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Források

Részlet egy korabeli beszámo-
lóból a  földvári internálótá-
borban raboskodó magyarok 
kétségbeejtő helyzetéről. 1945. 
február közepe.

„Január 22-én látogattam meg 
először István nevű fiamat. Egy 
velem jött asszonnyal bementünk 
a  tábor halottas kamrájába, ahol 
az asszony férje feküdt holtan, 
mellette még 13 halott volt ki-
terítve. Első látogatásom alkal-
mával személyesen beszélhettem 
fiammal és át is adhattam neki 
a  magammal hozott élelmiszert. 
Azután még több ízben próbáltam 
felkeresni, de többé nem tudtam 
vele találkozni. Az élelmiszereket 
mind elvették tőlem, hogy az iro-
dán majd átadják neki. Most, feb-
ruár 18-án ismét együtt jöttünk az 
említett asszonnyal fiam megláto-
gatására, de nem engedték meg 
senkinek, hogy hozzátartozójával 
beszéljen... Ugyanaznap két má-
sik fogoly hordágyon hozott ki 
a  táborból egy beteget, akiben 
az egyikünk a csíkszentdomokosi 
Bara Albertet ismerte fel. Mind-
két lába le volt fagyva, cafatokban 
lógott le a hús róla. A két szeren-
csétlen, az éhségtől teljesen le-
gyengült fogoly alig tudta emelni 
a  hordágyat. Az  őrök hangosan 
kacagtak, mikor ezek kínlódtak... 
Láttam, hogy a  foglyok sírjait is 
a  végképpen legyengült foglyok-
kal ásatják, de ezek nem képesek 
annyi sírt ásni, amelyekbe a  na-
ponta elhalt foglyokat el tudják 
temetni. Asszonyok beszélik, hogy 
a múlt héten 19 foglyot, akik át-
álltak a román vallásra, szabadon 
bocsájtottak.”

Vincze Gábor (szerk.): Történe-
ti kényszerpályák – kisebbségi 
reálpolitikák II. Dokumentumok 
a  romániai magyar kisebbség 
történetének tanulmányozásá-
hoz 1944–1989. Pro-Print Könyv-
kiadó, Csíkszereda, 2003. 30.

Romániában 1944. augusztus 23-án a  törté-
nelmi román pártok és a  Mihály király által 
végrehajtott államcsíny révén sikerült meg-
buktatni a  Ioan Antonescu vezette katonai 
diktatúrát és „kiugrani” a  háborúból. Ezt a 
lépést és a Szövetségesekkel (Amerikai Egye-
sült Államok, Szovjetunió, Nagy-Britannia) 
való fegyverszünet megkötését támogatta 
a  történelmi román pártok (Nemzeti Liberá-
lis Párt, Nemzeti Parasztpárt), illetve a  Szo-
ciáldemokrata Párt és a Román Kommunista 
Párt (RKP) által létrehozott Nemzeti Demok-
ratikus Blokk, amely részt vett a Constantin 
Sănătescu tábornok vezetésével alakult új 
kormány munkájában is. A többségében kato-
nák alkotta kormányba az említett pártok 
képviselőit is meghívták. Az  erdélyi magyar-
ságot a román politikai életben az 1944. októ-
ber 16-án Brassóban megalakult, Kurkó Gyár-
fás által vezetett Magyar Népi Szövetség 
(MNSZ) jelenítette meg.

A történelmi román pártok és az Észak- 
Erdélybe visszatérő román közigazgatás kép-
viselői az itt élő magyarokat és németeket 
háborús bűnösként kezelték. A  CASBI tör-
vény (Casa de Administrare şi Supraveghere 
a Bunurilor Inamice, az Ellenséges Vagyono-
kat Kezelő és Ellenőrző Pénztár) alkalmazá-
sával nagyon sok magyar és német veszítette 
el vagyonát. 

Az Észak-Erdélyből vagy Románia terü-
letéről az 1944. szeptember 12-én megkötött 
román–magyar fegyverszüneti szerződés 
előtt vagy után elmenekült, illetve kitelepült 
román állampolgárságú magyarok teljes ingó 
és ingatlan vagyonát a CASBI zár alá helyezte. 
A  törvény hátrányosan érintette a  magyar 
állampolgárokat és vállalkozásaikat, illetve 
a  magyar állam észak-erdélyi és romániai 
vagyoni érdekeltségeit is.

