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Azon mű vek meg írá sá nál, ame lyek érin tik a kö tet cí mé ben sze rep lő idő sza -
kot vagy tárgy kört, szük sé günk van egy olyan ös  sze fog la ló mű re, amely le -
ír ja a kor szak ál ta lá nos jel lem ző it, lé nye gi fo lya ma ta it. Enélkül nem le het a
kor ban el he lyez ni a ku ta tás/tör té net tár gyát, sö tét ben ta po ga tó zik az író, és
el na gyolt ál ta lá nos sá go kat tud csak mon da ni. Nos, ezt a szin té zist, ezt a ke -
re tet ta lál juk meg a Novák Csa ba Zol tán ál tal szer kesz tett kö tet ben. Ha azt
mond juk er re a mű re, hogy hi ány pót ló, ak kor nem fe jez tük ki elég gé e kö tet
sze re pét.

Az elő szó a té ma ku ta tás tör té ne tét, il let ve az ed dig már meg je lent mun ká -
kat tag lal ja, de meg is mer het jük a ku ta tás korlátait, és itt köz li a szer kesz tő a
kö tet kon cep ci ó ját, az ira tok le lő he lye it és ki vá lo ga tá suk szem pont ja it is. A 84
ol da las ta nul mány – a kö tet leg ér té ke sebb ré sze – elő ször a kor szak előz mé -
nyét, a ro má ni ai ma gyar ság 1944–1964 kö zöt ti tör té ne tét te kin ti át, majd rá tér
az 1964-től kez dő dő, sa já tos, ro mán po li ti kai mo dell ki ala kí tá sá nak is mer te té -
sé re: a Sztá lin ha lá lát kö ve tő eny hü lés le he tő vé tet te a szov jet csa pa tok tá vo -
zá sá nak ki har co lá sát, így meg nőtt az or szág moz gás te re, és le he tő sé ge nyílt
egy sa já tos gaz da sá gi-po li ti kai mo dell ki ala kí tá sá ra. Az ad di gi in ter na ci o na -
lis ta ide o ló gi át is mel lőz ték, tör vény sze rű volt, hogy a nem ze ti esz mé hez
nyúl tak vis  sza. Ez az új irány vo nal Ceauşescu 1965. évi ha ta lom ra ke rü lé sé vel
fel erő sö dött, és a szo ci a lis ta nem zet kon cep ci ó já ban öl tött tes tet: esze rint a fa ji
és et ni kai sa já tos sá gok nél kü li ro mán szo ci a lis ta nem zet – amely ho mo gén is,
hi szen nin cse nek ben ne egy más sal el len té tes ér de kű tár sa dal mi cso por tok –
biz to sít ja az or szág so ha nem lá tott mér té kű fej lő dé sét. E szo ci a lis ta nem ze tet
a szo ci a lis ta ha za fi ság hat ja át. A ki sebb sé gek lé tét – mint tényt – el is mer ték,
de kö ze leb bi-tá vo lab bi be ol va dá suk kal tény ként szá mol tak.

Ceauşescu ha ta lom ra ke rü lé se át me ne ti leg ked ve zett a ki sebb sé gek nek,
hi szen az új ve ze tő – ha tal má nak meg szi lár dí tá sá ért – igye ke zett mi nél szé -
le sebb kö rű tá mo ga tás ra szert ten ni, ami be be le fért a ki sebb sé gek irá nyá ban
tett ap róbb en ged mé nyek so ra is. 

A szer kesz tő be szá mol az 1968. évi köz igaz ga tá si át ala kí tás so rán le foly -
ta tott, a ro má ni ai ma gyar sá got érin tő csa tá ro zá sok ról. A párt ve ze tés ere de ti
el kép ze lé se egy a Csík–Gyergyó–Ud var hely tér sé gét ma gá ban fog la ló „nagy
szé kely me gye” volt. Kézdivásárhely és Sep si szent györgy tér sé gét a le en dő



Bras só me gyé hez akar ták csa tol ni, de az ot ta ni ma gyar pártelit si ke res lob bi -
zá sa foly tán si ke rült itt egy új, ma gyar több sé gű me gyét lét re hoz ni. Ér de kes
szín folt ja volt a po zí ció harc nak a Csík sze re da és Ud var hely kö zött fo lyó ve -
tél ke dés Har gi ta me gye szék he lyé ért. A szer ző ír az 1968-as évet kö ve tő, a
szé kely föl di me gyé ket érin tő gaz da sá gi fej lesz té sek ről és a köz igaz ga tá si vál -
to zá sok hoz köt he tő új iden ti tá sok ki ala kí tá sá ról, a „har gi ta i ság ról” és a
„kovásznaiságról”.

