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Földes György kutatási területe Magyarország 1945 utáni története, így kiemelten 

foglalkozik a Kádár-korszak politikatörténetével, illetve Kádár János politikai 

életpályájával, továbbá a II. világháború utáni magyar–szovjet kapcsolatok 

alakulásával és Magyarország 20. századi gazdaság- és társadalomtörténetével. 2010-

ben a Magyar Tudományos Akadémia doktori fokozatát nyerte el a Magyarország, 

Románia és a nemzeti kérdés 1956–1989 című munkájával. 

 A szerző meglátása alapján a 20. század hidegháborús Európájában „egyes 

országok esetében a kétoldalú kapcsolatok meghatározó része volt a nemzetiségek 

helyzete és jövője”. Ebből a szempontból a legkritikusabb, mint ahogy azt a 

könyvben is nyomon követhetjük, a magyar–román viszony volt. Ezzel kapcsolatban 

pedig Földes kulcskérdéssé teszi, hogy az elemzett időszakban „a kádári politika 

[miért] nem tudott érdemlegesen segíteni az erdélyi magyar kisebbségnek.” (23.) 

 Földes György elkészített munkájában tudományos igénnyel nagy 

mélységben használt fel forrásokat. A kötetben hangsúlyos a Magyar Szocialista 

Munkáspárt (MSZMP) központi szerveinek, a Magyar Népköztársaság 

Külügyminisztériumának Romániára vonatkozó irat-együttesének, valamint a 



Modern Magyarország 4. évf. (2016) 1. szám 

 

 

263 

 

Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár egyes gyűjteményeinek (Kádár János 

személyi-, illetve Fazekas János és Farkasfalvi József gyűjteménye) felhasználása. 

Ugyanígy a magyar politikai és szellemi elitnek (Aczél György, Berecz János, Kádár 

János, Komócsin Zoltán), az erdélyi magyarság vezetőinek (Balogh Edgár, Gáll Ernő, 

Sütő András), sőt egyes román politikusok (Ceauşescu, Gheorghiu-Dej) írásai, 

megnyilatkozásai is felhasználásra kerültek. A felhasznált szakirodalom is széles 

spektrumban öleli fel a témához kapcsolódó köteteket és cikkeket, ugyanígy 

újságokból, folyóiratokból – kiemelten a Népszabadságból és az Előréből – is bőségesen 

idézett a szerző. Dicsérendő, hogy nem ragadt le Magyarországnál, s francia, angol, 

német és orosz nyelvű cikkeket, köteteket idéz. Ugyanígy román nézőpontot 

megjelenítő könyvek, írások is bőven akadnak a műben. Érdemes felhívni azonban a 

figyelmet arra a tényre, hogy a Cikkek a Nemzetközi Sajtóból című kiadvány 

felhasználása miatt több alkalommal csak közvetettek az idézetek.8  

 A Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés 1956–1989 leginkább politika– és 

diplomácia történeti mű, de néhol felbukkan benne többek között gazdaság– és 

kultúrtörténeti vonal is. Kiemelendő, hogy az oly sokszor elmaradó világpolitikai 

háttér Földes György könyvében megjelenik. Sőt a Magyarország és Románia 

külkapcsolatait meghatározó nemzeti–nemzetiségi problémát nemcsak a két ország 

viszonyrendszerében törekszik elemezni, hanem beemelésre kerül a szovjet és a 

szocialista blokk több államának aktuális hatása, ráhatása, megjelennek a nyugati 

államok és az ENSZ felvetései, továbbá a nemzetközi média adott eseményekre 

gyakorolt hatását is igen részletesen elemzi a szerző. Ugyanígy hangsúlyos a 

                                                 
8 Ugyanígy érdekes tény, hogy a szerző saját bevallása szerint nem, vagy keveset tud románul. Így a 

román félre vonatkozó források felhasználása láthatóan egy nézőpontú. A román politikai, közéleti 

személyiségek megnyilatkozásait túlnyomó többségben magyar forrásokból ismerhetjük meg. A 

jövőre való tekintettel esetleg elképzelhető lenne a téma elemzése, kiegészítése kifejezetten román 

levéltári forrásokra fókuszálva. 
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nemzetközileg hol feszültségekkel teli, hol nyugalmasabb 1945–1989 közötti időszak 

periódusainak beemelése is. 

A kötetben jól kidomborodik, hogy mind a magyar, mind a román fél 1956 

után egyfajta külön utas reformpolitikára esküdött fel. Magyarország részéről ez a 

közismert gazdasági reform, az 1968-tól életbe lépő új gazdasági mechanizmus, 

valamint a csendes nyitás Nyugatra az életszínvonal-politika fenntartása érdekében. 

