
3. fejezet

Üvegház? Politika, kultúra, gazdaság
a Magyar Autonóm Tartományban

3.1. A mûködtetõk világa: a politikai elit összetétele
és funkciói

Munkánk elsõ két fejezetében a Magyar Autonóm Tartomány
történetének elsõ néhány évét elsõsorban a központi állami
szervekkel kialakult viszonyt vizsgálva követtük. Most, az ese-
ménytörténetet túllépve, a „mûködtetõk” világát próbáljuk re-
konstruálni. Hányan voltak, miként gondolkodtak saját valóságuk-
ról azok a pártkáderek, értelmiségiek, rendõrök, hivatalnokok,
akik a román államot jelenítették meg a MAT-ban? Felülírta-e
politikai identitásuk az etnikai, kulturális hovatartozást, vagy
egyfajta kettõs kötõdést hozott létre?

Gagyi József, Oláh Sándor és Novák Zoltán kutatásai alapján
megállapítható, hogy a késõbbi Magyar Autonóm Tartomány
politikai elitje 1945-tõl kezdõdõen többlépcsõs folyamatban alakult
ki, meghatározó szereplõi pedig 1947-ig a Magyar Népi Szövetség
és az RKP, majd 1948-tól az állampárttá vált RMP aktivistái és
káderei voltak.1 Az elsõ hónapokban, években spontánul verbuvált
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1 Az MNSZ és az RKP elitjének viszonyrendszerérõl Nagy Mihály Zoltán: Érdekvé-
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netéhez. In Pál-Antal Sándor–Novák Zoltán (szerk.): Marosvásárhely történetébõl
2. Új- és legújabbkori tanulmányok. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2007, 175-193.
Megyei szinten uõ: A Román Kommunista Párt hatalmi szerkezetének kiépítése
Maros megyében, 1944-1948. In Autonóm magyarok? i. m. 64-83. Székelyföldi



új vezetõrétegbõl az ötvenes évek elejére egy politikailag kineve-
zett, tisztségét hivatásszerûen gyakorló elit jötte létre, és a
káderállomány tovább bõvült, majd stabilizálódott a MAT megala-
kítását követõ idõszakban. Noha a MAT „különleges” státusát nem
sikerült intézményesíteni, széleskörû kompetenciával bíró appará-
tus jött létre a túlközpontosított, vertikálisan mûködõ román
kommunista rendszeren belül. A negyven fõs tartományi pártbi-
zottság a központi hatalom és a helyi kormányszervek közötti
transzmissziós szíj szerepét látta el, de állandó ideológiai ellenõr-
zést is gyakorolt közvetlenül a párttagok, és közvetett módon az
egész társadalom fölött.2

A párttagság etnikai, társadalmi és területi összetételének
alakulását a MAT pártbizottsága iratainak segítségével elemezzük.
Az egybevetés az 1952–1960 közötti évekre és csak a MAT-ra
vonatkozhat, mivel a módszertanilag igen szakszerûen elõkészített
és feldolgozott 1956-os népszámlálás adatai nem vethetõk össze
az autonóm tartományt megelõzõ (Maros és Sztálin tartományok,
1950–1952), valamint a helyében megalakított területi egységgel
(Maros–Magyar Autonóm Tartomány/MMAT, 1961–1968). Maros
és Sztálin tartományok esetében nem rendelkezünk használható
népszámlálási adatokkal, míg a MMAT esetében csak az 1966-os
népszámlálás áll rendelkezésre. További módszertani nehézséget
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esettanulmányokat közölt Oláh Sándor: Elitrekrutáció a szocializmusban. In Bodó
Julianna (szerk.): Fényes tegnapunk. Tanulmányok a szocializmus korszakából.
Csíkszereda, Pro-Print, 1998. 101-123, valamint uõ: Kivizsgálás. Írások az állam
és a társadalom viszonyáról a Székelyföldön, 1940–1989. Csíkszereda, Pro-Print,
2008. 255-328. A mai Hargita megyei Máréfalva második világháború utáni
mikrotörténeti vázlata: Gagyi József: Tata és társai. A második világháború utáni
hatalomváltás, az új vezetõk és a közösség egy székelyföldi faluban. In Autonóm
magyarok? i. m. 17-63.

2 Az elemzés során szem elõtt tartottuk a magyar történetírás módszertani
megközelítését. Gyarmati György: A káderrendszer és a rendszer kádere az
ötvenes években. Valóság, 1991. 2. sz. 51-63.; Révész Béla: Az osztályharc
fogalmának politikai és ideológiai aspektusai az ‘50-es években. Szeged, JATE
ÁJK, 1998; Huszár Tibor: Az elittõl a nómenklatúráig. Az intézményesített káderpo-
litika kialakulása Magyarországon (1945–1989). Budapest, Anima Kiadó, 2007.



jelent a pontos elemzésben a szovjet mintára bevezetett párttag-
jelöltség, ami az 1948–1952 közötti belsõ tisztogatásokat követõen
az újrainduló rekrutációs folyamatot szabályozta. Az ötvenes évek
végén a jelöltek a párttagok több mint egynegyedét képezték; nagy
létszámukon felül nemzetiségi összetételük is indokolttá teszi,
hogy beemeljük õket az elemzésbe. A párttagok száma a követke-
zõképpen alakult 1953 januárja és 1959 decembere között:3

2. sz. táblázat: Az RMP tagságának létszáma a MAT-ban,
1953–1960

1953.
január

1954.
január

1954.
augusz-

tus

1955.
március

1957.
május

1958.
decem-

ber

1959.
decem-

ber

Tagok és tag-
jelöltek

21.598 20.290 19.588 20.960 23.687 24.882 26.945

MAT összla-
kosságán belü-
li arányuk (%)

3,0 2,8 2,7 2,9 3,2 3,3 3,5

A táblázatból kiderül, hogy az állampártnak kevés híve akadt
éppen a MAT-ban, ahol országos szinten az autonóm tartományban
élõ tagok enyhén alulképviseltek, ha figyelembe vesszük, hogy az
1955 decemberi második kongresszus idején az RMP 595.363 tagot
és tagjelöltet számlált, ami az akkori romániai összlakosság 3,4
százalékának felelt meg.4 Ráadásul az 1948 novemberében indított
belsõ tisztogatások korántsem értek véget a MAT létrehozásával.
Az RMP KV által 1953 októberében elrendelt párttagsági könyv-
felülvizsgálat és- csere következtében 1954-ben a tartományban
majdnem kétezer személyt töröltek a nyilvántartásból.5 Az 1954-es
mélypont ráadásul egybeesett a román–magyar államközi kapcso-
latok elhidegülésével, valamint a határrevízióról terjengõ rémhí-
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3 A párttagok számáról és összetételérõl szóló elemzés forrásai: ANDJM, fond 1134,
dosar 51/1952, 93/1954, 122/1955, 176/1957, 223/1959, 229/1959, 269/1960.

4 Tãnase: Elite ºi societate, i. m. 50.
5 ANDJM, fond 1134, dosar 95/1954, 9. f.



rekkel is. Az RMP második kongresszusa után fokozatos nyitás,
majd az ötvenes évek végétõl masszív felvételi kampány vette
kezdetét. 1954 és 1956 között 2348 jelöltséget hagytak jóvá, míg
1959–1960-ban a „befogadott” jelöltek száma megközelítette a
hatezret.6

A párttagság belsõ területi megoszlása korántsem volt egyen-
letes: a román többségû Szászrégen és Maroshévíz rajonokban,
akárcsak a zömében katolikus körzetekben a párt behatolása
1958–1959-ig jelentéktelen maradt (a lakosság egy-két százaléka
volt csak RMP-tag), míg a tartományi központ, Marosvásárhely a
tagság közel egynegyedét adta. 1954-ben a tartományi székhely
összlakosságának hat százaléka, 1960-ban már több mint nyolc
százaléka volt párttag vagy jelölt: ez akkor 6500 embert jelentett.7

Ez természetesen szoros összefüggésben állt a különbözõ telepü-
léstípusok társadalmi rétegzõdésével is: Marosvásárhelyen 1957-
ben több, mint tízezer munkás élt, köztük majdnem kétezer volt
párttag, míg Sepsiszentgyörgyön a kb. ötezer munkásnak majd-
nem a fele8 (a két említett város és a Felsõ-Maros-menti vidéknek
jelentõs munkásmozgalmi múltja is volt).

A párt etnikai összetételében a magyarok enyhén felülrepre-
zentáltak voltak: 1953-ban 81,4 százalék a 77 százalékos lakosság-
arányhoz képest. A fent említett adat azonban nem a MAT által
kínált elõnyöket tükrözi, hanem azt a már említett körülményt,
hogy az 1944 utáni idõszakban az erdélyi magyar lakosság a
románokhoz képest nagyobb bizalommal tekintett a kommunista
pártra, döntõen a nemzetiségpolitikában felvállalt nézetei miatt.
Az 1953. január 18–19-én megtartott elsõ tartományi pártértekez-
let idején a regisztrált magyar tagok felvételének éve (korabeli
kifejezéssel: régisége) általában 1945, a román tagok esetében
inkább 1946 vagy 1947 volt.
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6 ANDJM, fond 1134, dosar 269/1960, 1–2. f.
7 Uo.
8 ANDJM, fond 1134, dosar 174/1957, 193–194. f.



Ebbõl a szûk „merítésbõl” válogatták az új közigazgatás tagjait
és vezetõit. A MAT vezetésére kiképzett pártapparátus kialakítá-
sakor a központ által a tartományi vezetéssel szemben támasztott
fõ követelmények a terepismeret és a mozgalomban élvezett
bizonyos megbecsültség voltak. Ez utóbbi a párt informális hierar-
chiájában abból származott, ha a kiszemelt személyek már 1944
elõtt illegális tevékenységet folytattak. Ebben a kissé véletlensze-
rûen válogatott, majd hivatáselitté átalakuló csoporthoz tartozott
Csupor Lajos, aki a MAT fennállása alatti években, 1952-tõl
egészen 1961-ig az elsõ titkári pozíciót foglalta el. Csupor 1911-ben
született Marosvásárhely külvárosában egy szerény társadalmi
helyzetû, káderlapjában „munkásként” osztályozott családban;
valójában szülei szabómûhelyükben dolgoztak.9 Csupor ahhoz az
elsõ erdélyi magyar kisebbségi nemzedékhez tartozott, amelyik
Romániában nõtt fel, a „régi” magyar világot személyesen nem
ismerte, csak hallott róla. Miután elvégezte a hét osztályt, 14
évesen a családi hagyományt követve inasként kitanulta a szabó-
ságot. A politika iránti érdeklõdése az 1929-es gazdasági válsággal
függött össze.10 Az 1931–1932 derekán tetõzõ világméretû jelenség
egzisztenciálisan érintette a húszéves fiatalember családját, ismerõ-
seit, akik közül többen állásukat is elvesztették. Ekkor ismerkedett
meg az illegalitásban tevékenykedõ kommunista mozgalommal,
amely a marosvásárhelyi cukorgyárban és Felsõ-Maros-völgyi faipar-
ban dolgozó munkások sztrájkmozgalmát támogatta és szervezte.11
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9 Gagyi József interjúja Vargancsik Lajossal. MAT Oral History Program (MAT
OHP), 7/2001 sz.

10 Ekkor lépett be a Kommunista Ifjúmunkás Szövetségbe: Csupor Lajos harcos
élete. Vörös Zászló, 1952. november 20.

11 A harmincas évekbeli kommunista mozgalom számbeli és szervezeti gyengeségét
jelzi Jakab Sándor visszaemlékezése, aki Luka László bizalmi embere volt
Erdélyben és 1948–1952 között pénzügyminiszter-helyettes. Jakabot 1934-ben
megbízott instruktorként küldte Marosvásárhelyre az illegális párt erdélyi bizott-
sága; ekkor a városban összesen 34 tagot számlált az RKP. 1956-os Intézet,
Budapest, Oral History Archívum, 12/1986 sz. interjú (Tóth Pál Péter interjúja
Jakab Sándorral), 114-117.



Mozgalmi tevékenységének „köszönhetõen” hamarosan a
Siguranþa látókörébe került, és az 1930-as évek során többször volt
letartóztatásban.

A hírhedt doftanai börtönben ismerkedett meg Gheorghe
Gheorghiu-Dej-zsel is, és a véletlen találkozás döntõ fontosságúnak
bizonyult Csupor késõbbi karrierje szempontjából.12 A kommunis-
ták hatalomra jutását követõen ugyanis Gheorghiu-Dej csak azok-
ban a magyar (vagy magyar zsidó) erdélyi származású káderekben
bízott, akiket személyesen ismert a mozgalomból, és akikrõl biztos
vagy biztosnak vélt adatokkal rendelkezett a két világháború
közötti tevékenységükrõl, elsõsorban az 1940–1944 közötti „ma-
gyar idõben” tanúsított magatartásukról. Noha Csupor korabeli
tevékenységérõl és hollétérõl semmilyen információval nem ren-
delkezünk, biztosra vehetjük, hogy 1940 szeptemberében Csupor
és a hozzá közel álló kommunista szimpatizánsok nem követték
el Jordáky Lajos, Veress Pál vagy az 1944 után Magyarországra
áttelepült Simó Gyula „hibáját”, akik ünnepelték a bevonuló
magyar csapatokat és visszaintegrálódtak a magyarországi mun-

Csupor Lajos, 1933
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12 Gagyi József interjúja Fábián Zoltánnal (MAT OHP, 13/2001 sz.). Egy másik, az
ötvenes években magas pártfunkcióhoz jutott aktivista elsõsorban Gheorghiu-Dej
ismeretségével magyarázza Csupor gyors karrierjét az 1948–1952 közötti idõszak-
ban. Novák Zoltán interjúja Benke Józseffel (MAT OHP, 23/2002. sz.).



kásmozgalomba. Az 1944. augusztus 23-i fordulat után Csupor az
elsõk között reaktiválta magát. A párthoz tartozását a még
alakulófélben levõ apparátus 1944. december 31-én ismerte el
neki.13 Marosvásárhely felszabadítását követõen Csupor kiemelke-
dett a kommunista apparátus képviselõi közül: alig 34 évesen már
közel 15 éves mozgalmi tapasztalattal rendelkezett. 1945–1948
között több felelõsségteljes állást töltött be az új közigazgatásban,14

de a helyi nómenklatúra tagjaként (1946-ban az akkor még
Kolozsvár fennhatósága alá tartozó Maros megyei pártbizottság
tagjaként) elsajátíthatta a jövendõbeli állampárt belsõ mûködésé-
nek logikáját is.

Harcostársai körében is elismerést váltott ki munkája. A Maros
megyei káderosztály által összeállított 1947-es jellemzés szerint
Csupor „a párt régi harcosa, aktív és szerény, fegyelmezett és híve
a pártnak, bár néha ideges és autoriter.”15 Valter István szerint,
aki az ötvenes években az RMP KV instruktoraként mûködött a
MAT-ban, Csupor nem rendelkezett elméleti felkészültséggel:
„Csak gyakorlata (volt), amit az életbõl tanult. Más nem.”16 Ennek
ellenére 1948-ban a megyei káderfelelõs kulcspozíciójába került,
és azt az utasítást kapta a Központi Vezetéstõl, hogy elméleti és
szakmai képességét az egyéves magyar nyelvû központi káderis-
kolában fejlessze tovább. Itt két évfolyamon – 1948/1949-ben,
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13 A megyei pártbizottságnak személyi összetétele. Marosvásárhely, 1948. december
29. ANDJM, fond Comitetului Judeþean PCR Mureº 1945–1950, dosar 63/1948,
308–313. f.

14 Csupor funkciói az 1944–1948 közötti idõszakban: 1944. október–1945. január:
a szakszervezeti tanács tartományi (székelyföldi) titkára; 1945. január-május: a
párt tartományi Politikai Bizottságának tagja és a szakszervezeti munka felelõse;
1945. május – 1946. április: a marosvásárhelyi városi rendõrség vezetõje; 1946.
április–november: a tömegszervezeti osztály tartományi instruktora; 1946. no-
vember – 1947. április: a Magyar Népi Szövetség Kolozs tartományi vezetõségének
választási kampányfelelõse Háromszék megyében; 1947. április – 1948. március:
megyei szakszervezeti felelõs; 1948. március–november: megyei káderfelelõs.

15 ANDJM, fond 1073 (Comitetul Judeþean Mureº al PCR 1944–1950), dosar
46/1947, 45–51. f.

16 Novák Zoltán interjúja Valter Istvánnal (MAT OHP, 21/2002. sz.).



valamint 1949/1950-ben – összesen több mint 200 magyar nem-
zetiségû párthivatalnok végzett. A káderiskola elvégzése után,
1950–1952 között a magyar többségû Sztálin (Brassó) tartomány
pártbizottságának titkáraként dolgozott, és nemzetgyûlési képvi-
selõvé választották. A MAT megalakításakor Gheorghiu-Dej szá-
mára Csupor volt a legkézenfekvõbb választás: érett és pragmati-
kus aktivista, ugyanakkor egyszerû ember, aki Gheorghiu-Dej-hez
hasonlóan egyfajta nyers kedélyességgel rendelkezett. Legfõkép-
pen azonban lojális párthivatalnok volt, akit nem fertõztek meg
„nacionalista érzelmek” és szilárdan hitt a magyarok politikai
integrációjában. A párt vezetõivel hamarosan bensõséges viszony-
ba került:

„Brassóból aztán áthozták õt Vásárhelyre, mivel nagyon jól volt Mogyo-
róssal, s értékelte õt, ott voltunk egy ilyen szilveszter alkalmával, Gheorghiu-
Dej, s õ valamit tudott magyarul, mert õ Désen volt vasutas, hát onnan kapta
volt a Dej nevet, hogy énekeljen Csupor magyarul, hát szépen tudott énekelni,
jó hangja volt a Lajosnak.”17

Csupor Lajos életútja, az általa bejárt mobilitási pálya egy
tipikusnak nevezhetõ elsõ generációs párthivatalnoki életút. Az
1953. januári elsõ pártkonferencián megválasztott tartományi
pártbizottság negyven tagja nemzetiségtõl függetlenül közös tár-
sadalmi és kulturális (többnyire „munkás”, kisebb hányadban
„paraszti”) háttérrel rendelkezett. Átlagéletkoruk harminchét év
volt, a pártba való belépésük idõpontja az esetek hatvan százalé-
kában 1945-re nyúlt vissza, és csupán két személynek volt elismert
„illegalista” múltja. Csuporhoz hasonlóan egyszerû, gyakorlatias
és földhöz ragadt emberek voltak: egy-két esettõl eltekintve
Székelyföldrõl származtak, iskolai végzettségük nem haladta meg
a hét-nyolc osztályt, a felszabadulás elõtt inasként vagy napszá-
mosként dolgoztak.18 Az új pártbizottság kulcsemberei az 1920-as
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17 Gagyi József interjúja Koszti Istvánnal (MAT OHP, 15/2001.sz.).
18 Az új káderek adatait lásd ANDJM, fond 1134, dosar 64/1953.



évek elsõ felében születtek és fiatalon kerültek felelõs pozícióba,
például Bugyi Pál néptanácselnök harminchárom éves volt, és
harminc év körüliek voltak a következõk is: Szövérfi propaganda
titkár, aki Erdõszentgyörgyrõl származott, 1945-ben lépett be a
pártba és 1948-ban Bukarestben elvégezte az egyéves magyar
nyelvû pártiskolát19; Lukács László iparfelelõs és Kóródi István
aktivista, a MAT és a bukaresti pártközpont összekötõje is. Tehát
mindannyian a romániai magyar kisebbség azon nemzedékéhez
tartoztak, akik nem élték át személyesen a trianoni traumát, a két
világháború közötti Romániában szocializálódtak és felnõttként
élték meg az utolsó „kis magyar világot” Észak-Erdélyben.20

Az apparátus legalacsonyabb szintjén még inkább kimutatható
az új helyi elit „népi” jellege. 1953 márciusában bizalmas statisz-
tikai összeállítás készült az üzemekben, termelõszövetkezetekben,
hivatalokban és a kulturális-oktatási intézményekben tevékenyke-
dõ 1030 párttitkárról. Megfigyelhetõ a férfiak túlsúlya (92%),
valamint az etnikai összetételben észlelhetõ aránytalanságok: 84
százalékuk magyar, 14,5 százalékuk román, 1,5 százalékuk zsidó
volt, de termelési ágazatokra lebontva a nehéziparban 16 sejtnek
volt magyar, egynek román titkára, a kevesebb, mint 500 alkal-
mazottat foglalkoztató helyi iparban 77 magyar, 2 román párttit-
kár mûködött, a kollektív gazdaságokban 98 magyar és 10 román
felelõs. Az egyetlen ágazat, amely a román elem felülreprezentált-
ságát mutatta, a vasutat is magába foglaló közlekedés volt,
amelyben a pártsejtek titkárainak majdnem egyharmada román
nemzetiségû volt.21

Figyelembe véve a vasút és a tömegközlekedés egyszerre
modernizációs és „nemzetépítõ” szerepét, megállapítható, hogy az
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19 Életrajzi adatai: Szövérfi Zoltán a nép ügyének tevékeny harcosa. Vörös Zászló,
1952. november 18.

20 A generációs törésekrõl a romániai magyar kisebbség körében lásd Bárdi Nándor:
A romániai magyar elit generációs csoportjainak integrációs viszonyrendszere
(1918–1989). In (Bárdi–Simon szerk.): Integrációs stratégiák i. m. 41-68.

21 ANDJM, fond 1134, dosar 84/1953, 1. f.



ötvenes években az autonóm tartomány „tituláris” nemzete, a
magyarok birtokolták a helyi apparátus pozícióinak zömét – a
hadsereg figyelemreméltó kivételével. Mint az elõzõ fejezetekben
láttuk, mindez nem a hatalomgyakorlási módszereket érintette,
csupán a nyelvhasználati jogok gyakorlati érvényesítését segítette
elõ. Egy magyar gyárigazgató, egy magyar párttitkár ideológiai
képzettségétõl függetlenül egyfajta garanciát jelentett arra vonat-
kozóan, hogy a pártmunka és a termelés „politikai” irányítása
magyar nyelven folyjon.

A legnagyobb gondot a káderek kezelésében igen gyenge
mûveltségi szintjük, ideológiai képzetlenségük okozta. A megvizs-
gált ezer aktivista és propagandista tíz százaléka semmilyen
pártoktatásban nem részesült, és többségük csak a néhány hetes
„gyorstalpalót” tudhatta maga mögött; alig öten végezték a propa-
gandisták számára elõírt féléves pártiskolát.22 A tartományi Párt-
bizottság számára a szakképzés, a szükséges technikai, ideológiai
és kulturális ismeretek megszerzése megkérdõjelezhetetlen priori-
tást képviselt. Erre szolgált az 1952-tõl Marosvásárhelyre telepített
magyar nyelvû egyéves pártegyetem (Rangetz József Marxista-Le-
ninista Esti Egyetem), ahova a kolozsvári, a nagyváradi és a
nagybányai magyar tagozatokat helyezték át.23 A MAT káderisko-
lája egyszerre oktatási (alfabetizációs), ideológiai és szocializációs
keretet nyújtott diákoknak és elõadóknak egyaránt, akik ugyanab-
ban a pártegyetem számára fenntartott és elkobzott villaépületben
laktak hónapokon keresztül.24 A képzés fõ tantárgyai a marxiz-
mus-leninizmus alapjai, a dialektikus materializmus, a politikai
gazdaságtan, a pártépítés, a nemzetközi kapcsolatok tanulmányo-
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22 Tájékoztató a propagandisták pártoktatásáról. ANDJM, fond 1134, dosar 73/1953,
177. f.

23 A pártegyetem létrehozásáról, elsõ éves hallgatóságáról adatokat közölt a Vörös
Zászló, 1952. október 5.

24 Jelentés az egyéves pártiskola tevékenységérõl. Marosvásárhely, 1953. július 16.
ANDJM, fond 1134, dosar 70/1953, 209-217. f.; Jelentés a pártoktatásról. Marosvá-
sárhely, 1954. augusztus 6. ANDJM, fond 1134, dosar 95/1954, 269-282. f.



zása, az SZKP és a Román Népköztársaság története voltak, de a
tanterv elõirányozta a román és az orosz nyelv tanulását is.

Az állandó tanárok képzett káderek voltak, például a népszerû
Spielmann József, aki az ideológiai jellegû elõadásokat mûveltség-
fejlesztõ órákkal egészítette ki, az Igaz Szó szerkesztõi és az
Orvosi- és Gyógyszerészeti Intézet marxizmus-leninizmus tan-
székének elõadói. Valter István igazgató is a hároméves buka-
resti Zsdanov pártegyetem elvégzése után került Marosvásárhely-
re. Évtizedekkel késõbb is büszkén emlékezett akkori tevékenysé-
gére:

„Mi például olyan dolgokat is csináltunk, amelyek nem voltak benne a
programban, mint például magyar irodalmat. A programot mi csináltuk.
Gyakran hívtuk Spielmannt, hogy beszéljen az irodalomról is. És bevezettük
a magyar nyelvtan és mondattan órákat, szükség volt rá, tudtuk mi, hogy
szükség volt rá. Aztán az irodalom. Hívtuk Kozma Bélát25 a feleségével, aztán
hívtuk Sütõt, Gagyi Lászlót, Hajdu Zoltánt26, és a testvérét, Gyõzõt is, aki
akkor még nem az volt, amivé most vált.”27

A káderiskola jelentõségét növelte, hogy rendszeresen meghív-
ták elõadást tartani a tartományi nómenklatúra képviselõit. Csu-
por elsõ titkár több alkalommal is beszélt „a párt etnikai összeté-
telének szabályozásáról”, avagy annak a szükségességérõl, hogy
az irányító szervek összetétele mind tartományi, mind helyi
szinten tartsa szem elõtt a lakosság nemzetiségi megoszlását.
Bugyi néptanácselnök elemezte a „bolsevikok harcát, hogy a
háború után újraépítsék a szovjet gazdaságot”28, míg Benkõ József
marosvásárhelyi párttitkár bemutatta a kádereknek az irányító
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25 Kozma a volt marosvásárhelyi Református Kollégium (a mai Bolyai Farkas
Líceum) igazgatója volt; 1958-ban leváltották nacionalizmussal vádolva.

26 Sütõ, Gagyi és a két Hajdu az ötvenes évek folyamán az Igaz Szó címû irodalmi
folyóirat szerkesztõi voltak.

27 Novák Zoltán interjúja Valter Istvánnal (MAT OHP, 21/2002. sz.).
28 Jelentés az egyéves pártiskola tevékenységérõl. Marosvásárhely, 1953. július 16.
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szervek mûködését. Benkõ presztízsét az ötvenes évek elején bejárt
rövid külügyi pályának köszönhette. 1951-ben a diplomáciai mun-
kában nemigen járatos pártmunkást Törökországba osztotta be az
Ana Pauker vezette Külügyminisztérium. Innen két évvel késõbb
visszahívták, de 1955-ig a minisztérium alkalmazottja maradt.

„Megtartottak a központi bizottságnál, s késõbb adtak át a külügynek.
Akkor volt a Külügyminisztériumnak, Tãtãrescu volt a külügyminiszter, s
leváltották, s feloszlatták a Külügyminisztériumot. Mikor odakerültünk mi,
akkor már Pauker lett, igen. De leváltották Tãtãrescut, s akkor az egész
Külügyminisztérium régi emberekbõl állott, le kellett õket váltani, s szede-
gették az embereket, hogy kiket lehet oda tenni. Hát én nem voltam se francia
tudós, se... hát két nyelvet beszéltem, magyart s románt. S a Külügyminisz-
tériumban olyanokat keresgéltek, akik idegen nyelveket beszéltek. De még a
magyar nyelv is számított, mert ha elküldenek Magyarországra, akkor tudok
beszélni magyarul. Vagy a diplomáciában mindenféle nyelven beszélhet az
ember. Hát például én a magyarokkal beszéltem, s voltak a csehek között is,
hogy tudtak magyarul, s azokkal is magyarul beszéltem. Mellém adtak egy
olyan régi külügyi tisztviselõt, egy örmény nõ volt, képzelje el, az örmények
rengeteg nyelvet beszélnek. Hát elõször is meg kellett tanítsanak, mi az a
külügy, s mi az a konzulátus, mert konzulátusra küldtek engemet, s arra
kellett felkészítsenek. S ugyanakkor az a nõ, az francia leckéket adott, s még
törököt is... Felkészítettek a hivatalos tevékenységre, s hogy mi a konzulátus
feladata. A konzulátus feladata az, hogy õ tartja a kapcsolatot a helyi
hatóságokkal. Nem a kormány mellé van küldve, hanem a helyi hatóságok...
Én Isztambulban voltam.”29

A kurzusban résztvevõknek biztosítottak egy bukaresti látoga-
tást is, amelyhez társult egy nevelõ célzatú kirándulás a múzeum-
má átalakított doftanai börtönbe, ahol Gheorghiu-Dej-t és Csuport
korábban fogva tartották. Ezen felül további önképzési alkalmat
képeztek azok a viták/találkozók, amelyekben az ifjú káderek és
a kommunista párt régi illegalista aktivistái vettek részt.30 Nem
utolsósorban, az oktatás ideológiai „tisztázásának” érdekében
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29 Novák Zoltán interjúja Benkõ Józseffel (MAT OHP, 23/2002. sz.).
30 ANDJM, fond 1134, dosar 104/1954, 161. f.



azonban a katedrafõnökök személyesen ellenõrizték az elõadók
tevékenységét: a felolvasásra kerülõ szöveget kijavították, majd
szétosztották az oktatóknak.31 Az elõadások ideológiai színvonala
azonban nem nyerte el minden esetben a vezetõség tetszését.
1953-ban a mezõgazdasági és ipari felelõsöket, Kapusit és Lukácsot
azzal vádolták, hogy nem tartották meg tervezett elõadásukat, míg
két agitátor-újságíró, Fuchs Simon és Csernowitz Sámuel elõadá-
sába „súlyos szubjektivista jellegû hibák” csúsztak: például azt
állították, hogy „a javak termelése objektív törvényszerûség.”32

1954-ben sem hiányoztak az elõadásokból azok az ideológiai hibák,
amelyek rámutattak arra, hogy a Szovjetunió és megkérdõjelezhe-
tetlen vezére iránti kultuszban nevelkedett apparátus képtelen volt
kilépni a sztálinista gondolkodási sémákból. Az 1953. augusztus
19–20-i határozatok központi céljaként megjelölt életszínvonal-
emelkedésrõl beszélve az egyik tanár egy, a diákok által felrótt
hibába esett: szerinte ugyanis miután a proletariátus megszerezte
a hatalmat, már nem szükséges politikai harcot folytatnia gazda-
sági érdekei érvényesítéséhez.33 A NEP-szemináriumot vezetõ
tanár azt kérte a hallgatóktól, hogy kívülrõl tanuljanak meg egy
bekezdést, amelyben Sztálin az iparosításról beszél; egy másik
oktató úgy próbálta növelni a diákok történelmi ismereteit, hogy
a középkori parasztfelkelések kudarcát azzal magyarázta, hogy
nem léptek szövetségre a munkásosztállyal.34

A kezdeti nehézségek ellenére népszerû lett a pártoktatás:
1959-ben a hallgatók száma a kezdeti 55-rõl közel háromszázra
nõtt.35 A Marxista-Leninista Esti Egyetemmé átkeresztelt egyéves
pártiskola komplex szerkezetté vált: több száz hallgató, 25-30
fõállású tanár, három szakirány: filozófia, történelem és közgaz-
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daságtan.36 Éppen az esti egyetem tanárai alkották az 1961-ben
alapított marosvásárhelyi három éves (ekkor már kétnyelvû,
magyar és román) tanárképzõ fõiskola tantestületének zömét is.37

Az alacsonyabb szintû káderek számára a MAT második
legnagyobb városában, Sepsiszentgyörgyön állt rendelkezésre egy
féléves esti tanfolyam, 40 „felsõbb típusú kör”, négy elméleti
szeminárium és 773 „kör”, amelyen mintegy tízezer párttag és
háromezer „pártonkívüli” aktivista vett részt.38 Ebben az esetben
is a pártoktatásról szóló beszámolók mindvégig súlyos elméleti és
szervezési hiányosságokat jegyeztek fel. Az ideológiai kurzusok
elkerülhetetlenül a funkcionális analfabetizmus elleni harc kísér-
leti terepévé alakultak át, mivel az írástudatlanság képtelenné tette
a résztvevõket az olykor bonyolult, „bikkfanyelven” megfogalma-
zott ideológiai szövegek megértésére és feldolgozására. A kurzu-
sokra járók ezen felül arra használták ki a tanulási idõszakot, hogy
kezeltesség betegségeiket a rendelkezésükre bocsátott egészség-
ügyi intézményekben (kórházakban, laboratóriumokban, gyógyfür-
dõkben). Az 1954-es jelentés nem mulasztotta el megemlíteni, hogy
a beiratkozott munkások nagy része „akár három hónapos egész-
ségügyi kezelésben”39 is részesült.

