leforgása
alatt.41

Fontos kérdés, hogy volt-e nemzeti identitása a kisebbségi származású kommu-
nista vezetõknek, és ha igen, milyen mértékben befolyásolta személyiségüket, tevé-
kenységüket. Az eddigi kutatások azt mutatják, hogy a fontos, döntéshozói tisztség-
be került kisebbségi származású kommunista vezetõk esetében az internaciona-
lizmus volt a meghatározó, és a politikai identitásuk fölülírta a nemzeti identitásu-
kat. Az illegalitás éveiben szocializálódott magyar és zsidó kommunisták viszony-
lag korán kiszakadtak tradicionális környezetükbõl és a másodlagos szocializáció-
jukat adó új környezetben egy új identitást szereztek, melynek alapját a marxi-lenini
tanok képezték. Nemzeti identitásuk számos olyan elemét mellõzték (vallás, sajátos
közösségi érdek, az anyanyelvû kultúra bizonyos elemei), amely nem volt össz-
hangban a kommunista dogmákkal.42 Nemzeti identitásuk egyfajta nyelvi kontex-
tusban, latens módon volt jelen, vagy ritka esetben az adott nemzetiség bizonyos
ügyei iránt kinyilvánított empátiában is megnyilvánult.43

A magyaroknak a párt vezetõségében betöltött szerepét vizsgálva megállapíthat-
juk, hogy magyar származású személyek inkább a párt illegalista korszakában töl-
töttek be fontosabb tisztségeket. Abban az idõszakban, amikor a párt gyakorlatilag
alig létezett néhány száz taggal. 1944 után a már említett Luka Lászlón kívül egyet-
len magyar származású személy sem rendelkezett fontos döntéshozói szereppel a
pártvezetésben. A párt második vonalában fennmaradó kisebbségi fölülreprezentá-
ciót az 1950-es évek elejére nagymértékben csökkentették. A zsidók tömeges ki-
vándorlása és a fontosabb pártfunkciókból való eltávolítása is fontos momentuma
volt ennek a jelenségnek. A bizonyos területeken fennmaradt magyar túlsúlyt a hat-
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vanas évek elején számolták fel a Magyar Autonóm Tartomány megszüntetésével
egy idõben. Azt is elmondhatjuk, hogy az 1944 utáni korszakban a kisebbségi szár-
mazású, fõleg a magyar káderek szerepe egyfajta közvetítõ szereppé alakult át a
centrum és a periféria között. A magyar kisebbség hiába volt fölülreprezentált még
egy ideig a párt második vonalában, az erõsen centralizált pártvezetési mechaniz-
musok következtében az említett káderek az esetek többségében végrehajtóként,
közvetítõként, egyfajta „transzmissziós szíj”-ként tevékenykedtek.

A magyar és a zsidó kisebbség egyes tagjai a fentiekben vázolt okokból valóban
fontos szövetségesei voltak a román kommunistáknak és jelenlétüket nem lehet ta-
gadni. Azonban nem lehet a legfontosabb elemeknek tartani õket a kommunizmus
hatalomra kerülésében, legkevesebb két okból: nem foglaltak el tényleges hatalmi
pozíciókat a kommunista pártban, és a román pártvezetõk mindvégig gyanakvással
kezelték õket, fõként a magyarokat.

