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I. 

Alig telik el egy esztendő azt követően, hogy Moldva és Havasalföld 1859-ben egyidejűleg 

Alexandru Ion Cuzát választotta fejedelméül, és létrejött a függetlenséget csak mintegy két 

évtized múlva elnyerő egységes Román Fejedelemség, máris megfogalmazódik – nem éppen 

előzmények nélkül – a román nemzeti törekvéseknek máig ható érvénnyel irányt adó 

elképzelés. Az erdélyi születésű Alexandru Papiu-Ilarian Cuza fejedelem számára készített 

memorandumában ismerteti a germán, a szláv, a magyar „nemzeti ideálokat”, s ezekkel 

szembeállítja a románokét. Mindezekben az imperialisztikus törekvés a közös: más országok 

területeinek bekebelezésével birodalmat létrehozni. A magyarok például a Román 

Fejedelemség beolvasztásával hegemóniájukat a Fekete-tengerig akarják kiterjeszteni. A kor 

magyar politikai közgondolkodásában ilyen elmélet nem ismeretes; Papiu-Ilarian valószínűleg 

az egymásra utalt közép- és kelet-európai kis népek Kossuth által javasolt (bár először a 

lengyel Czartoryski herceg által felvetett) államszövetségének a gondolatát tartotta a magyar 

hegemonikus törekvések megvalósítását szolgáló elképzelésnek. Ez bizonyítja a tervezet nem 

ismeretét vagy benne eltitkolt szándékok feltételezését, de talán csupán azt, hogy a 

megalakulás eufóriájában élő ország számára a közös érdekek még nem felismerhetők. 

A memorandumban részletezett „román ideál” a Dunától délre eső, immár szláv területek 

helyett mindenekelőtt a románok által is lakott Erdély birtokbavételét tűzi ki célul – egészen a 

Tiszáig. Az indoklás mind terjedelemben, mind nyomatékában elsősorban stratégiai 

természetű: a szerző szerint, aki Erdélyt birtokolja, az ura Kelet-Európának. A jövő Nagy-

Romániájának Erdély mint középpont, mint természetes védőbástya köré kell építkeznie. 

Ezt a törekvést azon a tényen túl, hogy Erdély lakosainak valamivel több, mint a fele ebben 

az időben már román volt, megalapozta a dákoromán kontinuitás mítosza is, mely szerint a 

rómaiak által leigázott dákok mintegy másfél évszázad alatt ellatinosodtak, s a rómaiak 

kivonulása után is a szülőföldjükön maradtak; belőlük alakult ki a román nép. Ez az elmélet 

már a múlt század végére ideológiai dogmává merevedett, s aki kételyét fejezte ki 

megalapozottsága iránt, azt a román nép ellenségének nyilvánították, és nyilvánítják ma is. 

Mindenekelőtt ez magyarázza azt a felháborodást, ami a kiegyezéskor Erdély 

Magyarországgal létrejött unióját a román értelmiség körében fogadta. Az egyesülés – 

időközben igen megváltozott feltételek között – az osztrákok által mesterségesen fenntartott 

állapot megszüntetését, egy korábbi visszaállítását jelentette, hiszen a török hódoltságig 

Erdély a Magyar Királyság része volt, s ezt a tényt (bár tagadja) semmissé tenni nem tudja 

semmiféle propaganda. 

Az egyesülésre törekvés benne volt a kor levegőjében: ekkortájt jött létre az egységes Itália 

és a Német Birodalom is. Magyarország kevert etnikumú vidékein bármilyen egyesülés más 

népek érdekeibe ütközött, ezért lehetett volna optimális megoldás egy demokratikus alapokon 

szerveződő államszövetség. A kor mozgalmait azonban a nemzeti kizárólagosságra való 

törekvés jellemezte, ezért a magyarországi nemzetiségek számára a nemzeti egyesülés csak az 

országnak a többi etnikum érdekeit figyelembe nem vevő feldarabolása útján valósulhatott 

meg. Ezt a célkitűzést eleinte csak a határokon túl mondták ki nyíltan. A magyarokkal 

szembeni gyűlölködés azonban teret kapott a nemzetiségi sajtóban. (A sajtószabadság 
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számukra is érvényben volt.) Az ebből következő sajtóperek jó anyagul szolgáltak a 

nemzetközi felháborodás felkeltéséhez, mintha bizony Európa más tájain a nemzeti uszítást 

szó nélkül eltűrték volna. Az így mindinkább kibontakozó kölcsönös bizalmatlanság minden 

bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy a kiegyezés után megalkotott nemzetiségi törvény előírásai 

csak korlátozottan érvényesültek a gyakorlatban, s hogy megerősödött a magyarosítási 

tendencia, amiről a román és a szláv propaganda rémtörténeteket mesélt a világnak. A 

magyarosítás hatékonyságáról s közvetve eszközeiről sokat mond az a tény, hogy 1910-ben (!) 