Az elsõ generációs káderek a társadalom alsó rétegeibõl
verbuválódtak. Személyes pályájuk alakulása, családjuk biztonsága
a pártvezetés támogatásától függött. Saját vagyonuk nem volt,
jelentõsebb tulajdonra nem igazán tettek/tehettek szert. Elõjoga-
ikat (autó, sofõr, kiutalt lakás és üdülõ, ingyenes étkezés) a párt
osztotta és szabályozta, de bármikor meg is vonhatta. Állásukat,
pozíciójukat féltve gyorsan sajátították el a fegyelem és az alkal-
mazkodás mûvészetét: azonnal érzékelték, hogy mikor szabad
bármit is kezdeményezni, a MAT és a székelyek partikuláris
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37 Vörös Zászló, 1962. január 7.
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érdekeit is védelmezve, és mikor kell visszavonulást elrendelni, a
pártközpont akaratához alkalmazkodni. Ezzel együtt Bukarest
jónak értékelte a magyar káderek tevékenységét, akiket fegyelme-
zettnek és megbízhatónak tartott. Az 1952–1953-ban kinevezett
állomány folytonossága országos viszonylatban is figyelemreméltó
volt. Bukarest, Konstanca és Sztálin (Brassó) pártbizottságaiban
például 1955-ben a káderek háromnegyede kevesebb, mint egy éve
töltötte be funkcióját, ez az arány a MAT-ban 40 százalék alá
csökkent.40 Egy olyan rendszerben, amit az ötvenes években a
belsõ tisztogatások és a káderrotációs gyakorlat jellemzett, a MAT
(magyar) nómenklatúrája lényegében stabil maradt 1960-ig, sõt
számos esetben ennél tovább is.41

3.2 Az elit önazonossága és társadalomképe

Az általunk „mûködtetõnek” nevezett társadalmi réteg, a MAT
politikai elitjének kvantitatív vizsgálata után a következõkben az
elit mindennapi tevékenységének mechanizmusait, mozgatórugóit
mutatjuk be, amiket David Hoffmann a „sztálinista kulturális
ökoszisztémának” nevez.42 A késõ sztálini idõk szovjet társadal-
mának „ökoszisztémáját” olyan kulturális kódok, magatartásnor-
mák és rituálék alkották, amelyben ötvözõdtek a szovjet típusú
totalitárius modernitás elemei (a haladás ideológiája, a Pártba
vetett feltétel nélküli hit, a kollektivizmus eszméje) az 1930-as
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40 Összehasonlító táblázat a tartományi pártapparátusról. ANIC, fond CC PCR,
Cancelarie, dosar 41/1955, 2-3 f.

41 Néhány példa: az RMP elsõ titkára (1952–1961) és propagandatitkára (1952–
1960), a Néptanács elnöke (1952–1958), a Securitate tartományi parancsnoka
(1952–1961), a Milícia tartományi parancsnoka (1955–1959), a Tartományi
Pártbizottság propagandaosztályának vezetõje (1952–1960), a tartományi (majd
Maros megyei) Statisztikai Hivatalának vezetõje (1952–1982), a Vörös Zászló
fõszerkesztõje (1955–1985), az Igaz Szó fõszerkesztõje (1953–1989), az Új Élet
címû kulturális folyóirat fõszerkesztõje (1958–1989), az orvosi egyetem rektora
(1953–1964), a színmûvészeti egyetem rektora (1954–1967).

42 David L. Hoffmann: Stalinist values. The cultural norms of the Soviet modernity
(1917–1941). Ithaca&London, Cornell UP, 2003, 4–5.



évektõl kezdõdõen újraélesztett orosz nemzeti történelmi/kulturá-
lis örökség töredékeivel. Más kontextusban persze, de hasonló
dilemmája lehetett a Magyar Autonóm Tartomány mûködtetõinek,
akiknek naponta kellett szembesülniük a „másság” (elsõsorban a
nemzeti önazonosság kifejezéséhez fûzõdõ konfliktusok) kezelésé-
vel, miközben a társadalmi homogenitást, és hosszú távon a
nemzetiségi súrlódások „természetes” feloldását hirdették.43

A MAT politikai vezetése a tipikus „új nómenklatúra” szerepét
játszotta a román sztálinizmus kulturális ökoszisztémájában. Ál-
landó feladatai közé tartozott például az ellenõrzés és az önellen-
õrzés. 1952 szeptemberében és októberében, néhány héttel beik-
tatása után a tartományi pártbizottság hosszasan tárgyalta az
apparátus új vezetõinek jellemét és munkastílusát. A jelenlévõknek
az volt a feladatuk, hogy véleményt mondjanak a vezetõk politikai
tevékenységérõl, ideológiai felkészültségérõl és hibáiról. Csupor
Lajost 1952. szeptember 11-én a büró operatív ülésén „értékelték
ki”. Az iparfelelõs, aki a bukaresti pártfõiskolából ismerte õt,
„harcos, fegyelmezett és határozott elvtársként”44 jellemezte, aki
mindig terepen van és akitõl nagyon félnek. Párttársai két
jellemhibát emeltek ki: „kevéssé elkötelezett a tanulás iránt,
amellyel ideológiai színvonalát javíthatná”, és mindenekelõtt a
gyakran látványos idegességet. „Néhány elvtárs azt mondja, hogy
Csupor elvtársnak diktatórikus a hozzáállása”45, jegyezte meg
Kapusi József mezõgazdasági felelõs. Amint azt a pártvezetõk
magatartási kódexe elõírta, Csupornak meg kellett köszönnie a
megjegyzéseket, elismerve, hogy hibákat követett el, melyek okai
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„a politikai szint emelése fontosságának alábecsülése, az elhamar-
kodottság és az idegesség”.46

Gyakrabban fordult elõ azonban, hogy az elsõ titkár értékelte
beosztottjait. Csupor vesszõparipája a proletár szellem hiánya volt:
Marosvásárhelyt javíthatatlanul „kispolgári” jellegû városnak lát-
ta, és idegesen szólította fel társait, hogy ne engedjék magukat
„megfertõzni” egy olyan kisvárosban, amelyben lehetetlen meg-
õrizni egy titkot, ahol a tisztviselõk, kisiparosok, kereskedõk és
tanárok polgári öntudatát képtelen eltüntetni az új idõk „osztály-
harcos szellemisége”, hanem a régi társadalmi/családi/baráti
hálózatok egyenesen beintegrálják, és régi rítusaikba (fõtéri és
Maros-parti séták, úri öltözet, eredeti feketekávé fogyasztása,
flekkensütés) „beavatják” az új proletár Marosvásárhely hirdetõit.

Az önkritika és az önvizsgálat mellett az ötvenes évek politikai
liturgiájában központi szerepet szántak a „konfirmálási” ceremó-
niáknak, amelyeknek a pártba felvett tagjelölteknek kellett alávet-
niük magukat. Ezek elõzetesen megállapított séma szerint zajlot-
tak, és jelentõs logisztikai erõfeszítést jelentettek az apparátus
számára: minden egyes „konfirmálás” az elsõ titkár vagy valame-
lyik helyettesének jelenlétét igényelte. A jelöltet a hovatartozás
szerinti rajoni központban fogadták, ahol a Tartományi Bizottság
és a helyi elõkelõségek jelenlétében felolvasták a jelölt politikai és
erkölcsi magatartásáról készített jelentést, amely kiterjedt az illetõ
magánéletére és a családerkölcsre is. Végezetül kérdéseket intéz-
tek a jelölthöz a lehetõ legváltozatosabb témákról. Íme néhány
példa az Udvarhely rajonban 1955-ben lebonyolított „konfirmálási
ülésekbõl”:

A kollektívbe frissen belépett parasztot elõbb az idealizmus
káros hatásáról faggatták, majd megkérdezték, milyen kapcsolat-
ban áll az 1946-ban a sorozás elõl Magyarországra menekült
testvérével, és végül hogy mivel magyarázza azt, hogy sokan
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elbizakodottnak látják.47 Egy tanártól a következõket kérdezték:
„Hogyan irányítja a fiatalok hazafias szellemben való nevelését?”;
„Hogyan lehet elválasztani az iskolát az egyháztól?”; „Hogyan
viszonyulnak a szülõk a kötelezõ beszolgáltatáshoz, és hogyan
viszonyulnak a gyermekeikhez ezzel kapcsolatban?” A válasz:
„Gyûléseket tartanak a többi tanárral hogy eldöntsék, hogyan
foglalkozzanak az órákon azzal, hogy kivonják a gyermekeket a
miszticizmus befolyása alól, és megpróbálják hazafias szellemben
nevelni a tanulókat. Megpróbálják minden módon kivonni õket az
egyház befolyása alól, lekötve minden idejüket.”48 Egy másik tanár,
akit a katolikus Oklándra neveztek ki, és az iskola és az egyház
közötti kapcsolatról faggatták, büszkén ecsetelte az ateista nevelés
elõnyeit, és könnyen felvételt nyert: „Ezen a téren nagyon komoly
eredményeket értünk el, például húsvétkor a tanulók 90-95%-a
megjelent az iskolában.”49 Kevésbé brillírozott a Simó Géza bútor-
gyár egyik dolgozója azon a megmérettetésen, amelyet 1955.
június 26-án a párt Tartományi Bizottsága által szervezett ülésen
tartottak. Õ ugyan bizonygatta, hogy „nem hisz a miszticizmusban
és nem jár templomba”, de az egyik szomszédja feljelentésének
köszönhetõen a párthivatalnoknak sikerült hazugságon érnie a
jelöltet: „És akkor mivel magyarázza azt, hogy tavaly nem jelent
meg a munkahelyén húsvét napján?”50 A nem éppen szilárd
meggyõzõdésérõl tanúságot tevõ jelölt belépését azonban támogat-
ták, valószínûleg a központi nyomásnak engedve. Az RMP KV
elõírta ugyanis, hogy a párttagság 55-60 százaléka munkásokból
álljon. Ezt természetesen nehezen teljesíthette egy olyan rurális
jellegû térség, mint a Magyar Autonóm Tartomány.

Semmilyen engedmény nem illette meg azonban „a múlt
rendszer maradványait”: az élelmiszeripari vállalat ifjú részlegve-
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zetõjét, aki egy „kispolgári családdal” lakott együtt, egy nagysze-
rûen teljesített vizsga végén a következõ tanáccsal látták el: „Az
elvtársnõ tartsa magát távol a kispolgári társaságtól és vigyázzon,
ne kerüljön a befolyása alá.”51 Egy földmûves vizsgájából pedig a
hagyományos értékrendszer (például a férfi domináns szerepe) és
az új gyakorlatoknak, mint például az egyszerû formalitássá,
lassan-lassan terjedõ válás gyakorlatának együttélése világlik ki.
A vizsgabizottság kérdésére, hogy mivel magyarázza a válását,
amivel rosszindulatú megjegyzéseket és pletykákat váltott ki egy
hagyományos értékrendû faluban, a férfi így válaszol: „Másfél évet
éltünk együtt, de az asszony nem foglalkozott velem, elhanyagolt,
és nem igyekezett a házimunkában sem. Így aztán mindenki ment
tovább a maga útján.”52

Az ötvenes évek során gyors ütemben alakultak át a társadalmi
viszonyokat szabályozó kulturális normák, és természetesnek tûnt,
hogy a párt emberei a folyamat élére álltak. Ugyanakkor õk sem
voltak felkészülve arra a történelmi feladatra, amit a román
kommunista párt a magyar nemzetiségû káderei révén szeretett
volna elérni: a román politikai életbe, a román habituális világba
emelni/integrálni az erdélyi magyar közösséget. A nemzeti ön-
azonosság kezelése feloldhatatlan feszültséget jelentett egy olyan
hiányos mûveltségû, (túl) gyorsan hatalmi tényezõvé vált, gyenge
legitimációval rendelkezõ elit számára, mint amilyen a MAT
politikai elitje volt az ötvenes években. Az autonóm tartomány
székely/magyar vezetõi kitûnõ valóságérzékkel legfontosabb fel-
adatuknak a pártközpont és a periféria közötti közvetítést látták.
A kapcsolattartás állandó ingázást jelentett Bukarest és a tarto-
mányi székhely között, amit a pártvezetõk, a belügyi tisztek és a
kulturális élet képviselõi inkább repülõvel (a fõváros és Marosvá-
sárhely között rendszeres repülõjárat közlekedett) vagy autóval,
az alacsonyabb rangú hivatalnokok és üzemi mérnökök vonattal,
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hálókocsival bonyolítottak le. Bukarestben ügyeket intéztek, és
elsõsorban a pártközpontban, minisztériumokban dolgozó magyar
származású vagy magyarul is beszélõ káderektõl kaptak folyama-
tos eligazítást és utasításokat. Bár a helyi érdekek védelmezése
ritkán vezetett el a központtal való konfliktus felvállalásáig, a MAT
hivatalnokai bonyolult viszonyrendszerbe kerültek saját nemzeti
identitásukkal.

A MAT politikai elitjének nyilvános szereplését az ötvenes
években a román állam iránti politikai lojalitás kényszere határoz-
ta meg. Csupor Lajost, Bugyi Pált és párttársait magyarként
ismerte el az RMP, sõt elvárta tõlük, hogy magyar nemzetiségû
tisztviselõkként a román szocialista államot képviseljék. Ezzel jóval
messzebb jutottak a politikai integrációban, mint azok a „renegát”
magyarok, akik a két háború közötti idõszakban megkísérelték a
személyes integráció útját járni és tisztviselõi pályát futottak be
vagy román pártokban politizáltak. A renegátokat saját közösségük
marginalizálta, a közösség lojalitása továbbra is kizárólag egy
másik állam, Magyarország felé irányult. A második világháborút
követõen 1948-ig a magyar kisebbség kulturális és politikai integ-
rációját egyfajta „kettõs lojalitásra” alapozták (Magyarország
mint „kulturális” anyaország, Románia mint politikai haza), majd
ezt követõen a román államba, az új szocialista kultúrába való
integrációt szorgalmazták. Az 1959-ben szerkesztett ún. Monográ-
fia – szerzõi a MAT funkcionáriusai – a tartományban „termelt”
kevés elméleti igényû dokumentumok egyike volt, amely azonosul-
ni látszott azzal a tétellel, miszerint a román állam iránti hûség
elõfeltétele annak, hogy a magyarok megõrizhessék kulturális
identitásukat:

„Az új embertípus kialakítása azt a feladatot tûzi iskoláink elé, hogy a
szocialista hazafiság és a proletár nemzetköziség, a népi demokratikus
rendszer iránti hûség, pártunk, a Román Munkáspárt iránti határtalan
szeretet, valamint rendszerünk külsõ és belsõ ellenségei elleni harc szellemé-

154



ben neveljék az ifjúságot. (...) Míg a tõkés-földesúri rendszer megfosztotta a
nemzeti kisebbségeket az anyanyelvükön való oktatási jogától, addig népi
demokratikus rendszerünk széleskörû lehetõséget biztosít a nemzeti kisebb-
ségek anyanyelvû oktatására.”53

A nyilvánosságban gyakran megjelenõ múlt/jelen összevetés
nem egyszerûen taktikai fogás volt, hanem meggyõzõdést tükrö-
zött. Az elit képviselõi saját emelkedõ sorsukban látták visszaiga-
zolva az erdélyi magyarság társadalmi mobilitását. Hivatalos
„román” hazafiságuk nem nemzeti nihilizmusból eredt, hanem
reálpolitikai felismerésbõl: az autonóm tartomány és általában az
erdélyi magyar kisebbség sorsa a román állam jóindulatán múlik.

A magyar káderek politikai és közéleti tevékenységéhez nem
tartozott hozzá a (magyar) nemzethez való kulturális kötõdés
nyilvános kifejezése. E tekintetben azonban a bukaresti feltételek
(politikai lojalitás a román államhoz) élesen szembeálltak a helyi
társadalom elvárásaival (a vezetõ „jó magyar emberként” viselked-
jen): a Magyar Autonóm Tartomány idején Székelyföld lakosságá-
nak jelentõs része „janicsároknak” tekintette a magyar kommunis-
ta kádereket.54 Az ötvenes években hatalomra került elit számára
a „nemzeti” követelés teljesíthetetlennek bizonyult. Baloldali szo-
cializációjuk, majd az 1940–1944 közötti idõszak megrázkódtatásai
és a sztálini nemzetiségpolitika gyakorlata arra tanította õket,
hogy hivatalos ügyekben a politikai és ideológiai határok felülírják
az etnikai csoporton belüli szolidaritás elvét. Nemzettudatuk
rejtett, többnyire latens és ki nem kifejtett elemekbõl állt össze.
Nemzeti identitás helyett inkább egy állandóan változó identifiká-
ciós kódrendszerrõl kellene beszélnünk, amelybõl legfeljebb egy
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„gyenge”, diskurzív és „szétfejlõdõ” (lokális, nem összmagyar)
nemzettudat képe bontakozik ki. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni,
hogy a Gheorghiu-Dej vezette RMP csak ritkán és erõtlenül
szorgalmazott egy új székely-magyar regionális identitáspolitikát,
hogy megakadályozza a hagyományosan Magyarországhoz kötõdõ,
tehát potenciálisan felforgató hatású magyar identitás megerõsö-
dését. Egy székely-magyar önazonosságtudat tudatos felépítése
soha nem tartozott Gheorghiu-Dej ambíciói közé, aki a MAT-ot az
etnikai konfliktus szabályozásának eszközeként fogta fel és nem
az etnikai azonosság intézményesítõjeként. A nemzeti önazonos-
ságok kérdésének ki nem beszélése, sõt tabusítása azt eredményez-
te, hogy a MAT magyar vezetõ rétege kevés támponttal rendelke-
zett az identifikációs és integrációs modellek követésében és
közvetítésében. A „szocialista hazafiság” (hûség a román államhoz
a magyar identitás megõrzése mellett) belsõ és kellemetlen „ket-
tõssége” kiviláglott a vezetõ rétegen belüli beszélgetésekbõl is. Az
Orvosi- és Gyógyszerészeti Intézet társadalomtudományi tanszéke
által 1955-ben elért eredményeket tárgyalva a MAT Tartományi
Bizottsága egy látszólag másodrendû, de a hazafiság szimbolikus
dimenziója szempontjából központi jelentõséggel bíró kérdést
vetett fel: az orvosi tankönyvek Magyarországról való behozatalá-
nak jogszerûségét. Érzékelve azt, hogy hiányoznak a román
tankönyvek magyar fordításai, és hogy sok diák nem ismeri eléggé
az ország hivatalos nyelvét, Andrásofszky rektor kérte, hogy
hozzanak be tankönyveket Magyarországról.55 Csupor Lajos támo-
gatásával Kovács György író, az RMP KV tagja elutasította a
„téves” javaslatot, minthogy „a szocializmus építésének feltét-
elei országonként eltérõek”, de legfõképpen amiatt, mert „ez
bátorítaná az Intézetnek azt a hajlamát, hogy a Magyar Népköz-
társaság felé forduljon, és ne Bukarest felé mint kulturális
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központhoz”.56 Eszerint a központ által a perifériára gyakorolt, a
„haza” iránti elkötelezettség bizonyítékát kívánó állandó nyomás
kontextusában még egy olyan „technikai” jellegû kérdés, mint
tiltott doktrínák vagy nem megfelelõ nemzeti érzések terjesztésé-
vel nem vádolható orvosi szakkönyv behozatala is lehetetlenné
vált. Ebbõl a szemszögbõl nézve, amint a teremben tartózkodó
aktivisták egyike kijelentette, a Budapestrõl származó napilapok
olvasása nem volt más, mint „a kulturális szeparatizmus egyik
formája”.57

A nemzeti önazonosságtudat kifejezése a politikai életben
betöltött szerepekkel is összefüggésben állt. Az RMP Központi
Vezetésében, valamint az államigazgatás „kemény” apparátusai-
ban, pl. a Belügyminisztériumban, az Igazságügyi vagy a Honvé-
delmi minisztériumban dolgozó káderek szinte észrevétlenül vesz-
tették el kulturális identitásukat és eredeti nevüket is. Ehhez a
csoporthoz tartoznak a már említett Luka László/Vasile Luca,
Leontin Sãlãjan honvédelmi miniszter (volt Szilágyi Levente) vagy
Alexandru Mureºanu belügyminiszter-helyettes (volt Ady László)
és a jóval ismertebb Valter Roman (volt Neuländer Ernõ). A
politikai vezetõk esetében csökkenõ intenzitású nemzeti önazonos-
ságról beszélhetünk: Mogyorós Sándor csak a román lapokban volt
Alexandru Moghioroº, a bukaresti körökben magyarnak számított,
noha fõleg az 1956 utáni években semmilyen kapaszkodót nem
nyújtott az erõsödõ hatalmi nyomás alatt álló magyar közösségnek.
Hasonló a helyzet a magyar „ügyek” egyéb fontosabb kezelõivel,
Vincze János/Ion Vinþe belügyminiszter-helyettessel (késõbb a
Magyar Nemzetiségû Dolgozók Tanácsának elnöke), vagy Szenko-
vics Sándor/Alexandru Sencovici ipari miniszterrel. Sok Bukarest-
ben élõ káder teljes vagy részleges (a második generációban már
megfigyelhetõ) identitásváltást hajtott végre, s a román világ
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számára magyar származásuk nem jelentett különösebb politikai
ügyet.

Helyi szinten is megfigyelhetõ volt a jelenség, elsõsorban az
állambiztonsági és rendvédelmi szerveknél (a Milícia nemcsak
„civil” ügyeket, hanem falusi környezetben politikai rendõrségként
is mûködött). A kommunista párttól eltérõen a rendvédelmi
alakulatok semmilyen „nemzeti” szerepet nem töltöttek be. A
Maros tartományi államvédelmi parancsnokság 1951-es megalapí-
tásától kezdõdõen a helyi Securitate két alapvetõ fontosságú
feladatot kapott: ellenõrzés alatt kell tartani a Márton Áron
püspökhöz lojális katolikus egyházat, és nyomon követni a mind
a magyarok, mind a románok körében elõforduló nacionalista
megnyilvánulásokat. Az elsõ feladatot a lehetõ legnagyobb szigor-
ral hajtották végre, és az egyházi személyek letartóztatása 1953
után is folytatódott, sõt maximális intenzitását 1958–1959 között
érte el. Azonban a magyar nacionalizmus elleni harcot az 1956-os
forradalomig nem jellemezte különösebb szigor. Sõt 1955 elsõ 7
hónapjában a 122 politikai okokból õrizetbe vett személy közül 65
volt román (jellemzõen Besszarábiában szolgáló csendõrök, akiket
1945 után magyarlakta vidékre helyezték át), 54 magyar, 2 zsidó
és egy német.58

Egy 1956-ban összeállított statisztika szerint a tartományi
Securitateban nagyrészt magyar személyzetet foglalkoztattak,
akárcsak a Milícia operatív állományában, míg a Milícia adminiszt-
ratív személyzeténél (amely volt csendõrökbõl állt) többségben
románok voltak, hasonlóan a Tartományi Katonai Parancsnokság
tisztjeihez és altisztjeihez (itt egyértelmû román többség volt
kimutatható):59
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3. sz. táblázat: Az államvédelmi és katonai apparátus nemzetiségi
összetétele a MAT-ban, 1956
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Magyar 71 60 62 48,4 26 3

Román 20 38 34,6 51 74 97
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9 2 3,4 0,6 / /

Noha az ötvenes években a Securitate és a többi fegyveres
testület etnikai szempontból többnyire semleges szervként visel-
kedett, a MAT belügyi igazgatóságának nemrég kutathatóvá vált
iratai szerint a városokban mûködõ Securitate a magyar forrada-
lom kitörésig „elnézõbbnek” bizonyult, mint a kisebb politikai
súllyal rendelkezõ, de jóval nagyobb apparátussal dolgozó Milícia,
melynek tartományi parancsnoka 1955-ig román nemzetiségû volt.
1952 tavaszán egy udvarhelyi melletti faluban elõfordulhatott
például, hogy szóváltást követõen a helyi (román nemzetiségû)
milicista rálõtt és súlyosan megsebesítette Szabó Sándor népta-
nácselnököt.60 Ugyanabban az évben a két államvédelmi szerv
között konfliktus keletkezett egy Csíkszeredában történt „ma-
gyar–román” késelés miatt. Míg a Milícia azt állította, hogy az
eset mögött etnikai indulatok feszülnek, a Securitate a nyomozást
követõen kocsmai jellegû nézeteltéréssel magyarázta a történteket,
és az ügy lezárását indítványozta.61

Kizártnak tekinthetõ, hogy az apparátus döntõen magyar
jellege és a nacionalizmussal kapcsolatos ügyek elbírálásában
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tanúsított önmérséklete között közvetlen összefüggés lenne. Min-
denesetre az a körülmény, hogy 1957 elõtt a MAT állambiztonsági
szervei nem folyamodtak tömeges, etnikailag motivált letartózta-
tásokhoz arra enged következtetni, hogy a központ álláspontja
szerint a nemzetiségi kérdés elsõsorban politikai, nyelvhasználati
és nem állambiztonsági kérdés. Ennek jegyében az is elõfordulha-
tott, hogy a Milícia Országos Fõigazgatósága nemzetiségi enged-
ményekre kényszerült a MAT-ban. 1956-ban a tartományi Politikai
Bizottság kifogásolta az etnikai arányok és a nyelvhasználati jogok
be nem tartását, azzal érvelve, hogy minden figyelmeztetés elle-
nére nem helyezték át más tartományokba a MAT-ban szolgáló
158 román alkalmazottat, akik nem beszéltek magyarul és felte-
hetõen érintettek voltak az elõbb ismertetett és más hasonló
konfliktusokban is. A Milícia vezetõi a problémát úgy oldották
meg, hogy a MAT két „román” rajonjába, Szászrégenbe és Maros-
hévízre kényszerítették ezeket az alkalmazottakat.62

Jóval összetettebbnek bizonyult a nemzeti önazonossághoz való
viszony kérdése az apparátus azon tagjai esetében, akik etnikai
származásukat szocializációjuknál fogva (magyar iskolába jártak,
egyetemet végeztek, ismerték Magyarországot) beépítették kom-
munista identitásukba, és fõleg 1956 után a kollektíve támadott
magyar közösség „patrónusaiként” tûntek fel a pártközpontban.
A legtöbb esetben magyar nyelvû intézményben vagy intézmény-
részlegben, tehát kisebbségi környezetben dolgoztak. A hatvanas-
hetvenes években õk lettek a „hivatalos magyarok”: miközben
politikai megbízásból vezettek kulturális intézményeket, és a
mindennapi hatalomgyakorlásban igazodtak a hivatalos ideológiá-
hoz és a „román” elvárásoknak, szakmai tevékenységükben és
társadalmi pozicionálásukban fontosnak tartották, hogy egyfajta
nemzetiségi képviseletet is ellássanak.63 Ezt a sajátos, olykor
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kellemetlen feladatot tudatosan vállalta a magyar közösség egyik
fõ patrónusának tartott Fazekas János, aki 1954-ben, alig 28
évesen RMP KV szervezési felelõsévé vált (ez gyakorlatilag a
nómenklatúra elsõ 8-10 pozíciójának egyike volt), és az 1970-es
évek végéig Gheorghiu-Dej, majd Ceauºescu bizalmasaként mûkö-
dött a magyar ügyekben. Az õ életútja jó példája a betöltött
szerepektõl immár nem független „új” identifikációs rendszernek.
A lupényi születésû, de a székelykereszturi unitárius gimnázium-
ban 1944-ben érettségizett és magát büszke székelynek tartó
Fazekas mögött nem állt sem az illegális mozgalomba való
részvétel, sem a börtönvilág, sem a szovjetunióbeli emigráció és
a moszkvai hálózatok használata. Politikai szocializációjának
kerete a Magyar Népi Szövetség, majd ezt követõen az Ifjúmunkás
Szövetség központi apparátusa volt. Bár mereven ragaszkodott
Romániához mint államhoz és hazához való politikai lojalitáshoz,
az RMP KV titkáraként, majd belkereskedelmi miniszterként
Fazekas nemcsak magyar „vonalakat” épített ki az apparátusban
– akárcsak Luka a Pénzügyminisztériumban 1952 elõtt –, hanem
tudatosan felhasználta hatalmi pozícióját arra, hogy segítse nem-
zettársait. Ennek nyomait nemcsak a levéltári iratok64 õrzik,
hanem a kollektív emlékezet is. Az etnikai pártatlanságot mind-
végig megõrzõ Lukától és Mogyoróstól eltérõen Fazekas sosem
titkolta, hogy nemzetiségi hovatartozását politikai identitása alko-
tóelemének tekinti. A MAT-ban és Erdélyben élõ magyarok kollek-
tív emlékezetében Fazekas támogatóként és védelmezõként jelenik
meg. Személyi titkárán, Blénesi Ernõn keresztül Fazekas tudato-
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san építette azt a patrónus-kliens viszonyrendszert, amelynek
köszönhetõen gépkocsik (az ún. „Trabant–repartíció), televíziók
és Magyarországra szóló turistaútlevelek álltak rendelkezésre a
magyar párthivatalnokok és a szocialista kulturális rendszerbe (pl.
Írószövetség, vezetõ mûvészek) integrált értelmiségiek számára.65

Az ötvenes években mûködõ magyar párt- és államapparátus-
nak ennél komolyabb gondot okozott a hivatás és a magánélet
összeegyeztetése. Ha szükséges volt, teljesen szétvált a magánélet
és a nyilvános szereplés (pl. a titoktartás, a politikai jellegû
információk át nem adása a legszûkebb családi körben sem): így

Fazekas János és Nicolae Ceauºescu a marosvásárhelyi Teleki Tékában
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próbáltak védekezni a totalitárius állam behatolása ellen az
egyszerû polgárok életébe, pl. a hivatalnok és annak családjának
vallásgyakorlásának megakadályozásában:

„Nem létezett karácsony és húsvét. Oda jutottunk már az ’50-es években,
hogy ha karácsonyfát állítottam, a szomszéd feljelentett. Arra sem jutott
lehetõség, hogy a szabadságomat az ünnepek alatt vegyem ki. A templomba
járást figyelték és felrótták.

