












 
 

 
7

 

 

 

Exerciţiul necesar al distanţării 
 

 

Unul dintre obiectivele majore ale Institutului pentru 

Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN) este analiza 

dinamicilor şi a proiectelor identitare specifice comunităţilor 

minoritare din România. Desigur, pentru programa de cercetare, 

situarea în contemporaneitate este prioritară, dar orice asemenea 

întreprindere necesită un orizont temporal mai amplu. În acest 

context, pentru a înţelege anumite temeri, proiecte identitare şi 

instituţional-legale ale minorităţii maghiare din România este 

necesară o anumită distanţare în timp. Trebuie trecute în revistă 

evenimentele şi procesele sociopolitice (în mare parte nefaste) care 

au afectat această comunitate. Spre exemplu, dacă cineva doreşte să 

aibă o înţelegere mai profundă (dincolo de superficialul asumat al 

unui talk-show) a proiectelor de autonomie din Secuime, în mod 

inevitabil trebuie să cunoască impactul sociopolitic al (pseudo?)-

autonomiei ce a funcţionat în această regiune în perioada comunistă, 

respectiv obiectivele, conţinutul şi natura controlului teritorial-

administrativ inaugurat de reforma administrativă din 1968. Cartea 

de faţă oferă (e drept şi firesc, doar pentru un număr limitat de 

aspecte) posibilitatea unor asemenea contextualizări istorice. 
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O parte importantă a studiilor adunate în această carte au 

fost produse în diferite contexte instituţionale, deci nu sunt neapărat 

rodul cercetărilor desfăşurate în cadrul ISPMN sau sprijinite de acest 

institut. În unele cazuri, versiuni anterioare ale textelor au fost deja 

publicate (majoritatea) în limba maghiară. Cu toate acestea, volumul 

de faţă nu este o simplă colecţie de studii, reciclate prin traducere. 

Autorii au redactat articolele, au adaptat traducerea pentru a 

corespunde exigenţelor publicării pentru o audienţă mai largă decât 

cercul relativ restrâns al specialiştilor în istoria comunismului. 

Aşadar, volumul constituie un act de diseminare orientată către 

aceia care râvnesc să înţeleagă determinările istorice ale unor idei, 

proiecte comunitare şi identitare prezente, către categoriile care 

doresc să-şi asume un trecut care, cu toate că nu e  prea îndepărtat, 

nu este nici suficient  cunoscut. 

Trecutul – pentru cei care-l trăiesc ca memorie – este în mod 

ineluctabil marcat de intensitatea emoţiilor, iar memoriile 

comunismului arareori sunt neutre din punct de vedere emoţional. 

Cu toate acestea, scrierea istoriei reprezintă un exerciţiu sistematic al 

distanţării, componentele esenţiale ale unei asemenea atitudini fiind 

grija pentru detalii, asumarea ambiguităţii unor situaţii, a 

ambivalenţei unor persoane etc.  

Aceste puncte comune despre perspectiva istoriografică îşi 

au rostul dacă analizăm structura pe generaţii a autorilor volumului 

de faţă. Pe lângă unii  cercetători deja consacraţi ai istoriografiei 

comunităţii maghiare din România în perioada comunismului 

(Nándor Bárdi sau Gábor Vincze, iar sub anumite aspecte József 

Gagyi şi Stefano Bottoni), regăsim numele unor autorii care aparţin 

unei noi generaţii de istorici. Aceştia din urmă – Márton László, Klára 

Lázok, Mihály Zoltán Nagy, Zoltán Csaba Novák, Ágoston Olti – pe de 
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o parte, au avut vârste prea fragede în timpul comunismului, pentru 

ca judecata lor să fie marcată de emoţiile unui trecut nefast. Pe de 

altă parte, şi-au început cariera de istoric într-o perioadă de 

profesionalizare a înţelegerii modului în care a funcţionat regimul 

comunist. Aşadar, mai tinerii istorici se află la o intersecţie destul de 

particulară a biografiilor proprii cu trecutul: nu sunt tentaţi să-şi 

verse năpasta pricinuită de vremuri nefaste şi nici nu sunt provocaţi 

de aproprierea relativă a subiectului, ei respectând pe deplin 

canoanele unei discipline în curs de reînnoire. În acest context, 

volumul se constituie ca o antologie ad hoc a unei generaţii 

promiţătoare, o generaţie neangajată  faţă de un trecut care, totuşi, 

marchează semnificativ prezentul. 