a nem magyar lakosságnak mindössze 22,5%-a ismerte az állam nyelvét. 

Az Erdély megszerzéséért indított román mozgalom zászlóvivője és pénzelője az 1891-ben 

Bukarestben megalakult Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor (Szövetség minden 

románok kulturális egységéért) lett. 

Raffay Ernő tárgyilagos és keserűen izgalmas tanulmánysorozata ettől az időtől veszi 

számba a román irredentizmus tevékenységét, módszereit, s azokat a történelmi eseményeket, 

melyek során annak törekvéseit siker koronázta. 

 

II. 

Az első teendő a talaj előkészítése: a propaganda. Hadd tudja meg a világ, hogy a 

magyarok, ez a barbár horda, mely leigázta a dákokból kialakuló s a népvándorlás egymást 

követő hullámai ellenére szülőföldjükön mindig megmaradó románokat, hogyan tartja 

Erdélyben elnyomása alatt a latin kultúra keleti fáklyavivőit. Ennek a kihangsúlyozása 

érdekében a pillanatnyi etnikai viszonyokat vissza kell vetíteni a múltba, de a nemzeti 

elnyomást is: egy olyan korba, melyben a nemzetiségi kérdés még nem is létezett. Így lettek 

például a székelyek – a legismertebb román történész, Nicolae Iorga szerint, aki 1908-tól a 

Liga főtitkára – erőszakkal elmagyarosított románokká. Erdélynek, ennek az „ősi román 

földnek” Magyarországgal történő egyesítése már csak azért is elfogadhatatlan, mert nem egy 

művelt nemzet vonta fennhatósága alá az ott élő románokat, hanem egy kultúrával sem 

rendelkező nép. 

A román politikusok értik a mesterségüket: a térséget nem ismerő nyugatiakkal azt hitetnek 

el, amit akarnak, s főként azt, amiről tudják, hogy azok maguk is szívesen elhisznek. Ezért az 

a tény, hogy a kiegyezés kori Magyarország kulturális és gazdasági élete azóta sem ismétlődő 

mértékű európai színvonalat ért el, a legkevésbé sem zavarta őket. A franciák előtt a 

magyarokat németbarátokként, a németek előtt németellenesekként tűntették fel, s tudták, 

hogy a latin országokban a közös latinitás hangsúlyozása jó benyomást kelt. Felismerték: a 

hatást nem az állítások igazságtartalmával, hanem hangulatkeltéssel lehet elérni. Az 

igazságelemek csak támpontokként szolgálnak a szárnyaló képzelet számára. 

Mivel a romániai helyzet még ismeretlenebb volt a Nyugat-európai közönség előtt, 

nyugodtan el lehetett tekinteni attól a ténytől, hogy az időközben királysággá alakuló állam 

társadalma a demokráciának még azt a szintjét sem érte el, mint a magyarországi. Így az 

erdélyi románok elnyomását nem kellett egybevetni a romániai „baromként kezelt” (egy 

román szociáldemokrata szavai) parasztok helyzetével, sem az ottani zsidókéval, akik 

állampolgári jogokkal sem rendelkeztek, vagy azzal az állapottal, melyben az orosz-török 

háború (1877-78) után Besszarábiáért kárpótlásként kapott Dobrudzsában a görögök, törökök 

és szlávok éltek, lévén, hogy e területre évtizedekig nem terjesztették ki a román alkotmány 

érvényét. 