Román részről az elsődleges cél a szatellit államok köréből történő kitörés volt. Az 

1960-as évek a szovjet tábortól való fokozatos távolodás, függetlenedés jegyében 

teltek. Gondolhatunk itt az el nem kötelezett országok, az USA és Kína felé kiépített 

jó diplomáciai kapcsolatokra, a Varsó Szerződés „elhanyagolására” vagy az 1968-as 

csehszlovák invázióból való kimaradásra is. Az 1970-es évek közepétől kezdve a 

román politika neosztálinista fordulatot vett, ami láthatóan kihatott az állam 

belügyeire és később külpolitikájára is.  

Voltak olyan kérdések az elemzett időszakban, amiben akár egyetértés is 

létrejöhetett volna a magyar és román fél között, így például Magyarországon a 

kulisszák mögött pozitív fogadtatásra talált a román kezdeményezésre történt 

diplomáciai kapcsolat felvétele az NSZK-val (1967. január). Ez a magyar gazdaság 

szempontjából kiemelten fontos cél lett volna, de mivel a szovjetek nem támogatták 

az ez irányú terveket, így csak az 1970-es évek elején lesz hivatalos, nagyköveti 

szintű diplomáciai kapcsolat Magyarország és a nyugat-német állam között.  

Jól látható Kádár János politikájával kapcsolatban, hogy az MSZMP a táboron 

belüli egyéni (magyar gazdasági) reformok miatt nem vállalhatott és nem is vállalt 

komolyabb konfrontációt olyan téren, ahol nem számíthatott a Szovjetunió 

jóindulatára és támogatására. Az erdélyi magyarság kérdése sajnos ilyen pont volt. A 

nemzetiségek hídszerepe a magyar – román kapcsolatokban emiatt inkább csak 

háttérben, másodsorban tematizálódott, már ha egyáltalán szóba kerülhetett a 

gazdasági, tudományos és turisztikai kapcsolatok mellett. Pedig a külön utas román 
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politika néhány lépése hátrányosan érintette az erdélyi magyarságot, jogaikat 

fokozatosan szűkítették, korlátozták. Földes gyakorlatilag három fontos elemet emel 

ki ebben a bilaterális viszonyban. Egyrészt hangsúlyozza, hogy a kádári vezetés 

internacionalista alapokon és a lenini (nemzetiségi) elvek mentén képzelte el a 

határon túli magyarok helyzetének kezelését. Másrészt ezzel párhuzamosan kiemeli 

azt a kádári kulcsmondatot is, hogy csak Magyarország és a magyarok itthoni sikerei 

segíthetik az erdélyi magyarságot. Végül, de nem utolsó sorban az is kiolvasható, 

hogy a fenti elemek miatt a magyar külpolitika többnyire csak szemlélő. Sem ereje, 

sem valós akarata nem volt ahhoz, hogy valódi cselekvővé váljon.  

Kulcskérdés, hogy a nemzeti-nemzetiségi kérdést az elemzett időszakban 

mindkét ország egyezményesen belügynek tekintette. Ebben gazdasági és társadalmi 

hatások miatt az 1960-as évek második felétől törés következik be. Az 1970-es évektől 

kezdve pedig részben a magyar értelmiség (a szerző több helyen a közvélemény 

fogalmát használja), részben pedig a nyugati sajtó (média) nyomására vetődik fel a 

probléma hivatalosan, külügyi szinten. Kádár számára egyfajta kényszerré válik a 

magyar–román viszony egyrészt nemzetközi tematizálása miatt, másrészt azért, mert 

Ceauşescu neosztálinista fordulata komoly kérdéssel szembesíti a magyar politikai 

(reform) elitet. 

A szerző által folyamatosan használt „egy lépés előre, két lépés hátra”9 

politikája ettől a ponttól kezdve nem funkcionált a korábbi módon. Már ha 

egyáltalán „működésnek” nevezhetjük a nemzeti-nemzetiségi politika 1956-tól 

kezdődő internacionalista, gazdasági–politikai megközelítését. Kádárék számára 

világossá vált, hogy tenni, lépni kell. Azonban a maguk által megszabott szűk 

mozgástéren talán csak a debreceni és nagyváradi kettős Kádár–Ceauşescu 

                                                 
9 A megfogalmazás teljesen korrekt, hiszen a nemzeti-nemzetiségi kérdés szőrmentén való kezelésére, 

megoldására történtek tapogatózó, előremutató lépések a magyar kormányzat és az MSZMP részéről, 

de végeredményben ezek nem vagy alig javították az erdélyi magyarság helyzetét, sőt konfrontációs 

pontokat hoztak létre a két ország és a két állampárt között. 
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találkozón sikerült túllépni 1977-ben. És ekkor is – magyar szempontból – kevés 

sikerrel. Ez után folyamatosan ragaszkodott a magyar külpolitika ahhoz az elvhez, 

hogy a két elsőszámú vezető nem találkozhat hivatalosan egymással, mivel egy ilyen 

találkozó az erdélyi magyarok számára előnyökkel nem járna, az Bukarest politikáját 

viszont legitimálná minden téren, így nemzeti–nemzetiségi ügyben is. 