En ged mé nyek egész so rát je len tet te a ro má ni ai ma gyar ság nak Ceau -
şescunak az 1968. évi, cseh szlo vá ki ai ese mé nyek hez va ló vi szo nyu lá sa kö -
vet kez té ben elő állt hely zet. A Var sói Szer ző dés or szá ga i val va ló konf ron tá -
ci ós hely zet ben Ceauşescunak mi nél erő sebb ha zai tá mo ga tás ra volt szük sé -
ge – be le ért ve a ro má ni ai ma gyar sá got is. Ezt ki hasz nál va, a ro má ni ai ma -
gyar ság kép vi se lői több ké rést is a párt ve ze tés elé ter jesz tet tek. A re cen zens
hi á nyol ja, hogy a szer ző nem vizs gál ta meg an nak le he tő sé gét, hogy az új
kul tu rá lis la pok – ere de ti iden ti tás őr ző-tá jé koz ta tó cél juk mel lett – men  nyi re
szol gál ták a ro má ni ai ma gyar kul tu rá lis elit el he lyez ke dé sét (mun ka hely te -
rem té sét) is.

Az elő ter jesz tett ké ré sek egy ré szét – fő képp a kul tu rá lis és szim bo li kus
jel le gű e ket – a párt ve ze tés tel je sí tet te, ezek kö zé tar to zott a Ma gyar Nem ze -
ti sé gű Dol go zók Ta ná csá nak lét re ho zá sa.

Ezt a – ké sőb bi ek hez ké pest po zi tív – kor sza kot vál tot ta fel 1971-től a „jú -
li u si té zi sek ként” is mert té vált for du lat. Ez ele in te csak az ide o ló gi ai-pro pa -
gan da sí kon érez tet te ha tá sát mint „mi ni kul tu rá lis for ra da lom”, de nem so -
ká ra be gyű rű zött a gaz da ság ba (eről te tett ipa ro sí tás), te rü let ren de zés be (fa -
lu rom bo lás), élet mód ba (el lá tá si ne héz sé gek) is. Ezek a „jú li u si té zi sek” érez -
tet ték ha tá su kat a ro má ni ai ma gyar ki sebb sé gi élet ben is: a tö meg tá jé koz ta -
tá si esz kö zök kí ná la ta egy re se ké lye seb bé vált, és a nem ze ti iden ti tás ápo lá -
sa he lyett már csak a párt pro pa gan da esz kö ze i ként mű köd tek. 1974-ben pa -
pír ta ka ré kos sá gi okok ból csök ken tet ték az idő sza kos ki ad vány ok ter je del -
mét és pél dány szá mát, ami to vább csök ken tet te a ki sebb sé gi iden ti tás meg -
őr zé sé nek fel tét ele it, a vi dé ki te le pü lé sek ös  sze vo ná si prog ram ja pe dig a ki -
sebb sé gek élet te re it ve szé lyez tet te.

Az 1972-től be ve ze tett káderrotáció le he tő vé tet te a nem ze ti sé gi ér dek ér -
vé nye sí tés ben ki tűnt ve ze tők le vál tá sát, az ipa ro sí tást ki hasz nál va pe dig to -
vább foly ta tó dott az er dé lyi, ad dig több sé gé ben ma gyar la kos sá gú vá ro sok
be te le pí té se ro mán nem ze ti sé gű la ko sok kal.

Az ezt kö ve tő, IV. fe je zet ben a szer ző a ’60-as, ’70-es évek ro má ni ai ma -
gyar po li ti kai (köz igaz ga tá si) és kul tu rá lis elit jét, a „mű köd te tők” vi lá gát
vizs gál ja. Tag lal ja az úgy ne ve zett ve ze tő ér tel mi sé gi ek sze re pét, a ko ra be li ek
Ceauşescuhoz fű zött re mé nye it, majd csa ló dá sa it. Ér de kes a szer ző ok fej té se
az elit tag ja i nak kü lön bö ző tí pu sú iden ti tá sa i ról, amit pár köz is mer tebb ve -
ze tő iden ti tá sá val és te vé keny sé gé vel il luszt rál.
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A kö vet ke ző fe je zet ben a szer ző azt tag lal ja, ho gyan te kin tett a ro má ni ai ma -
gyar ki sebb ség re a kor szak ál lam biz ton sá gi gé pe ze te, a Securitate. A szer ző sze -
rint a második vi lág há bo rút le zá ró bé ke tár gya lás ok idő sza ká ban, majd az 1956-
os ma gyar or szá gi for ra da lom után te kin tet tek ál lam biz ton sá gi prob lé ma ként a
ro má ni ai ma gyar ság ra, ame lyet ek kor fo ko zott meg fi gye lés alá he lyez tek.

