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A Ko runk 2003. feb ru á ri szá ma össze ál lí tást kö zölt – Sztá lin ha lá lá nak
  öt ve ne dik év for du ló ja ap ro pó ján – a ro má ni ai sztá li niz mus kor -

sza ká ról. A fo lyó irat igen szûk lá tó szög bõl, fe lü le te sen kö ze lít eh hez az iz gal -
mas, kö vet kez mé nye i ben az or szág mai tár sa dal mi be ren dez ke dé sé re is je -
len tõs ha tás sal bíró tör té ne ti kor szak hoz. Kri ti kám ban ál lás pon to mat igyek -
szem alá tá masz ta ni.

A ro mán és ma gyar tár sa da lom ku ta tók, tör té né szek 1990 utá ni ered mé -
nyei fe lõl néz ve hosszú hi ány lis tát ál lít hat nánk össze azok ról a szem pon tok -
ról, kér dé sek rõl, te ma ti kák ról, ame lyek nek he lye le he tett vol na egy olyan ki -
ad vány ban, amely nek a tör té ne ti ön is me re tünk gya ra pí tá sa is cél ja, leg alább is 
az ed di gi évek súly pon tos lap szá mai alap ján ezt jog gal gon dol hat juk. 

Nem tö rek szem a lap ala pos szem lé zé se, az írá sok egy ré sze rö vid ref le -
xió, amely ke vés is me re tet köz ve tít a tár gyalt idõ szak ról, má sok nem a tár -
gyalt kor szak ról szól nak. In kább né hány tár sa da lom tör té ne ti prob lé mát fel -
ve tõ mun ka ürü gyén konk re ti zá lom hi ány ér ze te met. 

El sõ ként Be lé nyi Gyu la A sztá li niz mus Ma gyar or szá gon: a Rá ko si rend szer c.
ki tû nõ ta nul má nya kap csán fel te he tõ kér dés, hogy mi ért hi ány zik a lap ból en -
nek ro má ni ai meg fe le lõ je? Egy olyan, ha son ló te ma ti ká jú, el iga zí tó ta nul -
mány, amely be ve zet né a Dej- kor sza kot, el mon da ná, hogy mi kor is kez dõ -
dött, med dig tar tott (jó val túl él te Sztá lint), mi lyen bel sõ di na mi ká val, in ten -
zív és lany hább idõ sza kok kal mû kö dött ná lunk ez a rend szer, mi lyen
tár sa dal mi vál to zá so kat ho zott, vagy in dí tott el. Saj nos nél kü löz nünk kell egy 
ilyen ta nul mányt a szó ban for gó Ko runkban, pe dig a leg fris sebb ro mán tár sa -
da lom tör té ne ti iro da lom nak van nak szá munk ra is meg is me rés re ér de mes –
és ránk, ro má ni ai ma gya rok ra is vo nat ko zó – ered mé nyei. Gon do lunk itt az
Ar hi ve le To ta li ta ris mu lui fo lyó irat ki lenc év fo lya má ban kö zölt ta nul má nyok ra,
vagy akár Ste li an Tãna se Eli te ºi so ci e ta te. Gu ver na rea Ghe org hiu-Dej 1948–1965



c. köny vé re, il let ve más szer zõk nek (De nis Del le tant, Vla di mir Tis mãne a nu, 
Ghiþã Io nes cu, Ioan Chi per, a sor foly tat ha tó) a ro má ni ai kom mu niz mus sal
fog lal ko zó mun ká i ra.

