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A román külpolitikai nyitás és Románia helyzete 
a szocialista táboron belül, magyar diplomáciai 
dokumentumok tükrében, 1965–19681

Lakatos Artúr

A romániai kommunista rendszer, annak a hidegháborús évtizedek folyamán 
történt változásai, megnyilvánulásai érdekes színfoltot képeznek a szocialista 
országok történelmében.2 Különösen nagy teret kap a keménykezű diktátor, 

Nicolae Ceauşescu  élete, személyi kultusza és külpolitikája, amely megmutatta: lehet-
séges, hogy egy adott konjunktúrában egy kisebb ország és annak vezetője jóval na-
gyobb presztízzsel rendelkezzen, mint amennyit reális ereje megengedne. Tanulmá-
nyomban azt vizsgálom, hogyan nyilvánult meg a román külpolitika Ceauşescu első 
éveiben, és hogyan látta ezt a Kádár-kori magyar külpolitika.

A történelem folyamatait markánsan meghatározó diktátorok életrajza, tettei és 
kora iránt mindig is fogékony volt az olvasóközönség, és ez alól nem kivétel Romá-
nia legutolsó kommunista államfője sem. Mindezt tekintetbe véve nem meglepő, hogy 
a Ceauşescu-korszakot3 igen sok nem romániai szerző is feldolgozta. A magyar tör-
ténetírás terén elsősorban a román–magyar kapcsolatrendszer alakulása volt kiemelt 
kérdés,4 és bár a hidegháborús korszak nemzetközi kapcsolatai terén – beleértve a Ká-
dár-korszak külpolitikáját is – kiváló munkák jelentek meg5 magyar nyelven is, mégis 
mindaz, hogy hogyan vélekedtek Kádárék a Ceauşescu vezette román külpolitikáról, 
valahogy elsikkadt. Ezért fontos megvizsgálni azt, hogy a magyar külügy levéltári for-
rásai mi módon követték nyomon az 1965–1968 közötti román diplomáciai tevékenysé-
get, melyek voltak azok a sarkalatos pontok és nézetkülönbségek, amelyek a kor ma-
gyar–román kapcsolatait meghatározták, továbbá ezek hatása hogyan vetítődött ki a 
két állam közti kapcsolatrendszerre.

A szocialista tábor egysége és a román külön út
Sztálin halála, majd az azt követő események, melyek között kimagasló szerepet játszott 
az 1956-os magyarországi forradalom is,6 megbontották a szocialista tábor addigi, 
Moszkva által koordinált egységét, és habár vezető szerepét a Szovjetunió megtartotta, 
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tudatosan lazított a kelet-közép-európai országok kötöttségén, bizonyos szintű auto-
nómiát engedélyezve azok vezető elitjének. A leglátványosabb módon ez Románia 
esetében történt meg, ahonnan a Nyikita Hruscsov nevével fémjelzett szovjet vezetés 
– a mai napig nem egyértelmű okokból – 1958-ban kivonta a szovjet csapatokat. Ez az 
egyoldalú lépés nemcsak egy fontos arculattervezést jelentett a Szovjetunió számára 
– mely által Hruscsovék megmutatták, hogy ahol „nincs veszélyben a szocializmus”, ott 
nem állomásoznak feleslegesen szovjet csapatok –, hanem egyúttal valamivel nagyobb 
mozgásteret is az akkori román politikai elit számára. Mindez egy liberálisabb útját je-
lentette annak a hagyományosnak is mondható, több évszázados múlt tapasztalata által 
kikristályosodott, igencsak pragmatikus diplomáciai hagyaték használatának, amellyel 
a mindenkori román diplomácia élt, és hatékonyan él mind a mai napig. Jugoszlávia 
példája is azt mutatta, hogy nem feltétlenül szükséges félni a szovjet agressziótól.

A mindenkori román külpolitikát alapjaiban határozza meg az a fajta egyensúly-
politika (pejoratív megnevezéssel élve: hintapolitika), amelyet évszázados, gyengébb-
erősebb viszonyokon alapuló helyzetek sorozata alakított ki. A román vajdaságok, fe-
jedelemségek majdnem ezer éven keresztül nagyobb hatalmak ütközőzónájában éltek, 
és a kialakult helyzet nem megfelelő kezelése számukra igen könnyen tragikumba tor-
kollhatott. Éppen ezért uralkodók és bojárok sora egyensúlyozott a térség nagyhatalmi 
politikája közepette, igyekezve megnyerni az olyan nagyhatalmaknak jóindulatát, mint 
a magyar és a lengyel királyság, az ottomán, a Habsburg- és cári birodalom, mindvégig 
ügyelve arra, hogy közben soha ne vívják ki túlzott mértékben egy másik hatalom ha-
ragját. „A lehajtott fejet nem vágja le a kard” – tartja egy román közmondás, kifejezve 
azt, hogy eleve vesztett ügyért, még ha igazságos is, nem érdemes harcolni; ez azonban 
nem zárja ki azt, hogy egy idő után ne lehessen felemelni a lehajtott fejet (ellentétben a 
már levágottal). Éppen ezért a román diplomácia mindig mindent megtett azért, hogy 
a nagyobb erővel szemben elkerülje a konfliktust, kivéve ha a szövetségesként egy még 
erősebb hatalmat tudott maga mellett. Többszereplős fegyveres konfliktus esetén a ro-
mánok mindig kivették a részüket a harcból, de az esetek nagy részében, amikor nyil-
vánvalóvá vált, hogy a vesztes oldalon állnak, pragmatikus okokból éltek a pálfordulás 
lehetőségével. Amennyiben azonban a felelős vezetőjük a győztes oldal előtt hiteltelen-
né vált, mindig szükség volt egy tartalék lehetőség meglétére is. Egy másik román köz-
mondás, a „mindig kell, hogy maradjon hely egy köszönés számára” jól érzékelteti azt, 
hogy a tegnapi ellenségből holnap szövetséges lehet és fordítva. Az egyensúlypolitika 
hagyománya hajlékonnyá és hatékonnyá tette a román külpolitikát, és gyakran olyan 
eredmények elérését is eredményezte, melyek az ország képességeit meghaladták volna.

Az 1948-at követő romániai sztálinista szocializmus erős embere, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej pártfőtitkár annyiban különbözött a szomszédos országok hatalmi em-
bereitől – Rákosi Mátyástól, Klement Gottwaldtól, Walter Ulbrichttól –, hogy az ő sze-
mélyiségének alakulását nem a moszkvai intelligencia határozta meg. Sokkal inkább 
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hasonlított arra az embertípusra, amilyennek a szovjet írók a tipikus munkásvezetőket 
láttatni szerették volna: szegény munkásszülők gyermekeként maga is a vasútnál ka-
pott munkát mint villanyszerelő, és vezérszerepet játszott a bukaresti vasúti műhelyek 
1933-as tiltakozó megmozdulásában, amely a grivicai sztrájk elnevezés alatt vonult be 
a romániai kommunizmus történetébe. A részvétele miatt került a doftanai börtönbe, 
ahol elvtársai között gyorsan vezető szerepre tett szert. 1945-ben vált a párt főtitkárává, 
a kegyvesztett Fóris István helyett, és ezt a funkciót élete végéig megtartotta. A Sztálin 
és Josip Broz Tito közötti, blokkon belüli villongások és hatalmi harcok keretében sike-
resen számolt le a párton belül az ún. „moszkovita” frakcióval, a szovjet vezetés passzív 
asszisztálása mellett. Gheorghiu-Dej erejét az ideológiai háttér helyett – ami az autodi-
dakta egykori munkást kevésbé befolyásolt, mint értelmiségi „kollégáit” – az az elv-
társi és baráti kör jelentette, melynek egysége, a kisebb-nagyobb belső torzsalkodások 
ellenére, élete folyamán soha nem bomlott meg, és melybe utódja, Nicolae Ceauşescu is 
beletartozott.

A korszak román külpolitikájának legjelentősebb szakértői – Dennis Deletant, 
Lavinia Betea, Mihia Croitor és mások – egyetértenek abban, hogy annak a látszó-
lag „különutas” külpolitikának, amely révén Ceauşescu világhírűvé vált, az alapjait 
Gheorghiu-Dej fektette le, a hruscsovi vezetéssel való konfliktusai következtében.7 
Ugyanakkor Ceauşescu volt az, aki ezt a fajta politikát kiteljesítette, aminek köszön-
hetően a világhírre szert tett, ám e szerep túljátszása alapjaiban járult hozzá a romá-
niai kommunizmus embertelen mivoltához és véres bukásához is. A legjobban talán 
Catherine Durandine francia történész foglalta össze mindezt a Ceauşescuról szóló, az 
irodalmi stíluselemekkel bőven élő, s a szubjektív hangvételt sem nélkülöző munkájá-
ban: míg Dej számára a szovjet–kínai törést követően a két pólus közötti egyensúlyozás 
reálpolitika volt, a túlélés céljából, ugyanez Ceauşescunak az a kedvező konjunktúra, 
melyben ő maga a lehető legjobban érzi magát, hiszen kezdeményezőként tud fellépni 
a sajátjánál jóval nagyobb erőkkel szemben.8 Ha Dej számára ez kényszerpálya volt, 
még ha mentőövet jelentő kényszerpálya is – a hruscsovi vezetéssel szembeni egyéni 
nézetkülönbségei miatt –, addig Ceauşescu élvezte ezt a helyzetet, hiszen úgy tudott 
egy időben független és szövetséges is lenni, hogy mindkét helyzet előnyeit megpró-
bálhatta kihasználni.

Napjaink román történetírásában a Gheorghiu-Dej és Ceauşescu nevével fémjelzett 
hatvanas évekbeli külpolitika pozitív motívumként tűnik fel. Lavinia Betea szerint 
például az 1961–1964-es időszak eseményei révén Románia sikeresen hajtotta végre 
az átmenetet a csatlósi minőségből a független államiba, és ennek fő momentuma 
az 1964. áprilisi nyilatkozat volt.9 Akkor ugyanis Gheorghiu-Dej egy kelet-közép-
európai szocialista ország vezetőjétől meglehetősen szokatlan hangnemben kritizál-
ta a Szovjetuniónak a kubai rakéták kérdésében folytatott politikáját. Ezen azonban 
a következő évben már látványosan túltett utódja, hiszen 1965 szeptemberében a 
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román delegáció kívánságai Moszkvában megdöbbentették a szovjet vezetőket. A ké-
réseik közé tartozott a román államkincstár és a két világháború között illegalitásban 
működő Román Kommunista Párt (RKP) archívumának visszaszolgáltatása,10 a szovjet 
túlsúly enyhítése a Varsói Szerződés (VSZ) katonai struktúráiban, a szovjet vélemény 
automatikus elfogadása helyett dialógus a világ kommunista és filokommunista pártjai 
közötti viszonyban, stb. Leonyid Iljics Brezsnyev azzal napolta el az igények megvitatá-
sát, hogy lesz még rájuk elég idő.11 Utólagos visszapillantásban meg kell állapítanunk, 
hogy ez a szokatlanul kemény román fellépés – amit a két fél közötti erőkülönbség egy-
általán nem támasztott alá – végső soron sikeresnek bizonyult, még ha nem is közvetlen 
módon. Ezt azonban akkor nem lehetett egyértelműen előrelátni.

Ceauşescu személyisége és hatása a román politikára
Amikor a magyar diplomáciai jelentéseket vizsgáljuk, amellett, hogy hogyan állt hozzá 
a magyar diplomácia és közvetett módon Magyarország vezetése a román diplomácia 
tevékenységéhez, kulcskérdés az is, hogy milyen kép alakult ki a Dej halálát követő 
román vezetőségről, elsősorban annak legerősebb tagjáról, Nicolae Ceauşescuról. 
A jelentésekből az tűnik ki, hogy habár a magyar diplomácia figyelemmel követte a Ro-
mániában zajló eseményeket, igyekezett lehetőleg nem állást foglalni, ítéletet mondani 
azokra vonatkozóan, még a bizalmas jelentésekben sem, legfőképpen tartózkodva a 
jellemítélettől.