Közben ömlött a Liga pénze Erdélybe azon a címen, hogy az ottani román iskolák 

támogatására költik. S míg otthon az oktatás helyzete rosszabb volt, mint Erdélyben, az 

írástudatlanság mértéke meghaladta az erdélyi románokét, az átküldött összegek zöme az 

irredenta propagandisták zsebébe vándorolt. Megérte: az ezek által kiprovokált pereket jól 
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lehetett hasznosítani mind a románok indulatainak szítására, mind a nemzetközi propaganda 

céljaira. 

A romániai nemzedékek egész sora magyarellenes légkörben nevelkedett. Az iskolai 

tankönyvek térképei Kelet-Magyarországot a Tiszáig a Román Királyság részeként tüntették 

fel. 

A nemzetközi propagandának csak akkor van távlatos haszna, ha világpolitikai érdekekkel 

találkozik. A nyugati országok szemében, különösen az Olaszországgal létrejött szövetség 

megkötése után, a Monarchia megítélése megváltozott: nem tekintették többé az európai 

hatalmi egyensúly biztosítékának. Léte különösen Franciaország érdekeit keresztezte, mely 

befolyását a Balkán felé igyekezett kiterjeszteni. A balkáni hegemóniára törekvő franciabarát 

Románia így mind fontosabb szerepet kezdett betölteni a jövő Európájára vonatkozó 

elképzelésekben. A gyarmatbirodalmakat fenntartó, saját nemzetiségeiket is elnyomó 

hatalmak a demokrácia védelmezőjének szerepében tetszeleghettek, midőn a népek 

önrendelkezési jogának jelszavával a magyar etnikum szétdarabolására készülődtek. 

Így találkozott a francia imperializmus a román mini-imperializmussal, mely találkozás 

jellegét meggyőzően jellemzi az a tény, hogy a trianoni békediktátummal Nagy-Romániába 

beolvasztott területek jó része magyar többségű vagy éppenséggel színmagyar lakossággal 

bírt. 

 

III. 

A kiegyezés kori Magyarországon kevesen ismerték fel azt a veszélyt, amit a pánszláv, 

pángermán és a román irredenta mozgalmak perspektivikusan jelenthettek. Az ezeréves 

államalapítás ünnepségeit kísérő magyarzászló-égetések sokak számára csak zavaró 

momentumoknak tűnhettek. Pedig a kiporciózandó jövő már ott főtt a történelem 

kondérjaiban. 

A Monarchia közös külpolitikája az egész érdekeit képviselte, s így szükségszerűen 

háttérbe szorultak a magyar államérdekek. Ez is hozzájárult ahhoz a tényhez, hogy a magyar 

államférfiak gyakorlatilag nem ismerték a magyarellenes propaganda igazi méreteit, és semmit 

sem tettek azért, hogy a világgal megismertessék a valódi helyzetet. Igazságuk tudatában nem 

érezték annak szükségét, hogy a Magyarországról alkotott képet cselekvőleg befolyásolják. E 

mulasztás súlyosságát csak a világháború küszöbén ismerte fel Apponyi gróf. Az igazságba 

vetett bizodalom, az igazság magától értetődő érvényesülésének naiv hite nem utoljára 

jellemezte politikusainkat. 

A Magyarországnál jóval kisebb s gazdaságilag is fejletlen Románia azonban maga 

irányította külügyeit, s már kezdettől tudta, min és hogyan kell munkálkodnia. Mint Raffay 

megjegyzi: „…egy állam léte és integritása érdekében nélkülözhetetlen a külpolitika 

valamilyen értelemben vett függetlensége” (54. oldal). 

Sokan hibáztatták és hibáztatják a hajdani magyar kormányokat, hogy nem igyekeztek 

tárgyalásos megegyezést keresni az erdélyi románok vezetőivel. 

Tisza a század első éveiben kudarcot vallott ilyen irányú próbálkozásaival. Ekkor kitűnt, a 

román irredentizmus azt a soviniszta elvet vallja mely szerint a románok és magyarok 

ellentétei kibékíthetetlenek, ezért közöttük nem lehetséges megegyezés. Ez a minden 

tárgyalást lehetetlenné tevő alapállás szükségszerűen következik abból az ideológiából, 

melynek értelmében Erdély mindig román föld volt, s ennek alapján román szupremáciát 

követel a soknemzetiségű terület fölött. A magyarországi román nemzeti mozgalom 

szándékait általában nem fogalmazta meg egyértelműen, stratégiájának végcélja azonban 

immár történelmileg bizonyított. 