Nem teljesen egyértelmű, inkább többtényezős a magyar külpolitika 

kezdeményezőbbé, offenzívabbá válása a ’80-as években. Földes a Magyar 

Népköztársaság aktivizálódását a magyar kisebbség ügyében, az irányukba történő 

nyitás okát egyrészt belpolitikai – részben gazdasági, részben társadalmi – okokra 

vezeti vissza.  

Jól érzékelhető ekkor már, hogy hatalmas a szakadék az életszínvonal 

tekintetében Románia és Magyarország között. A magyar politikai vezetés Ceauşescu 

erőltetett gazdaságpolitikájával szemben, pontosan a '80-as évek elején hoz 

határozatot a gazdasági reform be- vagy újraindításáról. A reformban érdekelt 

politikai erők, pedig nemcsak gazdasági téren, hanem ennek sikerein felbuzdulva 

például az erdélyi magyar kisebbség ügyében is túl akartak lépni a korábbi 

szocialista-internacionalista trendeken, paradigmákon. Ezt egyfajta társadalmi 

nyomás is sürgette. Ugyanis egyre nyíltabb ismeretet szerzett a magyar társadalom a 

határon túliak sanyarú helyzetéről. Az erdélyiek megpróbáltatásai a közbeszéd 

tárgyává lettek, így a pártnak lépnie kellett valamilyen irányba, ha továbbra is 

biztosítani akarta a társadalom támogatását a reformok kivitelezéséhez. Földes úgy 

fogalmaz, hogy „a konfliktus belpolitikai szükségletté vált”. Egyfajta szelep szerepet 

töltött be ezáltal Erdély és az erdélyi magyarok ügyének napirenden tartása idehaza. 

A nyitás másik oka sajátosan magyar és nemzetközi is egyben. A magyar 

minta, a „legvidámabb (legszabadabb?) barakk” képének nemzetközi 

kihasználhatósága a magyar diplomácia számára hatalmas lehetőségeket rejtett 

magában. Nemzetközi megítélésében talán ekkor volt a csúcson Magyarország és 
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(egy ideig) maga Kádár is. Ebből az elismertségből fakadóan az MSZMP vezetése 

remélte, hogy a Nyugat kisebbségi-jogi kérdésekben fel fogja emelni a hangját, és az 

erdélyi magyarok ügyében Magyarországot támogatja majd Romániával szemben. 

Az 1975-ös helsinki nyilatkozat – amit mindkét állam ratifikált –, valamint annak 

1985-ös bécsi utórendezvénye is ebbe az irányba mutatott. Román részről ezt a 

hangulatot tovább erősíti a neosztálinista represszió, mely már nemcsak a 

nemzetiségeket (magyarok, szászok, szerbek), hanem magukat a románokat is érinti.  

Emellett azonban talán kevéssé hangsúlyos a kötetben, hogy a korábbi 

politikai vezetés elöregedett. Kádár társai kihaltak, nyugdíjba vonultak, s a fiatalabb 

nemzedék újult erővel tenni akart valamit. Közülük Földes jól láthatóan Pozsgay 

Imrét, Grósz Károlyt, Németh Miklóst, Horn Gyulát és Várkonyi Pétert emeli ki 

leginkább. Persze ezek a politikusok nemcsak felebaráti, a határon túliak iránt érzett 

szeretetből, hanem saját politikai megmaradásukért, esetleges elismerésükért 

cselekedtek így. A szerző könyvben szereplő értékelése alapján ugyan az MSZMP-

nek „nincs kidolgozott stratégiája a modellváltás levezénylésére”, azonban az 

erdélyiek ügyével való törődéstől komoly eredményeket vártak. Egyfelől azt, hogy 

ily módon kifogják a szelet a magyar, demokratikus ellenzék vitorlájából, másfelől 

pedig fellépésükkel erőt tudtak demonstrálni, és bizonyíthatták, hogy még mindig 

érdemesek az ország vezetésére. Ha nem így cselekszenek, akkor valóban tarthattak 

volna attól, hogy az állampártot és személy szerint az MSZMP fiatal politikusait 

elsöpri a népharag. 