Táblázatok

1. táblázat Az RKP tagságának nemzetiség szerinti megoszlása 1945 . július

Közigazgatási
egység

Összlakosság Párttagok
száma

Nemzetiség szerinti megoszlás

Román Magyar Zsidó Szláv Egyéb

Moldova 2 177 030 15 906 14 347 – 1486 73 –

Olténia 1 931 322 9 019 8 890 17 43 42 27

Dobrudzsa 501 634 6 497 5 787 – 80 2274 403

Bánság 1 390 592 12 541 4 849 4 168 1530 1326 668

Kolozs 1 535 369 26 235 3 838 8 774 701 268 113

Al-Duna 1 288 130 8 334 7 496 93 676 45 24

Prahova 1 074 384 8 209 8 073 23 71 32 10

Târgoviste 861 481 4 147 4 080 15 24 17 11

Brassó 1 093 717 14 073 3 256 6 463 127 55 25

Hunyad-Fehér 43 0803 11 408 8 093 2 594 272 294 155

Bukarest 2 633 055 50 316 34 544 754 2696 392 522

Szatmár 829 033 8 013 1 082 6 039 563 300 29

Összesen 16 746 550 148 521 104 537
70,2%

28 640
19,2%

8269
5,8%

5088
3,5%

1987
1,3%

Erdély 5 279 514
31%

55 582
37%

21 118
37,9%

28 038
50,4%

3193
5,7%

2243
4%

990
1,8%

!" #$%&'()$*+&,



2. táblázat Az RKP tagságának nemzetiség szerinti megoszlása 1946. november

Közigazgatási
egység

Párttagok
száma

Nemzetiség szerinti megoszlás

Román Magyar Zsidó Szláv Egyéb

Bukarest 107 716 9 188 1 234 10 826 1 003 1088

Oltenia 25 320 2 536 36 70 30 54

Târgoviºte 7 950 7 838 31 44 30 17

Prahova 19 424 19 072 92 137 84 39

Dobrudzsa 14 523 8 969 27 109 4 434 990

Alduna 25 509 23 876 143 1 133 281 76

Suceava 11 690 10 257 6 1 257 107 30

Bákó 20 268 18 998 266 963 3 36

Iasi 13 233 12 070 – 1 163 – –

Várad 28 045 7 812
27,8%

16 308
58,1%

2 340
8,3%

1 335
4,7%

250

Kolozs 23 697 7 331
30,9%

15 069
63,5%

1 147
4,8%

60 90

Brassó 25 921 11 183
43,1%

14 168
54,6%

260 121 189

Zsilvölgye 19 928 13 705
68,7%

4 955
24,8%

370 571 327

Bánság 34 510 14 316
41,8%

9 906
28,7%

262 5 800
16%

1867
5,4%

Összesen 379 455 271 852
73,3%

62 241
16,2%

20 083
5,5%

13 809
3,7%

5053
1,3%

Erdély 132 101
34,8%

54 347
41,1%

60 406
45,7%

4 379
3,3%

7 887
5,9%

2723
2%

3. táblázat A párttagok nemzetiségi megoszlás 1948. november–1950. április

Nemzetiség 1948. november (a kizárások elõtt) 1950. április (a kizárások után) Különbségek

Román 730 195 81,37% 81,68% +0,31

Magyar 99 162 10,98% 11,34% +0,36

Zsidó 3 6059 3,75% 3,54% –0,21

Szlávok 2,09% 2,05% –0,04

Egyéb 1,81% 1,39% –0,42
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4. táblázat. Az RKP összetételének alakulása Kolozsváron és Kolozs megyében
1946-ban

Közigazgatási
egység Idõpont Párttagok

száma
Nemzetiség szerinti megoszlás

Román Magyar Zsidó

Kolozsvár város

1946. január 7 919 842
10, 6%

6 496
82%

581
7,3%

1946. december 12 314 3273
26,5%

8 180
66,4%

861
7%

Kolozs megye

1946. január 10 118 2979
29,44%

6 818
67, 38%

321
3,17%

1946. december 19 923 8107
40,64%

10 894
54,45%

922
4,91%

5. táblázat. Az RKP tagságának és összetételének alakulása Marosvásárhelyen és Ma-
ros megyében 1945–1948 között.

Közigazgatási
egység Idõpont Össz-

lakosság
Párttagok

száma
Nemzetiség szerinti megoszlás

Román Magyar Zsidó Egyéb

Marosvásárhely 1946 2 671 334 2150 175 12

1947 3 597 625 2738 216 15

1948 47 043 3 896 1147 2411 333 5

Maros megye
1945 301 500

2 852 252 2438 152 10

100% 8,84% 85,49% 5,33% 0,04%

1946
6 593 845 5473 231 45

100% 12,82% 83, 02% 3,51% 0,69%

1947
9 267 2095 6824 300 48

100% 22,61% 73,64% 3,24% 0,52%

1948 338 324
12 474 4972 6923 462 117

100% 39,86% 55,50% 3,71% 0,94%

Jegyzetek

* Tanulmányunk a Domus Hungarica Scientiarium et Artium ösztöndíjas támogatásával jöhetett lét-
re, amit ezúttal szeretnék megköszönni.
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