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Elitkutatás Háromszéken 
 

Az utóbbi két évszázad eseményeit, és a társadalom meghatározó szereplőinek viszonyát 

elemzi az Elitek Háromszéken a 19–20. században. A politikai, gazdasági, egyházi és kulturális élet 
szereplői című kötetet. A kiadványt Sztáncsuj Sándor történész mutatta be február 19-én, 

pénteken a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban. 

 

Sztáncsuj Sándor a könyvvel kapcsolatban kifejtette: „A szakavatott történész számára 
fontos, új megvilágítást nyújt ez a kötet.” A történész elmondta: a kiadvány nagyon sokszínű, 

hisz a nemesi létforma utóéletétől, az egyházi eliteket, a közművelődési intézményeket, a 

gazdaság szempontjából meghatározó szereplőket, a vasútfejlesztés, a választásokat, a 

politikai elitváltást a kisebbségi érdekképviseletet, valamint a helyi szocialista vezetők 

identitástudatát is taglalja. „Összességében azt mondhatjuk el, hogy a székelyföldi elitről, a 
modern székelyföldi elit készített egy minden szempontból igényes kötetet.” 

 

„Tulajdonképp nem egy kötetről, hanem egy sorozatról van szó, amelyek a gyökereink hiteles 
történetét mutatják be. Elérkeztünk a több éves munka szüretéhez. Fontos, hogy a program 
indulásakor újrakiadások helyett forrásfeltárásra fektetettük a hangsúlyt. Az elkövetkezőkben is 
támogatjuk a hasonló forrásfeltárásokat, alapkutatásokat és az ebből születő kiadványok 
megjelenését. Hasonló köteteket román és angol nyelven is készülünk kiadni , hiszen elemi 
érdekünk, hogy ne csupán mi ismerjük a történelmünket” – fogalmazott Tamás Sándor, 

Kovászna Megye Tanácsának elnöke. 

 

Novák Zoltán, a könyv szerkesztője rámutatott: „Annak vagyok a híve, hogy bármilyen kötet 
készítésekor keressünk egy átfogó módszert: úgy gondoltuk, hogy legyen az az elit szemszöge. (...) 
Egy kisrégiót, egy közösséget érintő kérdésre az elit fogalmazza meg a válaszokat. Aki ezt a kötetet a 
kezébe veszi és olvasni fogja, az olyan aktuális kérdésekkel találja szemben magát, mint kivándorlás, 
kormányválság, vagy a gazdaság problémái.” 

 

A 2014-ben megkezdett kutatásokat Novák Csaba Zoltán vezette. A Háromszék 

Vármegye Kiadó gondozásában megjelent kötetbe foglalt tanulmányok szerzői Tóth 
Szabolcs, Tăraș Silviu, Nagy Éva, Lőrinczi Dénes, Tóth Bartos András, Kelemen Kálmán, 

Nagy Botond, Gazda Enikő, Tóth Levente, Pál Judit, Pál János és Gidó Csaba szerepel. 

Az egyes fejezeteket a 19-, illetve 20. század egy-egy fontosabb korszakában háromszéki 

elitjeit, személyiségeit vizsgálták, azt hogy a székely többségű megye miként kapcsolódott 

be a magyarországi és romániai politikai, gazdasági és szellemi életbe, hogy a helyi 

vezetők és értelmiségiek milyen jövőképet képzeltek el és, hogy ezt a változó történelmi 

időszakok során milyen módon vitelezték ki. A kötet ára 40 lej, a Kovászna Megyei 

Művelődési Központban is megvásárolható. 
Kovászna Megye Tanácsa, Sajtóiroda 