Mennyire befolyásolta a baráti kapcsolatokat a politika?
Az elidegenedés beindult 1950-tõl folyamatosan. Az ember nem bízhatott

meg a saját barátaiban sem. Nem mertem senkivel komolyan elbeszélgetni,
mint ahogy most teszem. Az emberek elszigetelõdtek egymástól és mindenki
csak arra vigyázott, hogy a nehezen megszerzett állását megtarthassa. A
feleségem nagyon jó munkaerõ volt, de nagyon vallásos volt, korondi
katolikus. S ez kísérte õt a doszárjába. S fel is tették a kérdést: elvtársnõ,
ugye maga vallásos? Én a. S ha ide kerül hozzánk, el tudja hagyni a vallását?
Én soha. Mégis felvették, pedig így nyilatkozott, székelyesen, én a... Azért
mit csináltak vele, mit nem csináltak, odakerült, s aztán meggyõzték, hogy
ne járjon templomba. Sokáig bántotta, hogy nem mertünk megesküdni.”66

Katherine Verdery és Gail Kligman antropológus a ceauºescui
Romániában meghonosodott kettõs viselkedési normáikról beszélt,
arra utalva, hogy a „politikailag korrekt” nyilvános szereplés nem
volt több mint maszk, amitõl lakásába való hazatérése után az
átlag román polgár megszabadulhatott.67 Az 1989 elõtti és utáni
erdélyi magyar elitrõl írt könyvében Lõrincz D. József problema-
tikusnak tartja ezt az éles szembeállítást. Véleménye szerint –
amit teljes mértékben elfogadok – az elit egy ambivalens diskur-
zustól vezérelve, amit saját maga alakított ki és fogadtatott el a
társadalommal, egyszerre birtokolta a politikailag konform nor-
mákat és a nemzeti (tehát automatikusan fél-ellenzéki) kódrend-
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szert.68 Ez annál szükségesebb volt, mivel maguk a pártkáderek
és a „rendszerkompatibilis” értelmiségiek is állandó megfigyelés
alatt álltak. Az állambiztonsági szervek folyamatosan követték
lépéseiket, olykor zaklatták õket. 1954-ben az erdészeti tröszt
tartományi elnöke, Szabó Károly orvhalászat közben érte tetten a
Securitate tartományi parancsnokát, az egyébként magyar Kovács
Mihály alezredest. Másnap a Securitate tartományi parancsnoksá-
gának faliújságján egy, a horgászó tartományi parancsnokot
ábrázoló karikatúra jelent meg. Bosszúból Kovács két napra
lecsukatta Szabót, és majdnem két évig sikerült megakadályoznia,
hogy a tartományi Pártkollégium kivizsgálja a „büntetõügyi indok
nélküli” intézkedést.69 De a káderek baráti együttlétének ritka
pillanatai, a mulatás, a közös ivászat, a kirándulás sem bizonyultak
mindig veszélytelen vállalkozásnak. Bugyi Pál néptanácselnök
feleségével együtt Sütõ András, Hajdu Gyõzõ, Gálfalvi Zsolt és
Bözödi György az ötvenes évek végén egy társasághoz tartoztak,
és hétvégenként együtt gyakran kirándultak vidékre. Az egyik
résztvevõ közlése szerint egyszer arra lettek figyelmesek, hogy az
ott elmondottak olyan hamar jutottak vissza az állambiztonsághoz,
hogy a városba való visszatérésük utáni órákban már errõl
beszéltek a marosvásárhelyi szórakozóhelyeken.70

A magyar nemzetiségû pártapparátus számára különös gondot
jelentett a román nyelvhez, a román világhoz való viszony is.
Miközben egy átlag székelyföldi lakos 1945 és 1960 között gyakor-
latilag nélkülözhette az államnyelvet, és ennek következtében a
tanköteles korosztályok sem tanultak meg rendesen románul, a
káder mindennapi életéhez tartozott a román nyelvtudás (például
a bukaresti utasítások vétele vagy a Scînteia átlapozása). De kevés
kivétellel a segédmunkásokból, zsellérekbõl lett politikusok nyelv-
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tudása nem haladta meg az egyszerû romániai magyar polgárokét,
és ennek csekély mértéke nemcsak a román hatóságokat háborí-
totta fel, de a külsõ szemlélõket is megdöbbentette. 1955 decem-
berében Rákosi Mátyás Romániában járt az RMP II. kongresszu-
sának alkalmából, és egy Zsil-völgyi magyar sztahanovista bányá-
szokból álló káderdelegációval is találkozott. Ekkor derült ki, hogy
noha Dél-Erdély megszakítás nélkül közel 40 éve tartozott Romá-
niához, a románul nemigen tudó bányászok az elhangzott beszédek
tartalmáról csak a másnapi Elõre összefoglalójából értesültek.

A Magyar Autonóm Tartományban könnyen elõfordult, hogy
egyes káderek kizárólag magyar kommunikációs térben éltek,
nemcsak a magánszférában, hanem hivatalos közegben is. A
marosvásárhelyi tervhivatal munkatársa hetente utazott Bukarest-
be „ügyeket intézni”. Itt viszont egy magyar nyelvû hálózat vette
õt körül.

„(A Belügyminisztériumon keretében volt egy helyiipari osztály?)
Igen, igazgatóság, vezérigazgatóság, már nem tudom. Hát akkor, eleinte

volt egy Gál, már nem emlékszem a keresztnevére, az volt a vezérigazgató,
egy brassói valaki, Gál András. Az volt a helyiipar és közüzemi vezérigazga-
tóságnál a vezérigazgató, Gál. S ugyancsak ott volt innen vásárhelyrõl egy
zsidó férfi, Hirson Tibi. Jó pár éve meghalt. Mert aztán ugye ez nem tartott
sokáig, hazakerült Tibi, és az építkezési trösztnél dolgozott, de elég rég
meghalt. Például ha mentünk Bukarestbe, mindig mondták, ha valamit nem
tudsz elintézni, menj Hirson Tibihez. S aztán ez a Gál, ez is abszolút, mondtam
a titkárnõnek, hogy a Magyar Autonóm Tartományból hoztam valamit a
vezérigazgató elvtársnak, s abban a percben minden ajtó kinyílt. S mindig
megkérdezte ez a Gál elvtárs, van valami problémája? Ha valami nehézsége
van, szóljon.”71

Miközben azonban a „tömbmagyar” rajonokban élõ vagy dol-
gozó magyar káderek többnyire magyarul végezték el a rájuk
osztott feladatokat, a román többségû rajonokban (Szászrégen,
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Maroshévíz) valamint a tartományi szinten dolgozó magyar káde-
rek számára elengedhetetlen munkaeszköz volt a román nyelv a
közhivatalokban és „terepmunkában” egyaránt. A kétnyelvû kö-
zegben gyakran elõfordult, hogy a káder egyik nyelven sem tudta
magát megfelelõ szinten kifejezni. Ezt az állapotot – amit funkci-
onális analfabetizmusnak neveznek a nyelvészek – inkább a
szocializációs háttér és a román nyelvoktatás gyenge színvonala
okozta, mintsem az akarat hiánya (bár arra is akadt példa, hogy
egyes magyar káderek jobban tudtak oroszul, mint románul). Az
ötvenes évek közepére közírók és nyelvészek figyelmesek lettek
arra, hogy az erdélyi magyarok (beleértve a MAT lakosait) egyre
„kevertebb” nyelvet beszéltek.72 Fõleg a fiatalok körében gyorsan
terjedt a román nyelvbõl kölcsönzött neologizmusok, szófordulatok
(gyakran helytelen és nem tudatos) használata. A nyelvi keveredés
elsõsorban a városi lakosság körében volt tapasztalható, és azokból
a hivatalos terminológiából átvett fogalmakból merített, amelyek-
nek nem akadt magyar megfelelõje, mivel a második világháború
után beiskolázott fiatalok vagy kiképzett káderek ki voltak zárva
a magyarországi kommunikációs térbõl, és a kommunista zsargon
„standard” magyar fordításából is. Így született meg – panaszko-
dott egy nyelvész az Igaz Szóban – a magyar nyelv megcsúfításának
számos példája: komitét (bizottság), autokritika (önkritika), direk-
tíva (irányelv), miting (gyûlés), kollektíva (közösség), pionír-inst-
ruktor (úttörõ-képzõ), iniciatíva (kezdeményezés), effektíva (állo-
mány), planifikál (tervez), elektrifikálás (villamosítás), élelmiszer-
kartéla (élelmiszerjegy), kenzina (kéthetenkénti fizetés), redzsio-
nála (tartományi), szfát (néptanács), újságot abonál (elõfizet),
kárnét (tagsági könyv), aprobálás (jóváhagyás), reszort (hatáskör),
tábél (táblázat), sztát (fizetési lista), szekció (osztály). Sok maros-
vásárhelyi már nem „telefonált”, hanem csak „adott egy telefont”
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(am dat un telefon), és nem „szállt fel” a buszra, hanem egyszerûen
„vette” azt (am luat autobuzul).73

Természetesen nem csak nyelvtani kérdésekrõl volt szó: az
etnikai összetételében magyar szerkezetnek és lakóinak a minden-
napi életébe a román állam képes volt gyorsan és hatékonyan
beavatkozni, és nemcsak az életmódot változtatta meg, hanem az
anyanyelven való önkifejezés módját is. A helyi magyar lakosság-
nak és magának az elitnek is még túl friss volt az akkulturációja
(voltaképpen inkább az írni-olvasni tudása) ahhoz, hogy ellássa
õket egyfajta „etnikai immunitással”74, amelynek segítségével a
kisebbségi csoport képes megkülönböztetni a hasznos és a káros
vagy egyszerûen nevetséges szókölcsönzést. Anélkül, hogy közvet-
lenül utalt volna rá, a „nyelvmûvelõ” cikk szerzõje egy központi
kérdést vetett fel: mennyire kész kulturális szempontból a szocia-
lista modernizáció, a formájában nemzeti, tartalmában szocialista
kultúra megteremtésében való részvételre az a lakosság, amely a
közszférában a csak beavatottak által ismert kommunista bikkfa-
nyelv használatára kényszerült, amelyet azonban amennyiben
románul hangzott el, nem értett meg és nem ismert?

Nem mindenki osztotta azonban a nyelvészek aggodalmait:
volt, aki jó viccnek tekintette a keveredést, de akadt olyan is, aki
a román kifejezések használatával demonstrálni kívánta kollégái-
nak, barátainak, diáktársainak: õ sikeresen integrálódik az új épülõ
világba. Az emberek többsége azonban egyszerûen azért kezdte
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használni az új szavakat és szófordulatokat, mert ezen a ma-
gyar–román keveréknyelven jutott kifejezésre a kommunizmus
habituális világa, a román modernizáció gyors behatolása a
magyar Székelyföldre.

3.3. Ideológiai harc és nemzeti küldetés:
kultúra az üvegházban

A MAT alakulásakor a hatóságok ígéretet tettek a Székelyföld
kulturális felvirágoztatására, az 1945-ben indult „kultúrforrada-
lom” folytatását és kiteljesedését helyezték kilátásba. A MAT
kulturális intézményrendszere azonban soha nem függetleníthette
magát az összromániai, valamint az erdélyi magyar mûvelõdési
élettõl. Levéltári mélyfúrások híján csak vázlatos képet alkotha-
tunk errõl a rendkívül központosított (de ugyanakkor egyéni
alkukra, engedményekre hajlamos) keresztmetszetrõl: az elõzetes
cenzúra mûködésérõl egészen 1977-ig, az irodalmi élet intézmé-
nyeirõl (szerkesztõségek mûködése, az irodalmi alap szerepe, az
Írószövetségen belüli játszmák), a színházak, a napilapok, a kiadók
belsõ életérõl.75 Ráadásul ezen a téren a kutató nemigen támasz-
kodhat a „hiteles szemtanúk” emlékezetére. 1989-ig kényszerû
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75 Az elsõ tudományos jellegû átfogó feldolgozásnak Lázok Klára jelenleg készülõ
doktori értekezése ígérkezik. Elsõ vázlata: Államosított kultúra? A kulturális élet
monopolizálásának kezdetei Romániában – 1948. In Történelmünk a Kárpát-me-
dencében (Kovács Kiss Gyöngy szerk.). Kolozsvár, Komp-Press Kiadó, 2006,
151-157. A Magyar Autonóm Tartomány kulturális intézményeirõl lásd Lázok
Klára, Boér Hunor–Gagyi József és Stefano Bottoni tanulmányait in Bárdi
(szerk.): Autonóm magyarok? i. m. 479-614. A cenzúráról lásd Gyõrffy Gábor Zsolt
doktori disszertációja: Cenzúra és propaganda a kommunista Romániában. A
romániai magyar nyilvánosság korlátozása a kommunista diktatúra idõszakában
(Babeº-Bolyai Tudományegyetem, Politika, Közigazgatás- és Kommunikációtudo-
mányi Kar, Újságírás Tanszék. Kolozsvár, 2007). A cenzúra mûködésérõl az
1960-as években Marosvásárhelyen lásd Kuszálik Eszter: Cenzura comunistã a
presei în primii ani ai dictaturii ceauºiste (1965–1970). Lucrarea de diplomã.
Universitatea Babeº-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene,
Specialitatea Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene, 2005.



hallgatás uralkodott, amit 1990 után az öncenzúra és a hivatalos
(egyszerre „magyarvédõ” és önmentõ) elbeszélés váltott fel; a
kilencvenes években megjelent visszaemlékezések és elbeszélések,
majd a Földes László–Sütõ András vita76 és a Szilágyi Domokos-
vita arra utalnak, hogy a „szeplõtlen Erdély” képe mélyen beépült
az erdélyi magyarság, valamint az „erdélyi ügyekkel” foglalkozó
magyarországi kulturális elit kollektív tudatába.77 Mindez annak
ellenére alakult így, hogy a múlttal való kritikusabb szembenézést
1989 után sokan tartották szükségesnek. Gáll Ernõ, a 20. századi
erdélyi magyar baloldal prominens képviselõje többször megfogal-
mazta, saját szerepére is utalva, hogy „a romániai magyar kultu-
rális intézmények (lapok, folyóiratok, színházak, kultúrotthonok
stb.) a totalitárius pártállami gépezet részei voltak.”78

Munkámban a Magyar Autonóm Tartomány területén mûködõ
kulturális szervek, intézmények mûködését vázolom fel annak
tudatában, hogy ez a jelenleginél mélyebb kutatásokat igényelne.
Alapkérdésem, hogy mikor (melyik korszakban) és milyen mérték-
ben látott el „nemzeti(ségi) funkciót” a magyar nyelvû kultúra, és
mikor – a magyarokból álló pártapparátushoz hasonlóan – telje-
sítette csupán a neki szánt transzmissziós szíj szerepet? Vagy nem
inkább arról van-e szó, hogy amíg külsõ töréspontok (1956; majd
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76 A vitát összefoglalta Stefano Bottoni: A hatalom értelmisége – az értelmiség
hatalma. A Földes László-ügy. In Autonóm magyarok? i. m. 599-609. Más
közelítésben lásd Cs. Nagy Ibolya: Egy vita margójára. Sütõ András és A Hét.
Hitel, 2007. február. 179-209.

77 A Szilágyi Domokos-ügyrõl lásd a 2006. szemptember 28-án kiadott sajtóközle-
ményt. A szöveg elérhetõ: http://itthon.transindex.ro/?cikkp=4722. A teljes eddig
elõkerült dokumentáció a Helikon honlapján érhetõ el.

78 Gáll Ernõ: A felelõsség új határai, Budapest, Napvilág Kiadó, 1999, 164. Reflexióit
az 1945 utáni erdélyi magyar kultúra állapotáról naplójában is közölte: Napló I-II
(1977–1990, 1990–2000). Kolozsvár, Polis, 2003. Gáll szembenézése korábbi
szerepével már az 1980-as évek elején kezdõdött. 1982. február 27-i naplóbejegy-
zése szerint: „Tudomásul kell vennem, hogy ideológusa, apologétája voltam az
egynemûsítésnek, a magyar intézmények felszámolásának, az értékek kíméletlen
felszámolásának. Mindezt pedig legmélyebb hajlamaim és régebbi felfogásaim
ellenére tettem, különösebb belsõ konfliktusok, meghasonlások nélkül”. Napló I
– 1977–1990, i. m. 97.



az 1971-es ceauseºcui „kis kulturális forradalom”) ezt meg nem
akadályozták, párhuzamosan teljesítette a saját legitimációját
erõsítõ nemzetiségi küldetését, és a (kommunista) propaganda
szerepét? És ebben az esetben, miként próbálta áthidalni a
kézenfekvõ logikai ugrást?

Bárdi Nándor eszmetörténeti vázlatát követve az 1918 utáni
kisebbségi „generációs csoportokról”79 megállapítható, hogy a
romániai magyar kulturális elitekben a húszas évek második
felétõl jelentkezõ „baloldali”, „kollektivista” majd „kommunista”
világnézet sok, egymástól nagymértékben eltérõ forrásvidékbõl
táplálkozott, és ezek az átörökölt motívumok végigkísérték a
baloldali eszmerendszer fejlõdését. Az új, „népi-demokratikus”
kulturális rendszer alapítása során tehát több diskurzív hagyo-
mány fonódott össze: a „polgári” és „misztikus” irodalom és
mûvészet erõszakos betiltása után is a hivatalos kultúra részei
lehettek egyszerre a felülrõl erõltetett zsdanovi ihletésû „szocreál”
próza és irodalomkritika, a Gaál Gábor-i Korunk által képviselt
„humanista” munkáskultúra, valamint a magyar szociográfiai
hagyományokra, lényegében a harmincas-negyvenes évek népi írók
morális és közéleti fellépését mintául vevõ „népszolgálati” eszme.80

Noha a második irányzatnak számos támogatója akadt (fõleg a
régi MADOSZ tagjai közül), a fiatalabb – a húszas évek közepén
és végén született – generációra a népi irodalom lelkivilága és
nyelvezete volt a legnagyobb hatással.81 Olyan fiatalokról volt szó,
akik nem élték meg katonaként, hadifogolyként háború megráz-
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79 Bárdi: Tény és való, i. m. 71-85.
80 A harmincas évek ideológiai útkeresésrõl lásd Horváth Sz. Ferenc: Elutasítás és

alkalmazkodás között. A romániai magyar kisebbségi elit politikai stratégiái (1931–
1940). Csíkszereda, Pro-Print, 2007; az Erdélyi Párt ideológiájáról lásd Egry Gábor
tanulmányát: Az erdélyiség színeváltozása. Kísérlet az Erdélyi Párt ideológiájának és
identitáspolitikájának elemzésére. Budapest, Napvilág Kiadó, 2008.

81 Errõl lásd Cseke Péter: Erdélyi Fiatalok. Dokumentumok – viták (1930–1940).
Kriterion, Bukarest, 1986/1990.



kódtatásait. Kisebbségiek voltak, hisz mindannyian a királyi
Romániában születtek, kamaszként élték át a háborút és olyan új
szocializációs keretek között kezdték pályafutásukat, ismerkedtek
össze egymással mint a kolozsvári Móricz Zsigmond, a Budai Nagy
Antal, valamint a marosvásárhelyi Tolnai Lajos Népi Kollégium82).
Ezt követõen a Bolyai Egyetemen váltak „kisebbségi emberré” és
közéleti személyiséggé.”83 Ráadásul az elõttük járó férfi generációk
jelentõsen megfogyatkoztak a háború, a holokauszt és a Románi-
ából való elvándorlás miatt.

A Magyar Autonóm Tartomány létezésének szûk tíz éve alatt
tevékenykedõ írók, lapszerkesztõk és mûvészek számára összetar-
tó erõt jelentett a kommunista ideológia és a népi mozgalom
szellemi öröksége, a „pártszolgálat” és a közösségszolgálat mint
habitus és viselkedési norma. A nagypolgári/nemesi mecenatúra-
rendszer megszüntetése után a kisebbségi kultúra új, államilag
finanszírozott és szigorúan ellenõrzött mûhelyekbe költözött. A
napilapok, a kulturális és közéleti folyóiratok a totális „lefedés”
vágyát tükrözték, mivel a társadalom szinte minden rétegéhez
szóltak a monopolhelyzetben lévõ orgánumok: a felnõttektõl (az
országos Romániai Magyar Szó/Elõre, valamint a regionális ter-
jesztésû Vörös Lobogó, Fáklya, Igazság és Vörös Zászló) a gyerme-
kekig (Pionír, Ifjúmunkás, Napsugár), a nõket (Dolgozó Nõ), a
vidéken élõket (Falvak Dolgozó Népe), a sportbarátokat (Új sport),
a szakszervezeti tagokat (Szakszervezeti Élet), a tanárokat és
tanítókat (Tanügyi Újság), a magyar kultúrájú zsidókat (Egység/Új
út), az értelmiségieket (Utunk, Irodalmi Almanach/Igaz Szó). Ezek
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82 A népi kollégiumok szocializációs és politikai ösztönzõ szerepéhez lásd Papp
István: A Nékosz legendája és valósága. In Romsics Ignác (szerk.): Mítoszok,
legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelembõl. Budapest, Osiris, Budapest,
2002, 309-338. A marosvásárhelyi népi kollégium alakulását feldolgozta Szabó
Miklós: A Marosvásárhelyi Tolnai Lajos Népi Kollégium (1947–1948). In Pál-An-
tal–Novák (szerk.): Marosvásárhely történetébõl i. m. 166-174.

83 Bárdi: Tény és való, i. m. 75. Gáll Ernõ „Az erdélyi magyar baloldali írástudók
felelõssége” címû írásában etikai alapokon álló „kisebbségi ideológiának”. Gáll: A
felelõsség új határai, i. m. 164.



a kiadványok karrierlehetõséget, vagy legalább biztos megélhetést
nyújtottak a szerkesztõk és aktivisták százainak. Fõleg a negyvenes
évek végén és az ötvenes évek elején rendkívül gyors társadalmi
felemelkedés várt az alig 20-22 éves írókra, akik szükségszerûen
egyben pártaktivistákként is felléptek és meggyõzõdésbõl hirdették
az integráció dogmáját. A korszak „ars poétikáját” az akkor
húszéves Sütõ András fogalmazta meg 1947 novemberében a
politikával nem törõdõ társainak szánt nyílt levelében:

„Ha ti nemcsak népdalt és színdarabot tanultok, hanem idõnként össze-
ültök és közösen elolvassátok az újságot, az már politika. Ha [...] megbeszé-
litek az ország és a világpolitikai eseményeket és nem közömbös nektek, hogy
mit dolgozik az MNSZ, miért küzd a RKP, mit akar a Szovjetunió és mit
akarnak az angol és amerikai bankárok, fegyvergyárosok, akiknek érdekük,
hogy minden 20 évben háború legyen, az mind, mind politika.”84

Az asszimilációmentes integrációt éppen a politikai életben
való részvétel, a román szocialista társadalom melletti küzdelem-
mel lehetett kiharcolni. Ez támasztotta alá a legsikeresebb fiatal
értelmiségiek pályafutása: például annak a Sütõ Andrásnak, aki
1927-ben született a mezõségi, román többségû Pusztakamaráson,
földmûves családban, a világháború alatt a Dél-Erdélyhez tartozó
nagyenyedi református kollégiumban tanult, majd 1945-ben Ko-
lozsvárra költözött, a református kollégiumban fejezte be középis-
kolai tanulmányait, miközben alig 18 évesen a Móricz Zsigmond
Népi Kollégium egyik vezetõ tagja lett. Tehetségét Balogh Edgár,
a Világosság c. napilap fõszerkesztõje és a kolozsvári magyar
baloldal egyik vezéralakja fedezte fel, aki lapjában Sütõ tudósítá-
sait, olvasói leveleit közölte. Sütõ igazi karrierje azonban 1947-ben
indult, amikor belépett az RKP-ba, majd 1948-ban kinevezték a
Falvak Népe hetilap (1952-tõl 1989-ig: Falvak Dolgozó Népe) szer-
kesztõjének, 1950-ben, 23 évesen pedig fõszerkesztõjének. Ezt a
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84 Levél a nempolitizáló fiatalokhoz. Falvak Népe, 1947. november 11.



posztot 1954-ig töltötte be az akkor már Bukarestben élõ író, akit
1949-ben a Román Írószövetség rendes tagjává is választottak.85

Íróvá avatását Sütõ annak köszönhette, hogy abban az évben
megjelent a párt megbízásából egy másik fiatal szerzõvel, Hajdu
Zoltánnal közösen megírt elsõ színdarabja, Mezítlábas menyasszony
címmel.86 Miközben az 1949 tavaszán-nyarán indított kollektivizá-
lás és falusi osztályharc az író szülõfalujában, Pusztakamaráson
is áldozatokat követelt (Sütõ „középparaszti” családját is megfosz-
tották földtulajdonától), a két fiatal dramaturg sablonosan ábrá-
zolta a folyamatot, kiemelve annak történelmi szükségszerûségét
és dicsõséges voltát. Az 1950-tõl színpadra állított darab évekig
állandó része volt az erdélyi magyar falvakban szervezett amatõr
színjátszó csoportosulások repertoárjának. A két szerzõ 1952
novemberében, a MAT alapításának tiszteletére, megkapta a
harmadik fokozatú Állami Díjat.87

Sütõ kiemelkedõen gyors, de nem egyedi pályát futott be a
román kommunizmus „hõskorszakában”, amikor legnagyobb sike-
reit az állampárt éppen a fiatal értelmiség körében tudta elérni,
és részben a kommunista ideológia, részben a tágabb értelemben
vett kollektív eszmékhez való vonzódása miatt a magyar nyelvû
nyilvánosság versenyre kelt az ellenség leleplezésében, szerzõk,
költõk, kispolgári gondolkodók, dekadensek és reakciósok feljelen-
tésében. Ennek a mennyiségileg hatalmas irodalmi és esszéter-
mésnek ugyanakkor sajátos történelmi szerepe volt: egybefolyt a
magyar falusi lakosság tömeges írás-olvasás oktatásának program-
jával. Biztosította ezen felül az értelmiség folyamatos reprodukci-
óját a közép és felsõfokú intézmények számára. Hasonló gyorsa-
sággal ívelt felfelé az egyszerû származású magyar pártkáder,
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85 Sütõ András politikai-közéleti szereplésérõl szóló adatainak forrása: ACNSAS,
fond Documentar, dosar 131 (problema artã-culturã, Uniunea Scriitorilor), vol.
15, 267. f.

86 Sütõ András – Hajdu Zoltán: Mezítlábas menyasszony (színjáték 3 felvonásban 7
képben). Bukarest, Az RNK Írószövetségének Irodalmi és Mûvészeti Kiadója, 1950.

87 Állami díjas íróink. Romániai Magyar Szó, 1952. november 26.



gyárigazgató, jogász, természettudós, katona- és állambiztonsági
tiszt pályája. A Magyar Népi Szövetségre 1946 novemberében
szavazó tömegek (közel 600 ezer ember, a felnõtt magyar lakos-
ságnak jóval több, mint a fele) és az RKP/RMP közel százezres
magyar nemzetiségû tagsága meggyõzõdéssel hitte, hogy az önálló
magyar intézményrendszer hiányát (az államosított magyar nyel-
vû egyetemek, gimnáziumok, lapok nem a közösség tulajdonát
képezték) az egyre szélesedõ nyelvhasználati jogok pótolják.

Az új magyar kulturális elit felépítésében az RKP/RMP elsõ-
sorban az új nemzedékre, a döntõen „népi” származású „író-káde-
rek”-re támaszkodott. Ugyanakkor az integrációs diskurzusnak
köszönhetõen a „régi” értelmiség számos befolyásos tagját is
sikerült többé-kevésbé bevonni az átalakított kulturális rendszerbe
(a teljesség igénye nélkül: Kós Károly, Molter Károly, Kemény
János, Berde Mária írók, Farczády Elek történész-levéltáros,
Székely Zoltán múzeumigazgató, Tompa Miklós színházigazgató,
Kovács György színész, Antalffy Endre nyelvész, Miskolczy Dezsõ
nemzetközileg elismert ideggyógyász, az OGYI tanára, sõt a
Román Akadémia és a Tudomány és Kultúra Terjesztõ Társaság
tartományi elnöke is volt – és mindez magyar állampolgárként,
ami valószínûleg a MAT sajátos légkörének tudható be).

