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MEGYECSINÁLÁS – ÖTVEN ÉV TÁVLATÁBÓL Péter Beáta

Gheorghe Gheorghiu-Dej halála 
után, 1965-ben a Román Kommu-
nista Párt főtitkára Nicolae Ceaușes-
cu lett. Az új pártvezetés az 1950-es 
években szovjet mintára létrehozott 
tartományok helyett kisebb és köny-
nyebben megszervezhető megyék lét-
rehozását kezdeményezte. Az ország 
területi-közigazgatási átszervezését 
1968-ra tervezték, ezt megelőzően 
hosszas előkészítő időszak és közvi-
ta zajlott. Akárcsak az ország többi 
részére vonatkozóan, Székelyföld-
del kapcsolatban is több elképzelés 
volt, például egy nagy székely megye 
gondolata is felvetődött, amelybe 
Háromszék, Csík-, Gyergyó- és Ud-
varhelyszék került volna bele, Maros-

vásárhely nem tartozott ide – vázol-
ják fel az előzményeket a fi lm alkotói. 
Hargita megye neve először 1968. 
január 14-én jelent meg a térképen, a 
tervek szerint Csíkszereda központ-
tal. Időközben megalakult az önál-
ló Kovászna megye, és pár nappal a 
Nagy Nemzetgyűlést megelőzően a 
pártvezetés Székelyudvarhelyt jelöl-
te meg Hargita megye székhelyéül. 
Ennek következtében 1968. február 
13-án érdekeik védelmében a csíkiak 
utcára vonultak. Ezt, az abban a kor-
ban példanélküli és merész tettnek 
számító pillanatot, valamint az előz-
ményeket és a máig tartó következ-
ményeket ragadja meg a Daczó Kata-
lin rendezte, a Médiatanács Magyar 
Média Mecenatúra programjának 
támogatásával készült Megyecsiná-
lók – csíki forradalom Ceaușescu 
országában című dokumentumfi lm. 

A fi lm rendezője több mint húsz éve 
foglalkozik az 1968-as történésekkel, 
tanulmánya, könyve is jelent meg a 
megyésítésről, a dokumentumfi lm-
hez pedig további kutatásokat vég-
zett. A fi lmben nem arra keresik a 
választ az alkotók, hogy kik voltak 
a megyésítés vesztesei vagy éppen a 

nyertesei, hanem a résztvevők visz-
szaemlékezései, történészek, társa-
dalomkutatók meglátásai, és archív 
hang-, fotó- és videofelvételek segít-
ségével a kor hangulatát idézik fel. 

Éltették a pártot

A több nézőpontot felvillantó alkotás-
ban egy játékfi lmes szál is bekerült: a 
rajoni néptanács egyik titkárát, Or-
bán Istvánt Orbán Levente színész 
idézi meg fennmaradt naplóbejegy-
zések alapján. Orbán István fontos 
szereplője volt az akkori események-
nek. „Ha néptanácsi munkára kel-
lene menjünk Udvarhelyre, az nem 
lenne épp konveniáló. Mert rangos 

pacákok biztos nem lehetünk az új 
megyében. Aggódunk, de folyton 
arra a következtetésre jutunk, hogy 
párttagok vagyunk, és egyéni érde-
keink függvényei kell maradjanak 
a párt ügyének” – áll a naplójában. 
Az utcára vonult csíkiak nem tettek 
megjegyzéseket a pártvezetésre, sőt, 
éltették a pártot, egyszerűen azt sze-
rették volna, hogy a megyeszékhely 
Csíkszeredában legyen. Egy hirtelen 
szerveződött tizenkilenc fős küldött-
ség Bukarestbe utazott, személyesen 
Nicolae Ceaușescuval egyeztetni. A 
látogatásukkor készült jegyzőkönyvet 
Novák Csaba Zoltán történész hozta 
nyilvánosságra nemrégiben. A kül-
döttségben részt vevő visszaemléke-
zők úgy nyilatkoznak a fi lmben, hogy 
egyáltalán nem féltek („nem féltünk, 
hisz székelyek vagyunk”), noha akkor, 
’68-ban nem tudhatták, hogy mi vár-
ja őket a fővárosban, vagy egyáltalán 
hazatérhetnek-e.

Sokan ehhez a pillanathoz kötik az 
„Udvarhelyre nem megyünk, aszalt 
szilvát nem eszünk” szlogent, amely a 
tüntetésen el is hangzott. A csíkiaknak 
kedvező döntés után pedig több hu-
moros megállapítás is született, példá-

ul hogy „addig volt Udvarhely megye-
székhely, amíg Csíkban meszeltek”. 
De az udvarhelyi parkban – a legenda 
nyomán – felállított sírkő is megjele-
nik a fi lmben, rajta az ismert felirat: 
„Itt es jobb, mint Csíkban.”

Még a bolha is meggondolta,
hogy szökik-e

A megyeszékhellyé válással nagy-
mértékű iparosítás kezdődött Csík-
szeredában, gyárak, lakások épültek, 
tíz év alatt megháromszorozódott a 
lakosság száma, de nem csak a kör-
nyező falvakból, hanem román vidék-
ről is telepítettek be embereket. Az 
egykori városközpontot lebontották, 
betonrengeteget emeltek a helyére. 
Udvarhely pedig municípium lett, ott 
is épültek gyárak, egyéb intézmények, 
ahová a környező falvakból sikerült 
munkaerőt bevinni. 