Az első dokumentálható, meglehetősen tárgyilagos diplomáciai jellemzés és rövid 
életrajz Ceauşescuról 1967-ben került Bukarestből Budapestre, a Külügyminisztérium-
hoz.12 Kérdés, hogy mennyire látta a felelős magyar politika azt, hogy a Dejt követő 
vezetésben Ceauşescu rövid időn belül nemcsak az első lesz az egyenlők között, hanem 
egy olyan autoriter személy is válik belőle, aki Románia egész politikáját meg fogja 
határozni. Úgy tűnik, ez nem volt számukra világos, vagy ha igen, akkor annak nem 
maradt nyoma a dokumentumokban. Ennek oka kettős lehet. Egyrészt a magyar poli-
tikai vezetők nem tarthatták valószínűnek, hogy a desztalinizáció idején a szovjet köz-
ponti vezetés valaha is megengedi, hogy valamelyik csatlós országban a vezető sztálini 
teljhatalomra tegyen szert. Másrészt pedig úgy is gondolhatták, hogy amennyiben a 
hatalomnak egy ilyenfajta koncentrációja mégis bekövetkezik, annak központi figurá-
ja nem a fiatal Ceauşescu, hanem egy tapasztaltabb, idősebb, műveltebb elvtárs lesz. 
Nem véletlenül jegyezte meg egy november 19-i jelentés, hogy „az új vezetők – köztük 
Ceauşescu elvtárs – nem rendelkeznek azzal a presztízzsel és népszerűséggel, amellyel 
Dej elvtárs rendelkezett”.13

Azzal természetesen tisztában voltak, hogy egy szocialista ország esetében mindig 
elsősorban a párt főtitkárának a tisztje a meghatározó – és nem az állam- vagy kor-
mányfői tisztség –, és Dej halálát követően ezt foglalta el Ceauşescu. Azt is hiba lenne 
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állítani, hogy a magyar diplomácia nem tájékozódott volna Ceauşescu jelleméről még 
a teljhatalomra kerülését megelőző időből. Ennek bizonyítéka az a beszélgetés, amelyet 
Vincze József bukaresti magyar nagykövet szovjet kollégájával, Alexander Vasziljevics 
Baszovval folytatott 1966. október 27-én. A szovjet nagykövet akkor megjegyezte, hogy 
Ceauşescu Moszkvából visszatértekor nagyon hűvösen fogadta az ő üdvözlését. Erre 
a magyar nagykövet azt válaszolta, hogy szerinte ennek nincs jelentősége, Ceauşescu 
ilyen, nála igen gyakori, hogy nem is néz az emberre, amikor kezet fog vele.14 Igaz, 
akkoriban a szovjet diplomáciának már nyomós okai voltak arra, hogy másodlagos je-
lentést tulajdonítsanak Ceauşescu minden, feléjük tett gesztusának, mint ahogy ez a 
továbbiakból is kiderült. Gheorghiu-Dej halálát követően pedig egy jelentés röviden 
megjegyezte, hogy Ceauşescu „a román politikai vonalvezetés egyik szélsőséges kez-
deményezőjeként ismert (…) ezért elsősorban a magyar és zsidó értelmiségiek a naci-
onalizmus és intolerancia megerősödésétől tartanak”.15 Civil kollégáinál sokkal szóki-
mondóbban fogalmazott Végh Lajos katonai attasé, aki Ceauşescunak a Nemzetiségi 
Tanács elnökévé választása után a következőket írta:

A fentiekkel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy mind ez ideig Ceauşescut 
tartották a szélsőséges román nacionalizmus szóvivőjének, és első titkárrá 
való megválasztását annak idején a kisebbségek, de különösen a magya-
rok és a zsidók körében vészjóslónak tekintették. Nem tudni még termé-
szetesen, milyen változás várható a kisebbségek helyzetében, de tény, hogy 
egyes megnyilatkozásokban vagy okmányokban – pl. a párt új Szervezeti 
Szabályzat tervezetében – a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt helyeznek a 
nemzeti kisebbségek megemlítésére. Az is igaz viszont, hogy számos ki-
sebb-nagyobb jel mutat az elrománosítási tendencia folytatására (vezető 
funkcióban levő magyarok leváltása vagy nevük elrománosítása), és Buka-
restben állandóan keringenek híresztelések magyarok és románok közötti 
incidensekről. Ezek megbízhatóságát azonban nagyon nehéz ellenőrizni. 
Várhatólag a most kidolgozás alatt álló új alkotmány feleletet ad majd bizo-
nyos kérdésekre.16

A más országokban tevékenykedő magyar diplomaták is sokszor tartották fontosnak 
megjegyezni, jelentéseikbe beleírni azt, amikor az őket fogadó országok kisebb-nagyobb 
jelentőséggel bíró politikusai véleményt mondtak előttük a román politikáról. Így pél-
dául jelentésbe került az is, amikor a lengyel Politikai Bizottság (PB) tagja, a rzeszówi 
vajdaság első titkára, Władysław Kruczek egy magyar diplomatával folytatott beszél-
getésében erősen támadta a románokat. Szerinte „figyelmeztetni kellene őket politikájuk 
következményeire”.17 Ceauşescut nem őszinte, inkább agyafúrt, nacionalista embernek 
tartotta, aki tudatosan folytat szovjetellenes politikát. És ebben – utólag lássuk be – nem 
is tévedett. Sokkal nagyobb teret kaptak azonban maguk az államok és intézmények 
közti kapcsolatok, melyek megfigyelése, elemzése magyar részről nem maradhatott el.
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Románia külpolitikája a kollektív és kétoldalú diplomácia tükrében. 
A román–szovjet viszony

A szocialista tömbön belül minden egyes ország számára meghatározó volt a Szov-
jetunióhoz fűződő viszony. Nem történt ez másképpen Románia esetében sem, ahol 
viszont – úgy tűnik – a brezsnyevi vezetés jóval nagyobb mozgásteret engedélyezett, 
mint tette azt más országok esetében. És habár a kor Romániáját túlzás lenne „láza-
dónak”, „ellenállónak” titulálni, hiszen lényeges kérdésekben nem fordultak oly mér-
tékben szembe a Szovjetunióval, hogy az retorziókat eredményezett volna, az akkori 
viszonyok között – a többi kelet-közép-európai szocialista ország megnyilvánulásaival 
összehasonlítva – még a román politikának egy-egy megnyilvánulása, illetve ez a fajta, 
szimbolikus téren megnyilvánult eltérése és véleménykülönbsége is bátor, sőt egyene-
sen vakmerő kiállásnak tűnt. Mindez gyakran kiváltotta a harmadik – lengyel, kelet-
német, csehszlovák – fél rosszallását is. Mintha a Voltaire Mikromegaszában megfogal-
mazott örök igazságra lenne példa a hatvanas évek szovjet–román kapcsolatrendszere: 
arra, hogy minden relatív.

A Szovjetunió a Ceauşescu-kor első éveiben is Románia legfontosabb külkereskedel-
mi partnere maradt: 1965-ben a román külkereskedelem összforgalmából 40–42 szá-
zalékkal részesült, miközben a második és harmadik helyet elfoglaló Csehszlovákia 
és NDK esetében részesedése 8, illetve 6 százalékos volt.18 Magának Ceauşescunak a 
pártfőtitkári minőségében tett legelső hivatalos látogatása is a Szovjetunióba vezetett 
1965 szeptemberében.19

A viszonyból nem hiányoztak az egyoldalú román kardcsörtetések sem, azok azon-
ban végső soron nem befolyásolták a dolgok hivatalos menetét. Ilyenek voltak például 
Leontin Salajan vezérezredes, az RKP Politikai Bizottsága tagjának és Románia had-
ügyminiszterének az 1965-ös prágai látogatásakor tett megnyilvánulásai, melyeket a 
csehszlovák diplomácia fontosnak tartott közölni a magyar Külügyminisztériummal is 
(és egyúttal minden bizonnyal a szovjetekkel is). Akkor a románok véleményével kap-
csolatban a szovjet–kínai vita kérdésében Salajan kifejtette, hogy a helyzet elmérgese-
déséért, az ellentétek olyan méretű kifejlődéséért, ahogyan az akkori helyzetig eljutot-
tak, a vita nyilvánosságáért és az ebből keletkezett helyzetért a kínai és a szovjet pártot 
egyaránt hibáztatják. Szerintük e kérdésben kilátástalan minden előrejutás mindaddig, 
ameddig a két párt nem állapodik meg valamilyen közös álláspontban. Éppen ezért 
utasítják el a márciusi moszkvai értekezletet, amelyet fölöslegesnek tartanak, mivel az 
a véleményük szerint semmit nem eredményezett a kérdések megoldása tekintetében.

Több kritikus megjegyzés kíséretében – melyek célpontja a Szovjetunió volt – azt 
hangsúlyozta, hogy „minden szocialista országgal az egyenlőség és önállóság teljes 
tiszteletben tartása mellett kell tárgyalni, és ilyen politikát kell követni”. Kimondottan 
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agresszív nacionalistának mondható – ami a kor szocialista szelleme értékrendjében 
főbenjáró bűnnel ért fel – az a kijelentése, hogy a Szovjetunió már a III. Internacionálé 
idején románellenes volt, mert nem román származású vezetőket (Ana Paukert és Luca 
Lászlót) javasolt a román kommunisták élére, és hogy Dej lesz az első igazán román 
pártfőtitkár.20 Ezekre a megnyilvánulásokra még rátett egy lapáttal Antonín Novotný 
csehszlovák államelnöknél jártakor, amikor is kifejtette, hogy a Komintern idejében a 
Szovjetunió „barátságtalan gesztusokat” tett Románia felé azáltal, hogy „nem román 
származású elvtársakat” küldött pártmunkára Romániába, a szovromok (gazdasági 
vegyes vállalatok) pedig gazdasági szempontból voltak románellenesek, és ez a gya-
korlat Hruscsov idején is csak formailag változott.21 Elképzelhető, hogy milyen sokkot 
jelenthettek ezek a kijelentések a szovjetbarát Novotnýnak. A helyzeten egy kevéssé 
javított Ion Gheorghe Maurer miniszterelnök látogatása, aki sokkal diplomatikusabban 
járt el, és elsősorban a román–csehszlovák kétoldalú kapcsolatok fejlesztésére koncent-
rált, az ideológiai viták mellőzésével. Salajan valós – vagy akár a csehszlovákok által 
eltúlzott – kijelentéseiből nyílt botrány nem lett ugyan, de az tény, hogy a hadügymi-
niszter a mai napig tisztázatlan okokból kifolyólag 1966-ban hirtelen életét vesztette.22

Egy másik hasonló megnyilvánulásra Argentínában került sor, amikor is Románia 
argentínai nagykövete, 1965. április 29-én, a japán nagykövetség fogadásán félreértette 
egy hazai mérnöknek a román olajtermelésre vonatkozó bókját, és így válaszolt:

valóban, az elmúlt 18 év alatt sok olajat raboltak el Romániából, de most már, 
az elmúlt 1-2 évben – amióta valóban a román nép érdekei érvényesülnek 
az országban – tervszerűen gazdálkodnak az olajjal, és általában gazdasági 
kapcsolataikat a román nép érdekei szerint alakítják, nem pedig a mások 
érdekeinek megfelelően.23

Bizonyos események azt mutatják, hogy a szovjet vezetés kiváló érzékkel tudta el-
dönteni, hogy a mindenkori román kardcsörtetés meddig tolerálható, és melyik az a 
pont, amikor már erőt kell felmutatni, amiből a kisebb területű és népességű szomszéd 
megérti, hogy ne feszítse túl a húrt. Egy ilyen 1966-os momentum volt, amikor május 
7-én, az RKP fennállásának negyvenötödik évfordulóján Ceauşescu túlhangsúlyozta a 
békeharcosi szerepét, és arról beszélt, hogy a szembenálló katonai tömbök felszámolása 
a feszült helyzet enyhüléséhez vezetne, valamint kritikus hangot ütött meg a vietnami 
kérdés kapcsán is. Három nappal később Brezsnyev Bukarestbe látogatott,24 Ceauşescu 
pedig magyarázkodásra kényszerült. A magyar diplomácia iratanyaga szerint a romá-
nok meglehetős zavarral fogadták a bejelentést, de nem tudtak a látogatás elől kitérni. 
Vietnam ügyében Brezsnyev elmagyarázta a szovjet álláspontot, s „a román vezetők 
kifejtették, hogy eddig még nem volt ilyen tiszta és részletes képük a kérdésről, de 
Brezsnyev elvtárs közlése alapján teljesen egyetértenek a Szovjetunió álláspontjával, 
azt magukévá teszik és támogatják”. A katonai tömbök kapcsán Ceauşescu tagadta, 
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hogy ő a VSZ és a KGST felesleges voltát hangsúlyozta volna, s azt állította, szerinte 
mindkettőre igen nagy szükség van. Egyetlen ügy merült csak fel, amelyben a romá-
nok kezdeményeztek: a németkérdés. Ezzel kapcsolatban Ceauşescu úgy vélte, át kell 
értékelni a szocialista tábornak az NSZK-val szembeni addigi álláspontját, és tényleg 
halaszthatatlanul fontos lenne a német egyesítés, de azt nem lehet kizárólag Ulbrichték 
szempontjából nézni. Brezsnyev azonban nem bocsátkozott vitába ebben a kérdésben.25

Egy újabb konfrontatív helyzet alakult ki az az évi VSZ-találkozó kapcsán is a két 
vezető között, Bukarestben. A megbeszélések egyik szünetében kisebb vita alakult ki, 
ugyanis Ceauşescu kijelentette, hogy a szocialista országoknak nemcsak nyilatkozatok-
kal, hanem fegyverrel is kellene támogatniuk a vietnamiakat, akik élethalálharcukat 
vívják az „amerikai imperialistákkal”, amikor is a türelmét vesztett Brezsnyev ráordí-
tott, hogy sürgős teendői vannak a közép-ázsiai földrengés miatt, és nincs ideje világ-
politikát magyarázni olyasvalakinek, aki azt úgysem érti.26

Román titkosszolgálati értesülések szerint 1968-ban a szovjetek a csehszlovák invázi-
óval párhuzamosan a romániai bevonulásukat is tervbe vették, ezt azonban Ceauşescu 
a Brezsnyevvel folytatott telefonbeszélgetései következtében sikerrel akadályozta meg.27 
Azt, hogy pontosan miért is nem támadta meg a Szovjetunió Romániát is 1968-ban, 
egyértelműen még ma sem állapíthatjuk meg, de Ceaşescu egyetlen telefonbeszélgetése 
ehhez valószínűleg túl kevés lett volna. Tény az, hogy ez időszakban a szovjet vezetés, 
minden pengeváltás ellenére, Ceauşescu Romániáját meglehetősen nagy türelemmel és 
megértéssel kezelte.

