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Politikatörténeti Intézet történész főigazgatójá
nak. Földes Györgynek, Magyarország, Romá
nia és a nemzeti kérdés 1956-1989 című köny
vét 2007. december 6-án mutatták be, amelynek köz
ponti témája a romániai magyarsághoz fűződő viszony
bemutatása a két ország kapcsolatrendszerében elhe
lyezve.
Megállapítható, hogy 1956 után a magyar-szovjet
viszony mellett a magyar-román államközi kapcsolatok
ápolásába fektette a legtöbb energiát a hazai párt- és
állami vezetés. Gyakorlatilag két nemzetépítési stratégia
volt születőben a két szomszédos államban, tehát nem
csak az erdélyi magyarság sorsa az, amit megismer
hetünk a kötetből. Romániában Gheorghe GheorghiuDej, majd Nicolae Ceau$escu uralma alatt körvonalazó
dott politikai célként az egységes állam nem zet
megteremtése, ami a román állam homogenizálódását
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jelentette (volna). A magyar belpolitikában, az ’56-ot
követő események lecsengése után, 1960-tól szintén
egyre nagyobb teret nyert a nemzeti kérdés, mint a szük
séges reformok és a békés fejlődés egyik eleme.

Azonban a két országban kétféle koncepciót alkottak
a kérdés köré, így a politikai attitűd is eltérő volt. bár a
megoldandó problémák hasonlítottak. Hazánkban a
válságok leküzdésére a liberalizáció és a reformok
jelentették a m egoldást, míg Romániában egyre
szigorodott a diktatúra.
Ehhez járult a politikai vezetők eltérő habitusa, hi
szen Ceaujescu tulajdonképpen neosztálinista fordula
tot hajtott végre, míg Kádár János „antisztálinistának”
tartotta magát, és ez a propagandában is eltérően jelent
kezett. (A szerző szerint elég csak arra gondolnunk,
hogy Kádár 33 év alatt kevesebbszer volt látható a
Népszabadság címlapján, mint román kollégája a ha
sonló pártlapban.)
A könyv szerint - amelyből elsősorban nem az álla
mi vezetőket ismerhetjük meg, hanem a két állam
hivatalos közvéleményét - a magyar politika 1947 után
egyedül maradt. A nyugati hatalmak a Szovjetunióval
együtt arra törekedtek, hogy a nacionalizmust lehetőleg
iktassák ki a nemzetközi politikai életből, így a ha
zánkat érzékenyen érintő nemzeti-nemzetiségi kérdés
belüggyé degradálódott. Amíg azonban Romániában a
nacionalizmus a nemzetépítés egyik eszköze volt,
Kádár kezdetben mellőzte ezt az eszmét, mivel attól
tartott, hogy a román politika esetleges bírálatával
olyan várakozást és feszültséget kelt a hazai politi
kában. amit nem tudna kezelni, hiszen eszköze sem lett
volna a román magatartás befolyásolására.
1968-ban mégis bekövetkezett az áttörés. A magyar
politikai vezetés ezt követően úgy határozott, hogy a
hazai nemzetiségi politikát példamutatóvá teszi. 1974ben nehéz fába vágták a fejszét: valós tartalommal
próbálták megtölteni a „szocialista nemzet” fogalmát.
Az 1975. évi pártkongresszus résztvevői már a
szocialista országok közötti viszony fontos elemeként
beszéltek a nemzetiségi kérdésről és politikáról, átvéve
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a jugoszláv eredetű ún. hídelméletet, amely szerint a
nemzetiségek hidat képeznek az anyaországok és
nemzetek között, tehát a szomszédos államok magyar
lakosai között is szabad lehetett volna az érintkezés...
Tovább feszítette a két ország viszonyát a magyar
külpolitika 1986-tól vallani kezdett azon elve, hogy a
határon túli magyarok a magyar nemzet részének tekin
tendők. Földes György szerint Kádár is hallgatólagosan
beleegyezett az 1985-1988 között történt nemzetpo
litikai fordulatba. Nemzetközi szinten ugyanakkor túl
merésznek, korainak tűnhetett ez a lépés, hiszen ebben
az időszakban Románia további kereskedelmi ked
vezményeket kapott az USA-tól, és Gorbacsov is ekkor
tüntette ki román kollégáját Lenin-renddel. Kádár
további pozitív tettének minősíthető az is, hogy már
1975-ben, a helsinki értekezleten nyilvánosan kijelen
tette, hogy hazánk területének kétharmadát elveszítette,
ugyanakkor nem vállalta fel azt a lehetőséget, hogy - a
nemzetiségi kérdés európai jelentőségét is hangsúlyoz
va - a határon túli magyarok problémája nemzetközi
kérdéssé válhasson.
Ennek fényében kell - a szerző szerint - nem is
megítélni, csak elfogadni azt a tényt, hogy az 1977-es
Kádár-Ceaujescu-találkozót követően a magyar diplo
mácia titkos támogatást nyújtott a romániai magyar
ellenzéknek, valamint azt, hogy a magyar külpolitika
1980 után nemzetközi támogatás nélkül is egyre határo
zottabban igyekezett védeni a határon túli magyarság
érdekeit.
Földes György könyve újszerű megközelítésben tár
gyalja a mindig aktuális nemzetiségi témát, sok új rész
lettel gazdagítva az eddigi ismereteket, így érdekes és
hasznos olvasmány lehet a nemzetiségi problémák és a
külpolitika, valamint általában a Kádár-korszak iránt
érdeklődők számára is.

Kiss Bernadett

A Jelölt disszertációjában elsősorban azt vizsgálta,
hogy a fővárosi törvényhatósági bizottság létrejöttét és
működését az 1920-as években milyen korrektívumokkal, azaz a törvényhatósági autonómia érvényesülését
kiigazító, vagy akár ellehetetlenítő jogintézményekkel
bástyázták körül. A fővárosi törvényhatósági autonó
miát korlátozó korrektívumok - különösen a törvényhatósági bizottság jogállására vonatkozók - alaptí
pusukat tekintve legalább kétfélék lehettek. Míg egyik
részük az autonóm testület megalakulásával, addig
másik részük annak működésével volt kapcsolatos.
Ezen korrektívumok használatával a kormányzati felü
gyelet, illetve a centralizáció fokozása ráadásul éppen a
főváros esetében domborodott ki a legteljesebben.
A doktori értekezés nyilvános vitáján a Szerző rövi
den ismertette értekezését, kiemelve, hogy számára az
egyik legfontosabb és legérdekesebb kutatási téma a
folyamatok megismerése és a lehetséges mozgatórugók
feltárása volt. A rendelkezésre álló források tükrében a
törvényhozási folyamatok legjellemzőbb mozzanatait