 

István Horváth 

Preşedinte ISPMN 
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Nándor BÁRDI 
Momente de cotitură şi grupări generaţionale în istoria 
minorităţii maghiare din România (1918–1989) 

 
Studiul de faţă trece în revistă cele mai importante momente 

de cotitură din istoria minorităţii maghiare din România, analizând 
grupurile generaţionale ale elitei maghiare, precum şi sistemele 
relaţionale de integrare. În prima parte prezint cadrele interpretative, 
aceasta fiind urmată de prezentarea momentelor de cotitură şi a 
problemelor-cheie ale perioadei respective. În continuare voi descrie 
grupurile generaţionale reprezentative ale comunităţii minoritare 
maghiare. Cea mai însemnată parte a studiului se ocupă cu analiza 
atitudinii grupurilor generaţionale faţă de propria lor societate, faţă 
de problema integrării în societatea română, respectiv a relaţiei lor 
cu Ungaria. 
 

Ágoston OLTI 
Comuniştii români şi problema Ardealului, 1944–1946 

 
În acest studiu am prezentat evoluţia poziţiei Partidului 

Comunist în perioada cuprinsă între „ieşirea din război” de la 23 
august 1944 şi Conferinţa de Pace de la Paris din 1946, precum şi 
consecinţele acestui fenomen. În perioada 1944–1946, Partidul 
Comunist Român şi conducătorii acestuia se delimitau treptat de 
poziţia Partidului din perioada interbelică, îndreptându-se în direcţia 
reprezentării intereselor naţionale româneşti. Acest proces se va 
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contura mult mai evident în cazul în care se compară atitudinea 
adoptată de comuniştii români în 1945–1946 şi „principiul 
autodeterminării care include şi separarea”, din perioada interbelică, 
ori concepţia asupra unui Ardeal independent, elaborată în 1944 de 
unul dintre teoreticienii aflaţi la conducerea partidului, Valter 
Roman. 

Am analizat evenimentele din punctul de vedere al centrului 
de putere al Partidului Comunist, situat la Bucureşti, încercând un alt 
mod de a trata problematica din acea epocă. 
 

Mihály Zoltán NAGY 
Protejarea intereselor etnice sau urmărirea liniei PCR. 
Funcţia de reprezentare a intereselor a Uniunii Populare 
Maghiare 

 
În urma tratatelor de pace de la sfârşitul Primului Război 

Mondial, elita politică maghiară din România a înfiinţat partide mai 
mult sau mai puţin independente, organizate pe criterii etnice, 
adaptându-se mereu la condiţiile politice. Aceste partide şi-au fixat 
ca obiectiv protejarea intereselor comunităţii maghiare din România. 
De aici rezulta clar faptul că, în ceea ce priveşte relaţiile dintre 
comunitatea maghiară şi statul român, aceste partide şi-au asumat 
rolul de protejare/reprezentare a intereselor minorităţii maghiare. 
În studiul meu am căutat răspuns la întrebarea dacă, în cazul Uniunii 
Populare Maghiare (UPM), înfiinţate în toamna anului 1944, această 
funcţie există sau nu. În cazul în care răspunsul este afirmativ, 
rămâne de aflat pe ce considerente ideologice şi juridice a fost bazată 
această politică cu funcţii de protejare/reprezentare şi ce fel de 
structuri instituţionale şi de reprezentare proprii s-au înfiinţat pentru 
protejarea şi exercitarea drepturilor minorităţilor. 
Totodată, ar fi de dorit să cunoaştem motivele conflictelor create în 
interiorul organizaţiei, conflicte generate de stabilirea priorităţilor 
partidului: UPM trebuie să-şi desfăşoare activitatea ca o organizaţie 
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de masă, sau, din contră, să funcţioneze mai ales ca un reprezentant 
al intereselor minorităţii. Trebuie să aflăm şi în ce măsură această 
contradicţie a influenţat locul UPM în sistemul român de partid. 
 