A kor magyar diplomáciáját mindenesetre érdekelte, hogy mi lehet az oka ennek a 
szokatlan szovjet engedékenységnek, és a jelentések arról tanúskodnak, hogy bizonyos 
részinformációkat a szovjet diplomaták meg is osztottak e tekintetben a magyar kollé-
gáikkal. Így például Ivan Kuzmics Zsegalin szovjet nagykövet Bukarestben, a magyar 
kollégájával 1965. április 17-én folytatott beszélgetésében azt mondta, hogy a román–
szovjet kapcsolatok igen jók, semmilyen lényeges kérdésben nincs vita. Saját szemé-
lyes kapcsolatai Ceauşescuval és Maurerrel igen jók, „természetesen vannak kérdések, 
amelyekben eltérőek a vélemények. Türelemmel kell megközelíteni ezeket a kérdése-
ket, meg kell vizsgálni, miben van igazuk a román elvtársaknak, mert ilyen kérdés is 
van sok.” És „nem szabad olyan hibába esni, mint például Hruscsov elvtárs ittjártakor, 
amikor elég tapintatlan módon tanácsokat próbáltak ráerőszakolni a román elvtársak-
ra”. A beszélgetés alapján Vincze Józsefben az a vélemény alakult ki, hogy Zsegalin új 
instrukciókat kaphatott hazulról.28

Egy 1966. augusztusi nagyköveti összefoglaló jelentés szerint a szovjetek türelmesek, 
ezért a román vezetők megengedik maguknak a szovjet álláspontok bírálatát, ugyan-
akkor érdemes megjegyezni, hogy a román gazdasági élet számára a legfontosabb part-
ner a Szovjetunió.29
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Egy, a kérdésről írt 1966. október 26-i magyar jelentésben a következő olvasható:
Szovjet vélemény szerint viszont a nacionalista tendenciák növekedése Ro-
mániában egy függetlenségét nemrég elnyert nép késői és túlzott nemze-
ti öntudatra ébredését tükrözik. Az objektív tények előbb-utóbb világossá 
válnak, és az ideiglenes jellegű nacionalista hullám elvonul. Ez a felfogás 
határozza meg egyébként a SZU-nak az RSZK-val szembeni türelmes ma-
gatartását. Kétségtelen, hogy ebben sok az igazság, a román közhangulat 
alakulása ezt igazolja is némileg. Tudomásul kell azonban venni, hogy a 
román párt a jövőben is számos, valamennyi szocialista országot érdeklő 
kérdésben külön utat igyekszik járni.
Az elmúlt napokban a szovjet nagykövettel folytatott beszélgetésekből arra 
következtetek, hogy ez a felismerés sokat foglalkoztatja őket. Szavai szerint 
Ceauşescuék magatartása legutóbbi moszkvai tartózkodása során csökken-
tette azt a reményüket, hogy a nemzetközi munkásmozgalom legfontosabb 
vitás kérdéseiben Bukarest támogatására számítani lehessen.30

Az a fajta bizalmatlanság és titkolózás, amelyet a magyar diplomácia a román part-
nerei részéről érzékelt, jóval kisebb mértékben, de végrehajtói szinten megnyilvánult 
a szovjet diplomácia irányába is. Erre egy példa, hogy egy szovjet tanácsos 1967. má-
jus 26-án azt közölte a magyar diplomáciával, hogy a románok kezdenek őszinték és 
barátságosak lenni a szovjet diplomatákkal. Az előző évben például még különböző 
ürügyekkel megtagadták, hogy átadják a szovjeteknek a más országokkal kötött áru-
forgalmi megállapodásaik másolatát, 1967 májusában viszont ötöt, minden kérés nélkül 
átnyújtottak nekik.31 Ez a gyanakvó légkör a pártdiplomáciai vonalon is megmutatko-
zott. Többek között egy román pártdelegációnak a Norvég Munkáspártnál tett látoga-
tásakor, 1969 októberében, amikor is Románia oslói diplomáciai képviselője elzárkó-
zott attól, hogy akár a szovjeteket, akár a magyarokat tájékoztassa a megbeszélésekről. 
Norvég források szerint a románok szövetségeseket is próbáltak keresni a szovjetek 
hatalmának ellensúlyozására.32

E megnyilvánulások tükrében ismételten felmerül a kérdés: mennyire volt a román 
külön út látszatdiplomácia, esetleg olyfajta, szovjet jóváhagyással előkészített csapda, 
melybe a nyugati diplomácia belesétált, és milyen mértékben fejezett ki reális különál-
lást. Tény, hogy a Szovjetunió számára Románia kevésbé volt fontos, mint más orszá-
gok, és a román kommunista vezetőréteg sem érzékelte, hogy szorosan rá lenne utalva a 
szovjet hátország támogatására. Ez a sajátos konjunktúra eredményezhette a „se veled, 
se nélküled” állapot kialakulását. Végh Lajos katonai attasé a következőképp foglalta 
össze egyik jelentésében a magyarországitól meglehetősen eltérő romániai helyzetet és 
a Szovjetunióhoz való viszonyulást:

1965. 2. 23-án a Szu. HDS napjával [a szovjet hadsereg napja] kapcsolatosan 
a következőket jelentem: Itt sajnos sokkal kisebb – mellőző – jelentőséget 
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szentelnek ennek a napnak, és ez adódik elferdítő, de mondhatni, megha-
misító történelmi eseményből, vagyis ők másként magyarázzák a felszaba-
dítást, és adódik nacionalista, kétkulacsos politikájukból is.33

A román–kínai viszony alakulása

A szocialista táboron belüli, a hatvanas-hetvenes évek során lezajlott „csapatmozgáso-
kat” sokan hajlamosak, felületes módon, kizárólag a szovjet–kínai vita és az ideológiai 
árnyalati eltérések görbe tükrén keresztül nézni. Tény az is, hogy a román külön út 
esetében szintén számos európai kommunista számolt egyfajta kínai–román tengely 
létrejöttével, természetesen kínai dominanciával, de ez nem történt és nem is történhe-
tett meg. Először is azért nem, mert Kelet-Közép-Európában sem geopolitikailag, sem 
gazdaságilag és katonailag nem lehetett ellenfél Mao Ce-tung Kínája a Szovjetuniónak, 
a versengés inkább ideológiai síkon zajlott, és az is inkább a nyugat-európai szocialista 
és kommunista pártok, mozgalmak és a baloldali értelmiségiek síkján bizonyult látvá-
nyosnak. A Varsói Szerződés tagországai esetében még csak a versenyhelyzet lehetősé-
ge sem állhatott fenn. Másrészt pedig az igencsak pragmatikus román vezetés nem egy 
új „nagy testvért” keresett, a szomszédosat lecserélendő egy földrajzilag és kulturális 
szempontból is távolabbra esőre, hanem a saját önálló útját, és ennek létjogosultságát kí-
vánta megteremteni és elfogadtatni a nemzetközi élet többi szereplőjével. A „két vezető 
szocialista nagyhatalom” közül a másodikkal, Kínával történt kommunikáció, illetve 
a szovjet–kínai ideológiai vitában való látványos el nem kötelezettség elengedhetetlen 
eszköznek bizonyult – de semmiképpen sem célnak.

A kínai diplomácia is lehetőséget látott a román megnyilvánulásokban – valószí-
nűleg inkább szimbolikust, mint gyakorlatit, de akkor is megpróbálta az országot a 
maga oldalára vonni. A bukaresti magyar nagykövetségnek mindenesetre feltűnt az, 
hogy Gheorghiu-Dej halálakor a kínai részvétnyilvánítás már-már demonstrációszám-
ba ment, és a kínai diplomáciának az RKP vezető személyiségei megnyerése érdekében 
kifejtett aktivitását a következő módon írta le:

A kínai vezetés láthatóan arra törekedett, hogy állásfoglalásának súlyával 
befolyásolja Romániában az utódlás kérdését, ill. az új vezetésnek – nyílt ki-
állásával – megfelelő tekintélyt szerezzen. Bővebb értékelésbe ma még korai 
lenne bocsátkozni, mert nem elég világos, hogy a kínai lépéseknek mennyi-
re volt oka az a tisztelet, melyet Gheorghiu-Dej elvtárs és az általa képviselt 
korábbi román politika irányába ki akartak fejezni.34

A kínai vezetés, élén a Gheorghiu-Dej temetésén részt vevő Csou En-lajjal, a szer-
tartást követően meg is próbálta erősíteni a kapcsolatokat, és látványos állásfoglalást 
kiharcolni román részről, ez a tervük azonban – talán éppen a túlzott rámenősség 
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miatt – nem járt sikerrel. Maga Mihai Rosianu budapesti román nagykövet a követke-
zőképpen tájékoztatta erről Erdélyi Károly magyar külügyminiszter-helyettest:35

Dej temetésén, majd az azt követő időszakban is megbeszélések zajlottak a Csou En-
laj vezette kínai küldöttség és a román vezető kommunisták között, aminek fő témája 
– habár nem az egyetlen – a szocialista táboron belül zajló ideológiai vita volt. E tárgya-
lások során Csou En-laj kijelentette, hogy a Kínai Kommunista Párt (KKP) nem szünteti 
be a vitát, mert a véleményeltérésekért a Szovjetunió Kommunista Pártjának (SZKP) 
a vezetősége és az őket követő más pártok vezetői a felelősek. A kínai miniszterelnök 
megismételte, hogy csak a XX. és a XXII. kongresszus nyilvános megbélyegzése lehet 
a vita beszüntetésének a feltétele. Csou En-laj azt hangoztatta, hogy egyes szocialista 
országok vezetői még a fennálló kiélezett helyzetben sem harcolnak az „amerikai im-
perializmus „ellen.