A MAT létrehozása 1952 nyarán kisebb fordulatot eredménye-
zett a magyar nyelvû kulturális életben. A változás jellege nem
ideológiai vagy esztétikai jellegû volt: egy „magyar tartomány”
megjelölése és szimbolikus elkülönítése az erdélyi magyar mûve-
lõdés történelmileg kialakult földrajzi egységének felbomlását
eredményezte. Néhány év leforgása alatt a romániai magyar
kultúra súlypontja Kolozsvárról és Erdély, illetve a Bánság na-
gyobb városaitól (elsõsorban Nagyvárad, Temesvár, Arad és Bras-
só) egyfelõl a MAT irányába, másrészt Bukarest fele tolódott el.
Az 1944–1959 közötti idõszakban országos szinten 7290 kötetet
és kisebb irodalmi mûvet adtak ki magyar nyelven. Az elsõ években
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(1944–1949 között) publikált 1775 cím összességében 23 helység-
bõl származott, ám több mint 40 százalékát Kolozsváron és
majdnem egyharmadát Bukarestben nyomtatták.88 Marosvásárhe-
lyen és a Székelyföldön azokban az években csak néhány tucat
kisebb mûvet adtak ki. Kolozsvár hagyományos magyar kiadói
központ szerepét elõbb a fõváros vette át, ahol 1947-tõl az állami
kiadóvállalaton belül mûködött egy magyar osztály (ebbõl lett
1969-tõl a Kriterion kiadó), majd Marosvásárhely, ahol 1955-ben
megalapították az Állami Irodalmi és Mûvészeti Kiadó fiókját.89 A
rendelkezésükre álló források nem engednek arra következtetni,
hogy a MAT létrehozásával az RMP erõteljes „delokalizációs”
folyamatot kívánt volna elindítani a nagyobb városok, elsõsorban
Kolozsvár magyar kulturális intézményeibõl a Székelyföld felé. A
legnagyobb változás a könyvkiadásban volt érezhetõ: 1955 és 1959
között a MAT székhelyén már 160 új címet nyomtattak ki (szemben
a Kolozsváron kiadott alig 90-nel), amelyek között kiemelhetjük a
19. század és 20. század eleji magyar irodalom 41 klasszikusának
új kiadását 275.000 példányban, az erdélyi olvasóközönségnek
szánt alacsony árakon.90 A megoldást a szükség szülte, mert nem
lehetett jelentõs tételben irodalmi terméket Magyarországról be-
hozni. Ez azonban különösen a fiataloknál megerõsítette a magyar
kultúrához való kötõdést.

Az Igaz Szó irodalmi havilap91 létrehozásánál azonban kiderült,
hogy az autonómia formális keretei nem elegendõk ahhoz, hogy
Marosvásárhely és a Székelyföld az erdélyi magyarság fõ kulturális
központjává váljon. Az Igaz Szó „a Román Népköztársaság Írószö-
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88 Az adatok forrása: Romániai magyar irodalmi lexikon (RMIL), III. kötet, 217-218,
és IV. kötet, 245. A könyvtermelés területi megoszláslásának változásairól
részletes elemzést nyújt Dávid Gyula: A romániai magyar könyvtermés a második
világháborút követõ években (http://rmk40.adatbank.transindex.ro/bibli.php?a=3);
A romániai magyar könyvtermés az ötvenes évek elsõ felében 1944–1949 (http://
rmk40. adatbank.transindex.ro/bibli.php?a=4).

89 Elõre, 1955. június 6.
90 Uo.
91 A lap 1953-ban kéthavonta, 1954 januárjától havonta jelent meg.



vetségének Magyar Autonóm Tartománybeli fiókszervezetének
folyóirataként92” jelent meg 1953 júniusában a megszüntetett
kolozsvári Irodalmi Almanach helyett. A megbízott fõszerkesztõ a
kolozsvári Bolyai Egyetem bölcsészkarán nemrég diplomát szer-
zett pártaktivista, a 23 éves Hajdu Gyõzõ lett, aki sajátos „író-ká-
deri” pályáját kihívó gesztussal kezdte.93 Kolozsváron tényként
fogadták el azt a híresztelést, hogy az Igaz Szó megszerezte a
megszüntetendõ Irodalmi Almanach vagyonát. 1952 késõ õszén
Hajdu Gyõzõ a párt engedélyével kipakoltatta a szerkesztõséget,
majd egy, a MAT pártbizottsága által biztosított teherautóval
Marosvásárhelyre szállíttatta a berendezést.94

Az értelmiségi vitákban a fiatal és agresszív Hajdu úgy lépett
fel mint a bukaresti hatalom kiválasztott képviselõje. Az Irodalmi
Almanach szerkesztõségében tett „látogatása”, és az, hogy vezetõ
szerepet követelt magának, semmibe véve a nála idõsebb, régebbi
mozgalmárok tekintélyét, csak fokozta azt az ellenszenvet, amit a
kolozsvári baloldali értelmiség jeles képviselõi (például Gaál Gá-
bor95) a „kis diktátorral” szemben már annak egyetemi éveitõl
kezdve éreztek. De annak ellenére, hogy az 1952–1953-as politikai
válság közepette Hajdu Gyõzõ és tapasztaltabb szerkesztõtársai a
pártközpont teljes bizalmát élvezték, az új lap indulásakor számos
nehézséggel kellett szembenézni. Borítója és grafikai külseje
nagymértékben hasonlított a magyarországi Csillag irodalmi havi-
laphoz, és ez a körülmény felkeltette a cenzúra érdeklõdését.96 A
kis létszámú szerkesztõség tagjai közül kevesen laktak Marosvá-
sárhelyen: Hajdu Gyõzõ és bátyja, Zoltán, Gagyi László, Kovács

176

92 RMIL, II. kötet. 328-329.
93 Hajdu részletes életrajzi adatai In Bottoni: A hatalom értelmisége, i. m. 575-576.
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december 1.
95 Hajdu Gaál Gábor tanítványaként kezdte meg pályafutását a Bolyai Egyetem

bölcsészkarán (1948–1952). RMIL, II. kötet, 162.
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György, 1954-tõl Sütõ András, továbbá Gálfalvi Zsolt, Izsák József,
és az ötvenes évek végétõl Székely János.97 Mivel a többi szerkesztõ
(pl. a komoly politikai súllyal rendelkezõ Szemlér Ferenc és
Majtényi Erik) Bukarestben élt, a „vásárhelyi” politikai-generációs
csoportra hárult a lap „megcsinálása”.

Noha többször merült fel pártkörökben, hogy a MAT keretét
fel kellene tölteni „magyar” intézményekkel, az Igaz Szó „modellje”
(lényegében kolozsvári vagy bukaresti intézmények kiürítése,
áttelepítése a MAT-ba) nem bizonyult járható útnak az irodalmi
folyóiratnál komplexebb intézmények esetében, mint egy napilap
(pl. a bukaresti Elõre) vagy egy teljes egyetem.98 Így fordulhatott
elõ, hogy 1956/57-ig az „üvegház” koncepciója nem, vagy alig
érvényesült. Való igaz, hogy a Székelyföld területén kizárólag
magyar nyelvû lapok (kivéve a háromezres példányszámú, hetente
háromszor megjelenõ Steaua Roºie), színházak (az 1946-ban Ma-
rosvásárhelyen létrehozott Székely Állami Színház és az 1948-ban
Sepsiszentgyörgyön alapított munkásszínház) és egyéb „magyar”
jellegû intézmények mûködtek (pl. a rajoni múzeumok, az ezer
diákot számláló Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet (OGYI), az
1950-ben alapított marosvásárhelyi Filharmónia, 1954-tõl a kis
létszámú „Szentgyörgyi István” Színmûvészeti Intézet99). Mégis
az autonómia elsõ 5 évében csak néhány kisebb engedmény
(1955-ben az Orvosi Szemle/Revista medicalã címû kétnyelvû szak-
lap, szintén 1955-ben a mûvelõdési házak tevékenységének koor-
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97 Az Igaz Szó szerkesztõirõl adatokat közöl RMIL, II kötet, 328-332. Erõsen
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98 A tervrõl Robotos Imre, az Elõre fõszerkesztõje számolt be Pataki László bukaresti
magyar követnek. Bukarest, 1953. március 27. MOL, XIX-J-1-j, 16. doboz, 04354.

99 A Minisztertanács 1954. augusztus 14-i határozata az addig Kolozsváron mûködõ
román és magyar párhuzamos képzést szétválasztották: a román tagozatot
beolvasztották a bukaresti Színház és Filmmûvészeti Intézetbe, míg a magyar
tannyelvû színmûvészeti szakot önálló felsõoktatási intézménnyé alakították „Szent-
györgyi István” Színmûvészeti Intézet néven és Marosvásárhelyre helyezték át.



dinálására létrehozott Népi Alkotások Tartományi Háza/Casa
regionalã a creaþiei populare) született ott, ahol kulturális felvirá-
goztatást, sõt „kultúrforradalmat” ígértek. A legfontosabb intéz-
ményeket, a Székely Színházat és a Filharmóniát ráadásul nem a
párt keltette életre, hanem a kisváros régi polgári világának
meghatározó mecénásai (Kemény János báró és Antalffy Endre
felesége, a mûvészetet és komolyzenét pártoló Hermin). A zsidó
származású asszony a világháborús megpróbáltatások ellenére is
a helyi magyar kultúra fõ pártolója maradt. 1949-ben a városi
mûvelõdési bizottság elnöke, a MAT idején a Mûvelõdési Minisz-
térium tartományi felelõse, és a Székelyföld elsõ számú „nõveze-
tõje” lett.100

A második intézményépítési hullámra az 1956-os magyar
forradalom „politikai” kezeléséig kellett várni: ekkor hozták létre
Marosvásárhelyen a Székely Népi Együttest (1957), a rádió területi
stúdióját (1958), a Mûvészet/Új Élet c. képes folyóiratot (1958),
majd 1960-ban a hároméves Tanítóképzõ Fõiskolát, miközben a
fokozatosan rosszabbodó politikai légkörben egyre „pártosabb”
tartalmat kaptak a formájukban „nemzeti” magyar intézmények.

Az ötvenes években a MAT kulturális szerveinek alapvetõ
feladata az volt, hogy magyar nyelven közvetítsék a szocialista
forradalom vívmányait, és kiszélesítsék az új „népi” (tehát nem
sovén, kozmopolita, burzsoá, klerikális, egyszóval reakciós) kultú-
ra társadalmi bázisát. A magyar kultúra mûvelését elsõsorban
nyelvpolitikai kérdésnek tekintették. Egy olyan közegben, mint a
Székelyföld, ahol a lakosság tekintélyes része egyáltalán nem
beszélt és értett románul, a magyar nyelv használatának jogi
szabályozása és politikai támogatása kulcskérdésnek bizonyult.
Sütõ András korabeli propagandanovellája kitûnõen ábrázolta a
lakosság magyar szó iránti igényét:
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„Alig várom, hogy hozzánk is beszereljék a rádiót. A Kis Laliék utcájában
már beszerelték s szól édesanyádnál is. Eladott az öregasszony néhány
csirkét, tyúkot, nagyon odavolt a rádióért. Aztán, amikor beszerelték,
hallgatja, hallgatja, hát nem érti. Románul beszéltek. Fut az öregasszony,
meg a szomszédhoz:

– Mari, a tiéd hogy beszél ?
– Az enyém magyarul.
– Jaj, lelkem, az enyémmel nem tudom, mi van, csak románul beszél.
– Cseréld ki, lelkem. Eredj Seregélyhez (a falu párttitkára – S. B.),

mondjad, adjanak egy másikat. Olyant, amelyik magyarul beszél.”101

Már az elsõ hónapokban kiderült, hogy a Marosvásárhely-köz-
pontú új magyar kultúrát Bukarest és Moszkva is kitüntetett
figyelme kíséri. A MAT mûvészei és írói komoly feladatot kaptak
a nacionalisták és a nacionalizmus ellen harcban. 1952 novembe-
rében a Székely Színház bemutatta a Vihar a havasban címû
színdarabot, amely az 1945 elõtti magyar és román nacionalizmus
közötti ádáz harcot ábrázolta. Tekintettel a MAT megalakítására,
azaz a nemzeti kérdés „helyes” megoldására, Papp Ferenc ezekkel
a szavakkal méltatta az irodalmi erényeirõl nem híres drámát:
„Nem véletlen, hogy ez a darab a MAT-ban született meg”.102 A
román pártvezetés részérõl tapasztalható feltûnõ elõzékenységérõl
ad képet 1953 tavaszán Sütõ András a magyar kulturális attasé-
nak:

„Kalmár elvtárs folyó hó 10-én vacsorán látta [vendégül – S.B.] Sütõ
András állami díjas írót, a Falvak Dolgozó Népe fõszerkesztõjét. (…) Érdekes
mozzanatokat ismertetett annak illusztrálására, hogy az utóbbi idõben milyen
megkülönböztetett figyelmességgel kezelik a magyar írókat az írószövetség-
ben, a Mûvészeti Tanácsnál és más szerveknél. Sütõ elvtárs tagja az
Írószövetségének ama bizottságának, amely az Írószövetség tagjai számára
folyósítandó anyagi juttatások ügyében dönt. Elmondotta, hogy sokszor neki
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kell hadakoznia az ellen, hogy tehetségtelen, karrierista elemek számára meg
nem érdemelt összegeket szavazzanak meg, azzal az egyetlen indoklással,
hogy a magyar írókat támogatni kell. Személyes tapasztalatait is ismertette
azzal kapcsolatban, hogy mint magyar író, milyen megkülönböztetett, szinte
kitüntetett bánásmódban részesül. Megemlítette azt is, hogy minden olyan
irodalmi alkotást, amely a MAT-ban játszódik, szinte kritika nélkül fogadnak
el: ezért több esetben elõfordul, hogy selejtes irodalmi mûvek, illetve régebbi
alkotások napvilágot látnak, pusztán azért, mert szerzõjük megemlíti benne
a MAT-ot. Ezután egy jellemzõ esetet mondott el Sütõ et. azzal kapcsolatban,
hogy milyen fontos eseménynek tartják a Szovjetunióban a tartomány
létrehozását. Kovács György író mesélte neki legutóbb, hogy Ilja Ehrenburg
et. egy találkozásuk alkalmával érdeklõdött a tartomány helyzete felõl. Amikor
néhány kérdést megemlített, Ehrenburg et. válaszaiból kitûnt, hogy a
tartomány valamennyi idõszerû problémáit részleteiben és kitûnõen isme-
ri.”103

Az ötvenes évek „dogmatikus” korszakában az Igaz Szó, a
Székely Színház, a mûkedvelõ színjátszócsoportok és dalárdák
csapdába estek: amennyiben feltétlen támogatást nyújtanak a
kommunista rendszer által szorgalmazott népszerûtlen ideológiai
tételeknek (pl. a „miszticizmus elleni harc”, amely komoly ellenál-
lásba ütközött ott, ahol a lakosság többsége hívõ katolikus volt),
a „széles tömegek” elutasításával és megvetésével kell szembenéz-
niük. Ráadásul mindeközben a magyar önazonosságtudat és
közösség hiteles képviselõnek gondolták önmagukat.

3.4. Pártos szellemiség: az Igaz Szó

Az Igaz Szó elsõ számait a Sztálin halálát követõ általános
politikai bizonytalanság és útkeresés jellemezte. Az általános
ideológiai és társadalmi offenzívát 1953 második felében és fõleg
1954 folyamán egy óvatos, ellentmondásoktól és „visszaesésektõl”
sem mentes belsõ revízió váltotta fel. Az erdélyi értelmiségi körök
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figyelme jellemzõ módon elsõsorban a Budapesten zajló esemé-
nyekre, a Nagy Imre vezette kormány reformjaira és új szellemi-
ségére irányult. Ezek a hatások leginkább a központi szerepet
betöltõ Kolozsváron voltak érezhetõek, de az Igaz Szó nyelvezeté-
ben és a folyóirat témaválasztásában is tetten érhetõk. Ennek
egyik jele, hogy kapcsolatfelvétel történt a szerkesztõség és a
Romániában akkreditált magyar diplomáciai képviselet között.
Minderre pedig éppen abban a kiélezett idõszakban került sor
(1954 nyara), amikor az erdélyi magyar lakosságot olyan futó-
tûzként terjedõ híresztelések tartották lázban, melyek szerint
Erdély egy része újra Magyarországhoz kerül. Sokkal óvatosabb
volt azonban Hajdu a lap szerkesztésében. Dogmatizmus és nyitás
tehát egyaránt jellemezték a lapot ebben az idõszakban. Az elsõre
példa Lázár József méltatása Erdélyi Vera egyik novellás köte-
térõl:

„Kitûnõ írás a kötetben a Kulákok címû elbeszélés is. Meséje mindössze
ennyi: 10-15 ökrösszekérrel kulákok búzát visznek a gabonabegyûjtõ központ
felé. A szerzõ az írói jellemzés röntgen-sugaraival világítja át a kulákok aljas
lelkivilágát, feneketlen gonoszságát.”104

A kulák „aljas” lelkivilágára való utalás arra figyelmeztethette
az olvasót, hogy a meghirdetett enyhülés nem azt jelenti, hogy a
hatalom már nem képes „röntgen-sugaraival” átvilágítani a társa-
dalmat és minden káros irányzatra lecsapni. Egy új ideológiai
kánon megteremtésére vállalkozott viszont Földes László esztéta,
az Állami Irodalmi és Mûvészeti Kiadó kolozsvári fiókjának
vezetõje. 1954 tavaszán jelentõs irodalomelméleti tanulmányt
közölt az Igaz Szóban az irodalom és a nemzeti eszme kapcsolatá-
ról.105 A kolozsvári kritikus a sztálini nemzetdefinícióból indult ki:
a nemzet egy, a közös történelem és kultúra által meghatározott
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emberi közösség. Szerinte a mûkritikus feladata rávilágítani a
szocialista és a kapitalista nemzetfogalom közötti alapvetõ különb-
ségre. Tanulmányában az 1930-as években Magyarországon lezaj-
lott nemzetkarakterológiai vitát is górcsõ alá vette, vagyis teret
engedett egy olyan tematikának, amely 1945 után tabunak számí-
tott.106 Vannak-e egy népnek nemzeti alapú és nem kizárólag
osztályharctól függõ „sajátosságai”? Földes úgy próbálta cáfolni
azt a paradigmát, amely a nemzeti jelleget eleve meglévõ termé-
szetes adottságnak tekinti, hogy a választ Magyarország és Erdély
1944 elõtti társadalomtörténetében kereste: „Milyen közelmúltbeli
hagyományai vannak a kuláktulajdonságok nemzeti megnyilvánu-
lási formájának?”107 A sematikusan értelmezett „kuláktulajdonsá-
gokat” Földes a magyar népnek tulajdonította, amit azzal magya-
rázott, hogy a magyarok évszázadokig uralkodó nemzetként visel-
kedtek Erdélyben, és a magyar nemesség, mint elnyomó osztály
nemzeti ideológiája érvényesült. Földes ezzel szemben egy új,
alulról építkezõ népi demokratikus patriotizmus megteremtését
látta szükségesnek. Földes utólag is leszámolt a Németh László-i
„mélymagyar–hígmagyar” ellentéttel, illetve az „õsi nemzeti tulaj-
donság”-ról folytatott karakterológiai vitákkal, melyeket a polgári
kultúra maradványának tekintett.108 Ugyanakkor többször is hang-
súlyozta, hogy a megteremtendõ új nemzettudathoz szükség van
olyan pozitív kulturális modellként szolgáló nemzeti hõsökre, akik
az elnyomottak oldalán léptek fel. Földes elemzése tehát a poszt-
sztálini útkeresés jellemzõ terméke; érezhetõen arra törekedett,
hogy kibõvítse a közéleti folyóirat rendkívül szûkre szabott tema-
tikus skáláját. Felvetette a nemzettudat problematikáját, de azt
szigorúan a kommunista ideológiai kánon szerint gondolta végig.
Nem kizárt, hogy a tartomány „kultúrfelelõsei” ebbõl és más,
ebben a korszakban megjelent írásból merítettek inspirációt,
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amikor kidolgozták a már idézett „haladó hagyományok” újrafel-
fedezésének fogalmát.

Az új „népi-demokratikus” magyar kultúra mûvelõivel azonban
Bukarestbõl állandóan éreztették, hogy rendkívül keskeny ösvé-
nyen járnak. A központi utasítások jobb esetben évrõl évre,
rosszabb esetben hétrõl hétre változtak. A szerkesztõknek állan-
dóan érzékelniük kellett, hogy éppen melyik témát, melyik
szerzõt illik vagy szabad bemutatni, támogatni, esetleg újra
felfedezni és „rehabilitálni”. Munkájukat a tartományi pártbizott-
ság folyamatosan ellenõrizte, elemezte és bírálta. 1955 tavaszán
átfogó vizsgálat indult az Igaz Szó tevékenységérõl; május közepén
Hajdu Gyõzõ referátumot készített, amit Kovács György író,
szerkesztõ és politikus ellenjelentése egészített ki. Május 26-án a
tartományi pártbüró megvitatta a jelentést Hajdu Gyõzõ, Kovács
György, Sütõ András, Gagyi László és Papp Ferenc szerkesztõk
jelenlétében. A pártot a helyi elöljárók képviselték, köztük Csupor
Lajos elsõ titkár, Bugyi Pál néptanács elnök és a tartományi
pártbizottság Tudományos és Mûvelõdési osztályának káderei.
Hajdu jelentése pozitívan értékelte az Igaz Szó addigi tevékeny-
ségét, fõleg az 1954-ben szervezett országos felolvasóturnét.
Ideológiai és esztétikai téren viszont, megállapítása szerint, a
romániai irodalom nem szembesült a szovjet írók II. kongresszu-
sának tanulságaival:

„Korántsem természetes jelenség, hogy írószövetségi lapjainkban általá-
ban, így az Igaz Szó-ban is, a próza és a líra terén nem indult meg az az
erjedési folyamat, amelyet a szovjet írók kongresszusa sürgetett, s amelynek
irodalmunk harcosabbá tételéhez kellene vezetnie. Az Igaz Szó-ban közölt
elbeszélések (pl. Molter Károly, Gagyi László, Papp Ferenc, Sütõ András,
Szabó Gyula írásai) a hazai magyar prózának az általános betegségét tükrözik.
Ez a betegség részben az apolitizmusban jelentkezik, másrészt pedig a múlt
felé fordulásban. Az Igaz Szó novellái, néhány békeharcos versünket (pl.
Majtényi Erik, Hajdu Zoltán, Horváth Imre, stb. költeményeit) kivéve és
költészeti anyaga egészében nem tükrözi hitelesen az osztályharc jelenlegi
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szakaszának döntõ kérdéseit. Ebbõl következik, hogy az Igaz Szó jelenlegi
olvasmány-anyagának [sic!] társadalmi nevelõ ereje gyenge.”109

Az éberség hiányát Hajdu a szerkesztõk korántsem proletár
életmódjában vélte felfedezni: „A szerkesztõség jelenlegi írókáde-
rei egyoldalú szerkesztõi stílust folytatnak, nem élnek a társadalmi
harcok tüzében, meglehetõsen távol élnek a falvak és üzemek
életétõl”.110 Miután feltárta a lap nehézségeit és meghúzta az akkor
már körvonalazódó „frontokat” a megalkuvók, az idillizmus, illetve
a forradalmi, osztályharcos szellem követõi között, Hajdu a prob-
lémák kezelése érdekében három új szerkesztõi státust és a lap
anyagi helyzetének rendezését kérte. Sokkal önkritikusabb hangot
ütött meg viszont Kovács György „társjelentése”, melyben ismer-
tette a már régóta húzódó „Sütõ–Hajdu vitát”. Ennek a konflik-
tusnak feltehetõen elsõsorban személyi és nem politikai okai
voltak, Hajdu ugyanis „meg nem engedhetõ hangot” használt több
íróval és a szerkesztõség tagjaival.111 A helytelen viselkedést még
tetézte a Kovács által „familiarizmus”-nak nevezett zártkörû
privilégiumokra épülõ rendszer, ami fõszerkesztõi stílusát jelle-
mezte. Hajdu egy összetartó, rokoni és személyes kapcsolatok által
összeforrt csoportot igyekezett kiépíteni, abban bízva, hogy a
marosvásárhelyi írók párthûségük fejében nagyobb teret kapnak
majd az erdélyi magyar értelmiségen belül zajló pozícióharcban.
A rendszer lényege az volt, hogy a közösség tagjai egymás gyakran
kifogásolható színvonalú mûveit „kiváló minõségû”-ként értékelték
és eszerint honorálták. „Mi nem az egyszerû emberek életét éljük”,
jelentette ki Kovács. A szerkesztõk és írók új generációja sosem
megy ki a nép közé, hanem éppenséggel olyan burzsoá egziszten-
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ciát visz, mint a „népi-demokratikus” rendszer által elítélt és
kirekesztett nacionalista írók.112

A tartományi pártbizottság képviselõi inkább Kovács György
kritikai szemléletével értettek egyet. Bugyi Pál azzal vádolta az
Igaz Szót, hogy nem számolt le a polgári hatásokkal, a párt
kulturális osztályának részérõl König József személyesen
Hajdut hibáztatta néhány „nacionalista cikk” megjelenéséért. A
mezõgazdasági osztály vezetõje azt kifogásolta, hogy az Egy véka
liszt címû novella szerzõje súlyos ideológiai hibát követett el,
mikor nem különítette el a pozitív és a negatív szereplõket, és
a kulákot „nagygazdának” minõsítette. Csupor Lajos pedig
Székely János mûveit elemezve kifogásolta, hogy „költészetében
semmilyen szocialista tartalom nem tükrözõdik”. A helyi hata-
lom szemléletét és megfelelési kényszerét Bukaresttel szemben
jól példázza, hogy az egyetlen pozitív jellemzést az Igaz Szó a
néptanács mûvelõdési osztályát képviselõ Friedmann Ilonától
kapta, aki szerint, mióta a lap Marosvásárhelyen jelenik meg,
harcias és pártos orgánummá vált, és jól harcol a „néhány
kolozsvári író” által indított „bojkott” ellen.113 Az 1955. május
28-án jóváhagyott intézkedési terv arra buzdította a szerkesztõ-
séget, hogy teremtsen szorosabb kapcsolatot a többi országos
(és román nyelvû) folyóirattal, költöztesse Marosvásárhelyre az
összes tudósítót és szerkesztõt, biztosítson hatékonyabb politi-
kai nevelést az összes „író-kádernek”, kezdje el „a MAT prog-
resszív hagyományainak felkutatását”, és ebbe a munkába vonja
be a tanítókat és a népmûvelõket is.114 A hatalom nyelvét egyre
precízebben értékelni képes helyi értelmiség azonnal dekódolta a
párt üzenetét, amely újraengedélyezte a magyar progresszív hagyo-
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mányok népszerûsítését.115 Nemzetiségi vonatkozásban tehát így
mutatkozott meg az általános kultúrpolitikai enyhülés.

Megoldatlan maradt azonban az erdélyi magyarság két „kultu-
rális fõvárosában” élõ értelmiségiek közötti ellentét, amelyeknek
személyes, nemzedéki és politikai okai is voltak. 1956 nyarán, a
román írókongresszus alkalmával kirobbant konfliktusok nyilván-
valóvá tették, hogy tovább már nem lehet eltussolni a magyar
értelmiség megosztottságát a hatalomhoz való viszony kérdésében.
A legjobb források errõl az idõszakról a magyar diplomáciai
jelentések, amelyek párhuzamba állították a budapesti Petõfi-kör-
ben zajló vitákat és a román írószövetség kongresszusának zárt-
körû összetûzéseit.116 Romániában azonban a magyar irodalmi
életet jellemzõ meglehetõsen indulatos viták nem társadalmi
kérdésekrõl szóltak, hanem az értelmiség szerepérõl, pontosabban
a magyar irodalom „helyérõl” és szerepérõl. Mielõtt felszólalt volna
az írószövetségi kongresszuson, Hajdu hosszasan konzultált a párt
csúcsvezetésével: Miron Constantinescuval, Iosif Chiºinevschivel,
majd személyesen Gheorghiu-Dejjel is. A megválaszolandó kérdés,
hogy melyik nemzethez „tartozik”, melyik nemzetet „illeti” az
erdélyi magyar irodalom, rendkívül bonyolultnak és kényesnek
mutatkozott. A párt hivatalos értékelése Hajdu szerint az volt,
hogy „a romániai magyar irodalom, mivel az RNK gazdasági
alapjában gyökerezik, az RNK irodalmának szerves részét alkotja,
de a felépítményt, nyelvet, kulturális és irodalmi hagyományokat
tekintve a magyarországi irodalom részét is képezi”.117

Voltak azonban, akik nem fogadták el a hatalom és a György
Jenõ magyar kulturális attasé által „szélsõségesnek” minõsített
csoport (Hajdu Gyõzõ, Papp Ferenc és Kovács György) nézeteit:
„Vannak mégis írók, akiket ez sem elégít ki és úgy képzelik, hogy
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az itteni magyar irodalom teljes egészében a magyarországi
irodalomhoz tartozik, és még az irányítást is várják tõle”.118 Hajdu
ellenségei 1956 nyarán elsõsorban az Igaz Szónál népszerûbb és
liberálisabb kolozsvári Utunk119 szerkesztõi voltak, Földes László-
val és Kallós Miklós filozófussal az élén. Felfogásukkal (nemzeti-
ségi kultúra ápolása és demokratizálódás) nyíltan rokonszenvezett
a magyar diplomácia képviselõje is:

„Romániai magyar írók jelentõs része elhatározta az Igaz Szó bojkottálá-
sát. A két lap írói között erõs ellentét érezhetõ. Az Igaz Szó írói fõhangadói
annak a nézetnek, hogy az Utunk soviniszta nézeteknek ad helyet. Kallós
elvtárs ezzel kapcsolatban kijelentette: az Utunkat sovinizmussal vádolták
akkor is, amikor kiállt a mûemlékek védelméért. Az igazság viszont az, hogy
az Utunk kiállásának eredményeképpen helyreállították Kolozsváron a Beth-
len Bástyát, restaurálják a Mátyás templomot120 és általában Erdélyben sokat
foglalkoznak a mûemlékek védelmével.”121

3.5. Harcias szórakozás: a Székely Színház

„Marosvásárhely kulturális történetét vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy
hosszú évszázadok során mindig akadtak, akik ki akarták emelni a várost a
kisszerû vidékiességbõl, de küzdelmük kevés eredménnyel járt. Itt élt Bolyai
Farkas és János, Mentovich Ferenc, Tolnai Lajos s még oly sokan az igazán
nagyok közül és a sorsuk hasonló volt: eltemette õket a közöny, az intrika,
a nyárspolgári ‘fenn az ernyõ’, ‘nincsen kas’ szelleme, ha esetleg idejében el
nem menekültek. Az a kép, amelyet Tolnai Lajos festett a városból Sötét világ
címû könyvében fel évszázaddal ezelõtt, különösen azért megrázó, mert még
a közelmúltban is érvényes volt. Tolnai papi állását elfoglalni készült
Marosvásárhelyre, s útközben egy odavaló orvossal találkozott, aki imigyen
jellemezte a közállapotokat: «Nincs a világon város, ahol a kétszínûség oly
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buján virágozzék, mint ott. Ah, kérem, van ott is becsületes ember, csakhogy
azok rejtekben vannak. Tud-e jól inni?