Gábor VINCZE 
Naşterea unei „organizaţii-fantomă” în România: 
Consiliul Oamenilor Muncii de Naţionalitate Maghiară 

 
Studiul prezintă împrejurările înfiinţării unei instituţii-fantomă a 

etniei maghiare în epoca ceauşistă. În anul 1968, starea de spirit a elitei 
maghiare din România se caracteriza printr-o nemulţumire 
profundă, fapt cu care Ceauşescu a fost confruntat cu ocazia 
întâlnirii cu intelectualii din 28 iunie. Şi totuşi, crearea acestei instituţii 
nu s-a înfăptuit conform aşteptărilor maghiarilor, ci s-a datorat politicii 
mai tolerante în privinţa naţionalităţilor, aplicată ca urmare a crizei de 
după invadarea Cehoslovaciei. Conform autorului, Consiliul Oamenilor 
Muncii de Naţionalitate Maghiară (la fel ca şi organizaţia similară 
germană), poate fi considerat o organizaţie-fantomă, deoarece nu 
dispunea nici de structură orizontală şi verticală, nici de membri sau de 
buget propriu. Consiliul a fost convocat datorită intereselor de moment 
ale conducerii partidului, dar nu şi cu intenţia ca acesta să transmită 
interesele minorităţii către conducerea partidului. 
 

Zoltán Csaba NOVÁK 
Politica naţională a PCR la sfârşitul anilor ’60 şi 
începutul deceniului următor 

 
Începând din 1965, noua conducere de partid, în frunte cu 

Nicolae Ceauşescu, a manifestat un interes mai vizibil faţă de 
problema naţională, comparativ cu ultimii ani ai regimului Dej. 
Pentru recâştigarea încrederii minorităţilor, lângă CC al PCR a luat 
naştere în 1965 o comisie care se ocupa de problemele 
naţionalităţilor. Anul 1968 a fot un moment istoric deosebit în viaţa 
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politică a ţării, atât în cea externă, cât şi în cea internă. Pe plan 
extern, noua conducere de partid a continuat linia politică elaborată 
în perioada Dej. Pe plan intern a fost elaborat un imens plan socio-
economic de transformare a societăţii: reforma administrativă, 
pregătirile sistematizării, continuarea industrializării şi, nu în ultimul 
rând, prin introducerea practică a termenului de naţiune socialistă, 
omogenizarea socială. Anul 1968 a fost unul decisiv şi în politica 
naţională a PCR. Pentru a duce la capăt atât proiectele de politică 
externă, cât şi pe cele interne, Ceauşescu avea nevoie de o societate 
pacificată, inclusiv în cadrul minorităţilor naţionale. Cu ocazia 
reformei administrative din 1967–1968 conducerea de partid a 
manifestat o atenţie sporită şi faţă de cerinţele minorităţilor, 
acceptând chiar şi compromisuri, mai ales în cazul regiunii secuieşti. 
Un alt moment important în politica faţă de minorităţi a fost 
constituit de întâlnirea conducerii de partid cu reprezentanţii 
intelectualilor germani şi maghiari. Întâlnirea a avut menirea de a 
canaliza tensiunile acumulate în societăţile respective şi de a găsi un 
compromis cu elitele reprezentative. Cererea referitoare la crearea 
unor organe reprezentative ale minorităţilor pe baza dreptului 
colectiv a fost respinsă de către conducerea de partid, însă cu ocazia 
înfiinţării Frontului Unităţii Socialiste, în 1968, au fost create 
Consiliile Oamenilor Muncii pentru Naţionalităţi. Consiliile nu aveau 
un statut juridic propriu, erau înfiinţate pentru a prezenta şi a difuza 
politica partidului în rândurile minorităţii respective. Totuşi, în primii 
ani ai existenţei lor, acestea au funcţionat ca şi nişte „curele de 
transmisie”, având posibilitatea de a îndeplini şi rolul unor foruri care 
îndreptau atenţia conducerii de partid către anumite probleme ale 
minorităţilor naţionale, ce necesitau soluţionarea. 
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József GAGYI 
Construcţia mecanismelor relaţionale centru–periferie 
în România primilor ani ai epocii comuniste 

 
Până la jumătatea anilor ’60, ritmul dezvoltării economice 

din România a atins cote înalte. Consecinţa acestui lucru a fost 
consolidarea legitimităţii puterii comuniste. În această etapă, puterea 
politică a pus bazele administraţiei şi ale evoluţiei unitare a ţării. În 
consecinţă, la sfârşitul anilor ’40 şi începutul anilor ’50, puterea a 
fost nevoită să-şi realizeze structurile de control al periferiilor. În 
prezentul studiu de caz vom analiza tocmai acest gen de activitate ce 
avea ca menire dominarea periferiilor. 
 

Stefano BOTTONI 
Înfiinţarea Regiunii Autonome Maghiare în anul 1952. 
Dictat sovietic sau strategie de consolidare? 