Külön kuriózumnak számítanak a 
fi lmben látható archív videofelvételek, 
például a pártvezetők látogatása a Ma-
gyar Autonóm Tartományba 1966-ban: 
lovon ülő székelyruhás legények inte-
getnek sorban az úton, ahogy az autók 
elhaladnak, Dánfalva központjában 
igazi népünnepély van, táncolnak, fe-
kete kerámiából isszák a pálinkát, kür-
töskalács-sorompóval állják el az utat. 
De bekerült Nicolae Ceaușescu első 
látogatása Csíkszeredába, mint pártfő-
titkár, illetve az 1970-es látogatásáról 
is látható felvétel, amikor a jégpályát, 
illetve a kötöttárugyárat is megnézte. 
Az évtizedekig virágkorát élő, több ezer 
embernek – főként nőknek – munka-
helyet biztosító gyár (akárcsak az ak-
kor épített gyárak zöme) ma romokban 
hever. Fel is teszi az egyik megszólaló 
a helyszínen a kérdést, hogy érdemes 
volt ezért a nagy harc…

„1968 nagyon fontos év a 20. század 
történetében. És ebbe illeszkedik már 
februárban a csíki kicsi forradal-
munk” – summáz az egyik visszaem-
lékező. A romániai területi-közigazga-
tási átszervezés rendhagyó eseménye 
egy olyan korban történt, amikor – 
ahogy egy másik szereplő fogalmaz – 
„nem nagyon lehetett ugrándozni, 
még a bolha is meggondolta, hogy 
szökik-e egyik helyről a másikra.” 

Az 1968-ban elfogadott közigazga-
tási beosztás ma is érvényben van 
Romániában.

Megyecsinálók – csíki forra-
dalom Ceaușescu országában. 
Rendező: Daczó Katalin; operatőr: 
Berszán-Árus György; vágó, forga-
tókönyv, társrendező: Daczó Dénes; 
szakértő: Novák Csaba-Zoltán; Or-
bán István szerepében Orbán Levente 
színművész; narrátor: Orbán Levente; 
riporter: Szabó Ádám, Daczó Katalin; 
Fazekas Jánossal Tóth Béla készített 
interjút 1990-ben a Marosvásárhelyi 
Rádióban; Gál Árpád csíkszeredai ze-
neszerző műveit Máthé Ágnes Klára 
dolgozta fel; archív felvételek: Centrul 
Național al Cinematografi ei, Arhiva 
Națională de Filme.
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Az 1968-as megyésítésről forgattak fi lmet                       Fotó: Péter Beáta

Rendhagyó eseménynek számított 52 évvel ezelőtt a Ceaușescu országában zajló csíkszeredai spontán 
tüntetés. De hogyan lehet ezt megmutatni a mai, fi atal generációknak? És hogyan emlékeznek vissza a 
csíkiak és az udvarhelyiek? Nyert-e Csík, és veszített-e Udvarhely azzal, hogy végül Csíkszereda lett a 
megyeszékhely? Fontos dokumentumfi lm született a témában. Kutya

Koromsötét volt, nem kaptam levegőt,
a bot tarkómba mélyedt,
az olajos hordót egy vénember hozta,
előző este nem kaptam enni.

Nyakamra acélsodronyt csavartak, 
bárhogy kapartam, nem fogta körmöm, 
nyeltem nyüszítve a fekete vizet,
kölyök voltam még.

Ló
Csikó koromban fogtak szekérbe,
ha légy csípett s rúgtam, villával vertek. 
Szemem világát verejték marta ki,
a gennyes sebet legyek lepték el.

A vágóhídra ponyvás autó vitt,
emlékszem, patám hogy’ döngött a pléhen,
megcsúsztam, és amikor elestem, 
elvágták a torkom.

Macska
Nyolcan születtünk,
anyánk illatos szénába rejtett.
Mire kinyílott végre a szemünk,
ötön voltunk csak.

Egy nap aztán egy ember jött értünk,
megharaptam, mikor hozzám ért,
zsákba dugott, és elvitt magával,
hirtelen sötét, nagyon hideg lett.

Percek múltak így, és a víztől
nem jött ki hang a számon,
majd újra fényesség, s pörögve magasan,
csapódtunk újra és újra földhöz.

Bárány
Meg sem mertem mozdulni, sírtam,
anyám elszaladt, 
kés volt náluk, kötél,
zöld füvet aznap kóstoltam először.

Disznó
Négyen törtek rám, 
kivonszoltak a csikorgó hóba,
a legöregebb szúrt.
Vastag sugárban ömlött a vérem,
szalmát raktak rám,
égett.

Szellem
Varjak csőrében vetettem ágyat,
hóval fedem be a nyomorult földet,
ködöt küldök rá, dermesztő szelet,
elforgatom a napot, a holdat.
 
Kórus
(Kutya, Ló, Macska, Bárány, Disznó)

Valami itt bent úgy szorít, úgy fáj!

Szellem
Nincs erőm felette.

Kórus
(Kutya, Ló, Macska, Bárány, Disznó)

Nem bírunk sehogy másra gondolni.

Szellem
Élni akar majd, s míg bevégzi sorsát,
imád és átkoz.
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