Sikeres tárgyalásokra csak a demokráciára, a jogegyenlőségre való közös törekvés 

vezethetett volna. A román szabadságeszményből azonban hiányoztak a társadalmi célok, 
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lényege tulajdonképpen a nemzeti kizárólagosságnak az igénylése volt. A Károlyi-kormány 

1918-as aradi tárgyalásain világossá vált, hogy a románok vezetői nem demokráciát akarnak, 

számukra nem elegendő a területi önkormányzat, a külpolitikába való beleszólás és a 

béketárgyalásokon való független részvétel joga, ők mindazokat a magyarországi területeket 

akarják birtokolni, ahol románok is élnek. A népszavazás gondolatának felvetésére még csak 

nem is reagáltak. A tárgyalásokat időhúzásra használták (tudták, hogy a román hadsereg már 

megkezdte átkelését a határokon), azok sikertelenségét pedig annak bizonyítására, hogy a 

magyarokkal nem lehet megegyezni. 

Megegyezés helyett nagyhatalmi diktátum született, melynek forgatókönyve ekkorra már 

gyakorlatilag készen volt. Ehhez a magyar felet nem tartották szükségesnek meghallgatni: 

tárgyalóasztalhoz sem engedték. 

 

IV. 

Az 1918 végén megalakuló Károlyi-kormánnyal demokratikus frazeológiájú antantbarát 

politikusok kerültek Magyarország élére, olyanok, akiket már a háború alatt (sőt előtte is) ez a 

magatartás jellemzett. 

Meghirdetik az általános szavazati jog bevezetését, a földosztást, a nemzetiségek kulturális 

és területi autonómiáját. Megalakulnak a nemzeti tanácsok, és a rend fenntartására azok 

nemzeti gárdái. 

A magyar hadügyminiszter engedélyezi, hogy a jórészt kormányköltségen felszerelt román 

nemzeti gárdák az Aradon székelő Központi Román Nemzeti Tanácsra esküdjenek fel, miáltal 

kivonja őket a kormány ellenőrzési köréből. A román megszállás után belőlük lesz az erdélyi 

román hadsereg. 

Károlyi Mihály – minden bizonnyal demokratizmusát bizonyítandó – különvonatot bocsát 

az Erdély elszakadását kimondó gyulafehérvári román nemzeti gyűlés résztvevői 

rendelkezésére. A többi erdélyi nemzetiség részvétele nélkül megtartott gyűlésnek – a franciák 

sugallatára – népszavazás-jelleget igyekeznek adni. A román királyi csapatok által uralt 

városban 1228 küldött szavaz a jövőről, annak eredményét az összegyűlt tömegnek csak 

kihirdetik. A határozat értelmében Erdélyt Romániához csatolják, mely Jászi szavai szerint az 

akkori Európa „legfeudálisabb és legkorruptabb államalakulata. Ennek az országnak nem 

szabad a magyar, német és szerb kisebbséget kiszolgáltatni”. 

A kormány külpolitikájának alappillérei: jó kapcsolat a nyugati hatalmakkal, megegyezés a 

nemzetiségekkel és a szomszédokkal. Mintegy két hónap alatt mindkét pillér összeomlik: a 

szomszédok nem megegyezést, hanem területeket akarnak, az antant pedig nem ismeri el a 

magyar kormányt, ezért nem is tárgyal vele. 

A wilsoni elvek s az antant háború alatt hangoztatott demokratikus jelszavainak igézetében 

hisznek abban, hogy igazságos béke köszönt a világra. Pedig ismerik az 1916-os bukaresti 

titkos szerződés tartalmát, mely Kelet-Magyarországot a Tiszáig a románoknak ígéri, azt 

viszont még nem tudják, hogy a wilsoni pontok 1918 végére már Wilson szemében is 

érvényüket vesztették. 

Az érdekek politikai dominanciájának szem elől tévesztésével, a szép elvekbe vetett hittel 

lehet valaki jó prédikátor, de jó politikus nem. Az ilyen politikus fel sem ismerheti, hogy saját 

nemzetének érdekében milyen lépéseket kell tennie. 