 
Studiul de faţă prezintă geneza Regiunii Autonome Maghiare 

pe baza noilor surse arhivistice ruseşti şi române. În centrul atenţiei 
acestui studiu se află impactul politic şi psihologic al înfiinţării 
Regiunii Autonome asupra relaţiilor interetnice din Transilvania. 
Regiunea Autonomă Maghiară reprezintă un caz interesant şi aparte 
în ceea ce priveşte politica statelor comuniste din Europa de Est faţă 
de naţionalităţi. Împreună cu experimentul federativ iugoslav, RAM 
s-a numărat printre puţine exemple de politică integrativă faţă de 
minorităţi din Europa de Est postbelică şi a reprezentat o încercare 
reală de a rezolva problema naţională prin oferirea unei autonomii 
administrativ-teritoriale Secuimii, care avea populaţie predominant 
maghiară. 

Regiunea Autonomă Maghiară, a cărei înfiinţare a fost 
impusă Partidului Muncitoresc Român de către conducerea sovietică 
, a avut premisele ideologice în ideea autonomiei teritoriale elaborate 
de Lenin şi Stalin la începutul anilor ’20. Maghiarii din Secuime au 
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devenit – utilizând o expresie sovietică – „naţiune titulară” cu 
drepturi culturale vaste. Pe de altă parte, puterea centrală română a 
folosit această Regiune ca instrument de integrare a minorităţii 
maghiare în structurile statului comunist.  

Cadrul ideologic internaţionalist în care puterea comunistă a 
încercat să plaseze înfiinţarea RAM n-a reuşit să pune capăt 
persistenţei simbolurilor naţionale române şi maghiare, nici 
resentimentelor reciproce, care puteau fi mobilizate uşor de către 
Partid. 
 

Zoltán Csaba NOVÁK 
Impactul reformei administrative din 1968 asupra 
politicii PCR faţă de minoritatea maghiară 

 
La finele anilor ’60, România a realizat manevre politice 

îndrăzneţe; totodată, prin reforma administrativ-teritorială a început 
realizarea noilor structuri economice şi sociale gândite de Partid şi 
schimbarea elitelor, ceea ce presupunea o susţinere consistentă din 
partea societăţii. În prima parte a anului 1968 s-a terminat reforma 
administrativ-teritorială, în decursul căreia a fost pusă pe tapet şi 
problema naţională, mai cu seamă cu ocazia împărţirii teritoriale a 
Ţinutului Secuiesc. Înfiinţarea unei unităţi administrativ-teritoriale 
unitare în Secuime, bazată pe drepturi colective, care ar fi putut să 
ocupe locul fostei Regiuni Autonome Maghiare s-a conturat doar la 
nivel teoretic, în practică neexistând suficientă voinţă politică pentru 
acest lucru. Totodată, elita de partid şi intelectualitatea din Ţinutul 
Secuiesc nu au devenit în exclusivitate învinşii reformei, deoarece în 
urma unui lobby, precum şi a unor lupte politice anevoioase şi 
îndelungate au fost înfiinţate două judeţe noi, Harghita şi Covasna, 
cu populaţie majoritar maghiară. În judeţele nou înfiinţate au existat 
apoi mai multe posibilităţi în ceea ce priveşte păstrarea şi dezvoltarea 
culturii minoritare şi a vieţii economice din regiune.  
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József GAGYI 

Începuturile modernizării într-o regiune înapoiată din 
România. Putere, profesionalism, transformare 

 
Studiul prezintă date despre începuturile modernizării 

economice, infrastructurale şi sociale în regiunea Ţinutului Secuiesc. 
Din 1958 se observă o activitate de cercetare şi planificare, iar în anii 
’60 atât în mediul urban, cât şi în mediul rural se intensifică ritmul 
dezvoltării şi integrarea forţei de muncă specializate în economie. 
Procesele întâlnite în anii ’70 au fost încetinite în anii ’80, iar în 
deceniul următor au devenit haotice şi multidirecţionale. După cel 
de-al Doilea Război Mondial şi până la începutul mileniului nou, 
perioada de dezvoltare cu cele mai mari succese din România este 
cea cuprinsă între începutul anilor ’60 şi începutul anilor ’70. 
 