Az állam a magyar közösség tulajdonában 
levő szövetkezetek ellen is hadjáratot indí-
tott 1944 őszén, amikor egyes szövetkezetek 
tulajdonát a  CASBI felügyelete alá helyezte 
azzal az indokkal, hogy azoknak a  magyar 

állam pénzügyi támogatást nyújtott. Súlyos 
következményekkel járt a  szövetkezetek 
1945-ben, Bukarestben tartott kongresszu-
sán elfogadott határozat is, amely betiltotta 
az etnikai alapon szerveződő szövetkezete-
ket. Ilyen feltételek mellett 1947 júliusában 
a  magyar szövetkezetek egyesültek a  szövet-
kezetek állami központjával.

A magyar lakosság félelmeit csak fokozták 
a  magukat „voluntároknak” (önkéntesek-
nek), valamint Maniu gárdistáknak (Iuliu 
Maniu, az erdélyi románság körében nagy nép-
szerűségnek örvendő parasztpárti politikus) 
nevező félkatonai alakulatok és a csendőrség 
által elkövetett atrocitások. Az  eredetileg 
a  front mögötti rend és fegyelem biztosításá-
val megbízott önkéntes csapatok azzal a hamis 
indokkal indultak a Székelyföldre, hogy felszá-
molják az ott levő állítólagos titkos lőszerrak-
tárakat. A  Brassóból induló önkéntesek szep-
tember második felében érkeztek Sepsiszent-
györgy környékére, ahol több faluban is fosz-
togattak, raboltak, bántalmazták a lakosságot. 
Szárazajtán 11 személyt öltek meg. A  Gyer-
gyószentmiklósig eljutó gárdisták székelyföldi 
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garázdálkodásának az 
Észak-Erdélyt 1944 őszén 
megszálló Vörös Hadse-
reg katonai parancsnok-
sága vetett véget.

Az önkéntesek által 
elkövetett atrocitásoknál 
is súlyosabban érintette 
az erdélyi magyarságot 
több ezer magyar inter-
náló és munkatábo-
rokba hurcolása. A Târgu 
Jiuban, Focşaniban és 
Földváron felállított 
munkatáborokban az 
embertelen bánásmód és 
körülmények következ-
tében több ezer magyar 
származású személy vesz-
tette életét. 

A szovjetek 1944 
novemberében, a romá-
nok és magyarok közötti 
incidensekre való tekin - 
tettel, biztonsági okokra 
hivatkozva kitiltották 
Észak-Erdélyből a román
közigazgatást, amelyet 
csak 1945 márciusában 
engedtek vissza. Az atro- 
citások híre külföldre 
 is eljutott.

A kialakult helyzet 
orvoslására a román kormány kisebbségügyi 
minisztériumot állított fel és kidolgozott egy 
kisebbségi statútumot, amely a két világhá-
ború közötti időszakhoz képest előrelépést 
jelentett a kisebbségi jogok terén. A fő gond 
viszont az volt, hogy a statútum alkalmazását 
akadályozták a román hivatalnokok. 

A szovjetek által támogatott RKP nyomá-
sára kialakult feszült belpolitikai helyzet miatt 
a  Sănătescu- és az azt követő Rădescu-kor-
mány tiszavirág életűnek bizonyult.

A kormányválságokat kihasználva, a  kom-
munisták által irányított baloldalnak sikerült 
egyre több kulcspozíciót megszereznie a  kor-
mányban és a  közigazgatásban. 1945 márciu-
sában a feszült belpolitikai helyzet és az erős 
szovjet nyomás hatására – Erdély hovatarto-
zásának kérdésével zsarolták az uralkodót – 
Mihály király 1945. március 6-án beleegyezését 
adta, hogy a baloldali, a kommunista párt befo-
lyása alatt álló Ekésfront képviselője, Petru 
Groza alakítson kormányt. Ennek következté-
ben a  történelmi pártok ellenzékbe szorultak. 
Észak-Erdélyben újra bevezették a román köz-
igazgatást. Az  új kormány teljes egyenjogúsá-
got ígért a  Romániában élő nemzetiségeknek. 