Ro má nia különutas po li ti ká já nak mar kán sab bá vá lá sá val erő sö dött a ro -
mán ve ze tés fé lel me at tól, hogy a Szov jet unió tá mo ga tá sá val a ma gyar re vi -
zi o nis ta irány zat je len tő sé ge meg nő het. Ezt a fé lel met csak nö vel te az, ami -
kor a ma gyar or szá gi köz vé le mény ak ci ó kat kez dett a ro má ni ai ma gyar ság
vé del mé ben, amely így to vább ra is a Securitate szo ros meg fi gye lé se alatt ma -
radt. A Ceauşescu-féle „jú li u si té zi sek” el len zői is újabb cél pon tot je len tet tek
az ál lam biz ton ság szer ve i nek, és a meg fi gyelt ro má ni ai ma gyar ér tel mi sé gi -
ek szá ma is fo lya ma to san nö ve ke dett.

A ta nul mányt a kö vet kez te tés-le vo nás zár ja, eb ben a re cen zens hi á nyol ja,
hogy – ha bár do ku men tu mok nin cse nek és ta lán nem is lesz nek rá – a szer -
kesz tő nem vizs gál ja meg – akár az el vi – le he tő sé gét sem egy nagy lép té kű
homogenizációs terv nek. Mert bár a kö tet ből ki de rül, hogy bi zo nyos idő -
szak ok ban vol tak kul tu rá lis és ad mi niszt ra tív jel le gű en ged mé nyek a ro má -
ni ai ma gyar ság szá má ra, de pél dá ul az igé nye ket ki elé gí tő szá mú ma gyar
tan nyel vű szak is ko lai osz tály in dí tá sá nak kö vet ke ze tes el uta sí tá sa min den -
kép pen azt sej te ti, hogy lé te zett egy – a fo ko za tos ság ra épü lő – homogenizá-
ciós terv és fo lya mat, amely ek kor az as  szi mi lá ci ó nak po ten ci á li san job ban
ki tett szak mun kás ré teg elnemzetlenítését cé loz ta.

És még va la mi: a po li ti ka a meg té vesz tés tu do má nya. Bár a szer ző meg -
pró bál ta meg vizs gál ni, hogy az „enyhülési” idő szak ok ma gyar sá got érin tő
po zi tív ígé re te it men  nyi ben tar tot ta be Ceauşescu, de a mély fo lya ma tok ról,
pél dá ul a be te le pí té sek idő be li és szám be li di na mi ká já ról, va ló já ban ke ve set
tu dunk, ami egy óva to sabb kö vet kez te tés-le vo nást in do kolt vol na.

A kö tet ta nul má nyát a do ku men tu mok kö ve tik, amit vá lo ga tott köny vé -
szet, a fel hasz nált le vél tá ri for rá sok le lő hely ének is mer te té se és a fel hasz nált
saj tó ter mé kek fel so ro lá sa kö vet. A to váb bi ak ban a kor szak leg fon to sabb sze -
rep lő i nek élet raj zi ada ta it is mer te ti a szer ző. Nem ér dek te len lát ni a kü lön -
bö ző ér tel mi sé gi és pártelit sze mé lyek mo bi li tá si pá lyá ját, bár itt a re cen zens
hi á nyol ja, hogy egy részt a szer ző nem hasz nált fel min den el ér he tő in for má -
ci ót az élet pá lyák leírásánál,1 más részt nincs ada tunk a szü lők ről, ro kon ság -
ról – a re cen zens sze rint emi att nem meg fog ha tó az ak kor is lé te ző ne po tiz -
mus és a kap cso lat há lók.

Az élet raj zi adat tá rat kö ve ti egy rö vi dí tés jegy zék, majd sze mély-, in téz -
mény-, hely név mu ta tó és ma gyar, ro mán, an gol nyel vű re zü mé.

Pár ap róbb el írá si hibát,2 magyartalan,3 il let ve meg mo so lyog ta tó megfo-
galmazást4 ta lá lunk a kö tet ben. A do ku men tumfor dí tá sok gör dü lé ke nyek és
jó szak ter mi no ló gi ai is me re tek re val la nak.
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Novák Csa ba Zol tán mun ká ja ös  szes sé gé ben egy igen fon tos mű, ame lyet
bi za lom mal aján lunk az ér dek lő dők és a ku ta tók fi gyel mé be. Hi szen az ál ta -
la tár gyalt kor szak ban va ló sul tak meg azok a ke re tek, ame lyek ma is be fo lyá -
sol ják éle tün ket: me gye ha tá rok, ak ko ri inf rast ruk tu rá lis fej lesz té sek, me gyei
na pi lap ok, ok ta tá si adott sá gok.

Jegyzetek

1 Pél dá ul a Ro má ni ai Ma gyar Ki Ki cso da kö te tek min den ada tát.
2 Pél dá ul a kö tet – cím lap ja sze rint – 2011-ben je lent meg.
3 Pél dá ul: „ka na li zál ta”, „ak ti vi tás”, „transz mis  szi ós”.
4 Pél dá ul: „be fo lyá sos ma gyar szár ma zá sú ká de rek is sok eset ben ve szí tet tek ad di gi sú -

lyuk ból.” 20. p.; „35000 szov jet ka to na el lá tá sá nak meg szű né se” 21. p.
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