A román vezetők az SZKP és a többi testvérpárt vonalát és a békés egymás mellett 
élés politikáját védelmezték, de Csou En-laj hajthatatlan maradt. „E találkozó után a 
román vezetők egymás között megállapították, hogy a KKP merev, dogmatikus vonala 
kárt okoz a nemzetközi kommunista mozgalomnak, akadályozza a kibontakozást. Vé-
leményük szerint Mao Ce-tung életében nem lehet számolni közeledéssel.”36

Ennek ellenére, még 1965 áprilisában egy román delegáció jár Kínában, melyet Maurer 
vezetett. A miniszterelnök ugyanis ezekben az években sokkal inkább volt Románia uta-
zó csúcsdiplomatája, mint az első titkár Ceauşescu. A magyar külügy értesülései szerint 
a látogatás „különösebb eredményt nem ért el, a misszió jelentősége inkább abban állt, 
hogy még eltökéltebbé tette a különállás – mondhatni – táboron belüli »el nem kötelezett-
ség« román koncepcióját.”37 Kínai részről az út viszonzására 1966. június 16–24. között 
került sor, amikor is ismét egy Csou En-laj vezette küldöttség járt Romániában. A romá-
nok szerették volna, ha a kínaiak csak a VSZ tagállamainak értekezletét követően érkez-
nek, de azok előzetes egyeztetés nélkül, kategorikusan jelentették ki, hogy mi a látogatás 
egyetlen lehetséges időpontja. A románok fogadták őket ugyan, de Ceauşescu megtette 
azt a gesztust, amit az európai szocialisták elvártak tőle: egy héttel a delegáció érkezése 
előtt magához kérette a kínai nagykövetet, és közölte vele: reméli, hogy Csou En-laj lá-
togatása előmozdítja a Vietnami Demokratikus Köztársaság hatékonyabb megsegítésére 
indítandó egységes akció szervezését. Mikor a nagykövet erre azt válaszolta, hogy „a mo-
dern revizionistákkal nem ülnek le tárgyalóasztalhoz”, Ceauşescu keményen félbesza-
kította, és azt mondta: „Önnel nem beszélek többet erről a kérdésről, de remélem, Csou 
En-laj elvtárssal megértjük egymást”. A feszültség részben a tárgyalásokra is kiterjedt, 
Csou En-laj ugyanis a nyilvános protokolleseményeken mondott hivatalos beszédeiben 
kirohant a szovjetek ellen, és bár a románok kitértek a vita elől, a vendég szavai rosszul 
estek nekik, és a cenzúrázott sajtó a beszédek agresszívabb részeit nem is közölte.38

A két ország közeledési kísérlete 1967-ben folytatódott, amikor is Maurer ismét 
Kínába látogatott, habár úgy tűnik, nem feltétlenül csak a kétoldalú érdek miatt és 
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diplomáciai gesztus gyanánt. Az eseményre júliusban került sor, mégpedig nem hiva-
talos látogatás formájában, mivel a román diplomácia olyan feladatot vállalt fel, amit 
a többi szocialista ország nem fogadott volna örömmel: Lyndon B. Johnson amerikai 
elnök üzenetét próbálta meg eljuttatni Kínába. Mao Ce-tung elutasította a román mi-
niszterelnökkel való megbeszélést. Csou En-laj volt a legmagasabb rangú vezető, aki 
tárgyalt vele. Maurer kínai tárgyalópartnerei nem kívánták az üzenetet meghallgatni, 
közölték, hogy Johnsonnak, ha békéről beszél, egy szavát sem hiszik el. Csou En-laj 
még azt is hozzátette, bármit is üzen az amerikai elnök, az nem változtat a helyzeten. 
A román álláspontot meghallgatták ugyan, de nem reagáltak rá. A román diplomácia 
számára kényelmetlen volt a dolgok végkifejlete, ezt jelzi többek között az is, hogy ami-
kor a magyar diplomaták a román külügytől információt kértek, azok elzárkóztak a 
válaszadástól. Erre a magyar nagykövet megemlítette – mintegy jelzésképpen is –, hogy 
a nyugatiak sokkal több információval rendelkeznek és közölnek az ügyről. Vincze in-
formátorok révén szedte össze az értesüléseket, melyek a románok kínai útjáról szóló 
jelentésében foglaltakat képezték.39

Ezeknek az eseményeknek a tükrében úgy látszik, hogy habár mindkét fél részéről 
lett volna igény a román–kínai közeledésre, az ez irányú erőfeszítéseket nem koronázta 
siker. A kudarc oka az eltérő megközelítésben rejlik: míg a románok praktikus dol-
gokról szerettek volna tárgyalni, a kínaiak politikai szövetségest kerestek. Valószínű, 
hogy a kínaiak tanultak az erőszakosság kudarcából, mivel Ceauşescu 1971-es pekingi 
látogatása már egészen más hangulatban zajlott – és akkor már rendelkeztek egy Ro-
mániánál sokkal erősebb állam vezetője, Richard Nixon fogadásának a tapasztalataival 
is. Másrészt viszont Románia is igyekezett gesztusszerűen kiskapukat nyitva hagyni, 
még ha az konfliktushoz is vezetett más szocialista országok képviselőivel. Így például 
1968. február 26-án, a kommunista pártok budapesti kongresszusáról a román delegá-
ció kivonult, mert a többen Romániát kritizálták, és a szovjetek megpróbáltak egy, a 
kínaiakat elítélő nyilatkozatot elfogadtatni.40 Ugyanakkor a más országok képviselőivel 
folytatott megbeszélések során – úgy a román csúcsvezetők, mint a középkáderek – 
megengedték maguknak a kínai külön út kritizálását, és nem zárkóztak el attól sem, 
hogy mások kritikáit is meghallgassák. Az előbbire jelentenek példát az 1965. június 
16-án folytatott román–magyar pártközi tárgyalások Bukarestben. Akkor ugyanis a két 
küldöttség vezetőjének, Kállai Gyulának és Gheorghe Apostolnak a megbeszélései so-
rán a kínai kérdés is szóba került. A felek egyetértettek az USA vietnami agressziójának 
elítélésében, a Szovjetunióval való barátságot hangsúlyozták, továbbá kritikával illették 
a kínai vezetést, mint amelynek akadékoskodása akadályozza az európai segítség Vi-
etnamba érkezését is. A dokumentumok tanúsága szerint Kállai így fogalmazott:

A Kínai Kommunista Párt vezetői nyíltan beszélnek arról, hogy a XX. kong-
resszus ellen vannak, a szovjet párt és állam vezetőinek – akik Hruscsov kö-
vetői – szintén el kell tűnniük. Nyíltan fellépnek a moszkvai nyilatkozatok 
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ellen is, holott tavaly még egyetlen védelmezőjükként tekintették magukat. 
Arra törekszenek, hogy 25 pontjukat fogadtassák el a nemzetközi kommu-
nista mozgalom alaptörvényeként. Változás van a tekintetben is, hogy mi a 
vitát beszüntettük, ők folytatják. Mi ennek ellenére a nyílt vita beszüntetése, 
a belső tárgyalások mellett vagyunk.41

Az utóbbira pedig Constantin Mateescunak, a romániai termelői szövetkezeti köz-
pont (Centrocoop) elnökének a példáját hozhatjuk fel, aki 1966 szeptemberében felesé-
gével együtt egy hétig volt a Szövetkezetek Országos Szövetsége (SZÖVOSZ) vendége, 
és a személyes beszélgetés során kritizálta a kínaiakat: elmondta, hogy volt Kínában, 
ahol sok helytelen dolgot látott, és nem helyes, hogy a kínaiak nem tudják összehangol-
ni vélt vagy valós igazságaikat a szocialista tábor többi részével.42 Hogy Mateescu véle-
ményét mennyire osztották más román középvezetők – ha egyáltalán tekintetbe vettek 
olyan marginális kérdéseket, mint hogy milyen kihívást jelent a szocialista tábor belső 
egységére Kína –, nem tudni. Tény az, hogy különösebb érdeklődés nem övezte Romá-
niában a kérdést, sem a szovjetbarátság, sem pedig a szovjetellenesség szempontjából 
nézve. E téren a csúcsvezetés lavírozása teljesen független maradt a román társadalom 
esetleges reakcióitól, nem úgy, mint a szomszédos Magyarországgal és általában véve a 
magyarsággal szembeni viszony.

A magyar–román államközi viszony

Mivel a magyar–román kapcsolatok témájában Földes György terjedelmes kötetet írt 
már,43 és a kérdés több fiatal kutatónak is az érdeklődési területét képezi, ezúttal nem 
célom a rendkívül sokoldalú, a társadalom és a gazdaság megszámlálhatatlan területén 
kialakult kapcsolatrendszernek a minden aspektusra kitérő bemutatása, sem a magas 
szinten lezajlott események teljes körű kronologikus bemutatása. Ezúttal mindössze 
arra törekszem, hogy átfogó képet nyújtsak azokról a főbb tényekről és jelenségekről, 
amelyek a kétoldalú kapcsolatrendszert alapjaiban meghatározták, illetve amelyek a 
későbbi események alapját képezték, és akár napjainkban is rendelkezhetnek aktuális 
és értékelhető üzenettel.

A szocialista táboron belül közös érdeknek számított az együttműködés, ezt nem-
csak a legerősebb (szovjet) partner, hanem a kisebb országok vezető elitje is érzé-
kelte. A magyar–román viszony a szocialista rendszer ezen időszakában meglehető-
sen felemás volt, hiszen a szomszédság és a rengeteg közös probléma sok területen 
együttműködésre kényszerítette a két országot, ugyanakkor az 1945-öt követő közös 
sors nem megoldotta, csak jegelte a történelmi ellentétet, amit elsősorban a román fél 
érzékelt. Habár Magyarország sem a Rákosi-, sem a Kádár-korszakban nem folytatott 
revizionista politikát, sőt kínosan ügyelt arra, hogy ne foglalkozzon olyan mértékben a 
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szomszédos országokban élő magyar kisebbség sorsával, hogy azt Trianon kedvezmé-
nyezettjei kihívásként foghassák fel – nem is lett volna meg sem a saját ereje, sem pedig 
a nemzetközi támogatottsága hozzá –, román részről mindvégig megmaradt egyfajta 
ellenérzés, ami hullámzó intenzitással napjainkban is tart. Erre a keserű tényre vilá-
gít rá egy 1966-os összefoglaló nagyköveti jelentés, amely szerint Románia szocialista 
táboron belüli kontaktusainak intenzitása, Albániát leszámítva, mind meghaladják a 
magyarokkal való kapcsolatokét.44

A tényt, hogy a kétoldalú kapcsolatok során a román fél képviselői a magyarokkal 
szemben udvariasak, de gyanakvóak, Budapest meglehetősen jól érzékelte, saját káde-
reinek jelentéseiből. A magyar külügy – s annak keretén belül is maga Erdélyi Károly 
miniszterhelyettes – állandó jelleggel kért tájékoztatást a többi minisztériumtól és az 
azoknak alárendelt igazgatóságoktól a kétoldalú magyar–román viszonyok alakulásá-
ról, s azokat rendszeresen meg is kapta. A következőkben, a teljesség igénye nélkül, 
szemelvényeket mutatok be e tájékoztatók szövegéből, melyekből – a problematika sok-
színűsége mellett és ellenére – egy meglehetősen koherens kép rajzolódik ki.

Szirmai Jenő SZÖVOSZ-elnök 1965. november 4-én Erdélyihez intézett levelének szö-
vege szerint a román Centrocooppal baráti a viszonyuk, de a kezdeményezést mindig 
a magyarok teszik meg, amit aztán a románok kedvezően fogadnak. Az elnöki szintű 
kapcsolatok „kissé egyoldalúak”, Constantin Mateescu, aki 1950 óta a román szervezet 
elnöke, csak rövid átutazáson van Budapesten, és bár az elmúlt 15 évben állandóan 
hívták hivatalos látogatásra és üdülésre is, de e meghívások alól az elfoglaltságaira hi-
vatkozva mindig kibújik.45

Veres József munkaügyi miniszter szerint 1964-ig a szocialista országok küldöttségei 
között teljes volt az egyetértés, de azóta változást érzékel a román elvtársak viselkedé-
sében. Több ízben foglalnak el a többi szocialista országétól eltérő álláspontot, és emiatt 
vita is kialakul.46

Egy, a Varsói Szerződés keretében folyó katonai együttműködést bemutató doku-
mentum így ír a hadseregek közötti kapcsolatokról:

A felsorolt formák a két ország hadseregének kapcsolatában általában nem 
jelentenek sem többet, sem kevesebbet azoknál a kapcsolatoknál, amelyek 
a Román Néphadsereg és a többi szocialista ország fegyveres erői között ez 
ideig kialakultak.
Viszont feltétlenül le kell szögezni azt, hogy a Román Néphadsereg és a Ma-
gyar Néphadsereg kapcsolata ez ideig alatta marad annak a szintnek, ami 
két szomszédos szocialista ország hadserege között indokolt lenne, és ami a 
Magyar Néphadseregnek a többi szocialista ország fegyveres erői felé már 
régen megvan.47

Hasonlót állapít meg egy 1967. június 6-ára keltezett nagyköveti jelentés, mely 
szerint „az elmúlt utolsó két-három évben a kapcsolatok mindinkább szélesedtek és 
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konkrétabbá váltak, azonban nem olyan szoros[ak] és eredményes[ek], mint más ba-
ráti állam hadseregével”.48

A művelődésügyi miniszter (Ilku Pál) Erdélyi külügyminiszter-helyettesnek szóló 
beszámolója az 1964-ben aláirt 1965–66. évi munkaterv kapcsán többek között a követ-
kező információkat tartalmazta:

• az elfogadott munkaterven kívül felmerült esetleges akciókat a román fél nem 
támogatta, így a kapcsolatok „volumen, intenzitás és sokrétűség tekintetében, az 
igényekhez és lehetőségekhez, valamint más szocialista országhoz képest jelen-
tősen elmaradnak”;

• a románok minden esetben szigorúan ragaszkodnak a kölcsönösséghez, de a sa-
ját igényeikből és az ahhoz való ragaszkodás elvéből kiindulva;

• a kiküldött szakembereket mindig szívélyes protokolláris fogadtatásban része-
sítik, de a szakmai program teljesítése minden alkalommal nehézségekbe üt-
közik – például az üzemi kutatások terén állandóan nehézségek merülnek fel;