Első lépésként egy törvényrendelettel eltö-
rölték a  „kisebbségi” kifejezés hivatalos hasz-
nálatát és helyette a  „nemzetiségi” fogalmat 

A Magyar Népi Szövetség plakátja

kronológia

1944. augusztus 24. Constantin 
Sănătescu tábornok vezetésével 
új kormány alakul.
1944. szeptember 6. Gavril Ol-
teanu, Szászrégenből elmenekült 
ügyvéd, volt vasgárdista, Bras-
sóban – a  román hatóságok tá-
mogatásával – elkezdi szervezni 
önkéntesekből álló félkatonai 
alakulatát.
1944. szeptember 12. Aláírják 
a  román–magyar fegyverszüneti 
egyezményt.
1944. szeptember 18. A  román 
hatóságok Nagyenyedről, Gyu-
lafehérváról és a  környező fal-
vakból magyar túszokat szednek 
össze és munkatáborokba inter-
nálják őket.
1944. szeptember 26. Az  előző 
nap néhány helybeli román ál-
tal Szárazajtára hívott, mintegy 
30–35 fős, Gavril Olteanu vezet-
te Maniu-gárda kivégez 11 ártat-
lan helybéli civilt. (Két sebesült 
pár nappal később hal meg.) 
A gyilkosságokat és fosztogatáso-
kat követő napokban a  helybeli 
csendőrök mintegy hetven-nyolc-
van férfit hurcolnak el a  földvári 
haláltáborba, akiknek nagy több-
sége elpusztul. Gyergyószentmik-
lós felé vonulva a gárdisták min-
denütt megfélemlítik a  helybeli 
lakosságot, útközben még nyolc 
személyt gyilkolnak meg.
1944. november 12. A  romániai 
Szövetséges Ellenőrző Bizottság 
nevében Vinogradov tábornok és 
Vasziljev vezérkari főnök átira-
tában közli Sănătescu miniszter-
elnökkel, hogy „a Vörös Hadsereg 
által felszabadított Erdélyben ti-
los a román közigazgatás beveze-
tése” és az államapparátust vissza 
kell vonni az 1940. augusztus 30-i, 
„belvederi” határ mögé.
1945. november 15–18. Maros-
vásárhelyen ülésezik az MNSZ 
„százas” intézőbizottsága. A  pár 
nappal később közzétett kiált-
ványban az MNSZ vezetősége az 
erdélyi magyarság nevében ki-
jelenti: „Tudatában vagyunk an-
nak, hogy az erdélyi nemzetiségi 
kérdés megoldása nem határ-
kérdés. [...] Nem helyeselhetünk 
semmiféle »áttelepítést« amely 
anyaföldünktől szakítana el. Nem 
helyeselhetünk semmiféle olyan 

Ünnepi előadás Kolozsvár felszabadulása tiszteletére, 1944
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használták. Az  oktatásban is történt néhány 
kedvező fordulat. Engedélyezték több magyar 
oktatási és kulturális intézmény működését, 
mint például a  kolozsvári Bolyai Tudomány-
egyetemét vagy a  Marosvásárhelyen létre-
hozott Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemét. 
A magyarság irányába pozitív gesztusokat tevő 
Groza-kormányt támogatta a Magyar Népi Szö-
vetség vezetősége is. A  béketárgyalások előtt 
még a magyarok zömében élt a  remény, hogy 
a  nagyhatalmak számukra kedvező határmó-
dosításokat fognak eszközölni. Az MNSZ veze-
tősége 1945 novemberi marosvásárhelyi ülésén 
nyilatkozatot adott ki, mely szerint „az erdélyi 
nemzetiségi kérdés nem határkérdés”. A határ-
megvonást véglegesen eldöntő nagyhatalmak 
tevékenységét a  kiáltvány ugyan nem befolyá-
solta, ám azzal, hogy gyakorlatilag elismerte 
a  trianoni határokat, óriási felháborodást vál-
tott ki az erdélyi magyar közvéleményben.