– Semmiféle italnak kedvelõje nem vagyok.
– Nagy baj! Tud-e egész éjjeleken át kártyázni, de szakadatlanul ám?
– Kártya még soha a kezemben nem volt.
– Akkor ott nem él meg. Szereti-e a feleségét?
– Kérem.
– Bocsásson meg, de akkor ott nem él meg. » (...)
Még a közelmúltban is a flekken városának tartották Marosvásárhelyt,

ahol magasabb szellemi igényekkel keveset törõdnek. És most, alig egy fél
évtized alatt milyen más lett ez a város, gyökeresen megváltozott a jellege.
Ami évtizedekig, sõt évszázadokig csak a legjobbak álma volt, ma a népi
demokratikus vívmányai között kézzelfogható valósággá vált. Csak nagy
forradalmi, gyökeres társadalmi átalakulások tudnak ekkora változásokat
teremteni. Marosvásárhely, a Magyar Autonóm Tartomány székhelye ma az
ország egyik jelentõs kulturális központja.”122

1958 elején Hunyadi András, az Állami Székely Színház
rendezõje ezekkel a szavakkal dicsérte az 1945 után végbement
„kultúrforradalmat”, amelyben nagy szerepet kaptak a színházak,
elsõsorban a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében mûködõ
Székely Színház, valamit a Filharmónia, amely „zenei ízlést
teremtett abban a városban, ahol a közelmúltban a zenei igényt
az operett jelentette”. A színház különösen fontos népmûvelési és
egyben politikai feladatot látott el a Székelyföldön. Gyakori vidéki
turnéival nézõk generációit vezette be a szépirodalom és a
klasszikus mûveltség világába. Tompa Miklós erõskezû igazgató
és tehetséges fõrendezõ volt: vezetése alatt több kiváló színész
szerzõdött a társulathoz és néhány év alatt (az autonómia által
biztosított „politikai tõkének” köszönhetõen is) országos hírre tett
szert. Az 1946-ban alapított állandó társulat az ötvenes évek
közepére nagy apparátussal dolgozó, igen költséges szervvé nõtte
ki magát: 90 mûszaki szakembert és 42 színészt foglalkoztatott
(négyen közülük ráadásul magyar állampolgárok voltak, akiknek
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a színház igazgatójának nyomására 1948 után a román hatóságok
gyakorlatilag megtiltották, hogy hazatérjenek Magyarországra.123)

Mûvészi berkekben a társulat népszerûségét csodálták és
irigyelték; az 1953-as országos turné során a színészek arra lettek
figyelmesek, hogy többnapos kolozsvári kiszállásuk alkalmával a
helyi magyar színtársulat Poór Lili kivételével tüntetõleg bojkot-
tálja õket.124 A politikai támogatásnak azonban komoly ára volt.
Vidéken például a színháznak szórakoztató szerepet szántak a
legfontosabb egyházi ünnepeken (elsõsorban a karácsony, a húsvét
és a pünkösd) a templomi szertartásokon való részvétel megaka-
dályozása érdekében. Az ideológiai tartalom ellenõrzését bonyolult
rendszerben végezték, amely a színházigazgatóktól kiindulva a
néptanács Végrehajtó Bizottságán és a tartományi pártbizottság
Tudomány és Mûvelõdési osztályán keresztül vezetett a Mûvelõ-
dési Minisztérium Színházi osztályához. A megszabott célt („ki-
vonni a tömegeket a miszticizmus befolyása alól”, ateizmusra
nevelve õket) azonban nem minden színész teljesítette. Többen
családi kötelezettségeikre és más nehézségekre való hivatkozással
mentették fel magukat a vidéki „karavánszerû” fellépések alól. A
színészeket saját elmondásuk szerint hihetetlen melegséggel fo-
gadták a falvakban; ott viszont alkalmuk nyílt megtapasztalni a
falusi élet mindennapi „szépségeit”: 1953-ban elpanaszolták a
kolozsvári magyar konzulnak, hogy a legutolsó 15 napos turnéju-
kon, ahol naponta két elõadást is tartottak, olyan helységekben
kellett szerepelniük, ahol lehetetlen volt „normális” ételhez jutni
és egymás között meg kellett osztaniuk a falubeliek által felajánlott
kenyeret és szalonnát.125
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A MAT kulturális intézményeinek a kulturális és ideológiai
tevékenysége minõségérõl folytatott belsõ vizsgálatokból kitûnt,
hogy a marosvásárhelyi színház nem járult hozzá kellõ mértékben
az ideológia ideáltípusának, a burzsoá kicsinyességektõl és elõíté-
letektõl mentes „új embertípusnak” a kialakításához. A színház
vezetõsége konfliktusba is került a helyi hatóságokkal, amikor bár
kritikus ábrázolásmóddal körítve, de mégis a polgári életforma
értékeit és formáit ábrázoló darabokat mert színpadra állítani. Ez
nagyrészt Szabó Ernõ fõrendezõnek és Tompa Miklós igazgatónak
volt köszönhetõ. A társulat egyik legnagyobb sikere ugynis a
„polgári“ Vörösmarty Mihály remekmûve, a Csongor és Tünde
bemutatása volt 1955-ben, majd 1957-ben. De már 1954-ben a
tartományi PB ülésén Csupor elsõ titkár kemény hangon figyel-
meztette a színházat ideológiai jellegû feladataira: „A Marosvásár-
helyen bemutatott színdarabokat úgy kell kiválasztani, hogy azzal
hozzájáruljanak a lakosság, és a munkások átneveléséhez is, mivel
ez egy kispolgári jellegû város.”126 A lakosság átnevelésének
céljával kevéssé összhangban állónak ítélt repertoár összeállításá-
nak felelõse maga Tompa igazgató volt, aki bár szakmailag
kifogástalan, mégis „kispolgári elem”-nek számított. Ennek ellené-
re – állapította meg bosszúsan a kultúrfelelõs – Bukarestben
védett személyiség, tehát elmozdíthatatlan.127 A párt a mûvészek-
kel sem volt elégedett, akiket „kevéssé ellenõriztek ideológiai
téren” és vonakodtak az ideológiakritika gyakorlatától, miközben
„olyan életmódot folytattak, amely sok kívánnivalót hagyott maga
után”128 (utalva néhány színész családi életének rendezetlenségé-
re), és ezzel állandó témát szolgáltattak a helybeli, futótûzként
terjedõ pletyka számára.

Az 1955 augusztusában lefolytatott – immár módszeres vizs-
gálatban – a színházak mûködésére vonatkozó kritikákat elmélyí-
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tették. A tartományi PB szeptember 3-i ülésén megtárgyalták a
Tartományi Néptanács mûvelõdési osztályvezetõje, Szabó Irén
által felterjesztett jelentést. Az ülésen részt vett Tompa Miklós
mellett Bokor Andor, a sepsiszentgyörgyi Magyar Állami Színház
igazgatója, Szabó Lajos, a „Szentgyörgyi István” Színmûvészeti
Intézet igazgatója és Hajdu Gyõzõ, az Igaz Szó fõszerkesztõje. A
Néptanács Végrehajtó Bizottsága részletes jelentést készített a
tartomány színházainak tevékenységérõl az 1954/55-es évadban,
amelyben a két színház tevékenységét minõségi és mennyiségi
elemzés alapján ítélték meg.129 A Székely Színház például 118.342
nézõt vonzott, ezzel meghaladva az 112.735 nézõben megállapított
„tervet”. Ezen felül 76 faluban lépett fel, szemben az elõzõ évben
felkeresett hússzal. Következésképpen a tömegek nevelése terén
folytatott tevékenységét kielégítõnek lehetett tekinteni.130 Ezen
felül három napirendi pontban határozták meg a vitára bocsátan-
dókat: a „megfelelõ repertoár” összeállításának módja, a színházi
mûsor hozzájárulása a „dolgozó tömegek a hazafiasság és a
proletár nemzetköziség szellemében való neveléséhez”, és miként
járul hozzá a színpad „a dolgozó tömegek közötti kapcsolat még
szorosabbá tételéhez”.131

A jelentés elismerte a színházak jelentõs „hozzájárulását a
mezõgazdaság szocialista átalakításához”132, de a párt és az állami
szervek továbbra sem voltak elégedettek az általuk nyújtott
teljesítménnyel. Amint az 1955. október 3-án reggel 7 órakor
kezdõdõ maratoni vita jegyzõkönyvébõl is kiderül, a legsúlyosabb
gondot a repertoár „helyes” összeállítása okozta. A Székely Szín-
ház igazgatója nem foglalkozott a színészek ideológiai nevelésével,
és a kelleténél több „szocialista tartalom” nélküli sikerdarabot,
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fõleg operettet mutatott be, amelyek csakis a „kispolgári nézõkö-
zönség kielégítésére” szolgáltak.133 Az Igaz Szó fõszerkesztõje
ennél is keményebben fogalmazott: a színházak hajlamosak voltak
veszélyes „etnikai begubózásra”, amennyiben román rendezõt és
szakértõt sose hívtak meg, azokat sem, akik beszélnek magyarul.
Ráadásul néhány bemutatott darab, mint például az Erdély-szerte
hatalmas sikerrel fogadott, Illyés Gyula által írt Fáklyaláng,
legkevésbé sem volt „aktuális”134, mivel a román–magyar kapcso-
latokra 1848-ban jellemzõ konfliktust állították színre, és nem
járultak hozzá a két nép közötti barátság elmélyítéséhez. Hajdu
felszólalását egy olyan vízió kinyilatkoztatásával zárta, amely a
MAT szerepérõl vallott felfogását foglalta össze. Szerinte az
autonóm tartomány színházainak egy olyan repertoárt kellett
volna biztosítaniuk, amely nem annyira a magyar irodalom
klasszikusaira összpontosít, hanem inkább a romániai magyar
íróknak a szocializmus építésérõl szóló mûveire.135 A Székely
Színház feladata tehát elsõsorban a romániai magyar drámaírás
támogatása, másodsorban pedig a 150 évvel korábban Kolozsváron
az elsõ magyar állandó színház megalapításával elindított hagyo-
mány örökségének a felvállalása.

A hatóságok bírálatának hatására a MAT két állandó színhá-
zának változtatásokat kellett eszközölnie az 1955/56-os évadra. Az
eredmény különbözõ mûfajok furcsa egyvelege lett: a „vonal”
tartását elsõsorban a sok szovjet darab biztosította, de engedmé-
nyeket tettek a „nemzeti” drámák és (az elõzõ évnél jóval kisebb
mértékben) a közönség kispolgári ízlésének is, tekintettel arra,
hogy ebbõl származott a bevételek jó része.136 A Székely Színház
tíz darabot tervezett színpadra állítani az alábbi mûsorterv alapján:
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„1) Tiberiu Vornic – Joana Postanic: Felszáll a köd. A darabról annyit
közöltek, hogy „mondanivalója idõszerû, a földtársulás, kollektív gazdaság
megalakulásának problémáját dolgozza fel”.

2) Lovinescu: A ledõlt bástya”. A tartományi pártbizottság szerint a darab
„a polgári világ összeomlását mutatja be, (...) az értelmiségiek helyes vagy
helytelen állásfoglalását”.

3) Szimonov: Egy szerelem története. Az „érdekes lélektani szituációkban
bõvelkedõ dráma” (...) a szovjet emberek házasságának kérdéseit boncolgatja”.

4) Leonov: Invázió. „Az Invázióban az író a szovjet nép hõsi harcának
egyik fázisát mutatja. Szembe állítja az emberségébõl kivetkõzött nagykeres-
kedõt és a lelkes partizán csoport harcát”.

5) Arbuzov: Találkozás az ifjúsággal. A vígjátékban „a szovjet tudósok
napfényes élete, magas erkölcsisége gazdag árnyalataiban mutatkozik meg.
Meleg színekkel ábrázolja a tudósok élet szeretetét és az alkotó vágyát. A
darab alapgondolata éppen a szovjet emberek belsõ világának szépségét tárja
fel.”137

Lovinescu drámája kivételével a felsorolt színdarabok egyfajta
kötelezõ penzumot képezhettek az igényesebb vagy világhírû
drámák bemutatásához. Köztük azonban, miután elõzõ évben túl
nagy teret engedtek a magyar irodalomnak, 1955/56-ra csak egy
„nemzeti” alkotást engedélyeztek, Bródy Sándor Tanítónõjét, ami
ráadásul egy meglehetõsen komor témát dolgozott fel: „egy
tanítónõ nehéz életét a XIX. század elejének osztálytársadalmá-
ban138”. A repertoár kiegészítése és minõségi feljavítása érdekében
Schillert, Rostandot és Molièret vonultatták fel, de õk sem
kerülhették el a kötelezõ ideológiai „kezelést”:

„6) E. Rostand: Cyrano de Bergerac. A romantikus dráma fõhõse „a
feudális fõúri önkényesség ellen veszi fel a harcot, egész tehetségével, szabad
gondolkodásával és kardjával”.

7) Schiller: Ármány és szerelem, amelyben a szerzõ „a fejedelmi urak udvari
életét, minden harcon keresztül gázoló véres intrikáit festette meg ami mögött
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a két világ szakadatlan harcát mutatja be. Schillernek sikerült ebben a
darabban a feudális világ egész rothadt voltát és bomlásnak indult osztályát
bemutatni”.

8) Molière: Embergyûlölõ. A Székely Színház adaptációjában a darabnak
„alig van cselekménye, csak annyi amennyi éppen a jellem kidomborításához
szükséges. Alceste az arisztokrata környezetben akarja az igazságát megta-
lálni a maga becsületes fennkölt gondolkodásával a tapasztalatlan embert
alakítja de éppen ezáltal leleplezi környezetének romlott és aljas voltát.”139

A tartományi pártbizottságnak leadott mûsorterv alapján azt
feltételeznénk, hogy a kulturális szervek bírálata jó irányba terelte
a marosvásárhelyi színház tevékenységét. A valóság azonban
másképp festett. Az elõzetes mûsortervet összevetve a ténylegesen
bemutatott színdarabokkal kiderül ugyanis, hogy több beharango-
zott darab egyáltalán nem került színpadra: nemcsak Molière,
Schiller és Rostand, hanem a kötelezõ „penzumnak” vélt Szimonov
és Leonov sem. Ugyanakkor bemutattak olyan szerzõket, mint
Csehov (A medve 1955. november 4.), Machiavelli (Mandragóra,
1955. december 2.) és Heltai Jenõ (A néma levente, 1956. április
6.).140 A minõségi színjátszás feltételeit, Tompáék számára a
fennálló rendszer ideológiai követelményeihez való formális ra-
gaszkodás biztosította. A MAT „speciális” mûvelõdési szerepére
hivatkozva és egyéni minisztériumi/pártközponti alkuk révén sok
mindent tudtak elintézni úgy, hogy elkerülték a helyi pártszervek
ellenõrzését. Így sikerült bemutatni 1957. március 19-én Kós
Károly Budai Nagy Antal-ját, 1959-ben pedig Méhes György Széna
vagy szalma c. színdarabját.141 A kifinomult, minimális kockázatot
felvállaló taktikázást megfelelõ módón honorálta a bukaresti
pártvezetés. A Székely Színház részt vehetett egy a MAT történe-
tében egyedülálló kulturális programban: 1958 novemberében 18
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napos magyarországi vendégszereplésre kapott lehetõséget.142 A
közel 200 fõs delegáció külön vonattal utazott Budapestre, amely-
ben helyet kaptak a társulat tagjai és a MAT teljes politikai
vezetése. Sokaknak, Csupor Lajosnak is ez volt az elsõ magyaror-
szági útjuk. A „szebb, mint valaha” Budapesten a székely színészek
elõadását a magyar televízió is közvetítette több mint százezer
nézõnek és a Vörös Zászló kiküldött tudósítója is kiemelte: az
„ellenforradalom” után alig két év elteltével az országos turnénak
különös érzelmi és politikai jelentõséget kell tulajdonítani.143 A
figyelmesen elõkészített turnét egyes színészek és alkalmazottak
által lebonyolított ügyek sem tudták beárnyékolni (volt aki csak
azért utazott ki, hogy tíz év után végre elintézhesse üresen álló
lakásának eladását).144 Súlyosabb árnyékot vetett az eseményre
az, hogy éppen abban az idõszakban indult el a román nemzeti-
ségpolitikában az a gyökeres fordulat, amelynek elsõ áldozatai a
kolozsvári egyetem és egy évvel késõbb a MAT voltak.

3.6. Tájékoztatás és nevelés: a Vörös Zászló keretizmusa

Az 1918-as impériumváltás ellenére a „román idõben”, majd
megújult erõvel 1940–1944 között minden nagyobb településen
mûködtek politikai napi- és hetilapok: Marosvásárhelyen a Székely
napló és a Székely Szó, Székelyudvarhelyen az Újság és a Székely-
ség, Csíkszeredában a Csíki Lapok és a Csíki Néplap, Kézdi-
vásárhelyen a Székely Újság, Sepsiszentgyörgyön pedig a Há-
romszék. Az 1945 utáni politikai átrendezõdés a sajtópiacot
súlyosan érintette, a legtöbb említett lap jogutód nélkül meg-
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142 A turnéról részletesen beszámolót adott a helyi napilap kiküldött tudósítója, Izsák
István: Magyarországi vendégszereplésre indul a Székely Színház. Vörös Zászló,
1958. november 23.

143 Vörös Zászló, 1958. december 2.
144 Ez nem kerülte el a magyar diplomácia figyelmét. Jelentés a marosvásárhelyi

Állami Székely Színház magyarországi vendégszereplésérõl. Budapest, 1958.
december 17. MOL, XIX-J-1-k, 24. doboz, 006898.



szûnt vagy átalakult.145 Néhány évig azonban az olvasó csak azt
érezhette, hogy kedvenc lapja az immár monopolhelyzetben lévõ
baloldali eszméket terjeszti. A nagyobb településeken egy-egy
napilap (Marosvásárhelyen a Szabad Szó, Sepsiszentgyörgyön a
Népi Egység), másutt hetilapok (Udvarhelyen a Szabadság) jelen-
hettek meg. A legsúlyosabb érvágást az 1950-es közigazgatási
törvény eredményezte. Ennek következményeként Székelyföldön
egyetlen napilap, a marosvásárhelyi Elõre maradt, amit 1952
augusztusától a Vörös Zászló váltott fel.146 Ennek ellenére a posta
tartományi igazgatósága 1956-ban 143 ezer elõfizetõt tartott
számon. A legolvasottabb napilap az országos terjesztésû, Buka-
restben szerkesztett, de Székelyföldön is számos tudósítóval
rendelkezõ Elõre (1953-ig Romániai Magyar Szó) volt, amelyet az
1952-es napi 7500-as példányszámmal szemben 1956-ban már 30.000
példányban terjesztettek a MAT-ban (országos példányszáma ekkor
megközelítette a százezret). Második helyen a vidéki lakosságnak
szánt Falvak Dolgozó Népe hetilap állt 13 ezer példánnyal, harmadik
helyen pedig a marosvásárhelyi magyar napilap, a Vörös Zászló,
mintegy 11 ezer példánnyal.147 Értelemszerûen sokkal kevésbé
olvasták a román nyelvû napilapokat: a párthivatalos Scînteiat,
amelynek olvasása a pártaktíva számára napi kötelezettségnek szá-
mított, 9000 példányban terjesztették, a hetente háromszor megjele-
nõ Steaua Roºie a négyezres példányszámot sem érte el.

Vizsgáljuk meg röviden, „mit” olvasott a MAT egyetlen napi-
lapjának, a Vörös Zászlónak az elõfizetõje az ötvenes években.148
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146 Az összefoglaló forrása Kuszálik Péter: Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940–1989.
Budapest, Teleki László Alapítvány, 1996.

147 Gross Ferenc jelentése a sajtó terjesztésérõl a MAT-ban. ANDJM, fond 1134, dosar
143/1956, 255-260. f.

148 A szovjet típusú rendszerek sajtótörténeti és mentalitásvizsgálati kutatáshoz
fontos elméleti támaszpontot nyújt L. Siegelbaum–A. K. Sokolov (ed.): Stalinism
as a way of life: a narrative in documents. New Haven, Yale University Press, 2000;
lásd még Juliane Fürst: In Search of Soviet Salvation: Young People Write to the



Elõször is, napilapját legtöbbször nem (a vidéken élõk soha sem)
a megjelenés napján olvashatták, mivel a postaszolgálat krónikus
szervezetlensége miatt a lakosság egy-két vagy akár három nap
késéssel kapta kézhez a megrendelt újságokat. Ebbõl kifolyólag
más információs csatornából kellett beszerezni a legfrissebb
információkat: a több tízezer rádiótulajdonos149 elsõsorban a
budapesti Kossuth rádiót, a tiltott gyümölcsnek számító Szabad
Európa és az Amerika Hangja magyar adását, ritkábban az
1954-ben létrehozott kolozsvári és a második világháború óta
folyamatosan mûködõ bukaresti adó magyar adásait hallgatta.150

Mások a piacon, a kocsmában vagy munkahelyükön szerezték be
a napi információkat, a legfontosabb eseményekrõl a faliújságról
is tudomást szerezhettek. A Vörös Zászló igen szerény kivitelezésû,
mondhatni igénytelen lap volt az ötvenes évek végéig. Négy
oldalból állt, és nem rendelkezett a helyi napilap klasszikus
elemeivel: apróhirdetési oldal, idõjárás-elõrejelzés, sport- és halá-
lozási rovat. A lapot hosszú és olvashatatlan vezércikkek és az ún.
konzultációk – a városi és vidéki agitátoroknak szánt ideológiai
cikkek, útmutatók – uralták. Aminek még helyet szorítottak, azok
az újságírók által készített riportok és karcolatok voltak a helyi
társadalom helyzetérõl, átalakulásáról. Fontos „ellenõrzõ” szere-
pet töltöttek be továbbá az olvasói levelek, amelyeket a mintegy
400 önkéntes levelezõ (tanítók, kollektív gazdaság tagjai, néhány
élmunkás) a lehetõ legváltozatosabb szándékkal fogalmazott meg
és küldött be saját lapjának.151 Papp Z. Attila frappáns kifejezéssel
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lésen, amelyek a román rádió mûsorait közvetítették. A kísérletrõl: Vörös Zászló,
1952. október 27. és 1953. október 23.

151 Erre jó példa az 1937-ben született Török Ferenc, a Simó Géza bútorgyár munkása.



élve keretizmusnak nevezte a második világháború után kialakult
(és az 1989-es rendszerváltást is túlélõ) romániai magyar kisebb-
ségi újságírásra jellemzõ magatartást. Papp szerint:

„Az újságíró önmagát, mint a legavatottabb ,,keretismerõt” határozza
meg, helyzettudatából fakadóan pedig e kerethez igazítja cselekvéseit. A
keretek kialakításához önmaga is hozzájárul, hiszen éppen a keretek megléte
könnyíti mindennapi munkáját. A keretek által vezérelve nem kérdõjelez meg
olyan kérdéseket, amelyek a keret egységét megzavarnák. Kisebbségi újság-
íróként a keret a saját etnikai csoport védelmét (is) szolgálja, valamilyen
kapcsolatot feltételez közte és képzelt olvasói közösségével. A keret mûköd-
tetése néha ellentmondásba kerülhet a szakmai érvekkel, vagy a lelkiisme-
rettel, ám mégis folyamatosan fenntartják azt.”152

Az ötvenes években a Vörös Zászló újságírói és levelezõi, tehát
a lap „csinálói” és mûködtetõi (mivel a szorgalmas vidéki levelezõk
bíráltak, dicsértek, azaz visszajelzéseket küldtek a „profiknak”)
pontosan így jártak el: olvasóikat egyszerre tájékoztatták és
nevelték, „közszolgálati” és közösségi funkciókat is elláttak.153 Az
autonómia elsõ éveiben a napilap különös gondot fordított a
nacionalizmus leleplezésére és a román–magyar barátság elmé-
lyítésére buzdított: „Ma már nemcsak a román, magyar vagy
más beszéd nem feltûnõ, hanem az emberek mindinkább elfe-
lejtik azt, hogy nemzetiségük szerint megkülönböztessék egy-
mást”.154 A Legyünk román szakos tanárok címû cikk szerzõje arra
figyelmeztette a fiatal értelmiségieket, hogy „a nacionalizmus
nemcsak nyílt gyûlölködésben nyilvánul meg, megnyilvánul az
érdektelenségben, nemtörõdömségben, a nemzeti elzárkózásban
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A hiperaktív levelezõ szinte naponta bombázta a szerkesztõséget rövid-hosszabb
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152 Papp Z. Attila: Keretizmus, i. m. 66.
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is.”155 Az együttélés azonban nem jelentett nemzeti nihilizmust: a
napilap hírt adott az engedélyezett „magyar” eseményekrõl, pl. a
Székely Színház elõadásairól és a Filharmónia hangversenyeirõl
(általában pozitív hangvételû cikkekben), melegen üdvözölte a
magyar nemzetiségû tudósok, mûvészek, írók, sportolók sikereit.
Az egyéni integrációs példákból közösségi élményt igyekezett
formálni, és ebben nem riadt vissza az önazonosságot erõsítõ, a
nemzeti büszkeséget tápláló retorikai fordulatoktól sem.

Az újság legfontosabb szerepe éppen a „pozitív” üzenetek
közvetítésében állt. A napilap élen járt minden fontos politikai
„kampány” népszerûsítésében, az állandóan visszatérõ szófordu-
latok és toposzok az adott kérdés tétjét és egyben a lap megtámad-
hatatlan tekintélyét sugallták: „Kézdi rajon tört a vetési csata
élére”; „Eredményes harc a MAT falvaiban a babonák és a
miszticizmus ellen”; „a népi-demokratikus rendszer vívmányai”,
„Cseng a kalapács, száll a nóta. Utijegyzet a MAT-ból” (Kovács
György riportja a magyar-román-szász Bátos községbõl); „Lelkesen
dolgoznak a MAT agitátorai”; „Hazánk nemzeti kisebbségeinek
virágzó élete” [kurziválás – S. B.]. A szorgos munkáról, lázas
készülõdésrõl, ádáz küzdelemrõl szóló hírek és tudósítások azt
üzenték, hogy nincs megállás vagy menekülési lehetõség a múltba:
az új világot rohamtempóban építik (kollektíve, brigádban), lema-
radni és kimaradni nemcsak kár, hanem bûn. Az újságban boldog
és elégedett emberek nyilatkoztak: a kis vidéki településen dolgozó
fiatal orvos „örömmel” ment falura, az augusztus 23-i szocialista
verseny gyõzteseirõl – egy mozdonyvezetõ, egy konzervdoboz-záró
és egy vasesztergályos – féloldalas fényképes portrék készültek.
Az olvasónak tudnia kellett: õk az új rendszer igazán „megbecsült
emberei”.

A gyakori bírálatok csak ritkán érték el az államapparátust és
a helyi hatóságokat. A termelésben tapasztalt hiányosságokért, az
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éves/féléves terv vagy a beszolgáltatási kvóták hiányos teljesítésé-
ért kollektív felelõst kerestek és találtak. Intéseit a napilap néha
humorral is körítette: a Vigyázzunk a közvagyonra, a város tiszta-
ságára cikk szerzõje, Szõcs Béla, a marosvásárhelyi néptanács
elnöke saját helyettesét hibáztatta azért, hogy „a város egyik
legszebb parkján telepedett le a cirkusz s a kötéltáncos a Teleki
Tékában ütötte fel tanyáját.”156 A politikai vagy akár büntetõjogi
következményekkel fenyegetõ cikkek szinte kizárólag a népi-de-
mokratikus közösségbõl kirekesztett „ellenséges elemeket” érintet-
ték: a magyar és román nacionalistákat, a klerikális reakciót, és
mindenekfölött a vidéki társadalom átalakítását szabotáló kuláko-
kat. Õket feljelenteni, becsmérelni, kifigurázni szabad volt, sõt
ajánlatos és köteles; a helyi napilap leleplezései a falusi osztályharc
egyik leghatékonyabb eszközének bizonyultak.

Az ötvenes évek második felében a rituális dicséretet, a harci
készség méltatását egyre gyakrabban váltotta fel a kritika/önkri-
tika „játéka” és egy fölényeskedõ, türelmetlenül kioktató és
számonkérõ magatartás. Korábban leküzdendõ jelenségként lehe-
tett kezelni a letûnt korszakból örökölt „ellenséges megnyilvánu-
lásokat” és „társadalomellenes szokásokat”, de a szocializmus
tizedik vagy tizenkettedik évében a lelkesebb újságíró és agitátor
is kénytelen volt belátni: az autonómia ellenére (vagy éppen az
„üvegház” hatására?) a társadalom nem alakul át a tervezett
ütemben. Az átlagpolgárt felelõsségre vonták, ha „polgári” zenére
vágyott egy vendéglõben: „még mindig nem ritkák az olyan esetek,
amikor a zenekarnak a kellõ irányítás hiányában dekadens dalokat,
nyugati slágereket játszanak157”); ugyanakkor kicsúfolták, ha „proli”,
nem az új, „civilizált” emberhez méltó módon viselkedett az étterem-
ben (piszkos ruhában, mosatlan kézzel jelent meg, arra hivatkozva,
hogy õ is a dolgozó nép fia és joga van a kiszolgáláshoz158).
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156 Uo.
157 Még egyszer a Carpaþi étteremrõl. Vörös Zászló, 1954. március 26.
158 Proli vagyok. Vörös Zászló, 1958. április 13.



A szocialista rendszer új viselkedési normákra buzdította az
embereket: nemcsak arra kívánta tanítani õket, hogy mossanak
fogat és rendszerese(bbe)n tisztálkodjanak, hanem rájuk erõsza-
kolta saját modernitás-képét is, meglehetõsen felemás eredmé-
nyekkel. A marosvásárhelyi csapattal elégedetlen szurkolókat arra
tanították, hogy a „szocialista ember” feladatai közé tartozik
labdarúgó csapatának feltétlen támogatása. A „túlteljesítõ” druk-
kerek ellen, akik lelkesedésükben odáig jutottak, hogy kövekkel
dobálták és megrongálták a vendégcsapat Aranyosgyéres szurko-
lóinak autóit, példaszerû büntetést követelt Weisz Sándor sport-
tudósító159, aki szerint a huliganizmus ellentmond annak, hogy „a
mi társadalmunk erkölcse új kapcsolatokat, baráti, elvtársi és
testvéri kapcsolatokat feltételez az emberek között.”160 A legkemé-
nyebb harcokat a Vörös Zászló és a vidéki társadalomra nagy
befolyást gyakorló Falvak Dolgozó Népe az alkoholizmussal (amit
a házi pálinka mértéktelen fogyasztása, az államilag támogatott
bor és a sör iránti érdektelenség okozott) és a székely virtusként
is ismert rituális „bicskázással” szemben vívta.161

A lapok rendszeresen méltatták a nõk társadalmi szerepét:
gyakran szerepeltek címlapon élmunkásnõk, pártaktivisták, taná-
rok és tanítók. Nem volt azonban könnyû meghirdetni a hagyo-
mányos nemi szerepek meghaladását még az RKP hívei elõtt sem.
A kezdeti idõben elõfordult, hogy a kommunista pártba felvett
nõktõl még a nevet is megtagadták (a Maros megyei pártbizottság
egyetlen nõtagja 1946-ban csak „Gál Ferenc felesége”-ként szere-
pelt162). Az ötvenes években több hullámban szabályozták a nõk
kötelezõ arányát (25-30%) a párttagok és az aktivistáknak kiképzett
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159 Néhány szó a szurkolókról. Vörös Zászló, 1959. szeptember 2.
160 A játékosok és a szurkolók magatartásáról. Vörös Zászló, 1961. november 15.
161 Amirõl még nem beszéltünk. Falvak Dolgozó Népe, 1956. július 30. A lap

döbbenetes adatokat közölt: 1955 elsõ hat hónapjában Csík rajonban 55 fiatalt
szállítottak kórházba, több személyt súlyosan megsebesítettek a gyakran részeg
támadók.