A fõ lap test ben két for dí tás ol vas ha tó: rész le tek Ro bert Levy ame ri kai tör -
té nész Glo ria ºi de cã de rea Anei Pa u ker c. po li ti kai bi og rá fi á ja egy fe je ze té bõl és
Mi cha el Sha fir re cen zi ó ja Levy köny vé rõl. Nem lá tom in dok olt nak, mi ért
ke rült az alig 9 ol dal könyv rész let mel lé a kö zel két szer ak ko ra ter je del mû re -
cen zió. Ta lán ér de me sebb lett vol na Levy köny vé bõl is olyan fe je zet for dí tá -
sát vá lasz ta ni, amely bõl nem az RMP bel sõ frak ció har ca i ról, ha nem a sztá li -
nis ta el nyo más tár sa dal mi fo lya ma ta i ról tu dunk meg töb bet: a ter ror ról, de -
por tá lá sok ról, ki vég zé sek rõl, az erõ sza kos kol lek ti vi zá lás sal szem be ni
pa rasz ti el len ál lás ról (lásd az em lí tett könyv Co lec ti vi za rea és Chi a bu ri ºi co lec tã ri
fe je ze te it). Vé le mé nyem sze rint a ha ta lom nak ki szol gál ta tott tár sa dal mi cso -
por tok sor sá ban be kö vet ke zett vál to zá sok jel zé se leg alább olyan fon tos lett
vol na, mint a po li ti kai ve ze tés fel sõbb szint jén zaj ló ádáz frak ció har cok is mer -
te té se. És itt el ér kez tünk a bí rált fo lyó irat szám leg sú lyo sabb hi á nyos sá gá ig:
az össze ál lí tás ból egy sze rû en ki ma radt a la kos ság kö zel há rom ne gye dé nek,
a tár sa dal mi ta lap zat, a tu laj don fosz tás ra ítélt pa raszt ság prob lé má já nak tár -
gya lá sa. An nak a drá má nak jel zé se amely nek ez a tár sa dal mi cso port ré sze se
volt. Pe dig az utób bi évek ben kö zölt le vél tá ri do ku men tu mok ban jócs kán
akad ro má ni ai ma gyar – kö ze lebb rõl szé kely föl di vo nat ko zá sú – ada lék is
a sztá li nis ta po li ti ká val szem be szál ló pa raszt ság ról és a ha tó sá gi erõ szak for -
má i ról. (lásd pl. a Dan Cã tã nuº és Oc ta vi an Ros ke szer kesz tet te Co lec ti vi za rea
ag ri cul tu rii în Ro mânia. Di men si u nea po li ticã. Vol. I. 1949–1953. kö te tet.) A Do ku -
men tum ro vat ba ezek bõl is le he tett vol na vá lo gat ni, hogy ne csak a po li ti kai és
kul tu rá lis elit sztá li niz mus sal szem be ni vi szo nyu lá sa i val, ha nem a pa rasz ti
tár sa da lom fel szá mo lá sá nak em be ri tra gé di á i val, a fa lu si la kos ság el len ál lá si
for má i val is is mer ked hes sen a kor szak iránt ér dek lõ dõ ol va só.  A kö zölt do ku -
men tu mok elé nem ár tott vol na egy ala po sabb el iga zí tó is mer te tõ, ami bõl pél -
dá ul ki de rül he tett vol na, hogy mi is volt an nak a so kat em le ge tett „Pán -
di-cikk”- nek a tar tal ma, mi ért ka vart po li ti kai vi hart. 

Nem csak a pa raszt ság, mint ma gán tu laj do non ala pu ló, eb bõl kö vet ke zõ -
en bi zo nyos au to nó mi á val ren del ke zõ és a po li ti kai cé lok ér de ké ben ne he -
zen moz gó sít ha tó tár sa dal mi osz tály fel szá mo lá sá nak fo lya ma tát nem kö vet -
het jük még érin tõ leg esen sem, más tár sa dal mi cso por to kat – kis ipa ro so kat,
ér tel mi sé gi eket, po li ti kai ül döz öt te ket – ért re tor zi ók ról, a tár sa dal mi disz kri -
mi ná ció vál to za tos for má i ról (va gyon el kob zá sok, nyug díj el vo ná sok, mun ka -
he lyi és is ko lai disz kri mi ná ció) sem tu dó sít a Ko runk sztá li niz mus-szá ma.
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Bár a sztá li niz mus a Ro mán Nép köz tár sa ság ban is im por tált tár sa da lom -
irá nyí tá si mo dell volt, a meg va ló su ló el nyo mó gé pe zet bü rok ra ti kus fel épít -
mé nye, ide o ló gi ai ter ror ja ro má ni ai, s min ket kö ze lebb rõl érin tõ en, a ma gyar 
több sé gû vi dé ke ken ma gyar cse lek võk kel tör tént: ma gyar pár tak ti vis ták, bü -
rok ra ták, ér tel mi sé gi ek, mun ká sok, sze gény pa rasz tok és más tár sa dal mi sze -
rep lõk ak tív rész vé te lé vel va ló sul ha tott meg. Jó né há nyan él nek még a sztá li -
nis ta kor szak ban köz éle ti, po li ti kai sze re pet vál la lók, vagy az ér tel mi sé gi pá -
lyán ak kor in du lók kö zül. Ez utób bi ak ból igen ke ve sek azok, akik élet út juk
e sza ka szá ról szám ve tést, me mo árt tet tek az asz tal ra. Pe dig igen hasz nos vol -
na a ro má ni ai ma gyar ság re á lis ön is me re te szem pont já ból a kor szak ra vo nat -
ko zó em lé ke zet anyag gya ra po dá sa: nem az ítél ke zés, ha nem a kö zel múl tunk
meg ér té se ér de ké ben. Ta lán ért he tõ vé le het ne ten ni az újabb nem ze dé kek
elõtt, hogy mi fé le függ õs égi vi szo nyok, kor lá to zá sok, disz kri mi ná ci ók, vagy
am bí ci ók és élet ér zé sek mû köd tek a tár sa dal mi mik ro vi lá gok szint jén, ami -
kor olyan fur csa sá gok tör tén het tek meg, hogy a föld mû ves apa ki ta gad ta a kol -
lek ti vi zá lás mel lett agi tá ló IMSZ-tag fiát, vagy ami kor pa rasz tok tíz ez re it hur -
col ták bör tön be, kény szer mun ká ra az ál la mi erõ szak szer ve ze tek se géd le té -
vel, mi köz ben az írók sze líd, kék sze mû mi li cis ták ról, tol vaj ko dó pa pok ról,
ál nok ku lá kok ról ír tak (volt no vel lis ta, aki „fõ ku lák”-ká nyilvánította a római
pápát).