A Groza-kormány magyarságpolitikája, 
annak ellenére, hogy több pozitívumot tar-
talmazott, sok esetben ellentmondásosnak 
bizonyult. A  földreform gyakorta hátrá-
nyosan érintette a  magyar nemzetiségűe-
ket. Az elkobzás az 50 hektár feletti földdel 
rendelkező „földbirtokosokat” célozta meg, 
de a  törvény további olyan személyeket is 
meghatározott, akiket meg kellett fosztani 
vagyonuktól. Ilyenek voltak a „határon kívül 
rekedtek”, a  „kollaboránsok” és a  „menekül-
tek”. E kategóriák meghatározása pontatlan 
volt, és a  gyakorlatban csak a  magyar vagy 
német nemzetiségű román állampolgárokra 
alkalmazták, egyszerű nyilatkozatok alapján. 
Ennek értelmében számos vegyes lakosságú 
településen a helyi, románokból álló földosztó 
bizottságok elvették a magyar lakosság javait. 
A  Mezőgazdasági Minisztérium egy 1946-os 
jelentéséből kiderül, hogy Kolozs megyében 

Az erdélyi nemzetiségek testvé-
ri összefogásáról. Részlet Luka 
Lászlónak a  Magyar Népi Szö-
vetség 1945. október 6-i ülésén 
tartott előadásából.

„Ha a magyar sajtó és demokrácia 
nem leplezi le a  saját fasisztáit, 
nem nyerheti el a román nép bi-
zalmát. Ezek ellen csak úgy le-
het eredményesen küzdeni, ha 
mindkét nép elsősorban a  saját 
reakciós sovinisztáit leplezi és 
győzi le. A Magyar Népi Szövetség 
nem hallgathatja el, hogy egyes 
magyar papok, hogyan uszítanak 
olyan falvakban, ahonnan a  ma-
gyar fiatalok megszöktek a  kato-
nai sorozás elől. Kérhet-e valaki 
jogokat, ha nem teljesíti köte-
lességeit? A  romániai magyarság 
számára csak egy út létezik, és én 
ismerem ezt az utat: őszintén és 
hatékonyan együtt kell működnie 
a román demokráciával, az Ekés-
fronttal és a  többi demokratikus 
szervezettel, harcol azok a  reak-
ciós magyarok ellen, akik önző 
módon azon fáradoznak, hogy 
a  két népet egymás ellen uszít-
sák, hogy visszaszerezzék a  több 
ezer hektáros földterületeiket és 
a magyar parasztból ismét csend-
őrt csináljanak a  többi nemzeti-
ség kárára.”

Luka László: Az erdélyi nemzetisé-
gek testvéri összefogásáról. Beszéd 
a Magyar Népi Szövetség 1945. ok-
tóber 6-ai ülésén. A  Román Kom-
munista Párt Kiadója. 1945.

A 86/1945. sz. nemzetiségi sta-
tútum-törvény, Bukarest, 1945. 
február 7.

„4.§ […] Az állampolgári jogok-
nak a  román állampolgárok szár-
mazása, vallása vagy nemzetisé-
ge alapján való közvetlen vagy 
közvetett korlátozását, valamint 
az ilyen alapon való kiváltságok 
megállapítását és a faji, vallási és 
nemzetiségi elkülönülés, gyűlölet 
és megvetés hirdetését a törvény 
bünteti. […]

10. § Azok a községi és megyei ha-
tóságok, amelyeknek körzetében 
a legutóbbi népszámlálás adatai 
szerint a lakosság legalább 30%-a 
nem románajkú, hanem más kö-
zös nyelvet beszél, kötelesek:

A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem könyvtára az 1940-es években

Petru Groza
és Kurkó Gyárfás
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a  teljes elkobozott földterület 87%-a volt 
magyarok tulajdonában, míg azoknak, akik-
nek földet adtak, csupán 35%-a volt magyar.

Sérelmes volt a magyarságra nézve az a tör-
vény is, amely csak azon észak-erdélyi lakosok 
román állampolgárságát ismerte el, akiknek 
az 1940. évi második bécsi döntés előtt Romá-
niában állandó lakhelyük volt, és akik az akkor 
érvényben levő törvények értelmében román 
állampolgársággal rendelkeztek.