A magyar kormány pacifista. A környező országok állig fegyverben, a béke kérdése még 

nyitott, de a hadügyminiszter kijelenti, hogy nem akar többé katonát látni. A frontról 

hazatérőket leszerelik, s még a belgrádi fegyverszüneti egyezményben megengedett 

kontingens felállítását sem biztosítják. Az egyezmény – román és cseh szorgalmazásra történő 

– érvénytelenítéséről az érdekelt felek közül a magyar kormány értesül utolsóként, miután 
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annak előírásai ellenére a román hadsereg lecseréli a magyar közigazgatást az ellenőrzése alá 

vont területeken, s átlépi a Marost. 

A Délvidéket s Baranyát a szerbek már megszállták, északon és keleten cseh, illetve román 

csapatok nyomulnak előre. Ilyen körülmények között jelenti ki Jászi: „Taktikai előny 

Magyarország számára, ha területét minél több ellenség foglalja el”. A franciák s a románok 

semmilyen egyezményt, semmilyen ígéretet nem tartanak be, minden erő kész helyzetet 

igyekszik létrehozni a békekötésig, a magyarok azonban gyakorlatilag ölbe tett kezekkel, 

reménykedve várják a béketárgyalást, bízva a határok népszavazás alapján történő 

meghúzásában. Az még álmában sem jut eszébe senkinek, hogy a huszadik század 

béketárgyalásain a veszteseket meg sem hallgatják, s megszületik a megbüntetendő nép 

agyrémfogalma. 

A megszállók elleni helyi ellenállás eseteit a magyar kormány sokáig pacifista politikája 

elleni merényletnek tekinti. Egy idő után rá kell jönnie: ő az, aki tévesen ítéli meg a helyzetet. 

Megkezdik a hadsereg újjászervezését, de önkéntes alapon. A szociáldemokraták nem 

nemzetben, hanem ideológiában gondolkodva munkáshadsereget akarnak, a székelyekben és a 

parasztokban nem bíznak: reakciósoknak tartják őket. 

Az antant viszont – nem utolsó sorban a román propaganda hatására – a magyar 

kormányban nem bízik, bolsevizmusra hajlónak tartja. Az 1919. márciusi Vix-jegyzékkel, 

mely a román demarkációs vonalat a mai román határ s a Tisza közé helyezi, kiprovokálja 

félelme megalapozottságának utólagos igazolását. Megalakul a Tanácsköztársaság. Eddig 

követi az eseményeket Raffay könyve. 

 

V. 

A békekötés még odébb van, de Románia már véglegesen berendezkedik Erdélyben. Ahol 

a román nemzeti tanácsok már előzőleg nem tették meg, leváltják a magyar közigazgatást. A 

megszállt területek kapcsolatait megszakítják az anyaországgal. Magyarország gazdasági élete 

megbénul. Budapesten a menekültek százezrei élnek a vagonvárosban. 

A rekvirált javak áradata indul meg Ó-Románia felé. A román nyelvet nem ismerő vasúti 

alkalmazottakat megverik; a polgári lakosság megfélemlítésére bevezetik a román 

hadseregben szokásos, nem egyszer halállal végződő botozást. Az erdélyi általános sztrájk 

letörése után szükségállapotot hirdetnek ki, mely tíz évig(!) marad érvényben. 

A Tanácsköztársaság leverésére megindult román csapatok szinte ellenállás nélkül jutnak 

el a Dunántúlig, s végigrabolják az országot. 

A békeszerződéssel nekik ítélt történelmi Erdély, a Bánság, a Részek és Máramaros (e 

területek lakosságának nemzetiségi összetétele az 1930-as román statisztikai adatok szerint: 

58,3% román, 26,7% magyar, 9,7% német, 5,3% egyéb) birtokbavételét Románia vezetői a 

gyulafehérvári gyűlés határozatával indokolják, de nem tartják maguk részére kötelezőnek 

annak kisebbségekre vonatkozó demokratikus előírásait. Megkezdődik a kisebbségek 

gazdasági visszaszorítása, kulturális intézményeik felszámolása s erőszakos beolvasztásuk 

folyamata. 

A mini-imperializmus, ha már nem terjeszkedhetik kifelé, legalább belül igyekezett tért 

nyerni: saját nemzetiségei rovására. 

 

Budapest, 1987 

 

(Megjelent az ef-lapok 1987/10-11., valamint az Új Látóhatár 1988/4-es számában) 