Stefano BOTTONI 
Teroare politică şi naţională. Bilanţul statistic şi 
funcţiile represaliilor din anii 1956–1961 

 
Studiul de faţă analizează felul în care autorităţile române au 

gestionat impactul Revoluţiei din 1956 asupra populaţiei maghiare, 
din punct de vedere politic şi al siguranţei statului, precum şi în ceea 
ce priveşte campania de epurare şi intimidare colectivă care a 
culminat în perioada 1958–1959, evenimente ce au dus la geneza 
statului naţional român comunist. Analiza, bazată pe documente 
provenite din Arhiva CNSAS, are în centrul atenţiei evenimentele 
petrecute în Transilvania, unde reacţiile politice faţă de Revoluţia 
ungară s-au amestecat cu tensiunile interetnice manipulate de 
conducerea Partidului şi de Securitate. Manipulările conştiente şi 
motivele neîntemeiate de îngrijorare în privinţa securităţii au fost 
urmate din 1958 de represiuni masive împotriva minorităţilor, 
printre ele împotriva maghiarilor şi a evreilor.  
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Márton LÁSZLÓ 
Întocmirea listelor de chiaburi în judeţul Mureş/raionul 
Târgu Mureş între 1949–1957 

 
Studiul prezintă un instrument al dictaturii comuniste, cu 

ajutorul căruia erau persecutaţi întreprinzătorii rurali şi gospodarii 
înstăriţi ai satelor: întocmirea listelor de chiaburi. Ca arie geografică, 
studiul se limitează la judeţul Mureş – după 1950, raionul Târgu 
Mureş. Ideologia comunistă a acuzat întreprinzătorii rurali şi 
gospodarii înstăriţi de exploatarea altor persoane şi i-a ruinat prin 
măsuri economice discriminatorii (plata de taxe şi impozite mărite, în 
general, cu 50% faţă de alte persoane). Impunerea acestei majorări se 
realiza pe baza listelor de chiaburi, întocmite în fiecare an. 

Studiul se axează pe cercetarea modului în care a fost 
întocmită lista chiaburilor. Criteriile economice erau repede 
schimbate cu cele politice şi – mai grav – ele nu erau niciodată destul 
de clare, ceea ce a dat posibilitatea celor care le-au întocmit să se 
răzbune pe consătenii lor, numindu-i chiaburi. 

Gheorghe Gheorghiu-Dej a utilizat scăderea numărului 
chiaburilor în anii 1950–1951 ca pe o armă în lupta politică pentru 
putere. Ca urmare, în 1952, numărul chiaburilor s-a dublat în 
raionul Târgu Mureş. După ce Gheorghe Gheorghiu-Dej a ieşit 
învingător din lupta pentru putere, a scăzut presiunea asupra 
autorităţilor locale şi a societăţii. Acest fapt s-a materializat – printre 
altele – în scăderea treptată a numărului chiaburilor, până în anul 
1957. Întocmirea listelor de chiaburi s-a terminat în 1959, cu 
declararea lichidării în România a exploatării omului de către om. 
 

Klára LÁZOK 
Cartea tipărită şi cenzura în România anilor 1950–1960 

 
Studiul de faţă tratează cenzura anilor ’50, pe baza 

materialului arhivistic al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor, 
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studiat la Arhivele Naţionale Istorice Centrale. Pe baza acestui 
material arhivistic şi sprijinindu-se pe bibliografia de până acum a 
acestui fenomen, am dorit în primul rând să trecem în revistă 
mecanismele de interior ale editării cărţilor din această perioadă şi să 
prezentăm principalele organisme ale acestui mecanism. În acelaşi 
timp, acest material prezintă şi un studiu de caz: pe baza dosarelor 
DGPT, a listelor operelor cenzurate de către acest organ, precum şi a 
anexelor ataşate cu motivarea cenzurării diferitelor cazuri, am 
întocmit o tipologie a principalelor teme considerate periculoase de 
către puterea comunistă. 
 

Márton LÁSZLÓ 
János Máthé – omul şi sistemul 

 
Studiul de faţă are ca scop analiza dosarului de Securitate al 

unui intelectual sătean din judeţul Covasna, János Máthé. Partea 
introductivă conţine o prezentare privind biografia acestuia, opera şi 
mentalitatea sa. Născut în 1898, într-o familie de gospodari înstăriţi, 
János Máthé a avut studii medii şi a participat la primul Război 
Mondial. În perioada interbelică a lucrat ca şef de producţie la o 
exploatare de lemne, iar după 1940 ca agricultor. 
János Máthé a ajuns în atenţia organelor de Securitate încă din anii 
’50 din cauza activităţii sale politice, publice şi a celei de istoric. Cu 
mici sau mari întreruperi, Securitatea l-a urmărit până la moartea sa 
(1986). I s-a deschis şi citit corespondenţa, informatorii au raportat 
despre activitatea sa şi s-a încercat influenţarea cercetărilor şi a 
conţinutului lucrărilor publicate de el. În încheierea acestei analize 
sunt prezentate câteva concluzii generale privind modul de 
funcţionare a Securităţii. 
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ABSTRACTS 