• a magyar fél mindig tesz az együttműködés fejlesztésére vonatkozó gesztusokat, 
a román fél azonban a javaslatok kivédésére törekszik, míg deklaratív szinten azt 
igyekszik feltüntetni, mintha az intenzív együttműködést támogatná.49

Az Élelmezésügyi Minisztérium részéről Kovács Imrének az Erdélyihez 1967. már-
cius 6-án, a román–magyar kapcsolatok ügyében írt levele a következőt is tartalmaz-
ta: „Ma már Románia az egyetlen KGST-ország, amellyel nem folytatunk közvetlen 
műszaki-tudományos együttműködést, és kapcsolataink a régi formális, bürokratikus 
úton folytatott együttműködésre korlátozódnak.”50

Németh Lajos, a Földművelésügyi Minisztérium osztályvezetője az Erdélyi adatkérő 
levelére vonatkozó válaszában, 1967. március 7-én azt írta, hogy „ez alkalommal is saj-
nálattal kell megállapítanunk, hogy a Román Mezőgazdasági Főtanáccsal nem sikerült 
eddig közvetlen kapcsolatot kialakítani, ahogyan ez majdnem valamennyi szocialista 
ország földművelésügyi minisztériumával évek óta fennáll. Ennek következtében kap-
csolatunk nehézkes, körülményes és lassú.”51

Földes László az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetőjeként február 28-án ezt 
írta: „A szocialista országok erdőgazdaságai és faipari szervei között a KGST-n belül 
folyik az együttműködés, amelyben a románok képviselői vagy egyáltalán nem, vagy 
teljesen passzívan vesznek részt.”52

Végezetül pedig álljon itt egy hivatásos diplomata, a londoni magyar nagykövet je-
lentése a román kollégájáról, Alexandru Lazareanu londoni román nagykövetről, mely 
egyúttal arról is képet nyújt, hogyan működtek egy ilyen közegben a szocialista orszá-
gok diplomatái közötti kapcsolatok:

Az idejövetelem után, néhány hónap után szerzett tapasztalatom az volt, 
hogy tartózkodó volt minden olyan bizalmasabb információ adásakor, 
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amikor tőkés országok és különösen a konvertibilis tőkés országokra vonat-
kozó kapcsolatokról volt szó. (Ebben teljesen az ellenkezőjét tapasztalom 
úgy a szovjet, mint a csehszlovák, mint a bolgár és lengyel nagyköveteknél, 
de különösen az első három esetében.) Ez a hozzáállás később megszűnt, 
és mindössze az maradt meg, hogy az információadásoknál, ha passzívan 
is viselkedett, de őszinte volt, ezt többször volt módomban ellenőrizni, és 
az utolsó félévben már a passzivitása is eltűnőben volt. A fent adott kép 
egyébként megegyezik a volt szovjet nagykövet, Szoldatov elvtárs, valamint 
a most itt működő csehszlovák és bolgár nagykövet véleményével. A román 
nagykövet irányításából kiindulva, a román beosztott diplomaták viselke-
désére is kiterjedt a fent jelzett tendencia. A magyar diplomaták majdnem 
mindegyikénél megmutatkozott az, hogy a megfelelő román partnerükkel 
való kapcsolatuk az utolsó két év alatt, de főleg az utolsó félévben ehhez 
hasonló tendenciát vett fel, főleg az érintkezés gyakoriságát és őszinteségét 
illetően. A diplomatáinkra vonatkozó észrevételünket egyébként alkalmaz-
ni lehet a többi szocialista országok diplomatái és a román diplomaták érint-
kezésére, ahol a dolog természetétől fogva nem lehet olyan átfogó értesülé-
sünk, mint a saját diplomatáink kapcsolatát illetően.53

A jelentések szövegéből bizonyos dolgok egyértelműen egybecsengenek; ezek közül 
is a legfeltűnőbb a román diplomaták és vezető emberek – a többi szocialista országbeli 
megfelelőikhez viszonyítva – meglehetősen korlátozott mértékű szándéka arra, hogy 
információkat megosszák a magyar kollégáikkal. Ennek oka sokrétű lehet: bizalmat-
lanság a magyar tárgyalópartnerrel szemben, a saját karrier miatti aggódás – ami az au-
toriter és elnyomó romániai politikai berendezkedés következtében nyilvánvaló – vagy 
csak egyszerűen a kulturális különbségek, melyek nem favorizálták a kommunikatív 
román hozzáállást. Hasonló magatartás volt tapasztalható nemegyszer a román csúcs-
vezetés részéről is, például amikor 1967 szeptemberében Magyarország belgrádi nagy-
követe az éppen a jugoszláv fővárosban tartózkodó Ceauşescutól megkérdezte, hogy 
van-e valamilyen javaslatuk a vietnami kérdéssel kapcsolatosan. Konkrét választ nem 
kapott, Ceauşescu „csupán annyit mondott, hogy véleményüket elmondták az augusz-
tus folyamán Romániában tartózkodó vietnami küldöttségnek”.54

Általában véve elmondható erről az időszakról, hogy a hivatalos román–magyar 
kapcsolatok korrektek voltak, egyszerre szívélyesek és hűvösek is, s csak kis mértékben 
befolyásolták az ideológiai nézetkülönbségek, illetve a magyar külpolitika magasabb 
fokú szovjetorientációja. A két csúcsvezető, Ceauşescu és Kádár János viszonyát is nyu-
godtan lehet ez idő tájt korrektnek nevezni, még ha barátivá soha nem is vált. Ebben 
valószínűleg a jellem- és nézetbeli különbségek is szerepet játszottak. A kettejük hoz-
záállásbeli különbsége jól kiviláglik a Ceauşescu 1967-es budapesti látogatása végén 
készült feljegyzés részletéből is:
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Ceauşescu elvtárs a Kádár elvtárssal folytatott utolsó beszélgetése (útban a 
repülőtér felé) folyamán nagyon nagy hangsúlyt fektetett annak kifejtésére, 
hogy a két ország közötti kapcsolatok alakulásáért milyen nagy felelősség 
hárul [rájuk,] és milyen sok függ személy szerint a két párt vezetőjétől. Ká-
dár elvtárs ezzel egyetértett, és még kiegészítette azzal, hogy rengeteg függ 
a középkáderek hozzáállásától is, és ezért van nagy szükség a minisztériu-
mi vezetők, üzemvezetők szorosabb kontaktusaira.55

Az idézett szövegrészletből tisztán kitűnik a hasonló ideológiai háttér, de az eltérő 
menedzseri megközelítés is: a fiatalabb, agresszívabb, autoriter Ceauşescu a jó együtt-
működés és a kölcsönös megértés zálogát elsősorban a legfőbb vezetők jó személyes 
kapcsolatában látja, melyhez aztán idomul a két társadalom is. E hozzáállásra az addigi 
élettapasztalata jogosította fel. A hasonló és egyben különböző életutat bejárt Kádár 
ennél sokkal fontosabbnak találta a gyakorlati kérdések mentén kibontakozó kétoldalú 
együttműködések hálózatának szerepét. Talán éppen emiatt, a két vezető között soha 
nem alakult ki olyan bensőséges együttműködői viszony, mint amelyet más országok 
szocialista vezetőivel sikerült kialakítaniuk.

A romániai magyarság helyzete
a magyar diplomácia dokumentumainak tükrében

Utólag számos vád éri a Kádár-rendszert a nemzetpolitika terén, főleg amiatt, hogy 
nem foglalkozott számottevően a határon túli magyarság sorsának alakulásával. A lát-
ványos megnyilvánulások hiánya azonban nem jelenti azt, hogy ne mutatkozott volna 
érdeklődés az iránt. Sőt, épp az ellenkezője igaz: a dokumentumok szerint a magyar 
diplomácia meglehetősen intenzíven követte a magyar közösség és magyar személyi-
ségek sorsának alakulását, ez ügyben véleményt cserélt más országok diplomatáival is. 
Ugyanakkor hiányzott a kezéből az erő, amivel eredményesen tudta volna befolyásolni 
a folyamatokat, és még csak koncepcióval sem rendelkezett arra vonatkozóan, hogyan 
változhatna ez a helyzet a jövőben.

Gheorghiu-Dej halálát követően Ceauşescu hatalomra jutását árgus szemekkel fi-
gyelte Magyarország: az új pártfőtitkárt ugyanis nacionalistaként tartották számon. 
Amennyiben e kérdésben a Ceauşescu-kor első éveire vonatkozóan általánosítani sze-
retnénk, akkor két, ellentétes tendencia figyelhető meg: a rendszer kisebbségpolitikájá-
nak egy szimbolikus és egy gyakorlati vonala, s e két dimenzió ugyanakkor ellentétes 
is egymással. A látványos gesztusok a magyar közösség, legfőképpen pedig az annak 
soraiból származó, a rendszerben pozíciókat betöltő egyének irányába mutatkoztak 
meg, ugyanakkor nem lehetett nem észrevenni az olyan intézkedéseket, mint a ma-
gyarellenesség ismételt megjelenése a hivatalos román történettudományban vagy a 
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Magyar Autonóm Tartomány megszüntetése a területi közigazgatás újraszervezése kö-
vetkeztében. De vegyük sorra a magyar diplomáciai iratok által tartalmazott fontosabb 
megnyilvánulásokat.

Egy 1965. szeptember 13-ra datált jelentés, amely a román államapparátusban és az 
RKP vezető szerveiben a Dej halálát követően történt változásokat foglalta össze, meg-
állapította többek között, hogy „a korábbi időszakhoz képest több párt- és állami vezető 
beosztást töltöttek be magyar személyiségekkel vagy magyar nemzetiséggel kapcsola-
tos személyiségekkel”. Ilyen volt Fejes Gyula, a Nagy Nemzetgyűlés egyik titkára. 
A másik pozitívumként említette az írás, hogy míg a Politikai Iroda (Végrehajtó Bizott-
ság) tagjai közül korábban csak Mogyorós Sándor volt magyar, akit ismét beválasz-
tottak, 1965-ben annak póttagja lett Fazakas János, Iosif Banc (román létére akkortájt 
a Magyar Autonóm Tartomány vezetője) és Gere Mihály is. Ez utóbbi az államtanács 
alelnöke lett, a másik kettőt pedig a minisztertanács alelnökei közé választották be. 
A Nagy Nemzetgyűlés alelnöke lett Kovács György és Groza Maria (ő ugyan román, de 
mint Groza Péter lánya, bírta a romániai magyarság bizalmát). A jelentés megfogalma-
zója szerint „mindez gesztusként értékelhető egyrészt a romániai magyar nemzetiség 
felé, de közvetve Magyarország felé is. Feltételezhető, hogy a fenti változások indítékai 
között egyik tényezőként az 1964. júliusi és 1965. júniusi magyar–román pártközi tár-
gyalások szerepelnek.”56 Ez utóbbi kijelentésével mintegy udvarias gesztust tett buda-
pesti felettesei felé.