De me ter Szi lárd vers mon tá zsa az Utunk 1949-es és 1953-as év fo lya ma i -
ból öt le tes kí sér let, ta lán majd akad az iro da lom és ha ta lom vi szo nyá nak mo -
no gra fi kus fel dol go zá sá ra vál lal ko zó iro da lom tör té né szünk is – a ro mán
esszé i ro da lom nak nem rég szü le tett egy ha son ló te ma ti ká jú tel je sít mé nye Eu -
gen Neg ri ci tol lá ból –, aki majd do ku men tál ja és ér tel me zi ho gyan, mi lyen
tár sa dal mi, po li ti kai, mo rá lis fel té tel rend szer ben vál ha tott az er dé lyi ma gyar
vers- és pró za iro da lom a po li ti kai szán dé kok si lány szó csö vé vé, a tár sa da lom
va ló sá gos vi szo nya i nak áb rá zo lá sá tól messze-messze el ru gasz ko dott pro duk -
ci ó vá. Aki túl zot tan el fo gult nak gon dol ja elõb bi ki je len té se met – hogy ti. az
iro da lom nem a ko ra be li va ló sá got, ha nem a po li ti kai ide o ló gia kö ve tel mé -
nye i nek meg fe le lõ va ló sá got konst ru ál ta – an nak el mon da nám sze mé lyes ta -
pasz ta la to mat. Mi u tán át bön gész tem több fo lyó mé ter le vél tá ri irat anya got –
zö mé ben szé kely föl di fa lu si nép ta ná cso kon ké szül te ket – a sztá li nis ta kor -
szak elsõ sza ka szá ról (nagy já ból 1949 ele je–1953 vége) és át ol vas tam több tu -
cat – nem csak ér tel mi sé gi ek tõl szár ma zó – em lé ke zést a ku lák sors ról, és in -
ter jú kat ké szí tet tem idõs fa lu si em be rek kel, össze gyûlt némi (ter mé sze te sen
to váb bi ki egé szí té sek re szo ru ló) is me re tem a kor szak fa lu si tár sa dal mi vi szo -
nya i ról. Ek kor arra gon dol tam, lás suk mit mon dott ugya neb ben az idõ ben az
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iro da lom e kor szak élet vi szo nya i ról? Né hány el be szé lés kö tet és egy an to ló -
gia (Ha zánk ma gyar el be szé lõi. Ál la mi, iro dal mi és mû vé sze ti ki adó, Bu ka rest,
1954) el ol va sá sa után arra a meg ál la pí tás ra ju tot tam, hogy bi zony író ink igen
sze lek tí ven áb rá zol ták a ko ra be li va ló ság té nye it, sõt egye sek, a hi va ta los ide o -
ló gia el vá rá sa i nak meg fe le lõ en, pél dát lan mó don ha mi sít ot ták azt.

Mér ték adó tör té né szek, po li to ló gu sok 1948–49-re te szik a sztá li niz mus
ro má ni ai be ren dez ke dé sét – eb bõl kö vet ke zik, hogy a lap ban La ka tos Ist ván
és Ben kõ Le ven te egyéb ként fon tos és újat hozó írá sai nem a sztá li nis ta idõ -
ket idé zik. 