 
 
 

Nándor BÁRDI 
Breakpoints and generation groups in the history of the 
Hungarian minority in Romania (1918–1989) 

 
This study reviews the most important breakpoints in the 

history of the Hungarian minority in Romania and the strategies of 
the generation groups of the Hungarian minority elite. First I 
introduce the interpretation frames, and then I review the 
breakpoints and key issues of the given period. After that I outline the 
generation groups. The rest of the study covers the attitude of each 
generation group to their own minority society, the integration 
within Romania, the relationship with Hungary and also to the 
general ideological trends. 
 

Ágoston OLTI 
The Romanian communists and the question of 
Transylvania between 1944 and 1946 

 
In the period between 1944 and 1946 the Romanian 

Communist Party (RCP) and its leaders gradually delimited 
themselves from the party opinion professed between the two world 
wars, and they positioned themselves in the direction of representing 
the Romanian national interests. This process becomes most striking 
for us if we compare the Romanian communist standpoints dating 
from the period 1945–1946 with the “autonomy principle containing 
dissidence” between the two world wars, or the conception of an 
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independent Transylvania written in 1944 by one of the party’s 
leading theorists, Valter Roman. The present paper deals with the 
changes intervened in the standpoint of the communist party 
between the break away on the 23rd August 1944 and the 1946 
Paris Peace Conference, as well as the consequences of the whole 
process. This problematic has practically no literature in either 
Hungarian, or Romanian respects. Hungarian historical research has 
dealt so far with the minority political concerns of the question. The 
period’s otherwise most interesting aspect for the historians is, 
without doubt, the transition, that is the history of the Soviet military 
administration. That is why both the Hungarian and the Romanian 
sides have presented an interpretation of this period, which, in most 
cases, tend to be each other’s opposites, yet both are characterized 
by being centred on the region of Cluj. The present author has a 
different approach as he analyses the events from the perspective of 
the party’s Bucharest headquarters, thus offering a new approach. 
 

Mihály Zoltán NAGY 
Protecting ethnic interests or following the path of the 
Romanian Communist Party. The Hungarian Popular 
Union’s role in the safeguarding the ethnic interest 

 
After WW II the organization of the political life of 

Hungarians of Transylvania was influenced on the one hand by the 
interests of the Soviet Union growing more and more into the only 
political power of the region and the other hand by the ability of the 
Hungarian Popular Union founded with communist help and of its 
leaders to enforce their political interests as a national minority 
within the policy regarding Hungarians of Romania of the state and 
of the leadership of the national minority’s party. 

Due to the shortness of the work hereby a comprehensive 
presentation of the HPU cannot be undertaken, instead focus will be 
directed to outlining the role played by the HPU in this context. The 
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HPU’s function will be presented both from the perspective of the 
policy regarding Hungarians of the Romanian state, respectively 
from the perspective of the changes in power relations and from that 
of the self-organizational, integration and institutionalization of the 
Hungarian minority. At the same time the HPU had to face two 
challenges: to keep up the function of securing votes and to do 
political “re-education” as one of the mass organizations of the 
Romanian Communist Party and to be the organization protecting 
the interests of the Hungarians of Romania, i. e. to be a Hungarian 
party. 
 

Gábor VINCZE 
The birth of the National Council of Workers of 
Hungarian Nationality – a Romanian “phantom-
organization” 

 
The study represents the circumstances of the establishment 

of a gentilitial “phantom organization” of the Ceauşescu era. In 1968 
the Hungarian intellectual community of Romania was featured by 
significant dissatisfaction, which Ceauşescu faced with on the 
meeting of the 28th of June. However, the establishment of the 
organisation was not the result of the Hungarian expectations, but 
the minority – policy, becoming more permissive, due to the crisis 
occurring in consequence of the blast of Czechoslovakia. According 
to the author the National Council of Workers of Hungarian 
Nationality (just as the similar German organization) can be 
considered as a “phantom organization”, because it had no 
horizontal or vertical structure, it had no membership or cost 
accounting and it was convened only in accordance of the 
momentary interest of the party leaders. Furthermore, it was 
established not with the goal of articulating the minority interests 
toward the party leaders. 
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Zoltán Csaba NOVÁK 
The national policy of the RCP (Romanian Communist 
Party) at the end of the 60’s and at the beginning of the 
next decade 

 
Beginning with 1965 the new party leadership in front with 

Nicolae Ceauşescu showed a visible interest towards the nationality 
problem. To win over the minorities in 1965 they set up a 
commission to address the problem, this commission was a direct 
subordinate of the Party’s Central Committee. The year 1968 marks a 
historic moment, both from the foreign affairs and internal affairs 
point of view. Regarding the foreign affairs the new leadership 
continued a policy set up by Dej. As far as the internal affairs are 
concerned, things were different, there were massive plans to 
reorganise the whole society: administrative reform, systematization, 
massive industrialization and creating a homogeneous society by 
applying a socialist label to the Romanian society. 

