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Propagandamunka megjelentetése várható Bukarestben 
a székelység történetérõl 

 
 
 A Politikai Végrehajtó Bizottság döntése alapján megbízták a Román 
Akadémiát a székelység történetének megírásával.  A munka szempontjait egy, 
Ceausescu legszûkebb környezetéhez tartozó ideológusokból álló kör állította 
össze, s a fõbb ismérveket a Magazinul Istoric (Bukarest) 1987/10-es számában 
publikálta az államfõ testvéröccse, a mûkedvelõ történész Ilie Ceausescu.  E 
tanulmány a székelységet olyan népcsoportnak kívánja beállítani, melyet a 
magyarok "kolonizációs" szándékkal "telepítettek be," úgymond "õsi román 
területekre."  A munka alapkoncepciója pedig az lesz, hogy a románok és 
székelyek mindig is közösen szenvedtek a magyar elnyomástól;  és az ebbõl 
táplálkozó indokolt gyûlölet fûzi össze mai romániai együttlétüket.  
Információink szerint a pártvezetés elsõsorban magyar szerzõket bízott meg a 
munka egyes fejezeteinek megírásával, illetve, hogy névvel vállalják a 
helyettük megírt fejezeteket. 
 
 A tervek szerint a feudalizmus elõtti -- tehát a régészeti -- 
fejezetet egy Székely Zoltán nevû dilettáns sepsiszentgyörgyi (Sfintul 
Gheorghe) muzeológus írná, akit évtizedek óta Bukarest bizalma tart meg a 
sepsiszentgyörgyi (Sfintul Gheorghe) múzeum igazgatói posztján.  A párt és 
securitatés szervekkel karöltve Székely a közelmúltban két munkatársát, Cserei 
Zoltánt és Kozák Albertet kényszerítette, hogy elvállalják a könyv 14. és 15. 
századról szóló fejezeteinek megírását.  Jellemzõ, hogy a két fiatalabb 
történésznek nem is az említett századok a szûkebb szakterületei;  így e tény 
is azt a gyanút táplálja, hogy a szövegeket helyettük mások fogják megírni, s 
kötelezni fogják õket, hogy nevüket adják a munkához. 
 
 A kuruc korról szóló fejezet megírására Magyari András kolozsvári 
(Cluj) egyetemi tanár kapott parancsot, s külön felhívták a figyelmét, hogy 
hangsúlyoznia kell:  a románokat és székelyeket a kurucok és labancok 
együttesen nyomták el. 
 
 A 19. és 20. századi székelység történetének megírásával Csucsuja 
István kolozsvári (Cluj) történészt bízták meg. 
 
 Információink szerint a könyv tervezete fontos helyet biztosít annak a 
lehetõségnek a késõbbi felvetésére, hogy -- akár csak a bukaresti 
propagandában már évtizedek óta "elmagyarosodott románokként" tárgyalt csángók 
esetében -- a székelység etnikai eredete is román. 
 
 A kötetet kezdetben a Román Akadémia kiadója lett volna hivatva 
megjelentetni.  Legutóbb olyan híreket kaptunk, hogy a könyv Románok és 
Székelyek címmel egy turisztikai kiadónál lát majd -- természetesen több 
nyelven -- napvilágot. 