Lász ló-Her bert Márk ta nul má nya a Sztá lin vá ros sá ke resz telt 1950–1960 
kö zöt ti Bras só ról jel zi tu laj don kép pen azt az irányt, amely felé tá gí ta ni le he -
tett vol na a fo lyó irat te ma ti ká ját: a kor szak tár sa dal mi szfé rá já nak je len sé gei
felé. Hogy az ol va sói hi ány ér zet nek ala pos okai van nak és nem va la mi fé le ext -
ra kí ván ság ban gyö ke re zik, azt el sõ sor ban a ma gyar tör té ne ti iro da lom e kor -
szak ra vo nat ko zó ered mé nyei in do kol ják. Meg kell em lí te nünk, hogy a sztá li -
ni kor szak ról már jó más fél év ti zed del eze lõtt olyan ku ta tói szem pon tok alap -
ján tet tek fel kér dé se ket, és ad tak vá la szo kat – ma gyar nyelv te rü le ten –, amely 
szem pon tok a Ko runk lap ja in még ma sem je len nek meg. (Pél dá ul 1988-ban
a Szá zad vég ha sáb ja in Lit ván György és Sza bó Mik lós a sztá li niz mus lé lek ta -
ná ról és a hét köz na pi sztá li niz mus ról cikk ezett.) 

Ma már Er dély ben is van nak a sztá li nis ta idõ szak tár sa dal mi je len sé ge i -
vel (kol lek ti vi zá lás, ál la mo sí tás, ma gyar szö vet ke ze ti tu laj don ki sa já tí tá sa)
fog lal ko zó, pá lyá juk ele jén álló fi a tal ma gyar tör té né szek, akik bi zo nyá ra szí -
ve sen vet ték vol na, ha a szer kesz tõk ál tal meg szó lít tat nak egy-egy rö vi debb
dol go zat ere jé ig.

Va ló já ban az a tör té ne lem fel fo gás vi tá ra in ger lõ, amely nek je gyé ben ez
a Ko runk szá mot szer kesz tet ték. Az a kon cep ció, amely a múlt ese mé nye i nek, 
fo lya ma ta i nak re konst ru á lá sá ban a po li ti kai, kul tu rá lis, gaz da sá gi stb. eli te -
ken kí vül nem igen lát meg más tár sa dal mi cso por to kat, sze rep lõ ket, a ha tal -
mi szfé rán kí vü li ek prob lé má i ra tár sa dal mi sú lyuk hoz fog ha tó je len tõ sé gük -
re meg egyál ta lán nem fi gyel. Nem tö rõ dik a szub kul tu rá lis hát te rek kel, a tör -
té nel met csi ná ló em be rek és cso por tok kö zöt ti függ õs égi kap cso la tok kal,
a ha ta lom ta go ló dá sá nak fo lya ma tá val. Ho gyan épült ki a párt ál lam egy fa lu -
ban, vagy vá ros ban, ho gyan si ke rült az ide o ló gi á nak meg osz ta ni a he lyi tár sa -
dal ma kat, át ren dez ni a lo kál is sze rep vi szo nyo kat? A ha son ló kér dé sek, me -
lyek a fen ti tör té né szi pa ra dig má ban fel sem me rül nek, tovább sorolhatók. 

Nem rég egy ma gyar or szá gi – az er dé lyi vi szo nya in kat ala po san is me rõ –
tör té nész a je len kor tör té net kap csán a ro má ni ai ma gyar ság ön is me re ti
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anal fa be tiz mu sát em le get te. Nem ez az a hely, ahol rész le te i ben ki fejt he tõ le -
het ne, mi ért ad ha tunk iga zat neki. Saj nos a kö zel múl tunk ese mé nye i re, fo lya -
ma ta i ra bo ru ló ho mály osz la tá sá hoz a Ko runk ez al ka lom mal – vé le mé nyem
sze rint – nem sok ban já rult hozzá. 

Ma nap ság már nem is ér de mes „a nyom da ör dö ge” be kez dés hez bõ sé ge -
sen kí nál ko zó pél dá kat cso kor ba gyûj te ni: be tû hi bák, a so rok kö ze pén el vá -
lasz tó je lek a bí rált lap szám ban is elõ for dul nak. Az azon ban, hogy egyik do ku -
men tum utol só mon da ta be le lóg a kö vet ke zõ ro vat írá sá ba (ld. 119–120.),
gon do lom az edzet tebb ol va sók hi ba tû ré si ha tá ra it is meg ha lad ja.

240 OLÁH SÁN DOR