1968 represented a decisive year regarding the Party’s policy 
towards the minorities. In order to accomplish his great plans, 
Ceauşescu needed a pacified society and this included the minorities 
as well. During the administrative reform, carried out through 1967–
1968, the Party leadership paid great attention to the needs of the 
minorities, in some cases – like the Sekler Regions – they even 
compromised. 

Another important moment was when the leadership met 
with the representatives of the Hungarian and German minorities. 
The goal was to pacify the intellectuals of these two groups and to 
find a way in order to ease the tensions. The Party leadership rejected 
the idea of setting up representative forums of the two minorities, but 
in 1968 once the Front of Socialist Unity was created, there were also 
set up Commissions for the nationalities. These Commissions had to 
represent and carry out Party orders inside the minority populations. 
Though in the first couple of years they had almost no power, the 
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Commissions managed to channel the Party’s attention to problems 
that needed to be solved regarding the minorities. 
 

József GAGYI 
The construction of centre–periphery relational mecha-
nisms in the first years of communism in Romania 

 
The paper presents a case study from the first years of 

communist power, a controlling action from the part of the centre 
over the periphery at the beginning of 1951, after the administrative 
and territorial change called “raionization”. After presenting the 
events, the paper gives an interpretation of the normative and 
formative mechanisms used by the new communist power. The 
consolidation of the central power is realized through direct 
interventions, cadre exchange, and by putting more emphasis on the 
power hierarchy. 

The case presented, among others, draws attention to a 
minor weakness of the central leadership, manifested in a phase of 
experimentation over methods. The main aim of the intervention 
(unifying cadre politics, party organization and party propaganda 
into a single mechanism) is to create a unified mechanism of state 
power. It is to construct a so called “intelligent integration”, in the 
hope that the outcome, that is, the legitimating instrument of the 
mechanism, will generate a coherent reality of ideals, norms, 
everyday practices, party structure and society: the reality of a 
powerful and protective state. 
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Stefano BOTTONI 
The establishment of the Hungarian Autonomous 
Region in 1952. Soviet command or strategy for 
consolidation? 

 
On the basis of newly released Russian and Romanian 

sources. This essay analyses the genesis of the Hungarian 
Autonomous Region (HAR) in Romania between 1950 and 1952, 
focusing on the political and psychological impact of the HAR as 
concerns inter-ethnic relations in Transylvania. HAR represents an 
interesting and still unexplored case of nationality policy in 
communist Eastern Europe. Along with the Yugoslav federative 
experiment, HAR was one of the few examples of integrative minority 
policy in the post-war Eastern Europe, and represented the attempt 
to solve a deeply rooted national question by giving administrative 
“autonomy” to Seklerland, the predominantly Hungarian region of 
Transylvania. The ideological premises of the region, imposed on the 
Romanian Party by Soviet leadership in 1952, followed the Bolshevik 
pattern of territorial autonomy elaborated by Lenin and Stalin in the 
early 1920s. The Hungarians of Seklerland became a “titular 
nationality” provided with extensive cultural rights. Yet, on the other 
hand, the Romanian central power used the region as an instrument 
of political and social integration for the Hungarian minority into the 
communist state. The internationalist, ideological framework in 
which the communist regime tried to place the creation of HAR could 
not put an end to the persistence of both the Romanian and the 
Hungarian heritage of national symbols and mutual resentments, 
which could have easily been mobilized by the party. 
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Zoltán Csaba NOVÁK 
The impact of the 1968 administrative reform on RCP’s 
policy towards the Hungarian minority 

 
At the end of the 60’s Romania made some bold political 

decisions especially through the administrative and territorial 
reforms that needed social support. In the first half of 1968 the 
administrative-territorial reform was carried out. During this process 
the Party had to tackle issues like the territorial reorganization of the 
Sekler Regions, this of course brought up the problem of the 
minorities. Though there were plans to establish a new territorial 
unit based on the Sekler region – that would have replaced the 
Hungarian Autonomous Region – there was no political will to carry 
these plans out. In spite of this the elite of the Sekler Region was not 
defeated, as they managed through a long and hard political battle to 
force the leadership to establish two new counties: Harghita and 
Covasna; where the Hungarian population was in majority. This 
meant that in these counties there were more possibilities to keep 
and cultivate Hungarian traditions and culture, and to have a more 
targeted economy. 
 