Az 1965. március 30-án lezajlott nagy nemzetgyűlési választások után a magyar 
nemzetiségi képviselők száma negyvenegyről negyvennégy főre nőtt, csak a német 
képviselők száma emelkedett nagyobb arányban: tizenegyről tizenhat főre.57 Pozitívan 
értékelte a magyar diplomácia azt is, hogy az új vezetés létrehozta a pártközpontban, 
a főtitkár közvetlen irányítása alatt működő Nemzetiségi Bizottságot, amely helyszíni 
vizsgálatokat folytatott az ismert túlkapások és nemzetiségi súrlódások ügyében. 
A bizottság hivatalos vezetője maga a főtitkár, vagyis Ceauşescu, gyakorlatilag azon-
ban Mihail Dalea volt. A magyarok – Takács Lajos, Létay Lajos és Sütő András – mellett 
német és szerb kisebbségi származású tagjai is voltak a bizottságnak, melynek munká-
ját egy öttagú adminisztratív apparátus segítette. Ez utóbbi tagja volt Domokos Géza, a 
Szépirodalmi Kiadó igazgatóhelyettese is. A vonatkozó jelentésben ez állt:

A bizottság – maga Ceauşescu főtitkár is – kritikusan foglalkozott azokkal a 
torzulásokkal, amelyek a román nemzetiségi politikában (különösen [a] ma-
gyar és német nemzetiség tekintetében) kialakultak. Bírálóan említették az 
ún. „egyesített kultúrmunka” elméletét –amelynek gyakorlati alkalmazása 
szinte teljesen elsorvasztotta a nemzetiségek folklórját, anyanyelvi kulturá-
lis tevékenységét.58
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A gesztusok később sem szűntek meg – igaz, mindvégig megmaradt Ceauşescu sajá-
tos, „büszke román” hozzáállása. Ezekben az években Ceauşescu számos alkalommal 
látogatott el vidékre,59 főleg a vegyes lakosságú vidékekre, amikor is nagy szerepet kap-
tak a külsőségek. Jellemző módon, ilyenkor mindig Ceauşescu maga mondott beszédet, 
egyedül. Visszatérő motívumai e beszédeknek a román nép évezredes története, a sza-
badság és függetlenség eszméje, a nemzeti jogegyenlőség elve és annak kapcsán a ro-
mán nép toleranciája, amely befogadta a magyar és szász betelepülőket. A pártfőtitkár 
mindig kihangsúlyozta, hogy a dákoromán kontinuitás révén a románok az őslakók, 
ám a felszabadulás óta, a szocialista Románia kisebbségpolitikájának köszönhetően, 
a kisebbségek egyenlő jogokat élveznek velük, szemben a háború előtti Romániával. 
Emellett Ceauşescu előszeretettel fényképeztette magát a magyar népviseletbe öltözött 
fiatalokkal.60

A romániai magyar szocialista elit jelentős része is optimistán figyelte e gesztusokat, 
utólag persze kérdés, hogy az akkori pozitív méltatásaik mennyire tudhatóak be őszin-
te optimizmusuknak, és milyen mértékben beszélhetünk félelem diktálta kijelentések-
ről. A bizakodók sorába tartozott Beke György író is, aki egy magyarországi bizalmas 
beszélgetés során kijelentette: „Az új román vezetés rugalmasabb politikát folytat a ko-
rábbinál. A vezető szervekben, különösen a pártközpontban folyik a helyzet újraérté-
kelése, felmérése. Ez kiterjed a nemzetiségi politika kérdéseire is.”61 Szemlér Ferenccel 
november 5-én beszélgetett Budapesten Argyelán Sándor, aki így írta le Szemlér pozitív 
véleményét Ceauşescu hozzáállásáról:

Szemlér szerint a román vezetés ma már kezdi felismerni, hogy az eddigi 
nemzetiségi politikát nehéz lesz végrehajtani. Jelek szerint ugyanaz a sze-
mély – N. Ceauşescu –, akinek korábban jelentős szerepe volt [a] kidolgozá-
sában és elindításában, új funkciójában módosításokat kíván e politikában 
végezni. Ennek tudható be a pártközpont Nemzetiségi Bizottságának lét-
rehozása, amelytől – bár nagy reményeket nem fűznek hozzá – valami vál-
tozás várható. A bizottságban dolgozó közös ismerősünk (Domokos Géza, 
korábban az Irodalmi Kiadó igazgatóhelyettese) állítólag maga is bizakodva 
beszélt Szemlér előtt az ezen a téren megindult munkáról.62

1968. november 21-én Gerlán László kulturális attasé beszélgetett Szász Jánossal, a 
Román Írószövetség nem sokkal korábban megválasztott titkárával, aki elégedett volt 
a romániai demokratizálódási folyamattal, s azt remélte, az a korábbi túlzott központo-
sítást váltja fel, amelyben még a vidéki lapok tartalmát is Bukarestből adminisztrálták.

Ugyancsak előnynek tartotta, hogy két magyar is került az írószövetség vezetésébe: 
Méliusz József alelnök és ő maga mint titkár.63

A látványos gesztusok azonban nem rejthettek el egy sor reális problémát. A Beke 
Györggyel folytatott, fentebb említett bizalmas beszélgetés során az is kiderült, hogy a 
rajonokban (azaz a járási szinten) nem érződött javulás, pozitív változás. Nemzetiségi 
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vonatkozásokban ugyanaz maradt a helyzet, mint ami 1965 elején kialakult. A helyi 
magyar nemzetiségi lakosságot kevésbé foglalkoztatta az, hogy az államtanácsnak, 
a Nagy Nemzetgyűlésnek magyar alelnöke is van, sokkal inkább azt szerette volna, 
hogy a politikai légkör javuljon, a nemzetiségi jogok a tartományokban, a rajonokban 
és a falvakban is kézzelfogható módon érvényesüljenek. Többek között olyan fontos 
gyakorlati területen, mint az iskolapolitika, nem történt említésre méltó változás. És 
1965-ben mindössze négy olyan középiskola működött Romániában, ahol nem került 
sor összevonásra (azaz nem volt román tagozat). Ezek közül egy Nagyváradon, kettő 
Kolozsváron, és Nagyenyeden még egy.64

Egy szovjet delegáció arról tájékoztatta a magyar követséget 1965. október 28-án, 
a Babeş–Bolyai Egyetemen tett látogatásukkal kapcsolatban, hogy „erősen érződik a 
beolvasztási politika”, és egy, a nevét nem vállaló magyar docenst is említettek, aki 
szerint „igen nehéz a magyar nemzetiségiek helyzete, s általános az elkeseredettség a 
rájuk nehezedő nyomás miatt”.65 1966. május 25-én a párizsi lengyel követség másodtit-
kára azt mondta magyar kollégáinak, hogy két román diplomatával beszélgetett, akik 
azt fejtegették, hogy habár Románia még nem fogalmazott meg a Szovjetunió számára 
javaslatokat a területi kérdések rendezésére vonatkozóan, de ez szükséges lesz, és tö-
rekedniük kell a lengyel–román közös határ kialakítására, ugyanakkor az erdélyi ma-
gyar kisebbség helyzete teljes mértékben román belügy, amit ők is fognak megoldani. 
A lengyel diplomata megdöbbentőnek és igen veszélyesnek tartotta az ilyen gondola-
tokat.66 Az 1967. januári jelentésében a nagykövetség a román–magyar, vegyesen lakott 
területek káderpolitikáját elemezte, és arra a megállapításra jutott, hogy a tartományi 
és a nagyvárosi pártbizottságok esetében a román tagok aránya a lélekszámuknak meg-
felelőnél nagyobb, a magyar nemzetiségűeké „akkora, amekkora szükséges”. A román 
jelleget főleg az olyan vegyes lakosságú, de kiemelkedően fontos gazdasági, politikai és 
kulturális központok esetében igyekeztek érvényesíteni, mint Kolozsvár vagy Maros-
vásárhely. Járási szinten azonban meglehetősen következetesen érvényesült a „képvise-
leti” elv.67 Általában véve azt, hogy a magyar diplomácia felemásként értékelte a román 
szervek hozzáállását, és ezt a jelentéseiben ki is fejezte, talán a legszemléletesebben 
Végh Lajos katonai attasé egyik 1969-es jelentése tükrözte, melyben megállapítja, hogy

… mind ez ideig Ceauşescut tartották a szélsőséges román nacionalizmus 
szóvivőjének, és első titkárrá való megválasztását annak idején a kisebbsé-
gek, de különösen a magyarok és a zsidók körében vészjóslónak tekintették. 
Nem tudni még természetesen, milyen változás várható a kisebbségek hely-
zetében, de tény, hogy egyes megnyilatkozásokban vagy okmányokban – pl. 
a párt új Szervezeti Szabályzat[ának] tervezetében – a korábbiaknál nagyobb 
hangsúlyt helyeznek a nemzeti kisebbségek megemlítésére. Az is igaz vi-
szont, hogy számos kisebb-nagyobb jel mutat az elrománosítási tendencia 
folytatására (vezető funkcióban levő magyarok leváltása vagy nevük 
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elrománosítása), és Bukarestben állandóan keringenek híresztelések ma-
gyarok és románok közötti incidensekről. Ezek megbízhatóságát azonban 
nagyon nehéz ellenőrizni. Várhatólag a most kidolgozás alatt álló új alkot-
mány feleletet ad majd bizonyos kérdésekre.68

Több más aspektust is megfelelő precizitással és realitással értékeltek a magyar 
követség munkatársai; ilyen volt például az az 1966. szeptember 22-i megállapításuk, 
hogy az 1966-os romániai népszámlálási adatok szerint a magyar nemzetiség aránya 
az 1948-as 9,4 százalékról 8,4 százalékra csökkent, a románságé pedig az akkori 85,7 
százalékról 87,8 százalékra emelkedett.

„A fenti adatok világosan mutatják a romániai magyarság körében megnyilvánuló 
asszimilációs folyamatot, az erőltetett románosítási tendenciát, valamint a román politi-
kában az utóbbi években végbement nacionalista eltorzulások hatását”69 – összegezte a 
jelentés írója. Aggasztónak találták azt is, hogy nagymértékű a magyarok kivándorlása 
Kanadába, annak ellenére, hogy a pártközpont maga küld aktivistákat, hogy lebeszél-
jék erről az embereket. A jelentés idejéig több mint tízezer fő iratkozott fel a kiván-
dorlásra, akik nagy többsége fizikai munkás volt.70 Egy sajátos, szűk réteget érintő, de 
önmagában véve egy fontos folyamat egyik jellemző motívumát ragadták meg azok a 
sorok, amelyek arról szóltak, hogy tizenkét volt román katonatiszt telepedett át végleg 
a Szovjetunióba, akik közül többen korábban a nagyvezérkarnál töltöttek be fontosabb 
beosztást, csaknem valamennyien magyar nemzetiségűek volt, a feleségük pedig szov-
jet állampolgár. Mindet akadály nélkül fogadta be a Szovjetunió.71 Jól tanúsítja a do-
kumentum azt a mindenki által ismert, de történettudományos módszerrel korábban 
még nem dokumentált folyamatot, melynek során az internacionalista kommunizmus 
elvei alapján átszervezett romániai állami erőszakszervezetek soraiból kiszorultak a 
kisebbségiek, és amelyet a disszidens Ion Pacepa, az egykori Securitate-vezető a követ-
kezőképpen foglalt össze a Vörös Horizontok című bestsellerében:

Ceauşescu mindig is fanatikus nacionalista volt, és ez leginkább [a] személyi 
politikájában nyilvánult meg. Csak fajtiszta románok, akik származásukat 
két generációig vissza tudták vezetni, és a román határokon belül születtek, 
tölthettek be olyan párt- és állami tisztségeket, amelyek kapcsolatban voltak 
a titkosszolgálattal. A DIE-ben betöltött állásomnak feltétele a három gene-
rációra visszavezethető tiszta román vér volt. Más etnikai származású ro-
mánokat, még akkor is, ha családjuk már több nemzedéken át Romániában 
élt, szigorúan eltiltottak attól, hogy bizonyos állásokat töltsenek be a Román 
Kommunista Párt Központi Bizottságának nemzetvédelmi részlegében, a 
DIE-ben, illetve a Securitate főhadiszállásán vagy a Fegyveres Erők vezér-
karában. (…) Ugyanakkor hatalomra jutása óta foglalkoztatta az az elkép-
zelése is, hogy lojális magyar származású románokat találjon, akikkel azt 
a látszatot teremthetné, hogy a magyarok megfelelő számban képviseltetik 
magukat a román politikai szervezetekben.72
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A fentiekből kitűnik, hogy a kádári magyar diplomácia és általa a budapesti politikai 
vezetés is meglehetősen jó információkkal rendelkezett a romániai magyarság sorsá-
nak alakulására vonatkozóan. Ugyanakkor nem került sor koherens stratégia kidolgo-
zására, melynek révén Magyarország akár egyedül, akár más szocialista országokkal 
– elsősorban a Szovjetunióval – közösen sikerrel tudott volna fellépni a romániai ma-
gyar kisebbség érdekében – valószínűleg azért, mert nem láttak lehetőséget ennek sike-
rére. Így tehát meg kellett elégedniük azzal, hogy a romániai magyar kisebbség sorsát 
figyelemmel kövessék, de annak alakulására még csak ráhatással se próbálkozzanak.

Románia helye az egységes szocialista táboron belül

A nyugati és a harmadik világhoz hasonlóan, a szocialista tábor sem képezett monoli-
tikus egységet a hidegháború e szakaszában. Több kisebb-nagyobb törésvonal mentén 
meghúzódó belső viták, sőt néha akár erőszakos konfliktusok is zavarták az együtt-
működést. Ezen az egységen belül Románia kétségkívül a „belső zavaró tényező” 
szerepét igyekezett akkoriban megjátszani, olykor meglepően, de végső soron mindig 
racionálisan és anélkül, hogy végleges kenyértörésre került volna sor a domináns Szov-
jetunióval. Ez az önként vállalt maverick szerep irracionálisnak tűnhetett a szovjetbarát 
kelet-közép-európai szocialista vezetők számára, ugyanakkor a román vezetés mind-
végig tisztában volt azzal, hogy meddig feszítheti a húrt. Legalábbis az események ezt 
igazolják.