Nagy jelentőséggel bírt az ország életében 
az 1946. november 19-én megtartott válasz-
tás. A  kommunisták létrehozták az Román 
Kommunista Pártból, a  Szociáldemokrata 
Pártból, a Tătărescu-féle Liberális Pártból, az 
Ekésfrontból, a Néppártból és a Parasztpárt 
Alexandru-féle töredékéből a Demokratikus 
Pártok Blokkját, amely nyilvánvaló visz-
szaélések eredményeképpen a  szavazatok 
84,58%-ának megszerzésével nyerte a válasz-
tásokat. A  Magyar Népi szövetség 7,22%-ot 
ért el. Az  újjáalakult Groza-kormányban 

a  kommunisták még jobban meg tudták 
erősíteni pozícióikat. Az  RKP mindent meg-
tett a  teljhatalom megszerzéséért. Fokozták 
támadásaikat az ellenzékkel szemben és az 
úgynevezett „szalámi” taktika alkalmazá-
sával megkezdték koalíciós partnereiknek 
a  hatalomból való kiszorítását. Ez  azt jelen-
tette, hogy a kommunisták lassan, egyenként, 
egyénenként részletekben számolták fel 
a politikai ellenfeleiket, mind a velük szövet-
ségben álló szervezeteket. 

1947 júliusában Iuliu Maniu letartóztatá-
sával és börtönbe zárásával sikerült alapjai-
ban megrendíteniük a Nemzeti Parasztpártot. 
Szintén 1947 nyarán a Nemzeti Liberális Párt 
is kénytelen volt beszüntetni tevékenységét. 
Az  úgynevezett történelmi pártok lefejezése, 
majd felszámolása után az RKP támadást 
intézett a koalíciós partnerei ellen is. Ugyan-
csak ebben az évben egyre formálisabbá vált 
a  romániai magyarság érdekképviseleti szer-
vezetének, a  Magyar Népi Szövetségnek a 

törekvést [...] amely a bécsi dön-
téshez hasonló módszerrel [...] 
Erdélyből újból háborús tűzfész-
ket teremtene.”
1946. június 28–30. Székelyud-
varhelyen tartják az MNSZ máso-
dik kongresszusát. A kongresszus 
idején a hivatalos nyilvántartások 
szerint az MNSZ-nek 449 ezer tag-
ja volt. 
1946. november 19. Parlamenti 
választást tartanak Romániában, 
melyet a kommunisták által veze-
tett Demokratikus Pártok Blokk-
ja nyer meg.
1946. december 7. Kurkó Gyár-
fás a  parlament elé terjeszt az 
MNSZ székelyudvarhelyi kong-
resszusán elfogadott nemzetiségi 
törvénytervezetet, kérve annak 
elfogadását és törvénybe iktatá-
sát. December 12-én megismétli 
kérését, de választ nem kap.
1947. május 4–5. Mintegy 600 
román és magyar ellenzéki sze-
mélyiséget tartóztatnak le. 
1947. május 22. A  kolozsvá-
ri Igazságban megjelenik Luka 
László/Vasile Luca, az RKP Köz-
ponti Bizottsága tagjának cikke: 
A  romániai magyarság útja. Eb-
ben Luka szembefordul az MNSZ 
kommunista vezetői által addig 
követett népfrontpolitikával, és 
meghirdeti az „elvtelen magyar 
egység” elleni harcot, a  tisztoga-
tások megkezdését a  különböző 
magyar intézményekben. 
1947. december 30. Lemondat-
ják I. Mihály román királyt, és 
a  362. számú alkotmányozó tör-
vény kikiáltja a  Román Népköz-
társaságot (Republica Populară 
Română-t). 
1948. január 1. Megalakul a  3. 
Groza-kormány.
1948. február 21–23. Buka-
restben közös kongresszust tart 
a  Román Kommunista Párt és 
a Román Szociáldemokrata Párt. 
A két párt egyesülésével megala-
kul a Román Munkáspárt.
1948. március 28. Romániában 
parlamenti választást tartottak, 
amelyet a kommunisták által irá-
nyított Nép Demokrácia platform 
nyert meg.
1948. december 10–12. Kolozs-
váron ülésezik a  Magyar Népi 
Szövetség IV. (egyben utolsó) 
kongresszusa.