162 Román eredetiben soþia lui Gal Ferenc. ANDJM, fond 1073, dosar 22/1946, 36-38. f.



tagok és pártonkívüliek körében.163 A MAT politikai vezetõségében
kiemelt helyet foglalt el Szilágyi Margit a tartományi néptanács
oktatási felelõseként, de magas pozícióba került több nõ a rajoni
pártvezetõségben, az üzemekben, és a közhivatalokban is. Ennek
ellenére a férfitársadalom nehezen viselte a nõk fokozódó közéleti
szereplését. Szerintük a gyûlésekre járó asszonyok elhanyagolták
a fõzni, vasalni, mosogatni nem tudó/nem kívánó „uraikat”.
Pártgyûléseken a nõk felszólalásait érdektelenség vagy derû kísér-
te, de elõfordult az is, hogy a központból vagy a tartományból
vidékre küldött nõi aktivistákat inzultus és atrocitás érte a
jelenlévõ férfiak részérõl.164

Az új értékeket terjesztõ lapok minden hasonló esetet elítéltek,
és különösen fontosnak tartották a nõk körében folytatandó
„felvilágosító munkát”. A nõk társadalmi integrációja ugyanis
egyben politikai kérdés volt. Az RMP vezetõsége nem felejtette el,
hogy az 1949 –1952 közti parasztlázadások és kollektív megmoz-
dulások fõ „felbujtói” éppen (a legtöbbször vallásos) nõk voltak. A
Falvak Dolgozó Népe 1956-ban meg is jegyezte, hogy a párt által
kezdeményezett egyenjogúsági politikának egyik mozgatórugója a
családon belüli „szereposztás” megváltozása. E szerint a matriar-
chális társadalomszerkezetû Székelyföldön a családi vitákban
általában az asszonyt illette meg az utolsó szó, és több tekintetben
negatívan hatott a pártutasítások végrehajtására: az újság tudni
vélte, hogy a falvak „szocialista átalakítását” rendkívül hátráltatja,
hogy „ha az asszony nem akar, az ember nemigen fog belépni a
kollektívába.”165

Az újságok az emberek mindennapi gondjaival is próbáltak
foglalkozni (már amennyire engedte az elõzetes cenzúra és a
szerkesztõk önmérséklete). Feltehetõen ösztönzõ céllal gyakran
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163 Novák: A Magyar Autonóm Tartomány, i. m. 387-388.
164 ANDJM, fond 1134, dosar 73/1953, 188-192. f. Szolidaritásból a jelenlévõ nõk

testületileg távoztak a gyûlésbõl.
165 Néhány szó az asszonyokról. Falvak Dolgozó Népe, 1956. június 5.



adták hírül: a tömegek jogosan várják el, hogy naponta friss
kenyérhez jussanak (1956, 1959 és 1962 nyarán elõfordult, hogy
akár heteket is késett a kenyérszállítás), valamint azt is, hogy a
közszolgálati feladatokat teljesítõk (pl. a telefonközpontok kezelõi, a
néptanács lakossági nyilvántartási osztályának munkatársai) ügyfél-
ként és ne ellenségként kezeljék a hozzájuk forduló polgárokat.166 A
helyi vasutak is bírálatot kaptak: a „berecki gyorsról” készült riport
az ötvenes évek székelyföldi közállapotainak hiteles látlelete:

„A sepsiszentgyörgyi állomáson beülünk a törött ablakú, rossz ajtójú,
fûtetlen vagonokba. A lábak dobogásán és a fogak vacogásán kívül nem is
hallszik semmi zaj. Aztán félórai késéssel elindul a gõzös. Rengeteg az utas,
ember-ember hátán tolong, a fiatalabbakból még a lépcsõre is marad, pedig
kegyetlenül fúj a Nemere. Lassan döcögünk. Imecsfalvánál megáll és vizet
vesz a mozdony, ahogy mondják „itatunk”. Negyedóra múlva tovább döcög,
aztán a lemhényi állomáson újból megáll és áll vagy két órát. Vederrel hordják
a vizet a mozdonyba. Két óra múlva aztán kijelenti a kalauz – Tessék kiszállni,
mert a kútból kifogyott a víz és a vonat nem tud elmenni Bereckig.
Elképzelhetõ a bejelentés hatása.”167

Ennél jóval súlyosabb következményekkel járó „közszolgálati”
feladatot jelentett az ötvenes évek végén indított korrupcióellenes
kampány támogatása. 1958 nyarán-õszén, majd 1961 folyamán a
Vörös Zászló „Törvényszéki hírek” címû rovatában egy központilag
szervezett és jól összehangolt propagandakampány keretében
szokatlan részletességgel számolt be a korrupcióval, sikkasztással,
hanyagsággal és elszámolási csalásokkal vádolt hivatalnokok, párt-
és szakszervezeti vezetõk, könyvelõk és egyéb gazdasági szakem-
berek elítélésérõl.168 (Megjegyzendõ, hogy az 1956 utáni tömeges
méretet öltõ „politikai” eljárások és perek, amiket katonai és nem
polgári törvényszékek tárgyaltak, a nyilvánosság teljes kizárásával
folytak, még az ítéleteket sem közölték). Az országos méretû
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166 Halló!… Központ? Vörös Zászló, 1961. november 23.
167 A berecki gyorsról. Vörös Zászló, 1958. december 27.
168 Errõl lásd bõvebben a könyv utolsó fejezetét, ahol részletesebben tárgyaljuk a

gazdasági perek társadalmi szerepét és (nemzetiség)politikai vonatkozásait.



kampány169 ugyanakkor elégtételt is szolgált az igazságérzetében
megsértett „kisembernek”, és arra figyelmeztette a hatalomhoz
(és a pénzhez) közelállókat, hogy õk sem állnak a „szocialista
törvényesség” fölött.

Az ötvenes évek végén más jellegû változásokat is végbementek
a MAT napilapjánál. Az addig messzemenõen puritán Vörös Zászló
arra törekedett (inkább: arra kapott engedélyt), hogy 6 (hetente
egyszer-kétszer 8 oldalon) jelenjen meg a korábbinál igényesebb,
racionálisabb és átláthatóbb tördelésben, és az oldalszám emelése
elõsegítette a tartalmi arculatváltást. 1956-tól csak szórványosan
(október 24-tõl december végéig egyszerûen eltûntek), majd 1958-
tól rendszeresen közölték a budapesti rádió mûsorát, és új témák,
rovatok jelentek meg: ilyen volt a napi keresztrejtvény, a Hírek a
nagyvilágból címû rovat, a hetente megjelenõ receptrovat és az
egészségügyi rovat is. A sportrovat pedig folyamatosan bõvült, és
fõleg a helyi eseményekrõl nyújtott naprakész tudósítást (a Ma-
rosvásárhelyi Torna Egyesület labdarúgócsapatának riportere ek-
kor már idegenbe is elkísérte a csapatot). 1957-tõl óvatosan, majd
az 1960-as évek elején nagyobb hangsúllyal indult be a reklám.
Korábban a reklám inkább közérdekû közleményekre hasonlított
(„A háziasszonyok örömére. Néhány nap múlva az Alimentara
üzleteiben libazsírt hoznak forgalomba170”), de az ötvenes évek
végén már „szabályosabb” reklámokat is közölt a lap, elsõsorban
a korábban betiltott és tabuként kezelt karácsony közeledtével,
amit természeten nem karácsonyként említett, hanem „télifa
ünnep” (1958) vagy az „ajándékok hónapja” (1962) néven. Az évtized
utolsó harmadában állásajánlatok is bekerültek a Vörös Zászlóba.
Ezek többségükben nem a MAT-ban, hanem a Zsil-völgyi bányákban
és a vajdahunyadi acélkombinátban kínáltak munkalehetõséget.
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169 A kampány országos mérete kitûnik az 1958. évi sajtószemlébõl (vizsgált napilap-
ok: Elõre, Igazság, Vörös Zászló).

170 Vörös Zászló, 1956. március 22.



Noha az állástalanság témája tabunak számított, nyílt titok volt,
hogy a MAT nem képes eltartani az egyre növekvõ lakosságát.

Kulturális értelemben a Magyar Autonóm Tartomány valóban
hasonlított arra a „kis-Magyarországra”, ahogyan ezt a romániai
magyarok látták az ötvenes években. A székelyföldi lakosságnak
egyfajta üvegházat jelentett egy olyan történelmi korszakban,
amikor az ideológiai viszontagságok a magyar kultúrát és a
nemzeti önazonosság újratermelését is fenyegették. A MAT volt
az a hely, ahol az értelmiség és a politikusok kettõs legitimációs
tevékenységet folytattak: egyrészt valóban õk mûködtették a
fennálló rendszert – ebben az értelemben hamis képet fest a
„magyar az autó, román a sofõr” népi bölcsesség –, másrészt
ugyanakkor identitáserõsítõ szerepet is betöltöttek. Magyar nyelvû
és tartalmú mûvelõdés nemcsak az irodalmi lapokban, a színhá-
zakban, a „profi” sajtóban termelõdött újra, hanem a kommunista
ideológia aufklérizmusából eredõ intézményrendszerben is, pl. a
már idézett Tudomány és Kultúra Terjesztõ Társaság (TKTT) vagy
a Népi alkotások tartományi háza. A TKTT-t 1949-ben alapították
azzal a céllal, hogy „terjessze a tudományt a néptömegek között,
gyõzze le az obskurantizmust, a miszticizmust és a babonát.” Az
elkövetkezõ évtizedben az általa folytatott kulturális tevékenység
azonban nem szûkült le a vallásellenes propagandára, amelyet jól
szimbolizált a különbözõ keresztény felekezetek által vallott terem-
téselmélet leleplezésére szolgáló, az emberiség eredetét bemutató
kiállítások és tudományos konferenciák rendszeres megszervezé-
se. Miközben a székely falvakat megrendítette a több évszázados
közösségrendet mesterségesen megosztó osztályharc, a TKTT és
a pártaktivisták arra törekedtek, hogy a falusi társadalom új
igényeit is ki tudják elégíteni A TKTT támogatta a kórusokat,
néptánctársulatokat szervezett és finanszírozott. 1959-ben csak a
MAT-ban háromezernyi volt belõlük, majdnem 70.000 bejegyzett
taggal: a magyar falvakban tevékenységük természetesen magyar
nyelven folyt, magyar néptáncot oktattak, magyar verseket szaval-
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tak. A TKTT hangolta össze a rajoni mûvelõdési házak tevékeny-
ségét, és az RMP propagandaosztálya gyakran „keményvonalas”
apparátusával ellentétben sokkal „puhább” szervnek számított,
ahol sok frissen érettségizett és diplomás magyar „kultúrmunkás”
helyezkedett el. Õk minden bizonnyal öntudatlanul alkalmazták a
„proto-ambivalens diskurzus”-nak nevezhetõ eljárást (amit késõbb
a kisebbségi elit már tudatosan használt). Az ideológiai elvárásokat
(pl. a „magyar nacionalista” megnyilvánulások elítélése, megaka-
dályoztatása) nem azért teljesítették, mert „hazaárulók” voltak,
hanem azért, mert hittek abban, hogy a szocialista Romániában
új, élhetõ hazát kapott a „kis Magyarországon” élõ székelység.

3.7. A gazdasági fejlõdés útján?
Az autonómia társadalmi dimenziója

A magyar vármegyerendszer bevezetése óta egészen a mai
napig csupán az 1952-tõl 1961-ig fennállt MAT fogta össze a
történelmi székely székek területének nagy részét.171 Ez különösen
fontosnak tûnik, ha figyelembe vesszük, hogy a Székelyföld
közigazgatási beosztása és/vagy a régió belsõ határai nem keve-
sebb, mint hétszer változtak egy szûk fél évszázad alatt, 1918-tól
1968-ig.172 Mivel rendkívül bonyolult lenne a különbözõ társada-
lomstatisztikai adatfelméréseket egy (nem létezõ) standardizált

206

171 Néhány kivételtõl eltekintve (például Gyimesbükk község), a MAT határai a székely
székeket ölelték fel, ezen kívül a MAT olyan területeket is magába foglalt, mint
Szászrégen, a Görgényi havasok és Maroshévíz, amelyek nem tartoztak a
történelmi Székelyföldhöz, de a kiegyezést követõ közigazgatási reform Maros-
Torda vármegyéhez csatolta e területeket.

172 1925 (a liberális párt által szorgalmazott közigazgatási reform), 1940 (Magyaror-
szághoz való csatolás), 1944–1945 (Romániához való visszatérés), 1950 (közigaz-
gatási reform és rajonálás), 1952 (Magyar Autonóm Tartomány létrehozása), 1960
(Magyar Autonóm Tartomány átalakítása), 1968 (megyésítés). Lásd részletesen
Molnár Jenõ: Területi-közigazgatási felosztás Erdélyben 1876–1968, Korunk,
1992. 9. sz. 88-97. Az 1968-as megyésítési folyamatról lásd Novák Csaba Zoltán:
A megyésítés elõkészítése és a nemzetiségi kérdés Romániában (1968). In
Integrációs stratégiák i. m. 405-420.



térképhez igazítani, a MAT gazdasági fejlõdésének vizsgálatában
a tartomány határaiból indulunk ki az 1960-ban kiadott Statisztikai
Évkönyv eljárása alapján, amely az akkori tartomány határaihoz
igazította az adatsorokat. A román többségû, gyéren lakott, de
nagy kiterjedésû Felsõ-Maros-völgy bevonásával a MAT területe
elérte a 13.500 négyzetkilométert, de így is Románia egyik
legkisebb tartományának számított (a 16 közül a tizenkettedik). A
településszerkezetét tekintve 12 város (közte egy tartományi, 11
rajoni jogú), 226 község és 659 falu alkotta. A MAT lakossága
Románia népességének 4,2 százalékát tette ki, a 62,7 fõ/km2

népsûrûsége alatta maradt a 73,6 fõ/km2-es országos átlagnak.173

Az 1956 februárjában megtartott népszámlálás szerint népessége
több mint háromnegyede magyar nemzetiségû és anyanyelvû volt
mind a városokban, mind a falvakban. Tíz rajonból nyolcban erõs
magyar többséget mutatott ki, kettõben pedig román többséget.174

4. sz. táblázat: A MAT lakossága nemzetiség szerint (1956)

összla-
kosság

magyar
%

román
%

cigány
%

német
%

zsidó
%

Marosvásárhely
municípium

65.194 73,7 22,4 0,3 0,4 2,8

Csík 84.879 95,4 3,8 0,4 0,2 0,1

Székelykeresztúr* 26.113 97,9 0,6 1,3 0,1 0,1

Gyergyó 55.305 88,9 9,6 0,3 0,1 0,1

Udvarhely 81.668 98,1 1,4 0,3 0,1 0,1

Régen 95.257 32,9 62,0 2,4 1,9 0,6

Sepsi 77.343 85,2 11,2 2,4 0,4 0,1

Erdõszentgyörgy 52.995 92,0 6,2 1,0 0,5 0,1
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173 Oláh Sándor: A Magyar Autonóm Tartomány a Román Népköztársaságban.
Vázlatos statisztikai betájolás, különös tekintettel a gazdaságra. In Autonóm
magyarok? i. m. 617.

174 A táblázat forrása: Anuarul statistic al Regiunii Autonome Maghiare 1960 – A
Magyar Autonóm Tartomány statisztikai évkönyve 1960. Bucureºti, Direcþia centralã
de statisticã – Direcþia regionalã de statisticã a R.A.M., 1960. 40-41.



összla-
kosság

magyar
%

román
%

cigány
%

német
%

zsidó
%

Marosvásárhely 85.516 75,4 20,1 3,5 0,1 0,1

Kézdi 67.747 90,0 7,4 2,2 0,1 0,1

Maroshévíz 39.370 25,0 72,2 1,4 0,2 0,5

MAT 731.387

(100,0)

565.510

(77,3)

146.830

(20,1)

11.108

(1,5)

3.214

(0,4)

3.022

(0,4)

* Székelykeresztúr rajont 1956 januárjában hozták létre.

A Magyar Autonóm Tartomány közigazgatási keretet adott egy
olyan politikai, kulturális és társadalmi-gazdasági átalakítási pro-
jektnek, amelynek alapjait az 1940-es évek második felében fektet-
ték le. Ebben az alfejezetben megvizsgáljuk azokat a demográfiai
és társadalmi-gazdasági változásokat, amelyekkel a Székelyföld
találta szembe magát az 1945–1958 közötti idõszakban. A perio-
dizáció jelezni kívánja azt az 1958–1959-es fordulatot, amit a
második (1960–1965) ötéves terv, valamint a 15 éves „távlati”
fejlesztési terv elindítása idézett elõ.175 Kiegyensúlyozott elemzés
a hivatalos propaganda torzításainak különösen kitett témában
csak akkor végezhetõ, ha összevetjük a hivatalos kiadványokat (a
sajtót, a gazdasági közlönyöket, a népszámlálások adatsorait) a
levéltári anyagokból származó zárolt, titkosított vagy félhivatalos
adatokkal és elemzésekkel, valamint egy szintén félhivatalos
kiadvánnyal, a már idézett, kéziratban maradt, majdnem kétszáz
oldalas MAT-monográfiával, amit 1958–1959-ben állított össze egy
22 közgazdászból és tervhivatali alkalmazottból álló munkacso-
port.176

208

175 A román gazdaságpolitikában végbement koncepcióváltásról lásd Gagyi József
elemzését: A szocialista modernizáció kezdetei Románia egy elmaradott régiójá-
ban. Hatalom, szakértelem, átalakulás. In Autonóm magyarok? i. m. 455-468.

176 A Monográfia egyes fejezetei megjelentek a Vörös Zászló címû napilap által közölt
három részes cikksorozatban (1958. június 4., 5., 9.). Szerzõként Keszi H. Sándor,
a munkacsoport vezetõje volt feltüntetve.



A kommunista rendszer által örökölt gazdasági és társadalmi
viszonyok kétségkívül rosszak, bizonyos tekintetben katasztrofáli-
sak voltak. Az 1930-as népszámláláskor a Székelyföldnek 637.309
lakosa volt.177 A második világháború elõtt a lakosság közel 90
százaléka falun élt (szemben a 80 százalékos erdélyi átlaggal), és
már a dualizmus korától a lakosság nemzetiségtõl függetlenül az
alulfejlettség, az ipari, közlekedési, kereskedelmi jellegû beruházá-
sok hiányának következményeitõl szenvedett. A nagyrészt erdõvel
borított hegyvidék népsûrûsége 1930-ban 47,2 fõ/ km2 volt, és 26
évvel késõbb, 1956-ra sem haladta meg az 55 fõ/km2-t. Ez jócskán
elmaradt a romániai (és magyarországi) átlagtól, de erdélyi
viszonylatban is alacsonynak számított. A népsûrûség feloszlása
nem volt egységes: miközben Marosvásárhelyen és környékén 130
fõ/km2 volt, addig a késõbbi maroshévízi és kézdivásárhelyi
rajonokban ez csupán 22, illetve 36 fõ/km2 volt.178

Székelyföld gyéren lakott térségnek számított, de Venczel
József számításai szerint 1910 körül a szántóterület arányához
viszonyítva százezres túlnépesedés sújtotta.179 1880 és 1941 között
körülbelül 150 ezer székely hagyta el a szülõföldjét, túlnyomó
részük gazdasági okokból. A két világháború között az erdélyi és
regáti nagyvárosokba, Brassóba és Bukarestbe több tízezren
vándoroltak el. Csupán 1930 és 1941 között 32.771-en távoztak a
Székelyföldrõl, az összlakosság 5 százaléka.180 Többségük az ipar-
ban helyezkedett el mint segédmunkás, míg a nõk cselédként
szolgáltak fõvárosi vagy erdélyi módosabb családoknál. A nehéz
életkörülményeket, a gyenge életminõséget nemcsak a korabeli
publicisztika és szociográfia, hanem a statisztikai adatok is igazol-
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177 Pontosabban a késõbbi Magyar Autonóm Tartománynak. A történelmi Székelyföld
lakosságának száma ennél valamivel kevesebb volt.

178 Anuarul statistic al Regiunii Autonome Maghiare 1960 – A Magyar Autonóm
Tartomány statisztikai évkönyve 1960. Bucureºti, Direcþia centralã de statisticã –
Direcþia regionalã de statisticã a R.A.M., 1960. 32.

179 Nyárády R. Károly: Erdély népesedéstörténete. Budapest, KSH Levéltára, 2003, 86.
180 MAT-Monográfia, i. m. 82.



ják. Az 1930-as években az 1 év alatti gyermekhalandóság mutatója
jóval 10 százalék fölött volt, de Udvarhely környékén a 20
százalékot is elérte.181 Az adatok „összhangban” voltak az 1948-ban
még döbbenetesen magas, 14,3 százalékos átlaggal182, azonban
kétszer vagy háromszor rosszabbak voltak Erdély fejlettebb térsé-
geinek (Nagyszeben és Brassó, valamint a Bánság) mutatóinál. A
silány étrend és a gyakran nem higiénikus élelmiszerek, valamint
az ivóvíz és csatornarendszer hiányának köszönhetõen a lakosság
a tipikus szegénység okozta betegségektõl szenvedett: tífusztól
(1944-tõl az ötvenes évek közepéig évente több száz, többségében
halálos kimenetelû esettel számoltak) és tüdõbetegségektõl. 1940-
ben például egy tüdõgyulladás-járvány majdnem ezer áldozatot
szedett, és még 1952-ben is Marosvásárhelyen több mint száz
halálesetet tulajdonítottak a TBC-nek, tartományi szinten 3000 új
megbetegedést regisztráltak.183

Ezeknek a lehangoló adatoknak látszólag ellentmondanak az
írástudás szintjét vizsgáló felmérések. 1948-ban például az írástu-
datlanok száma országos viszonylatban alacsonynak számított: az
összlakosság 10,4 százaléka volt analfabéta az országos 23,1%-kal
szemben. A pozitív adat azonban elsõsorban az óromániainál jóval
fejlettebb, 1918 elõtti dualista iskolahálózatnak, valamint az utolsó
magyar adminisztráció idejében indított felnõttképzésnek volt
köszönhetõ. Jelentõs különbség mutatkozott Udvarhely (6%) és
Háromszék (7,1%) megye „észak-európai” mutatói és a vegyes
lakosságú Maros-Torda megye 14 százalékos aránya között. Összes-
ségében azonban Székelyföld magyar lakossága körében az erdélyi
magyar átlagnál kétszer-háromszor nagyobb volt az írástudatlanok
aránya, és az 1948-ban regisztrált 60 ezer írástudatlan magyar
nemzetiségû romániai lakos nagy része Székelyföld falvaiban élt.184
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181 MAT-Monográfia, i. m. 199.
182 MAT-Monográfia, i. m. 200.
183 MAT-Monográfia, i. m. 203-207
184 Molnár Lõrinc: Népköztársaságunk harca az írástudatlanság felszámolásáért.

Utunk, 1951. 31. sz. 1.



A 20. század elsõ felében Székelyföld társadalomtörténetének
alakulásába többször is beleszóltak a politikai fordulatok (30 év
alatt három határváltozás és szinte teljes közigazgatási váltás).
Elsõsorban, de nem kizárólag a városi lakosság többször kénysze-
rült gyors távozásra vagy egyenesen menekülésre. A magyar városi
középosztály gerincét alkotó hivatalnoki réteg az elsõ világháború
után Magyarországra távozott. A II. bécsi döntés után Észak-Er-
délybõl és a Székelyföldrõl is román tisztviselõk, rendõrök és
katonatisztek menekültek el. Számuk az észak-erdélyi menekültek
ügyeivel foglalkozó román kormánybiztosság kimutatása szerint
1940. szeptembere és 1942. novembere között harmincezerre tehetõ.
Helyükben közel negyvenezren érkeztek az anyaországból, akik fõleg
Maros-Torda megyében és Háromszéken telepedtek le.185

Az erdélyi társadalom demográfiai szerkezetében végbement
legdurvább törést mégis a holokauszt idézte elõ. 1944 májusában
mintegy tízezer székelyföldi zsidót a marosvásárhelyi, szászrégeni
és sepsiszentgyörgyi gettókba gyûjtöttek, majd Auschwitzba de-
portáltak, ahonnan csak néhány százan térhettek haza (sokan csak
1948 körül, szovjet fogságban eltöltött évek után).186 Az augusztus
23-ai romániai politikai fordulat és a román hadsereg átállása a
szovjetek oldalára ismét új helyzet elé állította a helyi társadalmat.
Bethlen Béla kormánybiztos szeptember 29-én kiadott kiürítési
rendeletét követõen a magyar közigazgatás elhagyta Észak-Erdélyt
és a Székelyföldet is: magyar csendõrök, katonák, tisztviselõk és
alkalmazottak menekültek (jórészük, az ún. „ejtõernyõsök” a
második bécsi döntést követõen érkeztek a trianoni országrészbõl),
és velük együtt távoztak azok az arisztokraták, földbirtokosok és
nagyiparosok, akik tartottak a Vörös Hadsereg és az új román
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185 Varga E. Árpád: Erdélyi etnikai és felekezeti statisztikája I. Kovászna, Hargita és
Maros megye népszámlálási adatok 1850–1992 között. Budapest-Csíkszereda, Teleki
László Alapítvány–Pro-Print, 1998, 28.

186 A székelyföldi zsidók deportálásáról lásd Randolph L. Braham: A népirtás
politikája. A holocaust Magyarországon. Budapest, Belvárosi Kiadó, 1997, 2 kötet,
II. k., 614-620.



adminisztráció megérkeztével a kisajátításoktól és etnikai megtor-
lásoktól.187

A politikai-társadalmi konfliktusok és az ott lakó zsidóság
deportálásának eredményeként 1941 és 1948 között 34 ezer fõvel
csökkent a Székelyföld lakossága. A nemzetiségi megoszlásban is
történtek változások: hét év alatt a magyarok száma 57 ezerrel
apadt, a románoké pedig 35 ezerrel nõtt.188 A régió népessége csak
1948-tól kezdõdõen, a Vörös Hadsereg által foglyul ejtett és
Szovjetunióba deportált több ezer magyar és román hadifogoly
hazatérésével stabilizálódott, majd indult ismét növekedésnek. A
falvak túlnépesedése ekkortól ismét központi problémává vált,
amelyet csak súlyosbított a kollektivizálás megindulása által kivál-
tott élelmezési válság és politikai konfliktus.

Már a Groza-kormány alatt a Magyar Népi Szövetség által
támogatott gazdaságtervezõk és szakemberek küzdelmet indítot-
tak a múltból örökölt elmaradottság felszámolásáért. Diskurzív
szinten és a nyilvánosság elõtt a „tõkés-földesúri” rendszer vesz-
teseinek jóvátételével érveltek. Ezt pozitívan fogadták a lakosság
azon rétegei is, amelyek kevéssé rokonszenveztek a kommunista
ideológiával. Mindenekfelett a helyi identitás, a történelmi fruszt-
rációk és a periféria büszkeségére („utolsókból lesznek az elsõk”
típusú érvelés) alapozó utópisztikus modernizációs vízióval társult.
Az az ígéret, hogy a túléléshez immár nem kell majd elvándorolni,
az új kormányzatot egy hiteles társadalmi projekt kovácsaként
jelenítette meg. A kommunista narratíva a székelyek hagyományos
elvándorlásának erkölcsi jelentõséget is tulajdonított. A MAT
statisztikai hivatalának vezetõje 1957-es cikkében a következõkép-
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187 Az ún. „észak-erdélyi köztársaság” idején több városban tartottak népszámlálást,
de ennek részletes eredményeit csak Marosvásárhelyen hozták nyilvánosságra.
Az adatsorok súlyos demográfiai veszteségrõl, romló társadalmi helyzetrõl tanús-
kodtak: Marosvásárhelyen 1944. évi december hó 1-én megtartott népszámlálás adatai.
Közzéteszi: Zsák A. József polgármester. Marosvásárhely város polgármesteri
hivatala, 1945.

188 Varga E. Árpád: Erdélyi etnikai és felekezeti statisztikája I. i. m. 35.



pen fogalmazott: „A Székelyföldrõl elvándoroltak kis hányada
teljesen deklasszálódott és elmerült a kapitalista nagyvárosok
fertõibe”.189

A szerzõ a két világháború közötti prostitúcióra gondolt,
aminek erkölcsi elítélése nyilván a kérdés átideologizáltságát
tükrözi (a bordélyházakat 1948-ban záratták be, és a prostitúciót
szigorúan büntették). A második világháború utáni idõszakban a
bánya és a vasút megépítése szimbolizálta a haladás és a munka-
helyteremtés reményét. 1945 decemberében arról cikkezett a sajtó,
hogy „Állandó szakértõ bizottság dolgozik a székelyföldi bányászat
elõkészítésén”.190 1946. január 5-én már létre is hozták a Bányai
János geológus vezette Székelyföldi Bányászati Kutatóintézetet.191

Célja a térség iparosításának szakmai elõkészítése volt. 1946
folyamán Brassóban megalakult 52 millió lej alaptõkével a Magyar
Népi Szövetség politikai ellenõrzése alatt álló Horizont Részvény-
társaság, mely a Székelyföld természeti kincseinek kiaknázását,
és értékesítését tûzte ki célul. A kezdeményezést azonban a
lakosság mérsékelt érdeklõdése kísérte, és az állam sem nézte jó
szemmel a magyar gazdasági térfoglalás lehetõségét, melynek az
1948. június 11-i államosítási törvény vetett véget.192 Ekkor váltak
állami vagyonná a hagyományos székely gazdasági szerkezet
legfõbb pillérei, a 651 ezer hektárnyi erdõterületet fölött rendel-
kezõ közbirtokosságok, a Csíki Magánjavak.193

A második világháború utáni elsõ években egyetlenegy állami
projekt vetõdött fel, a vasúti hálózat fejlesztése. A Székelyföld
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189 Veress Gyula: A Magyar Autonóm Tartomány megújhodása. Korunk, 1957. 8. sz.
970.