A hivatalos szinten túl persze Földes György részletesen számba veszi a 

közvélemény, valamint az értelmiség, kvázi a demokratikus ellenzék erdélyi 

magyarokkal kapcsolatos nézeteit is. Az események ívéből úgy tűnik, hogy az 

Erdély-téma folyamatos napirenden tartása katalizátorként hatott a politikai elitre. Itt 

persze a hétköznapi magyar állampolgáron túl megnevezésre kerül az Erdélyből 

Magyarországra menekült értelmiségiek kis csoportja (Balogh Júlia, Kertész Attila, 
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Ara-Kovács Attila), továbbá magyar történészek (Köpeczi Béla, Pach Zsigmond Pál, 

Gosztonyi Péter), írók (Csoóri Sándor, Sütő András), újságírók (Hajdú János), 

valamint a demokratikus ellenzék képviselői, elméleti szakemberei (Csurka István, 

Kis János, Tamás Gáspár Miklós, Mészöly Miklós, Konrád György, Litván György) 

is. A valós hatalommal nem rendelkező ellenzék megjelenítése valószínűleg azért 

ilyen fontos, mert a szerző ezzel is hangsúlyozza, hogy komoly nyomás nehezedett 

az MSZMP-re a közvélemény irányából. (Az persze más kérdés – és ezzel a szerző 

kevéssé foglalkozik –, hogy valójában a társadalmi elégedetlenség mekkora veszélyt 

rejtett magában, valamint, hogy valójában az értelmiség sirámai eljutottak-e a 

párthoz, és ott lehetett-e vélemény és egyben politikaformáló mindez.) 

A nyíltsisakos támadás az 1980-as évek második felétől egyfajta „kis 

hidegháborús helyzetet” idézett elő a két ország viszonyában, amit csak a román 

neosztálinizmus bukása oldott meg. Hihető a szerző megjegyzése, miszerint minden 

héten történt egy–egy fontos esemény, megnyilatkozás 1988–89-ben, de talán egy 

kicsit eltúlzott a korábbi időszakokhoz viszonyított jóval hosszabb terjedelem. 

(Ennek okai főleg a szerző személyes élményei és a hozzáférhető források bősége 

lehetnek.) 

 Felvetődik az a kérdés, hogy az író milyennek látja Kádár János személyét. 

Érzékelhetően jó taktikusként tekint rá, akinek valójában kevés lehetősége volt 

stratégiai döntések meghozatalára. Emellett nagyon jól rajzolja meg azt a kettősséget, 

amellyel Kádár pályája során folyamatosan küzdhetett. A szovjetekkel a háta mögött 

leginkább egy dologra koncentrálhatott: a növekvő életszínvonal biztosítására, ami 

az ország szocialista berendezkedésének támogatásáért kötött társadalmi szerződés 

feltétele volt. Ez a koncepció nem engedett túl nagy teret az élet más területein. A 

Romániával való nyílt konfrontáció pedig megengedhetetlen volt még akkor is, ha az 

erdélyi (külhoni) magyarok beolvasztására nyílt kísérletek történtek, s a szovjet–

román viszony sem volt az elemzett időszakban végig felhőtlen. Ebben a kötetben 
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végeredményben Kádár pozitív személy, nem úgy, mint például Grósz Károly, akit a 

szerző élesen bírál, főként az 1988. augusztus 28-ai aradi kétoldalú találkozó miatt. 

 Összességében Földes György munkája a klasszikus, eseménytörténetre 

fókuszáló történetírói iskolát követi, ám a különböző fejezetekben kiemelten keresi 

válaszokat az adott események miértjeire. (Miért passzív a magyar külpolitika? 

Milyen okból nem cselekszik, nem cselekedhet? Miért észlelhető változás? Mi 

motiválja a nyílt konfrontáció politikáját?) A kötet láthatóan a mozgástér és 

kényszerpálya paradigmáját helyezi előtérbe, és ez alapján értékeli az aktuális 

külpolitikai eseményeket. Néhol érezhető az egyéni, kevéssé objektív hangvétel, de a 

szerző maga is megemlíti, hogy a közelmúltnak a jelenhez ezer szállal kötődő 

eseményeit teljes tárgyilagossággal nem lehet elemezni. A történelem iránt érdeklődő 

közönség elégedett lehetne, ha nemcsak a magyar–román viszonylatban készülne 

ilyen részletes elemzés a határainkon kívül rekedt magyar kisebbségről. 
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