Ebben az időszakban egyetlen olyan terület volt, ahol nem történt látványos irány-
váltás: a gazdasági kapcsolatok. A külkereskedelem terén a KGST-országokkal és első-
sorban a Szovjetunióval fenntartott kapcsolatok maradtak az elsődlegesek végig, ami 
az ország földrajzi fekvéséből is természetesen következett. A külkereskedelemben a 
legfontosabb partnernek a Szovjetunió bizonyult, 1965-ben az összforgalom 40-42 szá-
zalékával, 6-8 százalékos részesedéssel pedig Csehszlovákia és az NDK követte. Ma-
gyarország és Lengyelország csak 3-4 százalékot tudhattak magukénak.73 Ugyanakkor, 
amennyiben relatív szempontból közelítjük meg a problémát, bizonyos szintű állandó 
forgalomcsökkenés is megfigyelhető volt. Legalábbis ez derül ki az alábbi táblázatból:

Összforgalom 1960 1961 1965 1966
KGST-országok 66,6% 64,7% 60,4% 54,4%
Más szocialista országok   6,4%   3,7%   4,4 %   5,2%
Fejlett tőkés országok   4,1%   4,9%   5,4%   6,4%
Fejlődő országok   4,1%   4,9%   5,4%   6,4%
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Az abszolút számok tükrében pedig kiderül, hogy Románia külkereskedelmi for-
galma egy év alatt – 1965-ről 1966-ra – 10,1 százalékkal nőtt: 1959,8 millió rubelről 2158 
millió rubelre.74 A táblázatból az is kiderül, hogy Románia tudatosan növelte a keres-
kedelmét a KGST-n kívüli országokkal, ez azonban nem járt a KGST-n belül betöltött 
szerepének jelentős csökkenésével.

Teljesen másképp nyilvánult meg a román diplomácia az elvi-politikai kérdésekben, 
ami azonban nem járt a nemzetközi kapcsolatok rendszerének gyökeres felforgatásával. 
A román diplomaták és pártvezetők igyekeztek a fennálló rend kritikusaiként fellépni, 
a hintapolitikának egy olyan válfaját folytatni, amely ébren tartja a szándékaik iránti 
érdeklődést, ugyanakkor vigyáztak arra is, hogy ne menjenek olyan messzire, hogy 
ténykedésük következményeket vonjon maga után. Hogy miért nem követték ezeket 
a megnyilvánulásaikat komoly szankciók a szovjetek részéről – főleg annak tükrében, 
hogy más országbeli kommunista vezetőket sokkal kevesebbért is értek kellemetlensé-
gek –, arra vonatkozóan csak találgatni tudunk. A válasz valószínűleg az oroszországi 
diplomáciai levéltárak fondjaiban rejtőzik.

A kor román „disszidenciájának” legfontosabb alapeleme a különvélemény volt, 
amit a legtöbbször nem is ideologizáltak meg – hogy ezzel elkerüljék azt, hogy a mar-
xi-lenini útról való elhajlással vádolhassák meg őket –, és kimerült valami idealista ál-
lásfoglalásban, melynek szembetűnő naivitása nemcsak sokkolónak tűnhetett, hanem 
automatikusan felvetette azt a kérdést is, hogy milyen reális érdek húzódhat meg a 
háttérben.

Egy 1965-ös magyar követségi jelentés szerint a román sajátos politikai vonal propa-
gálása a következő jellemzőkkel rendelkezik:

• a testvérpártok vezetőivel való találkozások folyamán rendszeresen és szívósan 
igyekeznek propagálni a saját nézeteiket;

• ismételten azt hangsúlyozzák, hogy az államok közötti kapcsolatokat a függet-
lenség, a szuverenitás, a belügyekbe való be nem avatkozás, az összes nemzet 
közti teljes jogegyenlőség elvei tiszteletben tartásának alapjára kell helyezni – 
ezen elvek hangsúlyozása során sejtetik, hogy a szocialista országok közötti kap-
csolatokra gondolnak;

• minden pártnak kizárólagos joga, hogy önállón dolgozza ki a politikai irány-
vonalát, tevékenységének formáit és módszereit, mert senki sem ismerheti job-
ban az adott ország gazdasági adottságait, osztályerőinek viszonyát, mint a sa-
ját kommunista pártja, forradalmi erői – ezzel kapcsolatban nem mulasztják el, 
hogy bíráló megjegyzéseket tegyenek a Komintern múltbeli, valamint az SZKP 
második világháború utáni tevékenységére;

• a nemzetközi kommunista és munkásmozgalomban kialakult súlyos helyzetért 
az SZKP és a KKP vezetése egyformán felelős;
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• az adott nemzetközi helyzetben a kis pártok és országok szerepe egyre inkább 
előtérbe kerül mint olyan egyedüli tényező, amely konstruktívan képes hozzájá-
rulni a világon uralkodó feszültségek oldásához.75

Ezt egészíti ki egy másik, összefoglaló jellegű dokumentum szövege is:
Az RNK képviselői a különböző nemzetközi szervezetekben továbbra is 
nehezítik a baráti országok egységes fellépésének kialakítását. Újabban a 
baráti egyeztetőkön való részvételük feltételét rendszerint Albánia és a tá-
vol-keleti szocialista országok részvételéhez kötik (pl. az UNESCO legutób-
bi közgyűlése előtt Moszkvába tervezett baráti egyeztetőre követelték Kína 
és Korea részvételét, [a] New York-i baráti ENSZ-missziók egyeztető találko-
zóin követelik Jugoszlávia és Albánia részvételét is).76

Azt azonban, hogy nemcsak a kását, de a román nemzeti ételnek számító pulisz-
kát sem eszik forrón, bizonyítja az, hogy a román kommunista vezetők más esetek-
ben a vártnál visszafogottabban viselkedtek, és ez például a román–albán kétoldalú 
kapcsolatokban jeleníthető meg a legjobban. A kicsi Albánia ténylegesen szembefor-
dult a szovjet vonallal, és a kínai álláspontot képviselte. 1964 novemberében román 
delegáció érkezett Albániába, az állampárt kongresszusára, de mivel Enver Hodzsa 
november 28-i szovjetellenes kijelentéseivel nem értettek egyet, ennek kifejezéseként 
a beszéd végén – akárcsak a kubai küldöttek – nem álltak fel tapsolni. Ezt vita követte, 
majd a román delegáció, amelynek látogatását eredetileg tíz napra tervezték, öt nap 
után hazautazott.77 A román újságok pedig nem közölték az RKP IX. kongresszusára 
érkezett japán küldött beszédének azt a részét, amely dicsőítette a korábbi pártfőtitkár 
„szembenállását a nagyhatalmi sovinizmussal a szocialista táboron és a nemzetközi 
munkásmozgalmon belül, megvédve a nemzet szuverenitását és méltóságát”, és kife-
jezte azt a meggyőződését, hogy a román párt és nép „folytatni fogja Dej elvtárs művét, 
szüntelenül továbbfejlesztve azt, és újabb győzelmet arat”.78

Természetesen nem mindenki követte tiszteletteljes ámulattal a román kommunista 
vezetés sajátos, szimbolikus hintapolitikáját. Egy erre utaló anekdotát mesél el egy ma-
gyar követi jelentés Berlinből, az alábbi módon:

Cleja nagykövet egyébként magánbeszélgetések alkalmával már jó ideje fel-
tűnően aktívan fejti ki sajátos „harmadik utas” elméleteit. Néhány hete egy 
fogadáson vele és Doernberg professzorral, a DJZ igazgatójával hármasban 
beszélgettünk. Arról igyekezett meggyőzni bennünket, hogy az ő politiká-
juk a leghelyesebb, mert a kommunista mozgalom egységét csak úgy lehet 
helyreállítani, ahogyan ők politizálnak. Hosszan fejtegette, hogy az utóbbi 
években egyedül csak a román pártnak sikerült elérnie, hogy minden irány-
ban javítsa kapcsolatait. Hangoztatta, hogy a Szovjetunió és Kína viszonyla-
tában éppúgy örvendetesen fejlődnek [a] kapcsolataik, mint Jugoszláviával 
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vagy Albániával. Doernberg elvtárs száraz humorral csak ennyit jegyzett 
meg: „Ne haragudjon, nagykövet elvtárs, amit Ön itt előadott, az nem a vé-
leménykülönbség felszámolásának útja, hanem csak egyik mellékterméke.” 
A nagykövet zavarba jött, és rövidesen más beszélgetőpartnert keresett.79

Romániának a táboron belüli viszonylagos elszigeteltsége megmaradt, de az nem 
befolyásolta lényegileg az együttműködési folyamatokat. A román diplomaták gyakran 
mintha rá is játszottak volna a külön útra, bizonyos, máskülönben a nagypolitika szem-
pontjából marginálisnak tűnő esetekben különösen. 1965. november 17-én például Ko-
vács Zoltán, a nigériai magyar nagykövet azt jelentette, hogy október első harmadában 
hattagú román kereskedelmi delegáció érkezett Nigériába, több mint két hétig voltak 
ott, de egyetlen szocialista ország diplomatáival sem vették fel a kapcsolatot, így csak 
a sajtóból lehetett értesülni a tevékenységükről. A delegáció célja kereskedelmi egyez-
mény megkötése volt Nigériával, s ennek megfelelően a kereskedelmi képviselet felál-
lítása Lagosban. A küldöttség felajánlotta a nigériai olajkutató és olajipari szakemberek 
képzését is.80 A tény, hogy a románok nem tettek gesztust Lagosban a többi szocialista 
ország külképviselete felé, elég jelzésértékű lehetett, ugyanakkor távolról sem akkora 
jelentőségű, hogy abból önmagában véve komoly diplomáciai botrány származhatott 
volna.

Ez a fajta egyoldalú bizalmatlanság a másik közép- és kelet-európai szocialista or-
szágok irányába a kétoldalú kapcsolatok terén is megnyilvánult, elsősorban a káderek 
mobilitása és a kétoldalú tárgyalások területén: amikor a román delegáció merev állás-
pontján a tárgyaló partner hajlítani igyekezett, az gyakran hivatkozott a felhatalmazás 
hiányára. Ezeket a jelenségeket egy elégedetlen magyar diplomata a következőképpen 
foglalta össze:

• A román tárgyaló fél szigorúan ragaszkodik a felsőbb szervek által jóváhagyott 
munkatervi javaslataihoz, és attól csak előzetes központi engedéllyel hajlandó 
eltérni.

• Nem különösebben támogatják a közvetlen megállapodásokat (színházak, egye-
temek stb. között). Személycserék helyett szívesebben javasolják fentieknél a le-
velezés formájában való kapcsolatot.

• Arra törekszenek, hogy külföldre egyre kevesebb román ösztöndíjast küldjenek, 
és inkább aspiránsok küldését szorgalmazzák.

• A román fél határozott kérésére valamennyi munkatervből kimaradt az egyete-
misták kölcsönös nyári szakmai gyakorlata.

Ez nem csak magyar tapasztalatnak bizonyult: több szocialista ország is nehez-
ményezte, hogy Románia nem támogatja az egyetemek közötti kölcsönös megálla-
podásokat, s ami korábban létezett, az is megszűnt, mint például a lengyel lublini 
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és a bukaresti egyetem, valamint a pécsi és a iași jogi fakultás közötti közvetlen meg-
állapodás. 1964-től pedig a román fél az egyetemi hallgatók kölcsönös nyári egyetemi 
gyakorlatát sem volt hajlandó munkatervbe iktatni, azzal az indokkal, „hogy nincsen 
semmi gyakorlati hasznuk”.

Egy keletnémet diplomatákkal folytatott bizalmas beszélgetés során azonban a ma-
gyarok megtudták:

az NDK nagykövetség kultúrattaséjának azonban az Oktatásügyi Minisz-
térium NK osztályának helyettes vezetője – mármint a román – ezzel kap-
csolatban bizalmasan azt fejtegette, hogy a külföldi diákok romániai nyári 
gyakorlata után a román diákok körében helytelen nézetek kaptak lábra, 
követelőzőek lettek, és az ő viszonylag rosszabb körülményeiknek [a] politi-
kai okait kutatgatták.

Magyarországra és Csehszlovákiába egyáltalán nem küldtek a románok ösztöndíja-
sokat, Lengyelországba és Bulgáriába kevesebbet, mint ahány onnan érkezett. Egyedüli 
kivételt a Szovjetunió jelentett: százötven román ösztöndíjas ment ki, és Romániába 
csak öt szovjet érkezett.81 Ez utóbbi tény a Szovjetunió szempontjából nem meglepő, 
hiszen a diákjai számára Csehszlovákia vagy az NDK vonzóbb lehetett, mint a jóval 
szegényebb Románia.