József GAGYI 
The first steps of modernization in an underdeveloped 
region of Romania. Power, professionalism, 
transformation 

 
The study presents the beginnings of an economic, 

infrastructural and social modernization process in Seklerland, 
between 1952 and 1960: the Hungarian Autonomous Region). 
Beginning with 1958, there could be felt a research and planning 
activity, and in the 60’s development and the integration of 
specialized labour intensified in the urban and rural areas as well. 
The processes of the 70’s slowed down in the 80’s, and in the next 
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decade they became chaotic and multi-directional. Between World 
War II. and the new millennium, the most successful development in 
Romania was that of the beginning of the 60’s and of the 80’s. 
 

Stefano BOTTONI 
Political and nationalist terror. An overview of the 
statistical dimensions and the ideological functions of 
the 1956–1961 repression campaign 

 
This essay aims at reconstructing the consequences of the 

Hungarian revolution of 1956 on the Romanian Communist regime 
by making large use of recently declassified files from the archives of 
the former Romanian secret police (ACNSAS). The analyse focuses on 
the events taking place in Transylvania, the north-western region 
where the political reaction to the ongoing revolt  mixed up with long 
existing ethnic tensions between Romanian majority and Hungarian 
minority, which were manipulated by the Party leadership and the 
secret police. Conscious manipulations and not alleged security 
reasons lead by 1958 the massive repression campaign carried out 
after 1956 to target some minorities like the Hungarians and the 
Jews, although it had started with ethnically “neutral” premises. In 
the radical change of approach of the Communist regime towards 
non-Romanian population one may also find the very roots of 
Nicolae Ceauşescu’s “national-communist” ideology. 
 

Márton LÁSZLÓ 
The process of editing of the “chiaburi”-lists in Mureş 
county/Târgu Mureş district between 1949 and 1957 

 
The paper presents one modality of persecution of rural 

leaders and rich peasants by the communist power in the Mureş 
county (from 1950: Târgu Mureş district) in Romania. The 
communists called them “chiaburi” and accused them of exploration 
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of other people. The communist power ruined these “chiaburi” 
through economic discrimination. Local authorities created the list of 
names of “chiaburi” every year. They had to pay more taxes, 
generally 50% more than other peasants. 

I focused my research on how these lists were edited. The 
economic standpoints of the lists were soon changed to political 
ones, or even worse, the exact standpoints were never fixed for the 
“chiaburi”, and thus it created the possibility for interpretations. 
Therefore members of the Communist Party and the local authorities 
had enormous power in their hands to punish their local “enemies”. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej used the decrease of number of “chiaburi” 
as a political weapon in his struggle for power. After he won the fight 
for political power, the pressure on local authorities and society had 
decreased. This meant a reduction of the number of “chiaburi”, 
gradually, until 1957. The editing of “chiaburi”-list stopped – 
officially – in 1959. 
 

Klára LÁZOK 
The printed book and the censorship in Romania 
between 1950 and 1960 

 
The study presents the internal mechanism and the main 

organizational bodies of the censorial institution in the ’50 based on 
archive material of the Censorship Institution and related 
bibliography. On the other side, this archival material lets the author 
to elaborate a typology of the censored topics, considered by the 
censors the most dangerous ones. 
 

Márton LÁSZLÓ 
János Máthé–the man and the system 

 
This study presents, how the Securitate (Romanian State 

Security Department) kept under observation the erudite peasant, 
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János Máthé from Covasna County, Romania. The introduction part 
presents the life, mentality and writings of János Máthé. He was born 
in 1898, in a rich peasant family. He started the high school in 1908, 
but due to financial difficulties, he had to abandon his studies. János 
Máthé participated to the First World War and in the ’30s he worked 
in loggings and later became a farmer. 

From the ’50s, the Securitate began to set a watch on him, 
and – except for a few short interludes – kept him under observation 
until the year of his death in 1986. They sabotaged his career, 
opened his letters and there were informers who reported almost 
everything about him. At the end of this analysis the reader is 
provided with some conclusions on the activity of the Securitate. 
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