190 Falvak Népe, 1945 december 2.
191 Falvak Népe, 1946. január 26.
192 Az államosított üzemek listáját lásd ANIC, fond CC PCR, Secþia economicã, dosar

18/1949.
193 Olti Ágoston: A Csíki Magánjavak a második világháború után. In Autonóm

magyarok? i. m. 84-111; Olti Ágoston–Gidó Attila: A legfontosabb termelõeszközök
1948-as államosítása Csík- és Udvarhely megyében. In Autonóm magyarok? i. m.
112-146.



lakosainak politikai támogatását szolgáló, a gazdasági fejlõdés
szimbolizálására alkalmas eszköz ugyanaz volt, mint amellyel egy
évszázaddal korábban Nyugat-Európát lenyûgözték: a vasút mint
mobilizációs eszköz és a jólét terjesztõje. A régiót egyetlen
szabványos nyomtávú vasútvonal szelte át, amelynek építését
1871-ben kezdték és csak 1909-ben fejezték be, és amely Marosvá-
sárhelyt kötötte össze Brassóval, keresztülhaladva a Maros és az
Olt völgyén. 1956-ban ezt a 282 km-es távolságot majdnem tíz óra
alatt teljesítették az átlagosan 40 éves gõzmozdonyok.194 1918
elõtt, majd 1940–1944 között a vasúthálózat fejlesztése rendsze-
resen megjelent minden új kormány programjában, ám a politikai
válságok, az államhatárok bizonytalansága és a térség csekély
gazdasági vonzereje akadályozta a tervek megvalósítását.195 1947-
ben a Magyar Népi Szövetség képviselõi széleskörû kampányba
kezdtek egy mintegy 50 kilométernyi hosszúságú vasútvonal
megépítéséért, amely a „belsõ” Székelyföld két központját, Csík-
szeredát és Udvarhelyt kötötte volna össze.196 A közlekedésügyi
miniszterrel való tárgyalások után június 15-én a Magyar Népi
Szövetség bejelenthette a Falvak Népe olvasóinak az Udvarhely-
Csíkszereda vasútvonal munkálatainak küszöbön álló elkezdé-
sét.197 A munkatervet néhány helybeli képviselõ készítette el, akik
nem vonakodtak a magyar hatóságokhoz fordulni, és elkérni tõlük
az általuk 1940–1944 között elkészített tervek másolatát. A
munkálatok megkezdését elõbb 1947 õszére halasztották, majd
1948 elsõ hónapjaira. A csúszást a Közlekedésügyi Minisztérium
és az Állami Vasúttársaság szakértõi azzal indokolták a Magyar
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194 Az 1956-os vasúti menetrendet közli Vörös Zászló, 1956. június 2.
195 Kivételt képezett az 1942-ben katonai célokból és rekordgyorsasággal megépített

Déda-Szeretfalva szakasz. Ezzel sikerült összekapcsolni Észak-Erdély nyugati
részét és Kolozsvárt a Székelyfölddel, miután a székelykocsárdi vasúti csomópont
a II. bécsi döntést követõen Románia területén maradt.

196 Bukarest, 1947. március 18. MOL, XIX-J-1-k, 30. doboz, 11152.
197 Még ebben az évben megkezdik az Udvarhely–Csíkszereda közötti vasútvonal

építését. Falvak Népe, 1947. június 15.



Népi Szövetség küldötteinek, hogy nem állt rendelkezésükre
elegendõ forrás egy olyan munka finanszírozására, amely több
milliárd lejbe kerülne és hidak építését, alagutak fúrását is igényli.
A Falvak Népe ennek ellenére garantálta, hogy a „székely közös-
ség” készen áll az összköltség 10 százalékának önerõbõl való
elõteremtésére és bejelentette egy nyilvános gyûjtés megindítását
Csík és Udvarhely megyében.198

1952-ig ez volt az utolsó hivatkozás a vasútvonal megépítésére.
A MAT születésének pillanatában a vasútvonal szükségessége és
a munkálatok gyors megkezdése ismét a figyelem középpontjába
került. Az új Alkotmány elfogadására irányuló kampány hónapja-
iban a helyi sajtó, felsorolva a Székelyföldön már elindított vagy
tervezett iparosítási projekteket, nem mulasztotta el megemlíteni
a vasutat, amely egész körzetek gazdasági és kulturális elszigetelt-
ségének megszûntét jelképezte volna.199 Az Alkotmány elfogadá-
sával azonban a téma örökre eltûnt a közbeszédbõl. A kis nyomtávú
vasutak 1989 utáni felszámolásával jelenleg a Székelyföld jóval
kevesebb vasútvonallal rendelkezik, mint 1944-ben; a személyvo-
natok ma is közel 8 óra alatt teljesítik a Marosvásárhely-Brassó
közötti 282 kilométeres távolságot; a 204 kilométerre levõ Nagy-
szebent 6 óra alatt, a 127 kilométerre levõ Kolozsvárt több mint
3 óra alatt és csak átszállással lehet elérni Maros megye központ-
jából. A „berecki gyors” pedig majdnem másfél óra alatt teszi meg
a Kovászna-Sepsiszentgyörgy 35 kilométeres távolságot.200 Akinek
mégis sürgõs intéznivalója akadt valamelyik vidéki településen, az
ötvenes években még ritkán közlekedõ távolsági buszokra támasz-
kodhatott. A pártnómenklatúra (beleértve az értelmiséget) és az
állami tisztviselõk privilégiuma maradt a párt rendelkezésére álló
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198 Az Udvarhely-Csík közti vasútvonal költségeinek 10%-át vállalták a székelyek.
Falvak Népe, 1947. december 28.

199 Milyen fejlõdési lehetõségei vannak a MAT-nak gazdasági téren? Vörös Zászló,
1952. augusztus 13.

200 1956-ban a Marosvásárhely–Sepsiszentgyörgy között közlekedõ személyvonat 9
óra alatt tette meg az alig 250 kilométeres távot (Vörös Zászló, 1956. június 2.)



gépkocsik használata Marosvásárhelyrõl és környékérõl azonban
a leggyorsabb közlekedési eszközök kétségtelenül a belföldi repü-
lõjáratok voltak. A hatvanas évek elején a marosvásárhelyi repü-
lõtérrõl naponta kétszer indult járat Kolozsvárra (Vidrátszegtõl a
szamosfalvi repülõtérig az utazás csupán 15 percig tartott) és
Bukarestbe, hetente háromszor Temesvárra és Iaºiba.201 Bukarest
felé a repülõjegy olcsóbb volt, mint a hálókocsié, a vállalatok és
egyéb állami intézmények pedig teljes mértékben visszatérítették
a szolgálati utak költségeit.

Az egyéb közlekedési eszközök és a fõbb útvonalak katasztro-
fális állapota (többnyire föld- és makadámutak, 50 vagy akár annál
is több éves vasúti sínek), valamint az ötvenes évekbeli beruházá-
sok csekély mértéke ellenére mély demográfiai, társadalmi és
gazdasági változások indultak a MAT-ban. Az elsõ kiemelendõ
tény a MAT lakosságának dinamikus növekedése. Az 1948-as
népszámláláskor a Székelyföldnek – a késõbbi MAT határaira
vetített – népessége 668.983 fõt tett ki; az 1956-os népszámlálás
már 731.387 fõt számlált össze, míg a tartományi statisztikai
hivatal által 1959-ben végzett kutatás 757.019 fõ állandó lak-
hellyel rendelkezõ személyt jegyzett fel. Tehát az 1948 óta eltelt
10 évben a lakosság tényleges növekedése jelentõsnek mondha-
tó: összesen 88 ezer fõ, ami évi egy százalékos éves növekedés-
nek felel meg.

Az eredmény két együttesen ható tényezõnek volt köszönhetõ:
egyrészt a magas természetes szaporodásnak, másrészt a kiván-
dorlás szinte teljes megszûnésének. Az 1948–1956 közötti idõszak-
ban a természetes szaporodás (9,6%) jelentõsen meghaladta az
erdélyi átlagértéket (7,1%), és alig valamivel volt kisebb az országos
átlagnál.202 Varga E. Árpád mutatott rá arra, hogy országos
szinten is az 1948–1956 közötti idõszak volt az egyetlen 1918 utáni
idõszak, amikor a romániai magyarság népszaporulata meghaladta
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201 Új repülõjárat. Vörös Zászló, 1962. április 10.
202 Nyárády: Erdély népesedéstörténete, i. m. 346-347.



a román nemzetiségû lakosságét.203 Ebben a nyolc évben a
Székelyföld valóban páratlan egyensúlyt ért el a magas születési
arány (23,6%) és a folyamatosan csökkenõ halálozási rátának
(12,2%) köszönhetõen. Az ezt követõ idõszakban tovább folytató-
dott a pozitív tendencia: 1958-ban a halálozási ráta 8,8 százalékra
csökkent, az 1944-ben közel húsz százalékos gyermekhalandóság
1959-re 5,8 százalékra mérséklõdött, amely a MAT-ban dolgozó
demográfusok szerint nemcsak jóval alacsonyabb volt az országos
átlagnál, hanem alacsonyabb volt a lengyel, jugoszláv, bolgár és
portugál adatoknál is.204 Ehhez nagymértékben hozzájárult az orvosi
egyetem Marosvásárhelyre való költözése után 1949 februárjában
létrehozott Közegészségügyi Intézet, amelynek keretében orvosok,
vegyészek és biológusok méréseket és vizsgálatokat folytattak a
MAT egész területén. Az Intézet munkatársai egyes falvak és városok
egészségügyi helyzetét mérték fel, prevenciós kampányokat kezde-
ményeztek (pl. a fertõzõ nemi betegségek ellen).205

A gyermekhalandóság aránya azonban körzetenként jelentõsen
eltérõ volt. Miközben a tartományi székhelyen, Marosvásárhelyen,
ahol több egyetemi klinika is mûködött, a gyermekhalandóság
1958-ban 4,2 százalékos volt, addig a jóval félreesõbb Kézdi-
vásárhelyen a 10 százalékot súrolta.206 Az alábbi táblázatban
összefoglaljuk a legfõbb demográfiai mutatók alakulását az ötvenes
évek második felében.207
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203 Varga E. Árpád: Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetébõl. Budapest, Püski,
1998, 174-175.

204 MAT-Monográfia, i. m. 200.
205 Dr. Benedek József (szerk.): Tájékoztató a marosvásárhelyi Közegészségügyi Intézet

tudományos és irodalmi munkásságáról 1949–1956. Marosvásárhely, 1956. Lásd
még A marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet második tudomá-
nyos ülésszaka. Tîrgu Mureº/Marosvásárhely, 1957.

206 Anuarul statistic al Regiunii Autonome Maghiare, i. m. 47-53.
207 Uo. 46-47.



5. sz. táblázat: Néhány demográfiai mutató alakulása a MAT-ban,
1956–1959

Év Élve-
születés

Elhalá-
lozás

Termé-
szetes

szaporo-
dás

Házasság Válás Halva
született
csecsemõ

Csecse-
mõhalan-

dóság

1000 lakosra 100 élve
születettre

1956 23,0 10,4 12,6 20,0 11,9 1,7 7,0

1957 21,5 10,0 11,5 20,1 13,6 1,8 6,4

1958 20,0 8,8 11,2 19,6 14,7 1,6 5,6

1959 18,3 10,3 8,0 18,5 13,4 1,5 6,1

A demográfiai növekedéshez hozzájárult a migrációs stratégi-
ának a megszûnése (amit azonban egy politikai döntés, a lakhely-
hez kötött személyazonosság bevezetése kényszerített ki), amely
közel egy évszázadon át jellemezte a székely családokat. 1948–
1956 között a MAT területét 2505 személy hagyta el, miközben
ezren vándoroltak be oda más tartományokból.208 A tartományt
ideiglenesen vagy törvényellenesen elhagyók, vagy a hasonló
módon oda bevándorlók száma ennél nagyobb lehetett, de megál-
lapítható, hogy az ötvenes években statisztikailag elhanyagolható
mértékû jelenség maradt a MAT-ból az új „szocialista városokba”209

költözõk áramlása. Mivel magyarázható a lakosság helyben mara-
dási hajlama az ipari fejlõdés igen szerény mértéke mellett?
Jelenlegi ismereteink alapján azt a hipotézist fogalmazhatjuk meg,
hogy ennek politikai és egyben lélektani okai is voltak. A MAT-ot
egyfajta „szigetnek”, „üvegháznak” tekintette a magyar lakosság,
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208 MAT-Monográfia, i. m. 82.
209 Brassó lakossága alig 20 év alatt megkétszerezõdött (1948–1966 között 83 ezertõl

160 ezerre); Vajdahunyad és néhány dél-erdélyi bányaváros lakossága ennél inten-
zívebben is fejlõdött. Lakosságuknak közel kétharmada 1956-ban fiatal férfi munka-
vállalókból állt. Recensãmîntul populaþiei din 21 februarie 1956. Vol. 2. Structura
demograficã a populaþiei. Bucureºti, Direcþia Centralã de Statisticã, 1960, XX.



amelyben többé-kevésbé normális életet lehet folytatni még abban
a zavaros történelmi idõszakban is: és mindezt magyarul. Elván-
dorolni a gyors iparosításnak kitett központokba valóban magas
asszimilációs kockázatot hordozott magában, annak ellenére,
hogy a román többségû városokban továbbra is mûködtek
(1959-ig önálló formában is) magyar tannyelvû általános és
középiskolák.210

A külsõnél jelentõsebb volt a belsõ, a falvakból a városok felé
irányuló migrációs áramlás. 1948-ban a Székelyföld lakosságának
alig 15 százaléka, mintegy 100 ezer ember számított városlakónak,
ennek fele Marosvásárhelyen élt. Nyolc évvel késõbb ez az arány
elérte a 28,5 százalékot, 1959-re pedig az erdélyi átlagot jóval
meghaladó növekedési arány mellett már 30 százalék körül volt.211

A kollektivizálás elindítása, a hagyományos paraszti társadalom
elleni erõszakos hatalmi fellépések (megemelt adóteher, hatósági
vegzálás, fizikai bántalmazás, erkölcsi megaláztatás) döntõ lökést
jelentettek több tízezer falusi lakosnak a nagyobb városokban,
elsõsorban Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön való letele-
pedéséhez.212 Csak 1951–1957 között 46.569 személy, az 1948-as
népszámlálás szerinti 566 ezres falusi lakosság több mint 8
százaléka hagyta el szülõfaluját; a politikai hangulatváltozás fontos
szerepérõl tanúskodik az, hogy 23 ezren távoztak a „kemény”
1951–1952-es években, majd az 1953-as enyhülést (ekkor csak
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210 Az urbanizáció és az asszimilációs folyamatok kapcsolatáról A. Gergely András:
Nemzetiség és urbanizáció Romániában. Budapest, Héttorony, 1988; Vécsei Károly:
Magyarok és nem magyarok Romániában. Csíkszereda, Státus Kiadó, 2002.

211 Anuarul statistic, i. m. 29.
212 Lásd a MAT nyugati területeire vonatkozó esettanulmányokat. László Márton:

Kulák névjegyzékek a Maros megyei Marosvásárhely rajonban, 1949–1952. In
Autonóm magyarok? 175-198; uõ: Kollektív gazdaság ellenes akciók Maros tarto-
mányban, 1950–1951. In Autonóm magyarok? 199-271; uõ: Kizárási akciók a
kollektív gazdaságokból Marosvásárhely rajonban, 1952. In Autonóm magyarok?,
273-286, valamint az Udvarhely rajoni Lövétérõl szóló írás. Oláh Sándor:
Kivizsgálás. Egy zûrzavaros történet „álnok” szereplõkkel. In Oláh: Kivizsgálás i.
m. 347-364.



négyezres volt a negatív szaldó) újabb intenzív hullám követte
1954-ben, ekkor 13 ezren vándoroltak el. A következõ három évben
viszont a mezõgazdasági kollektivizálás ideiglenes leállításával
stabilizálódott a helyzet: 1955 és 1957 között alig több mint
hatezren távoztak. 213

A belsõ vándorlás ellenére az ötvenes években a falusi lakosság
száma lényegében stabil maradt: az 1948-as 566 ezer lakosról 1956
végéig 522 ezerre csökkent, ez utóbbi adatot azonban nagyon
körültekintõen kell kezelni. Az 1956-os népszámlálást a szovjet
statisztikai módszertan figyelembevételével végezték, amely szá-
mos városkörnyéki helységet (bármennyire is jellegzetesen falusi-
as volt) a városok és megyeszékhelyek integráns részének tekin-
tett. Ha az 522 ezer ténylegesen falusi lakoshoz hozzáadjuk az
úgynevezett „városi jellegû település” 45 ezernyi lakosát, az
1948-ashoz hasonló adatot kapunk. A falusi lakosság tehát abszolút
számokban nem csökkent, csak arányaiban. 1955-ben a MAT-ban
147.370 „mezõgazdasági üzemet”, azaz földmûvescsaládot szám-
láltak össze, akiknek a 90 százaléka továbbra is saját parcelláját
mûvelte meg. Négy évvel késõbb a földmûveléssel foglalkozó
családok száma 151.187-re emelkedett, háromnegyedük immár a
szocialista mezõgazdasági szektorban dolgozott.214

A rendelkezésre álló adatok és statisztikai elemzések alapján
megállapítható, hogy nem a kollektivizálás elsõ hulláma késztette
menekülésre a falvak lakosságát, hanem az ennél rövidebb, de
annál intenzívebb és lényegesen jobban szervezett „második”,
1958–1962 közti szakasz. Az ötvenes években a falvakból a MAT
városaiba irányuló tömeges elvándorlást elsõsorban a kommunista
rendszer által elindított társadalomátalakítás logisztikai koordiná-
ciójának teljes hiánya akadályozta, és ez a többi kelet-európai
országhoz képest is súlyosabb lakáshiányt okozott. A kérdés
illusztrálására elegendõ egyetlen adatot idézni: a törvény által
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214 Anuarul statistic, i. m. 71-73.



elõírt 8 négyzetméterrel szemben 1955-ben Marosvásárhelyen az
egy fõre jutó lakóterület 4,2 négyzetméter volt, és a tartomány
iparosítás által nagyobb mértékben érintett többi városában (Sep-
siszentgyörgyön és Szászrégenben) sem haladta meg az 5-6
négyzetmétert.215 Egy négyfõs családra vetítve ez 16-20 négyzet-
méteres „életteret” jelentett. A lakásviszonyok 1959-ig romlottak,
amikor egy átfogó országos állami lakásépítési program kidolgo-
záskor kiderült, hogy az egy fõre esõ lakóterület Marosvásárhelyen
4,1 négyzetméterre csökkent.216 A nagyvárosi álmokat dédelgetõ
tartományi székhelyen a fõtér rendezési programjával egyidõben
indított tömbházépítéseken kívül semmilyen fejlesztés nem tör-
tént. Ráadásul az elõkelõ környéken átadott pár száz új összkom-
fortos lakást is szinte kizárólag pártkádereknek utalták ki. Ennél
sikeresebbnek bizonyult a magánházak önerõbõl való építésének
ösztönzése, a Minisztertanács 1953. december 3-i rendelete alap-
ján.217 A program szerint a kiemelt „társadalmi kategóriához”
tartozó állampolgárok (kollektív gazdaság tagjai, élmunkások,
néptanácsi alkalmazottak és pártkáderek) húszéves lejáratú, igen
alacsony kamatú állami kölcsönben részesülhettek. Egy korabeli
forrás szerint tíz év alatt csak Marosvásárhelyen 1651 ilyen
magánház épült, de vidéken is az ötvenes-hatvanas években épült
jellegzetes „kockaházak” nagy része állami kölcsönbõl épült.218

A „túlzsúfolt központokban” (centrele aglomerate) való tartóz-
kodáshoz elengedhetetlen tartózkodási engedély (flotant) megszer-
zése nehezítette meg több tízezer falusi-kétkezi munkás minden-
napjait. A kényszertársbérlet a városi élet integráns részévé vált
és éppen ennek elkerülése érdekében vált számos, a városokban
munkát keresõ paraszti származású munkás ingázóvá (navetist).
A legszerencsésebbek közülük a városokhoz közel elhelyezkedõ
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215 ANDJM, fond 1134, dosar 114/1955, 12. f.
216 ANDJM, fond 1134, dosar 240/1959, 90. f.
217 A rendeletet népszerûsítette a Vörös Zászló is (1954. január 1.).
218 Simon Fuchs: Din istoria transformãrii socialiste a oraºului Tg. Mureº. Studii ºi

Articole de Istorie, 1964. 6. sz. 371.



falvakban laktak, amelyek napközben kiürültek, és elvesztették
közösségi funkcióikat. A friss városlakókká vált földmûvesek
nemzetiségtõl függetlenül magukkal hozták a származási helyen
megörökölt kulturális habitusukat, ugyanakkor megpróbáltak be-
kapcsolódni a modernitás társadalmi projektjébe. Amint azt a
szociológusok idõben jelezték, munkakörnyezetbe való beilleszke-
dési nehézségeikhez hozzáadódtak a „városiak” és a frissen
beköltözöttek közötti erõs mentalitásbeli eltérések. Az új munká-
sok termelékenysége meglehetõsen alacsony maradt, mivel mun-
kaidejük leteltével visszatértek szülõfalujukba elvégezni azt a
munkát, amely immár második munkahelyükké vált, így nem
részesülhettek semmilyen szakképzésben, amellyel lehetõvé vált
volna számukra a szakmunkássá vagy kisiparossá válás.219

Az 1956 februári népszámlálás adatai alapján elemezhetõ
(mivel adatait nemcsak országosan, hanem tartományi szinten is
feldolgozták, és a demográfusok ma is megbízható forrásnak
tartják220) a MAT lakosságának társadalmi rétegzettsége és nem-
zetiségi megoszlása. Különösen hasznosnak tûnik számunkra az
alábbi táblázat, amely a MAT két etnikai pillérének a „társadalmi
osztályhovatartozás” szerint eltérõ struktúráját ábrázolja:221

6. sz. táblázat: A MAT lakosságának társadalmi csoportok szerinti
besorolása, 1956

MAT
lakossága

Munkás Tiszt-
viselõ

Szövet.
iparos

Koll.
gazd. tag

Egyéni
gazdál-
kodó

Önálló
iparos

Összesen
%

731.387
100,0

190.520
26,0

82.533
11,3

11.880
1,6

45.334
6,2

367.629
50,3

25.832
3,5

Román
%

146.830
20,1

30.899
21,0

20.703
14,1

845
0,6

5.263
3,6

85.491
58,2

2.657
1,8

Magyar
%

565.510
77,3

150.660
26,6

59.088
10,4

10.709
1,9

39.307
7,0

280.199
49,5

20.320
3,6
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221 A táblázat forrása Recensãmîntul populaþiei din 21 februarie 1956, vol 2., i. m. 320-321.



A nem román lakosság körében érvényesülõ magasabb prole-
tarizálódás a magyar és német lakosság társadalmi összetételére
vonatkozó, a román adatokkal összevetett országos adatokból is
kitûnik. Induljunk ki a falvakból: 1956 februárjában a kollektív
gazdaság tagjaként szerepelt a németek 18,7%-a, a magyarok
majdnem 9%-a, viszont a románoknak csak 3,8%-a. A városokat
tekintve „munkásként” szerepelt a magyar lakosság 53,7 százaléka
és a németek 62,3 százaléka, míg a román nemzetiségûek körében
nem haladta meg a 46 százalékot.222 Ezeket az adatokat természe-
tesen kritikával kell szemlélni. Az állami statisztika egy adott
szakmai csoport társadalmi hovatartozására vonatkozó többé-ke-
vésbé önkényes kategorizálása nem mindig tükrözi annak a
csoportnak a valódi státusát. De az adatsor vizsgálata, alátámaszt-
va a lakosság aktívnak nyilvánított 60 százalékának „foglalkozási
szektoraira” vonatkozó adataival, megmutatja, milyen utat járt be
alig tíz év alatt az a gondolat, amelyet eredetileg a zsidó lakosság
integrálásának céljával fogalmaztak meg, és amely a kisebbségeket
„átrétegzésük” révén kívánta integrálni a társadalomba.223
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222 Uo. XLIV-XLV.
223 Az 1945 utáni magyarországi zsidóság átrétegzõdési folyamatáról lásd Karády

Viktor: Szociológiai kísérlet a magyar zsidóság 1945 és 1956 közötti helyzetének
elemzésére. In Kende P. (szerk.): Zsidóság az 1945 utáni Magyarországon. Párizs,
Magyar Füzetek Kiadása, 1984, 37-180. Az 1945–1948 erdélyi zsidóságról átfogó
képet ad Tibori Szabó Zoltán: Árnyékos oldal. Zsidó identitástudat Erdélyben a
holokauszt után. Kv., Koinónia, 2007. Az 1945 utáni erdélyi kérdés zsidó
perspektíváról lásd Holly Case: A holokauszt és az erdélyi kérdés a II. világháború
után In Molnár Judit (szerk.): A holokauszt Magyarországon európai perspektívában.
Budapest, Balassi Kiadó, 2005. 340-353. Az 1945 utáni erdélyi zsidók társadalmi
és politikai helyzetérõl, A. Andreescu – L. Nastasã – A. Varga (szerk.): Minoritãþi
etnoculturale. Mãrturii documentare. Evreii din România (1945–1965). Cluj, Centrul
de Resurse pentru Diversitate Etnoculturalã, 2003; Hary Kuller: Evreii din
România anilor 1944–1949. Evenimente, documente, comentarii. Bucureºti, Editura
Hasefer, 2002; Stefano Bottoni: Transilvania rossa. Il comunismo romeno e la
questione nazionale (1944– 1965). Roma, Carocci, 2007, 44-48. és 203-208.



Nemzetiségi szempontból az 1956-os népszámláláskor a MAT
városaiban lakó 208 ezer személy nagy többsége (77,1%) magyar
volt, ezután következtek a román nemzetiségûek 19,7 százalékos
arányukkal, a zsidók 1,4 százalékkal, végül a németek 0,6 száza-
lékkal. Ezek az arányok híven tükrözték a MAT összlakosságának
etnikai összetételét. Az autonómia keretei lehetõvé tették a Szé-
kelyföld számára, hogy a hatvanas évek közepéig kitolódjék a
városok elrománosodásának folyamata, amely Erdély más részein
már a negyvenes évek második felében kezdõdött, és ahol a
városokba való vándorlás nemcsak a társadalmi nivellálódásra,
hanem az etnikai homogenizációra is ösztönzõleg hatott. 1948 és
1966 között a román városi lakosság 310 százalékkal nõtt (547
ezertõl közel 1,7 millióig), miközben a magyarok száma 435 ezertõl
csak 702 ezerre nõtt (61%). Ennek következtében a városok
lakosságának nemzetiségi megoszlása is jelentõsen módosult:224

7. sz. táblázat: A városi lakosság etnikai megoszlása Erdélyben,
1930-1966

Városi
lakosság
Erdély-

ben

1930
%

1948
%

1956
%

1966
%

1930-
1948

változás
%

1948-
1966

változás
%

Magyarok 37,9 39,7 31,6 26,8 +1,8 -12,9

Románok 35,0 50,0 56,2 64,7 +15,0 +14,7

Németek 13,2 6,8 8,1 6,3 -6,9 -0,5

Zsidók 10,4 2,1 2,2 1 -10,4 -1,1*

* A zsidónak tekintett lakosság számának vizsgálatában figyelembe kell venni,
hogy fõleg az 1948 és az azutáni összeírások alkalmával sokan nem vallották be zsidó
származásukat. Az 1958-ban kezdõdõ emigrációs hullámig a nagyobb erdélyi városokban
élõ és tevékenykedõ zsidók száma a hivatalos adatoknál lényegesen magasabb lehetett.

Ha az etnikai összetétel nem is, a városok társadalmi összeté-
tele a MAT-ban is az országosan érvényesülõ tendenciákkal
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összhangban változott. Románok inkább a „fehérgallérosok” kate-
góriájában jelentek meg: 34,5 százalékukat „tisztviselõként” sorol-
ták be, szemben a tisztviselõknek a magyar lakosságon belüli 25
százalékos arányával. Ezzel szemben a magyarok felülreprezentál-
tak voltak a munkásságon belül: 46,4 százalékukat sorolták ide,
míg a románoknak csak 34 százalékát.225

Egyetlen középosztályra visszavezethetõ foglalkozási szektor-
ban sikerült a magyaroknak megõrizni egy enyhe fölényt még az
ötvenes években is: az iparosok és az úgynevezett „kiskereskedõk”,
azaz a családi jellegû kereskedelmi tevékenységet folytatók köré-
ben. Ezek hagyományos gerincét képezték a civil társadalomnak
és a polgári életmódnak: szabadidõ- és sportklubokba jártak,
elõfizettek a sajtótermékekre, saját rádiókészülékük volt, sõt egyes
esetekben saját jármûvük – fõleg kerékpár, a motorbicikli- és
autótulajdon meglehetõsen ritka – volt. 1956-ra a MAT területén
kevesebb, mint 20 ezer iparos maradt. Ebbõl körülbelül 7 ezren a
tartományi székhelyen mûködtek; az évtized végétõl kezdõdõen
számuk még drasztikusabban csökkent, amelyhez hozzájárult a
nagymértékû adóztatás és az, hogy a hatóságok nyomást gyako-
roltak rájuk mindaddig, amíg fel nem hagytak az önálló tevékeny-
séggel és szövetkezetekbe nem társultak.