Általános képként elfogadhatjuk azt, hogy a kelet-közép-európai országok között a 
szovjet–lengyel–csehszlovák–keletnémet–magyar együttműködés egy tömböt képe-
zett a tömbben, kisebb-nagyobb fennakadásokkal – mint például az 1968-as „prágai ta-
vasz” –, de a viszony harmonikus volt, és a kívülállónak úgy tűnhetett, hogy esetleges 
viták, véleménykülönbségek véletlenül sem merülhetnek fel, vagy ha igen, azokat majd 
„családon belül” rendezik. Némileg kilógott a sorból a szovjetekhez történelmi orosz-
barátsága révén kötődő Bulgária, amelynek a tömb délkeleti, balkáni sarkán nem sok 
közös ügye akadt a többiekkel. Sajátos volt az albán helyzet is, ahol Enver Hodzsa tuda-
tosan szigetelte el országát úgy a keleti, mind a nyugati blokktól, ideológiai téren Kína 
felé közeledve. 1948 óta teljesen kilógott a sorból Jugoszlávia, a Nyugat kommunista 
mintaállama, és hasonló kiválásra törekedett a késői Gheorghiu-Dej- és a Ceauşescu-
korszak Romániája is. Talán a közös balkáni kulturális hagyományokból vagy csak a 
földrajzi fekvésből eredt, hogy Ceauşescu éppen a bolgár és jugoszláv csúcsvezetőkkel, 
Todor Zsivkovval és Joszip Broz Titóval alakított ki személyes jó viszonyt.

1967 januárjában, Temesváron találkozott Ceauşescu Titóval, akire jó benyomást tett. 
Tito – a jugoszláv követ szerint – Ceauşescuban egy dinamikus és rugalmas személyt 
ismert meg, és a vele folytatott eszmecserét igen hasznosnak tartotta.82 Az is igaz, hogy 
a román pártfőtitkár némileg már kitaposott útra lépett, hiszen a vaskapui vízi erőmű 
megépítése ekkor már elő volt készítve, de a két csúcsvezető személyes kapcsolata csak 
ezt követően mélyült el, és a közös szenvedély, a vadászat terén egyfajta baráti rivalizá-
lásban csúcsosodott ki a következő években.
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Talán még sokkal látványosabb és érdekesebb Ceauşescu és Zsivkov kapcsolatának 
alakulása.

A második világháborút követően Bulgária volt az első ország, amellyel Románia 
– 1948-ban – baráti és kölcsönös együttműködési és segítségnyújtási szerződést kötött. 
Ugyanakkor az iparosítás beindítását követően sem jelentettek lehetőséget egymás szá-
mára a technológiai cserére, és a mezőgazdasági árucsere is fejletlen maradt. Románia 
gyakran még Albániával is nagyobb volumenű áruforgalmat bonyolított, mint Bulgá-
riával.83 1965-ben Romániának a KGST-országok közül a legkisebb áruforgalma éppen 
Bulgáriával volt, mindössze 2,2 százalék.84 1961–62-ben Tito ellenállása miatt Bulgária 
hiába próbálkozott azzal, hogy bevegyék a Vaskapu vízi erőmű projektjébe, bár Romá-
nia támogatta volna az ötletet.85 A hatvanas évek közepén a román–bolgár kapcsolatok 
nagyjából az addigiak szerint zajlottak, míg 1966. február közepén Ceauşescu és Mau-
rer nem hivatalos látogatást nem tett Zsivkovnál, viszonozva a bolgár vezető korábbi 
látogatását. Zsivkov vadászatot szervezett a román vendégek tiszteletére, s a közben 
több kérdésről barátilag elbeszélgettek. Kína ügyében mindkét fél a kínaiakat hibáz-
tatta, de szóba került a Vietnam melletti kiállás és a számára nyújtandó reális segítség 
is, továbbá eszmét cseréltek a gazdasági együttműködési kérdésekről, főleg a Szovjet-
unióból Bulgáriába szállított energia és áru tranzitjának lehetőségéről. Ez utóbbi téma 
elől a románok kitértek, a bolgárok pedig nem erőltették. A viszony mindvégig szívé-
lyes, baráti volt, és Ceauşescu viszonzásul ismét meghívta vendéglátóját egy romániai 
vadászatra.86 A baráti viszony kialakulását nemsokára egy nem mediatizált, de annál 
látványosabb diplomáciai gesztus követte, a Bolgár Kommunista Párt (BKP) IX. kong-
resszusának befejezése alkalmából, egy jelentés szerint az alábbi módon:

A vacsorán a következő ülésrend volt: Zsivkov elvtárs jobbján Brezsnyev 
elvtárs, mellette Zsivko Zsivkov [a miniszterelnök első elnökhelyettese] ült. 
Todor Zsivkov balján [Georgi] Trajkov elvtárs, mellette Ceauşescu, majd 
Ivan Mihajlov ült.
Zsivkov elvtárs kb. 9 óra körül pohárköszöntőt mondott, amelyben üdvözöl-
te a testvérpártok küldötteit. (Senkit nem emelt ki, név szerint nem említett!). 
Majd bejelentette, hogy Ceauşescu elvtárs nem tudja megvárni a vacsora vé-
gét, mert utaznia kell. Többen – köztük Zsivkov elvtárs is – kikísérik. A ro-
mán főtitkár elvtárs távozásakor meglepően nagy és meleg tapsot kapott.
Ceauşescu távozásakor a bolgár vezetők Brezsnyev elvtárssal szemben na-
gyon tapintatlanul jártak el, mert nemcsak T. Zsivkov állt fel és távozott 
mellőle, hanem a Brezsnyev elvtárs jobbján ülő Zsivko Zsivkov elvtárs is, 
valamint a Brezsnyev elvtárshoz legközelebb ülő másik bolgár vezető, Tano 
Colov is. Természetesen a Ceauşescu elvtárs körül ülő bolgár vezetők is el-
távoztak a vacsoráról, hogy Ceauşescut kikísérjék a pályaudvarra. Így az a 
helyzet alakult ki, hogy szinte kiürült a főasztal, és csak G. Trajkov és Brezs-
nyev elvtárs maradt ott! G. Trajkov államfő és a Népi Földműves Szövetség 
főtitkára.
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Amint a fentiekből részben kitűnik, Ceauşescu elvtársat a következő bolgár 
vezetők kísérték ki: T. Zsivkov, Zsivko Zsivkov, Ivan Mihajlov, Tano Colov 
PB-tagok, Stefan Vasilev, a titkárság tagja, Ivan Basev külügyminiszter, Sza-
va Ganovszki, a nemzetgyűlés elnöke, Dimo Dicev, a KB külügyi osztályá-
nak vezetője és még három KB-tag.
Amikor Zsivkov elvtársék visszaérkeztek a pályaudvarról – bár még a gyü-
mölcs, a fekete és a konyak hátravolt a vacsorából – Brezsnyev elvtárs fel-
állt, és ezzel lényegében a vacsora befejeződött, mert a vendégek többsége 
is felállt. Zsivkov elvtárs horát [balkáni körtánc] kezdeményezett, és ezzel 
kívánta jó irányba terelni a kialakult kínos hangulatot.87

A magyar diplomatával valószínűleg sokan mások is egyetértettek, hogy a Szovjet-
unió legfelsőbb vezetőjével szemben egy ilyen gesztus meglehetősen merésznek, sőt 
szemtelennek tűnhetett. Kérdés azonban, hogy mily mértékben volt ez a gesztus tuda-
tos, és mennyire róhatjuk fel a bolgár vezetés diplomáciai „kétbalkezességének”. Tény 
az, hogy egy román–bolgár blokk vagy akár ilyen összehangolt diplomácia nem alakult 
ki, és Bulgária a Varsói Szerződés keretében 1968-ban részt vett a csehszlovák reform-
mozgalom elfojtásában, mintegy bizonyítva azt, hogy a vezetők közötti jó viszony nem 
jelenti a külpolitika minden síkon történő egybehangolását.

Következtetések
A Ceauşescu-korszak külpolitikája már annak kezdetekor meglehetősen nagy figyel-
met kapott számos szocialista és kapitalista ország részéről. Az igazi áttörés csak 1968-
at követően történt meg, amikor is Románia látványos kapcsolatépítésbe kezdett több 
nyugati nagyhatalommal, majd ezt követően a Távol-Kelet szocialista államaival is. Az 
akkor beérett gyümölcs fájának ültetése már korábban, Gheorghiu-Dej vezetésének 
utolsó éveiben megtörtént, Ceauşescunak csak folytatnia kellett az elődje által kijelölt 
utat, és kiteljesítenie azt.

A mai napig kérdés, hogyan következhetett be az, hogy Románia ilyen látványos kü-
lön útját a Szovjetunió nem szankcionálta. Egy Helsinkiben doktorált fiatal román ku-
tatónő, Elena Dragomir az egyik tanulmányában úgy értékeli, hogy a Valev-terv lehe-
tett az a pont, amikor a román vezetőség úgy döntött, hogy „egyik ország kommunista 
pártja sem élvezhet elsőbbséget a többivel szemben”, és ennek a szovjet–kínai ideoló-
giai vita megfelelő keretet biztosított,88 amivel egyetértett az akkori kor közvéleménye 
is. A mérsékelt román külön út pedig a szocialista tábor számára is biztosított bizonyos 
fajta előnyöket. A román diplomácia tesztelte a Nyugatot, annak viselkedését, üzenet-
közvetítőként tudott fellépni egyes esetekben, és saját példáján keresztül akaratlanul 
is megnövelte a többi szocialista ország mozgásterét a kor nemzetközi kapcsolatainak 
rendszerében.
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Helyhiány miatt sok mindenről nem esett szó ebben a tanulmányban. Romániának 
a különböző nyugati nagyhatalmakkal, a Távol-Kelet szocialista államaival és a harma-
dik világ országaival való viszonya más tanulmányok tematikáját jelenti. Ugyanakkor 
megpróbáltunk rámutatni a sajátos román külön út lényegére, arra a sajátos egyen-
súlypolitikára, amely úgy fogalmazott meg a szocialista országok mainstreamjétől eltérő 
álláspontot, hogy egyszer sem feszítette annyira a húrt, hogy az lényeges negatív követ-
kezményekkel járhatott volna számára. Sőt, éppen ellenkezőleg, viszonylagos tiszteletet 
vívott ki általa a kor nemzetközi kapcsolatainak világában, ami rövid időn belül kézzel-
fogható eredményekben is konkretizálódott. Ez azonban más tanulmányok témája lesz.

Szemmel láthatólag a kor magyar diplomáciája is nagy érdeklődéssel követte a román 
diplomácia alakulását, több szempontot is figyelembe véve. A kétoldalú együttműkö-
dés mellett a román nacionalizmus erősödését, a romániai magyar kisebbség sorsának 
és Románia más országokkal való viszonyának alakulását is megfigyelte, és részletes, a 
legtöbb esetben nagyon is pontos információkkal rendelkezett ezekről, a román részről 
tapasztalt bizalmatlanság ellenére. Ugyanakkor ez a szemlélődés eléggé passzív módon 
történt, mivel még a magyarság számára legkritikusabb kérdésekben sem érzékelték 
bármiféle sikeres magyar fellépésnek a lehetőségét. Igaz, ezt még a „nagy testvér”, a 
Szovjetunió sem tette meg, így a viszonylag nagy mozgástérből kifolyólag Románia ez 
években folytatott külpolitikája sikeresnek bizonyulhatott.
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Résumé 

The Opening of the Romanian Foreign Policy and the Situation of Romania
in the Socialist Bloc,  in the Light of  Hungarian Diplomatic Documents, 1965–1968

This paper is dealing with the period of the first years of Ceauşescu’s leadership and the 
issue of Romanian unconventional opening toward the West, which caused the country 
to be perceived a kind of rebel of the Socialist bloc. The analysis is based mostly on 
documents from the Archives of the Hungarian Ministry of Foreign Affairs, through 
which the attitude of the Hungarian Diplomacy toward actions of Romanian politics 
can be traced and documented. 

Romanian foreign policy during Ceauşescu’s first years had a series of characteristics, 
which survived until 1989, the fall of the regime, and many of them are practiced even 
nowadays by the official Romanian diplomacy. Such characteristics are the policy 
of balance between the leading powers of the Socialist bloc, the Soviet Union and 
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continental China, a relative openness toward powers of the western world like the 
USA, France or West Germany, an often critical position toward common policies of the 
Warsaw Pact, and openness toward countries of the Third World, perceived as market 
for Romanian products, but also a ground of influence for the personal ambitions of 
Nicolae Ceauşescu. Our paper, divided into several subchapters, examines the change 
represented in Romanian politics by the coming to power of Nicolae Ceauşescu, 
relations of Romania with the Soviet Union, China, Hungary (having a special focus on 
the issue of the Hungarian minority from Romania) and Romania’s general situation 
in the Socialist bloc, with all the positive and negative consequences of its attitude in 
foreign affairs. 