A Magyar Népi Szövetség székháza
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a) az illető körzet 30%-át kitevő 
lakosság tagjai által saját anya-
nyelvükön kiállított és benyújtott 
beadványt elfogadni anélkül, hogy 
ezekről román nyelvű fordítást 
követelhetnének;
b) beadványok felett ugyanazon 
nyelven határozni. […]

18. § A román állam biztosítja az 
anyanyelvi oktatást állami elemi, 
középfokú és felsőfokú iskolák 
útján mindazoknak az együttélő 
nemzetiségeknek, amelyek meg-
felelő számú tanulóval rendel-
keznek, azoknak a helységeknek 
a képviseletével, ahol a feleke-
zeti iskolák a szükségleteket 
kielégítik..”

Vincze Gábor (szerk.): Történe-
ti kényszerpályák – kisebbségi 
reálpolitikák II. Dokumentumok 
a  romániai magyar kisebbség 
történetének tanulmányozásá-
hoz 1944–1989. Pro-Print Könyv-
kiadó, Csíkszereda, 2003. 21–22.

Petru Groza miniszterelnök be-
széde a Magyar Népi Szövetség 
nyagygyűlésén, Marosvásárhely, 
1945. november 18.

„Azáltal, hogy mi, magyar és ro-
mán nép, egymásra akarunk ta-
lálni Erdélyben, azáltal mi meg-
könnyítjük azt, hogy a szomszéd 
Magyarországgal is kimélyítsük 
nemcsak a testvériséget, jó szom-
szédi viszonyt, hanem a gazda-
sági együtt-dolgozást. Magunkra 
hagyva mi is, Magyarország is ta-
lán gyengék vagyunk, de ketten 
összefogva erősek vagyunk. […] 
A mi elgondolásunkban a hatá-
rok nem választhatnak el, hanem 
közelebb hoznak. A mi elgondolá-
sainkban és elhatározásainkban 
ez a határ, mint a kolozsvári nagy-
gyűlésen is mondottam, semmi 
esetre sem lesz kínai fal, ellenke-
zőleg mindent elkövetünk, hogy 
az senkitől semmit el ne válasz-
szon. Kimegyünk egy vámunióig 
Magyarországgal, megszüntetjük 
az úgynevezett útlevélkényszert, 
hogy mindenki szabadon járhas-
son, és akkor a határnak vajmi 
kevés szerepe lesz.” 

Román Állami Levéltár, Buka-
rest, MNSZ iratok (ANIC, F. 27. 
UPM, d. 138/1945., 2. f.)

működése is. Átszervezték a  megyei és köz-
ponti vezetőségeit, júniusban pedig legfonto-
sabb intézményeit Kolozsvárról Bukarestbe 
helyezték, ezzel nagymértékben lerontva 
azok hatékonyságát. 1948 és 1952 között több 
olyan magyar értelmiségit is letartóztattak és 
zárták hosszú évekre börtönbe, akik jelentős 
szerepet töltöttek be a  Magyar Népi Szövet-
ségben és az erdélyi magyar kulturális élet-
ben (köztük Balogh Edgárt, Csőgör Lajost, 
Jordáky Lajost, Demeter Jánost).

A kommunista hatalomátvétel záró-
akordja Mihály király 1947. december 30-ai 
lemondatása volt. Még ugyanezen a  napon 
kikiáltották a  Román Népköztársaságot. 
Az 1948-ban megtartott választásokon a Népi 
Demokrácia Frontjába tömörülő kommu-
nisták és szövetségeseik nyertek. 1948 folya-
mán a román parlament és a kormány számos 
intézkedést foganatosított a  proletárdik-
tatúra megteremtése érdekében. Június-
ban államosították a nagyipari, a bányászati, 

a biztosító és szállító vállalatokat. Az augusz-
tusi oktatási és iskolareform keretében 
államosították az egyházi iskolákat, egysé-
ges alapokra helyezték az ifjúság ideológiai 
nevelését. Az  államosítás során teljesen 
felszámolták az önálló magyar gazdasági 
és kulturális intézményrendszert. Ezek az 
intézkedések látszólag egyformán sújtották 
az ország összes lakosát, azonban a  nemzet-
tudat megőrzésében, ápolásában fontos 
szerepet betöltő intézmények visszaszorítása, 
megszüntetése a  kisebbségeket érintette 
súlyosabban, hiszen a  többségi nemzet iden-
titástudatának ápolását a  különböző állami 
intézmények is elősegítették.