Az ötvenes évek foglalkozási szerkezetének vizsgálata megle-
hetõsen nehéz amiatt, hogy a statisztikai méréseknél meglehetõ-
sen bonyolult kritériumokat használtak. Az 1956-os népszámlálás-
kor a lakosságot felosztották „társadalmi osztály” szerint anélkül,
hogy megkülönböztették volna az aktív és az inaktív népességet.
Ugyanakkor foglalkozási szektorok szerinti bontás csak az aktív,
dolgozó lakosságra vonatkozott. A MAT-ban például aktívként
szerepelt a lakosság 59,3 százaléka (67% a férfiak, 51,7% a nõk
esetében), de a tartományi székhelyen ez az arány meglepõ módon
47,6 százalékra csökkent.226
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225 Recensãmîntul populaþiei din 21 februarie 1956, vol 2., i. m. 321.
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Hányan voltak „igazi”, a termelésben résztvevõ munkások
1956-ban az ehhez a társadalmi osztályhoz tartozóként feljegyzett
190.000 személy közül? Az autonóm tartomány monográfiája
szerint a munkásosztály jelentõs növekedést ért el az ötvenes
években, így tagjainak száma 64 ezerrõl 80 ezerre emelkedett.227

Az RMP KV harmadik ötéves tervének végén elkészített Javaslatok
a MAT gazdasági fejlesztésére az 1961–1975 közötti idõszakra címet
viselõ szakértõi anyagban a monográfia elkészítésével is megbízott
munkacsoport érdekes adatsort szolgáltatott a MAT ipari munkás-
sága számának 1950–1957 közötti alakulásáról:228

8. sz. táblázat: Az ipari szektorban dolgozó munkások a MAT-ban,
1950–1957

Év Ipari szektorban dolgozók Növekedési ütem 1950=100

1950 18.450 100

1951 23.380 126,7

1952 32.940 178,5

1953 34.630 187,7

1954 36.895 200

1955 37.872 205,5

1956 41.304 223,9

1957 42.204 228,8

Az elsõ társadalom-átalakítási rohammal egyidejûleg bekövet-
kezõ gyors növekedés után (1950–1952), a munkások száma a
következõ öt évben stagnált, ha növekedésüket az összlakosságéval
vetjük össze. 1957-ben az ipari munkások legnagyobb része (kb.
27 ezer) az Ipari Minisztérium és a Tervbizottság teljes körû
ellenõrzése alatt mûködõ „köztársasági jelentõségû” üzemekben
dolgozott. Az ezekben dolgozó munkások közel fele a faipart uraló
Tartományi Erdészeti Tröszt alkalmazottja volt. Az 1966-ban
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kiadott országos statisztikai évkönyv szerint azonban 1960-ban az
ipari dolgozók száma nem haladta meg a 45 ezret, és közülük
mintegy 21 ezer az erdészeti szektor alkalmazottja volt.229 Ismét
eltérõ és a statisztikai felmérések alacsony megbízhatóságát jelzõ
számokat eredményeznek az 1956-os népszámlálás foglalkozási
szektorokra vonatkozó adatai. Az aktív lakosság 15,7 százaléka,
68 ezer személy az iparban dolgozott alkalmazottként, azonban
ennél jelentõsen nagyobb számban (91.250 személy) szerepeltek
munkás társadalmi státusban, ám ezeknek kevesebb, mint a fele
dolgozott ténylegesen az iparban.230 Ezzel szemben a parasztokra
gyakorolt ideológiai nyomás és az adóellenõrök szigora azzal járt,
hogy a fennmaradás érdekében bõvíteni kellett termelési tevékeny-
ségi körüket. 1956-ban a falusi lakosság egyhatoda nem földmû-
veléssel foglalkozott, bár azon állampolgárok köre, akiknek „tár-
sadalmi csoportját” egyéni gazdálkodóként vagy kolhoztagként
határozták meg, továbbra is a tartomány összlakosságának több
mint felét, az aktív lakosság kétharmadát tették ki.231

A korabeli statisztika által alkalmazott paraméterek heteroge-
nitása és ezek ideológiai célokra való felhasználása (például hogy
mesterségesen növeljék a munkások számát, hogy egy, a szocia-
lista jövõképhez közelebb álló társadalmat mutassanak) arra
ösztönöznek, hogy ne vonjunk le végleges következtetéseket az
eddig lefolytatott kvantitatív elemzésekbõl. Néhány tendencia
azonban jól látható: a tervgazdaságra jellemzõ újfajta „foglalkozá-
sok” elõretörése, a magánszektorhoz kapcsolódó gazdasági önálló-
ság csökkenése és nem utolsósorban a magyar lakosság, és
általában a kisebbségek jelentõs részvétele az új rendszer által
támogatott és 1948-ban a termelési eszközök államosításával
elindított társadalmi „átállásban”.
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229 Oláh: A Magyar Autonóm Tartomány. In Autonóm magyarok? i. m. 619.
230 Recensãmîntul populaþiei din 21 februarie 1956, vol. 2. i. m. 744-745.
231 Uo. 320-321.



Következõ alapkérdésünk: megvalósította-e az Állami Tervbi-
zottság irányította gazdaságpolitika a tartomány létrehozásakor
beharangozott társadalmi fejlesztési projektet, és ha igen, akkor
milyen mértékben? Országos szinten a korszakot az 1949-es és
1950-es egyéves tervek kampányszerû végrehajtása, majd az elsõ
és a második ötéves terv határozta meg. Akárcsak a többi
szocialista országban, az 1951–1955 közötti terv Romániában is
szinte a teljes fejlesztésre szánt összeget a nehéziparba és különö-
sen a hadi szektorba koncentrálta, amely 1953-ig a rendelkezésre
álló források 18-20 százalékát szívta fel. Miközben Erdély és a
Bánság ipari szempontból fejlettebbnek számított a többi romániai
régiónál, az ötvenes években a további fejlesztések szempontjából
elhanyagolták. A vizsgált idõszakban a szovjet gazdasági tanács-
adók által segített bukaresti kormány néhány kiválasztott terület
intenzív fejlesztésére koncentrált. A hagyományos erdélyi ipari
központok fejlesztésében két olyan területet részesítettek elõny-
ben, amelyben rendelkezésre álltak az anyagi források és a
munkaerõ: a szénben gazdag dél-erdélyi Zsil-völgye és Brassó
környéke. Erdélyen kívül a kõolajmezõkkel rendelkezõ dél-romá-
niai Ploieºti térségét és a fõvárost részesítették elõnyben.232

Gagyi József szerint: „Nem általános indusztrializáció, hanem
pontszerû, egyes kiemelt helyekre koncentrált iparfejlesztés,
ipartelepítés történt.”233 Az RMP II. Kongresszusán, 1955
decemberében útjára bocsátott második ötéves terv nem hozott
jelentõs változást a bemutatott modellhez képest. A fejlesztések
éves aránya továbbra is nagyon magas, 20 százalékos szinten
állt, míg a mezõgazdaságnak szánt források nem haladták meg a
12-13 százalékot.
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Hunya G.–Réti T.–Süle A. R. (szerk.): Románia 1944–1990. Gazdaság- és
politikatörténet. Budapest, Medvetánc-Atlantisz, 1990, 36-37.

233 Gagyi József: A szocialista modernizáció kezdetei Románia egy elmaradott
régiójában. Hatalom, szakértelem, átalakulás. In Autonóm magyarok? i. m. 469.



Amint az 1953–1960 közötti befektetések földrajzi megoszlását
szemléltetõ táblázatból is kitûnik, a MAT egyáltalán nem élvezett
elõnyöket a gazdaságfejlesztési támogatásokban. Az autonóm
tartományban lakott Románia össznépességének a 4,2 százaléka,
ám a tartomány részére meghatározott fejlesztési kvóta a vizsgált
idõszakban átlagosan 2,4% volt. Országos szinten a MAT mellett
csak a nála is archaikusabb társadalomszerkezetû Iaºi és Suceava
tartományoknak folyósítottak kevesebb forrást:234

9. sz. táblázat: A romániai tartományok részesedése az ipari beru-
házásokban, 1953–1960235

Tartomány 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

Argeº (Piteºti) 4,5 4,6 4,3 4,9 5,8 5,1 5,2 4,5

Bákó 13,0 12,1 11,0 10,2 10,5 10,9 12,0 11,5

Bánát (Temesvár) 4,9 6,2 36,2 7,4 7,9 7,8 7,3 7,0

Sztálin (Brassó) 6,5 7,0 6,4 7,2 6,9 7,1 6,8 6,6

Bukarest (mezõ-
gazd. terület)

3,8 3,8 3,2 3,0 3,2 4,6 5,3 5,9

Kolozs 3,7 4,6 4,0 3,7 4,1 3,6 3,5 3,9

Nagyvárad 3,0 4,4 4,6 2,5 2,5 2,7 2,9 2,6

Dobrudzsa
(Konstanca)

7,0 4,4 4,0 4,1 5,1 7,0 7,8 5,7

Galac 2,8 4,1 4,5 4,9 4,6 5,7 6,2 6,3

Hunyad 10,2 10,4 8,9 8,7 8,5 9,1 7,6 6,1

Iaºi 2,7 3,2 2,9 2,9 2,6 2,0 2,5 2,6
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Sándor: A Magyar Autonóm Tartomány a Román Népköztársaságban. Vázlatos
statisztikai betájolás, különös tekintettel a gazdaságra. In Autonóm magyarok? i.
m. 625-627.

235 Az 1952-es közigazgatási területrendezés után két további módosítás is történt
(1956-ban és 1960-ban) az 1968-ban megyésítés elõtt. Számos, a táblázatban is
jelzett és 1960-ban bekövetkezett névváltoztatáson túl 1956-ban megszüntették az
1950-tõl létezõ Arad és Bîrlad tartományokat. Az 1966-ban kiadott statisztikai
évkönyv az 1956-ban és 1960-ban érvényes tartományi neveket keverten használta.



Tartomány 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

Nagybánya
(Máramaros)

2,6 2,2 2,1 2,0 2,5 2,1 2,1 2,4

MAT (Maros-Ma-
gyar Autonóm
Tartomány)

2,5 3,2 2,8 2,0 2,4 3,0 2,6 3,0

Olténia
(Craiova)

2,1 2,9 4,8 5,6 5,8 6,4 6,6 6,3

Ploieºti 13,0 10,8 9,7 9,3 9,5 8,0 6,9 8,3

Suceava 1,4 1,9 2,1 1,6 1,8 1,7 2,2 3,3

Bukarest
(municípium)

16,3 14,2 18,2 20,0 16,3 13,2 12,5 14,0

Megjegyzendõ, hogy a MAT-tal azonos mércét alkalmaztak a
szintén nagyobb magyar lakossággal rendelkezõ három észak-er-
délyi tartomány esetében is. Kolozs, Nagybánya, Nagyvárad és a
MAT együttesen 3.561.770 lakossal rendelkezett 1956-ban, ame-
lyek közül 1.265.402 (35,6%) magyar nemzetiségûnek vallotta
magát.236 Az észak-nyugati tartományokban lakott az ország
lakosságának 23,4 százaléka, de az elemzett idõszakban demográ-
fiai súlyukhoz képest alig feleakkora volt a részesedésük a
fejlesztési forrásokból. Egyes városok, különösen Kolozsvár, Nagy-
várad és Nagybánya erõs ipari hagyományokkal rendelkeztek. Így
gazdasági jellegû háttérbe szorulásuk mögött az állhatott, hogy a
gazdasági tervezés felelõseinek továbbra is nemzetbiztonsági meg-
fontolásból származó fenntartásaik voltak azzal szemben, hogy
nagymértékû befektetéseket összpontosítsanak a magyar határhoz
közel, illetve egy többségében vagy részben „idegen elemek” által
lakott területre. A centralizált tervezés keretei között a MAT-nak
szánt fejlesztéseket az évtized során mindvégig országos és nem
a helyi érdeket képviselõ megvalósításokra fordították. Ezen
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fejlesztések eloszlásával kapcsolatban csak az ötvenes évek máso-
dik felére rendelkezünk megbízható adatokkal:237

10. sz. táblázat: Állami beruházások a MAT-ban, 1956–1959

Ipar Építke-
zés

Mezõ-
gazd.

és erdõ-
gazd.

Közle-
kedés

Keres-
kedelem

Kultúra,
szociális
költsé-

gek

Helyi
érdekû
válla-
latok

1956 67,3 1,8 9,8 1,6 1,4 14,5 3,0

1957 55,3 2,0 11,9 4,2 4,6 14,8 6,5

1958 45,4 0,8 7,9 30,8 2,5 9,4 2,3

1959 43,6 0,5 16,6 20,8 1,8 10,7 4,3

Az ötvenes évek elejének legambiciózusabb tartományi fejlesz-
tése az 1954 áprilisában üzembe helyezett gyulakutai Vörös Csillag
hõerõmû volt, amelynek építésében szovjet szakemberek is részt
vettek. Az évtized során mindvégig ez szolgáltatta a teljes romániai
villanyáram-termelés 15 százalékát238, és hamarosan a szocialista
rendszer által lehetõvé tett modernizációs projekt büszkeségévé
vált. Az 1952 után a helyi és az országos sajtóban az Autonóm
Tartomány megvalósításairól megjelent összes cikkben elsõ helyen
a 75 megawattos kapacitású erõmûvet említették, amelynek meg-
valósítása lehetõvé tette a MAT egyes falvainak villamosítását. (A
program rendkívül lassan haladt elõre: 1944-ben a közel 700
faluból 31-be jutott el a villanyáram, ez a szám 1959-re százra sem
emelkedett.)239

A politikai presztízskérdések miatt erõltetett menetben épített
erõmû az ötvenes években elsõsorban mûködési zavarai miatt
került az érdeklõdés középpontjába. A Tartományi Pártbizottság
által elindított egyik belsõ vizsgálat eredménye azt mutatta ki,
hogy alig kétéves mûködése alatt a Vörös Csillagban 36 üzemza-
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vart és 25 meghibásodást regisztráltak. A legsúlyosabb eset, az
1955. június 24-én a második turbina kemencéjében bekövetkezett
robbanás, jelentõs anyagi kárral és emberi áldozatokkal is járt
(errõl és más „üzemi balesetrõl” a lapok nem tudósíthattak), és
nem utolsósorban ennek hatására leváltották az Energiaügyi
Minisztérium vezetõ apparátusát.240 A tervezés során elkövetett
hibák olyan súlyosak voltak, hogy a hatalomban levõk nyíltan
tárgyalták a témát. 1957-ben az Állami Tervbizottság elnöke,
Gaston Marin rezzenéstelenül magyarázta el a magyar nagykövet-
nek, hogy a hõerõmûvel kapcsolatos mûködési nehézségek mûszaki
és tervezési hibákból adódnak. A geológusok tévesen garantálták
azt, hogy a hõerõmû még évtizedekig hatalmas természetes
gázforrások fölött rendelkezhet, ám a megépítését követõ második
évben a földgáz meglepetésszerûen elfogyott. Így az ellátást egy
rohamtempóban és hatalmas költségek mellett kiépített 30 km
hosszú vezetéken keresztül tudták csak biztosítani.241

Hasonló ellentmondást találunk a sikert hangsúlyozó hivatalos
diskurzus és a valóság között a marosvásárhelyi “Simó Géza”
bútorgyárral kapcsolatban, amelyet a propaganda rituálisan „Kö-
zép-Európa legnagyobbjaként” emlegetett.242 A komplexumot az
1949. január 15-én kelt államosítási rendelet hozta létre az öt
korábban mûködõ mûhely összeolvasztásával. A mûhelyek a
Székely és a Réti zsidó családok tulajdonában voltak, akik késõbb
Izraelbe távoztak. A két világháború közti munkásmozgalom egyik
helyi képviselõjérõl elnevezett „új” bútorgyárnak 1949-ben 345
alkalmazottja volt, és viszonylag kevés, de jó minõségû bútort
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240 Jelentés a gyulakutai “Vörös Csillag” erõmûrõl. Marosvásárhely, 1956. április 9.
ANDJM, fond 1134, dosar 143/1956, 339-350. f. Jellemzõ, hogy a létesítmény
magyar igazgatója nyolc román nemzetiségû technikus elbocsátását kérte, akiket
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241 Beszélgetés a román Tervbizottság elnökével. Bukarest, 1957. február 12. MOL,
XIX-J-1-j, 12. doboz, 001088.

242 Az elsõ említést lásd Népújság, 1949. október 15. Az ötvenes években rituálissá
vált a gyár méreteire és kapacitására való hivatkozás.



állított elõ. 1960-ban az alkalmazottak száma elérte a kétezret,
amelynek köszönhetõen a régi cukorgyár mellett a város legfon-
tosabb üzeméve nõtte ki magát.

A személyzet számbeli növekedéséhez azonban nem társult
semmilyen jelentõsebb mûszaki fejlesztés. A MAT gazdasági
helyzetét bemutató magyar diplomáciai jelentés szerint 1949 és
1959 között az állam több mint 20 millió lejt fektetett be a
bútorgyárba, amely a MAT-ba érkezõ különben is szerény mértékû
fejlesztési összegek egy százalékának felelt meg. „Ahhoz képest,
hogy mennyire büszkék a gyárra, ez valóban nevetségesen csekély
összeg” – kommentálta szarkasztikusan a magyar kereskedelmi
attasé. Az ötvenes években a bútorgyár mindvégig kisipari módon
mûködött: a termelés egyetlen fázisában sem volt például szalag-
munka.243 A nyersanyaggal, azaz a fával való folyamatos ellátás
biztosításának nehézségei arra kényszerítették a gyár vezetõségét,
hogy „rugalmas” munkaidõt írjanak elõ a munkásoknak: amennyi-
ben volt elegendõ nyersanyag, arra ösztönözték õket, hogy telje-
sítsék túl a napi termelési tervet, azokban az idõszakokban viszont,
amikor akadozott az utánpótlás, nem hivatalosan egy vagy több
nap fizetett szabadságot adtak nekik.244 Egy másik furcsaság a
belföldi fogyasztásra termelõ és az exportra tervezett bútorok
elkészítését végzõ részlegek közötti munkamegosztásban jelentke-
zett. A „Simó Géza” évente körülbelül 50 ezer darab bútort állított
elõ, aminek egytizedét exportra, elsõsorban a Szovjetunióba szán-
ták. Miközben a belsõ piacra szánt darabok alig 30 munkaórát
igényeltek, a külföldi piacra irányuló, jobb minõségûnek szánt
darabok legalább 300-at.245 De a kifejezetten újonnan városba
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költözött és állami tömbház-lakásban élõ munkásrétegnek szánt
felszerelés annyira rossz minõségû volt, hogy a felháborodott
károsultak olvasói leveleinek hatására a Vörös Zászlónak egy építõ
kritikára kihegyezett Gyártsunk jobb minõségû bútort címet viselõ,
rövidebb cikk erejéig foglalkoznia kellett az üggyel.246

A székelyföldi gazdasági egységek ipari össztermelése az 1950–
1958 közötti idõszakban hiába nõtt három és félszeresével, 15
százalékkal meghaladva az országos növekedési átlagot:247 az
iparosodást és a sajátos szocialista modernizációt megcélzó ver-
senyfutást hibák, tapasztalatlanság és nem utolsósorban a külön-
ben is szegényes anyagi források elherdálása jellemezte. Bár a
fejlesztési források tömege szinte kizárólag a bányaiparba és az
energiaiparba özönlött, még 1959-ben is a helyi gazdaságban
hagyományosan a legnagyobb súllyal jelen levõ két ágazat, a
hatalmas erdõállomány és az élelmiszeripar továbbra is jelentõs
súlyt képviselt az ipari termelésben.248 A MAT monográfiája is
elismerte azonban, hogy a különbözõ ipari szektorok növekedése
nem volt azonos mértékû: az elektromos energiatermelés például
négyszeresére növekedett, a cukortermelésben csak egy szeré-
nyebb duplázásra futotta, és alig nõtt a fogyasztási javakat elõállító
iparágak (háztartási eszközök, élelmiszer) termelése. Mennyiségük
és minõségük képtelen volt kielégíteni a folyamatosan növekedõ
lakosság élelmiszerigényét.249

A MAT Statisztikai Igazgatósága által 1960-ban kiadott év-
könyv szerint a MAT jóval többet termelt, mint amennyit fogyasz-
tott. A szerzõk kissé maliciózus és burkolt kritikai szándékkal
jegyezték meg, hogy az autonóm tartomány 1958-ban az összes
román energiatermelés 14,6 százalékát állította elõ, azonban alig
2,7 százalékát használta fel, míg a fennmaradó 12 százalékot a
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szomszédos tartományokba „exportálta”. Az ezt követõ évben a
MAT állította elõ a vajtermelés 14,4 százalékát, a cukortermelés
10,7 százalékát, a dohánytermelés 13 százalékát és a hústermelés
6,5 százalékát.250 A Bukarestnek szóló üzenet világos, talán
túlságosan is világos volt (és valószínûleg ezek a célzások pecsé-
telték meg a Monográfia sorsát): a Székelyföld növekvõ mértékben
vett részt az ország fejlõdésében (1955-ben az ipari össztermelés
3,4 százalékával, 1958-ban már 3,8 százalékával), de az egyetlen
magyar többségû romániai tartomány mégsem élvezi a Tervbizott-
ság jóindulatát.

A hatalomnak így is megvoltak a kampánycélok megvalósítá-
sához szükséges eszközei. Ezek egyike volt a bérmentes „önkéntes
munka” rendszeres és tömeges alkalmazása. A helyi hatóságok
szerint 1952–1956 között az „önkéntes” közmunkára való mozgó-
sítás és a közösségi „önadóztatás” számos közérdekû munka
megvalósítását tette lehetõvé a MAT-ban, állami önrész nélkül: így
készült el 249 iskolaépület, 341 mûvelõdési ház, 310 híd, több tucat
kilométernyi útszakasz, és ráadásul több tucat falunak a propa-
ganda által oly büszkén emlegetett villamosítása.251 A gazdasági
sikereknek volt egy teljesen „rejtett dimenziója” is, a kényszermunka
alkalmazása. A MAT-ban számítások szerint 14 ezer besorozott,
megbízhatatlannak ítélt társadalmi osztályból származó magyar
sorkatonának kellett 2-3 évig, általában nem fizetett kényszermunkát
végeznie elsõsorban a bánya- és az építõiparban.252

Az ötvenes évek gazdaságtörténetében különös szerepet játszot-
tak a lakosság többségét kitevõ paraszti társadalom túlélési

235

250 Uo. 65.
251 A Maros-Magyar Autonóm Tartomány gazdasági helyzete. Bukarest, 1962. október

17. MOL, XIX-J-1-j, 10. doboz, 008282.
252 A Csíkszeredában nyolc éve alapított Munkaszolgálatos Katonák Szövetsége

adatai szerint a mai Maros megyében 6500, Hargita megyében 4575, Kovászna
megyében 2800 sorkatonát sújtott a munkaszolgálat 1950 és 1961 között. Bõvebb
információkat közöl Benkõ Levente: Kõbe és papírra írt múlt. Krónika, 2003.
december 23.



stratégiái. A MAT gazdasági fejlõdése sokat köszönhetett azoknak,
akik nyíltan (erõszakos fellépéssel) vagy „rejtett” módon (a hamis
adatszolgáltatás, a feladatok elvégzésének halogatása, a felsõbb
szervekre való „hárítás”, a teljesítmény visszatartása, a visszatu-
lajdonítások, a kötelezettségek tagadása, és nem utolsósorban a
„kollektív tulajdon” szimbolikus megcsúfítása és a lopás253) igye-
keztek ellenállni a folyamatos politikai nyomásnak. Az állam soha
nem látott mértékben avatkozott bele az állampolgárok életében,
és a Magyar Autonóm Tartományban (is) jelentõs földterületet,
erdõket, lakóházakat, nyaralókat sajátítottak ki, és nyugdíjjáradé-
kokat vontak el politikai okok miatt.254 Közben az emberek
küzdöttek az alapvetõ fogyasztási cikkek (üzemanyag, gyufa,
ruházati cikkek) állandó hiányával és tovább mûvelték saját
földjüket. A kollektivizálási kampányok ellenére és a megfélemlítés
állandósult légkörében csak a földmûvesek kisebb része fejezte ki
a rendszerrel való szembenállását nyílt bojkottal: a termés tönk-
retételével vagy a kollektív gazdaságba tömörített földek megmun-
kálásának az elutasításával. A tartomány jellegzetes növénykultú-
ráinak (búza, kukorica, burgonya, cukorrépa) a termelése átlago-
san 20-25 százalékkal növekedett. Az országos termés 16 százalé-
kának megfelelõ burgonyatermelés például az 1951-es 300 ezer
tonnáról 1959-re 440 ezer tonnára emelkedett.255 A legkritikusabb
idõszakokban a paraszti társadalom ugyanúgy reagált, mint em-
beremlékezet óta mindig: az önellátó gazdálkodásba menekült. Alig
két év alatt, 1951–1953 között a tartományban a sertések száma
103 ezerrõl 250 ezerre emelkedett256; jelentõs növekedést regiszt-
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ráltak a többi háziállat esetén is. Magyarországtól eltérõen, ahol
egy disznó levágását a Rákosi-korszakban börtönnel büntették,
Romániában a kormányzat elnézõbben viszonyult a parasztok
olyan félig legális praktikáihoz, amelyek lehetõvé tették számukra,
hogy túléljék éppen azokat a károkat (a földek és a termelõeszközök
kisajátítását), amelyeket a kommunista rendszer agrárpolitikája
okozott.

Milyen mérleg vonható meg az 1959-es „váltás” elõtti Magyar
Autonóm Tartományban folytatott állami gazdaságpolitikáról? A
társadalmi kiegyenlítés hivatalos politikájával ellentétben a MAT
lakossága nemzetiségtõl függetlenül eltérõen fogta fel saját élet-
módjának pozitív vagy negatív irányba való változását. A legfõbb
kedvezményezettek kétségkívül a szerény társadalmi háttérrel
(iparos, munkás vagy parasztcsaládból származó) rendelkezõ, az
új rendszerbe integrálódni kívánó jó képességû fiatalok voltak.
Munkások (sokkal ritkábban földmûves), egyszerû állami alkalma-
zottak gyermekeinek elitszakmák elsajátítására nyílt lehetõségük.
Diplomás fiatalokból nemcsak tanárok és népmûvelõk, hanem
mérnök, ügyvéd, közgazdász, újságíró, katona- és állambiztonsági
tiszt lett. Fuchs Simon történész és pártaktivista, az 1957-ben
létrehozott RNK Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont-
jának igazgatója 1964-ben dicsérte Marosvásárhely „ipari és értel-
miségi központtá” való átalakulását. A tartományi székhelyen a
diplomások száma az 1930-as 1115-rõl 1962-re valóban 2749-re
emelkedett, utóbbiak közül 1119-en tanárok vagy tanítók voltak,
518-an orvosok, 505-en mérnökök és 408-an „tudósok és mûvé-
szek”.257 Fuchs azonban elfelejtette hozzátenni, hogy az elmúlt
harminc év alatt a városi lakosság 38 ezerrõl 73 ezerre emelkedett;
a diplomások számának növekedése tehát abszolút számokban
jelentõsnek látszik, ám a lakosság arányához viszonyítva nem az.
Annak bizonyítására, hogy Fuchs lelkesedése indokolatlan volt,
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elég arra gondolni, hogy 1956-ban a MAT területén a diplomások
aránya továbbra is jóval alacsonyabb volt az országos átlagnál:
5439 személy tartozott ide, a lakosság 0,7%-a, szemben az 1,2%-os
országos átlaggal.258

Bár a felnõtt lakosság körében folytatott nagyméretû alfabeti-
zációs kampányoknak köszönhetõen sikerült legyõzni a tömeges
méretû írástudatlanságot,259 az átlagos iskolázottsági szint lassan
emelkedett és minden fejlõdés a városokba koncentrálódott,
ahol 1956-ban a diplomások négyötöde élt. A szocialistának
képzelt társadalom alapjait ezekben a „hosszú ötvenes években”
rakták le, a lakosság zöme csak alapfokú iskolázottsággal ren-
delkezett, amely nem volt elegendõ a további szellemi és szakmai
fejlõdéshez.

A tömegoktatás, párosulva az elégtelen mértékû ipari és
gazdasági fejlõdéssel, oda vezetett, hogy az ötvenes évek végére a
MAT-ban munkaerõ-túlkínálat alakult ki, amely a hivatalos statisz-
tikák által titkolt tömeges munkanélküliséget hozott magával.
Jelezte viszont a problémát az 1960–1965-re szóló tartományi
fejlesztési tervhez 1959-ben készült gazdasági helyzetelemzés. A
közgazdászok arra figyelmeztették a pártvezetést, hogy a MAT-ban
több mint 4500 személy gyakorlatilag munkanélküli, és 1960-ra a
nem foglalkoztatottak számának további, mintegy tízenötezer fõvel
való növekedése várható. Ennek hátterében egyrészt az állt, hogy
a kollektivizálás 1958–1959 közötti felgyorsítása a falvak elhagyá-
sára és a „csendes ellenállás” felhagyására kényszeríttet több ezer
földmûvest, másrészt az, hogy a MAT területén (részben propa-
gandacéllal) beindított 50 szakiskola csak 1960-ban tízezernél több
fiatal szakmunkást bocsátott volna ki a munkaerõpiacra. A vég-
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zettek felének azonban nem volt biztosított a választott szakmán
belüli elhelyezkedés.260

A MAT nem volt színhelye, nem adott keretet egy koherens
társadalmi projektnek. Különleges figyelemben részesült azonban
a „magyar üvegház” olyan területeken, amelyek nem a termelés-
hez, hanem inkább a szabadidõ eltöltéséhez kapcsolódtak: a
kultúra, a sport, a „hasznos” kikapcsolódás terén a hagyományo-
san elszigetelt és elmaradott régió lakosai csak az ötvenes évektõl
kezdtek el fogyasztani modern kulturális termékeket: moziba járás,
cukrászda és vendéglõ látogatása (kávézás, flekkenezés), sportese-
mények megtekintése és a sportgyakorlás, motor- és autóverse-
nyek, koncerten való részvétel, rádióhallgatás, kiránduláson vagy
szervezett utazáson való részvétel.

Csíkmadarasi lányok a rajoni futóversenyen
(A fénykép Olti Ágostontól származik)
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A szabadidõ eltöltése különösen a városi lakosság számára
olyan korábban nem látott lehetõségekkel bõvült, amelyeket rá-
adásul hozzáférhetõ árakon nyújtottak. 1959-ben a marosvásárhe-
lyi Székely Színház bérleteit 14 és 52 lej közötti összegekért
árusították, amely egy havi fizetés 2-5%-ának felelt meg.261 Az
Országos Turisztikai Ügynökség (ONT Carpaþi) gyakran tette
közzé a helyi napilapban „külföldi” utazási ajánlatait: 1959-ben
már 6 napos szervezett szilveszteri utazás Magyarországra (az
egyéni utak továbbra is tilosak voltak) személyenként 1100 lejért,
amely akkor kevéssel haladta meg egy szakmunkás havi fizeté-
sét.262 A Magyar Autonóm Tartomány lakosai növekvõ mértékben
fogyasztották mindazt, amit gyakran kifogásolható minõségben,
de mégis megfizethetõ áron állítottak elõ a számukra. A MAT nem
politikai szerkezet vagy társadalmi projekt, hanem nyelvi és
kulturális „üvegházként” volt jelent életükben, ahol majdnem
minden politikai és társadalmi viszontagság elfogadhatóbbá vált
azáltal, hogy magyarul történt, magyarok között.
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