1948-ban létrehozták a titkosrendőrséget 
(Securitate), amit a rendőrség és a csendőr-
ség feloszlatása és a milícia felállítása köve-
tett. 1949-ben a  néptanácsrendszer beveze-
tésével a  kommunistáknak sikerült teljes 
mértékben hatalmuk alá vonni a  helyi köz-
igazgatást is. 

A kolozsvári Farkas 
utcai református temp-
lom az 1940-es években
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Nagy Mihály Zoltán – Vin-
ce Gábor (szerk.): Auto-
nomisták és centralisták. 
Észak-Erdély a két bevo-
nulás között (1944 szep-
tember – 1945 március). 
Erdélyi Múzeum Egyesület 
– Pro-Print Könyvkiadó, 
Kolozsvár – Csíkszereda, 
2003.

Nagy Mihály Zoltán: Érdek-
védelem és pártpolitika. 
In: Bárdi Nándor – Simon 
Attila (szerk.): Integrá-
ciós stratégiák a magyar 
kisebbségek történetében. 
Fórum Kisebbségkuta-
tó Intézet, Somorja, 2006. 
343–366.

Novák Csaba Zoltán: A Ro-
mán Kommunista Párt 
hatalmi szerkezetének ki-
építése Maros megyében, 
1944–1948. In: Bárdi Nán-
dor (szerk.): Autonóm ma-
gyarok? Székelyföld vál-
tozása az „ötvenes évek-
ben”. Pro-Print Könyvki-
adó, Csíkszereda, 2005. 
380–398.

R. Süle Andrea: Románia po-
litikatörténete 1944–1990. 
In: Hunya Gábor – Réti 
Tamás – R. Süle Andrea 
– Tóth László: Románia 
1944–1990. Gazdaság- és 
politikatörténet. Atlan-
tisz Medvetánc, Budapest, 
1990. 199–274.

Vincze Gábor: Illúziók és 
csalódások. Fejezetek a ro-
mániai magyarság második 
világháború utáni történe-
téből. Státus Könyvkiadó, 
Csíkszereda, 1999.

Vincze Gábor (szerk.): Tör-
téneti kényszerpályák – ki-
sebbségi reálpolitikák II. 
Dokumentumok a romániai 
magyar kisebbség törté-
netének tanulmányozásá-
hoz 1944–1989. Pro-Print 
Könyvkiadó, Csíkszereda, 
2003.

Tudja-e?

 � A  Román Kommunista Párt egyik meg-
határozó személyisége, Vasile Luka (Luka 
László) magyar származású volt és a székely-
földi Szentkatolnán született. Rendkívüli 
életpályát futott be. Hat elemi osztály után 
lakatosinasnak állt Brassóban. 1915-ben 
besorozták az osztrák-magyar hadseregbe. 
1919-től az RKP Brassó megyei tanácsának 
titkára. A két világháború közötti időszakban 
illegális pártmunka miatt többször is letar-
tóztatták. A csernovici börtönből a szovjetek 
szabadították ki. Miután megkapta a szovjet 

állampolgárságot, a  moszkvai rádió román 
nyelvű szerkesztőségében dolgozott. 1940–
1944 között az Ukrán Legfelsőbb Tanács kép-
viselője volt. 1944-ben visszatért Romániába. 
1945–1952 között több jelentős vezetői tiszt-
séget töltött be: tagja volt az RKP Központi 
Bizottságának, 1947–1952 között pedig gaz-
dasági miniszter. 1952-ben az RKP-n belüli 
frakcióharcok következtében jobboldali 
elhajlással vádolták meg és egy másik kor-
mánytaggal, Ana Paukerrel együtt letartóz-
tatták. A rá kirótt halálos ítéletet életfogytig-
lanra változtatták. 1963-ban halt meg a nagy-
enyedi börtönben.

Székely gazda fedeles („kóberes”) szekéren

Székelykeresztúr 1946-ban


