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Raffay Emo

-Romania

Romania nemzetisegi politikaja 1920-ig
Az elmult j6 szaz ev alatt Romaniar61 megjelent

roman es nyugat-eur6pai irasokb61 egy tenyez6 elem-
zese mindig hianyzott. Ez nem mas, mint Romania
soknemzetisegu voltanak elismerese es vizsgalata. Mi
ennek az oka?

Mindeneke16tt az, hogy a roman hivatalos politika a
homogen etnikumu orszag elkepzeleset hirdette, mely
szerint Romaniaban nem ltitezik nemzetisegi kerdes.
Ennek megfele16en a szakmai szempontb61halIatlanul
alacsony szinvonalon a1I6 korabeli roman statisztika
nem tartotta feladatanak a lakossag nemzetisegi meg-
oszlas szerinti fOlmereset. A masik ok a roman nep
akkori szetsz6rtsagab61fakad6 szemleleti allaspont. Ez
reszben abban nyilvanult meg, hogy a roman tud6sok,
politikusok es az ertelmiseg legnagyobb resze csak a
hataron kivUl e16 romanok helyzetevel foglalkozott, s
az 6ket eft serelmeket hozta az egesz vilag tudomasara,
reszben pedig abban, hogy az alIand6 "serelmi alIapot"
hatasara ugy ereztek, hogy Romania nemzetisegei a
legnagyobb mertekben veszelyeztetik az orszagot.
Ezert mint valami titkot kezeltek a nemzetisegek letet,
ugyanakkor mindent megtettek beolvasztasukert. A

. A tamicskozasra irasban elkiildott anyag. Reszletek egy na-
!"Yobbtanulmanyb61.
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roman politikai kozvelemenyben annyira elhatalmaso-
dott ez a nezet, bogy pantos megertese talan mar csak a
neplelektan szakemberei segftsegevel Wrtenhetne meg.
A soknemzetisegu lettel val6 szembe nem nezes har-
madik aka a roman Wrtenettudomanyos gondolkodas
uralkod6 szamya allaspontjanak hatasa, vagyis bogy a
romanok oshonosak jelenlegi lak6helytikon, mfg a Wb-
bi etnikum kesobbi joveveny. Nagy resztik mar elro-
manosodott; vannak azonban meg Wredekeik, telepeik
itt-ott az orszag tertileten. Ez a szemlelet a leghataro-
zottabban sugallta a mas nepek beolvasztasat, ezt tartva
a Wrtenelmi fejlodes helyes iranyanak. Ha pedig ez a
haladas litja, akkor ez a beolvasztasukra alkalmazott
m6dszereket is szentesfti a "magukat befeszkelo Wro-
kok", a "betolakod6 oroszok", a magyarok, bolgarok,
gorogok es a Wbbi nemzetiseg ellen (Nieolae Iorga
kifejezese). E szemlelet alapjan erthetok meg egyes
roman Wrteneszek kirohanasai peldaul a szekelyek
ellen, akiket a magyar kiralyok szerinttik alert telepf-
tettek Erdelybe, az "osi roman fOldre", bogy megbont-
sak a roman etnikai Wmbot.A Wrtenelmival6sag, mint
az koztudott, ezzel szembenaz, bogy az elso roman
pasztorok Erdelybe hatolasa idejen a szekelyek mar
regen ezeken a tertileteken eltek. E szemlelet jegyeben
frhatta le a roman statisztikai szolgalat vezetoje,
L.Colescu, 1905-ben: "A roman kiralysagban szeren-
csenkre nines nemzetisegi kerdes", majd: "a roman
allampolgarok csoportjait neprajzi es az eredeti haza
szempontjab61 nem ktilonboztettUk meg, ez nem is
kepezte a nepszamlalas feladatat, ...mert a roman
tobbseg oslak6kb61 all, viszont a honositott idegenek
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csak egy tOrpe kisebbseget alkotnak... Mint neprajzi
jelenseget megemlithetjtik meg a nehany ezer csangot
es szekelyt, akik eredeti magyarsagukat elvesz{tettek...
Meg van nehany bolgar is szerb telep a Duna menti
kozsegekben, mindnyajan meghonosodva." Colescu
elismeri, hogy vannak ciganyok szerte az orszagban, s
Dobrudzsaban "idegen elemek" talalhat6k.

A helyzet jobb megertese celjab6l tekintstik at a
rendelkezesre a1l6statisztikai adatokat. A vizsgal6dast
a legnagyobb mertekben megneheziti a roman statiszti-
ka politikai-nemzeti erdekeknek tOrtentalavetese, ami-
nek az lett a kovetkezmenye, hogy fontos adattfpusokat
tal sem vettek, mas esetben nem hoztak nyilvanossag-
fa. Jellemzo, hogy a nemzetkozi statisztikai szervezet-
nek a szazadfordul6n fO! kellett sz6litania Romaniat,
hogy kezelje szabadelvuen a statisztikai adatokat. A
roman miniszterelnok erre ezt valaszolta: "Elso a nem-
zeti erdek, s amennyiben ezzel osszeegyeztetheto, en-
nek kereteben ervenyestilhet a szabadelvuseg."

HihetetIen, de a 19. szazadi Romaniaban csak 1859-
ben es l899-ben volt nepszamlalas. l859-ben a lakos-
sag 3 861 848 to (mas adatok szerint 4 424 961 to),
1899-ben 5 956 690 fa. A masfel-ketmilli6s ktilonbo-
zetet korantsem csak a termeszetes szaporodas, hanem
a bevandorlas is adja, amellett, hogy 1859-ben meg
Besszarabia egy reszenek lakossagat is beleszamithat-
tak, 1899-ben mar nemoEkkorra pedig Dobrudzsa es
lakossaga kertilt Romaniahoz.

A nemzetisegeket egyik nepszamlalas sem mutatta
ki. Az 1877-78-as haboni titan nyilvanossagra kertilt
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adatok szerint a Dobrudzsa mJlkali tertileten az alabbi

nemzetisegek eltek:

zsid6

cigany

400 000

200 000

83 000

39 000

29 000

8000

5000

2800

1000

500

2700

771 000

szlav

nemet

magyar

ormeny

gorog
francia

angol
olasz

tOrok,lengyel, tatar stb.

Osszesen

E szamsorb61 a nyugat-eur6paiak es a magyarok
nyilvanva16an az idegen allampolgarsagot jelentik. A
roman allampolgarsagu magyarok szama akkoriban
kortilbeltil 200 000 - 250 000 fat tett ki.

Ehhez hozza ken szamftani Dobrudzsa lakossagat.
Roman adatok szerint 1878-ban 116 732 lakos elt ott,
mas adatok szerint mintegy 150000. A roman adatkoz-
les szerint .a lakossagb61 ktSrUlbelUl33 000 roman, a
tObbi tobb mint egy tucat kUlonf61enemzetis6ghez
tartozott.
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Az akkor kortiIbeItiI5,3 - 5,4 milli6s Romania Ia-
kossagab6I kortiIbeItil 1,0 - 1,1 milli6 volt a nem-
romanok IeIekszama, ez a teIjes Iakossagnak 20 %-at
tette ki.

Az 1899-es nlfpszamlalas a Iakossagot allampolgar-
sag szerint osztaIyozta. Eszerint Romania Iakossaga
harem esoportba oszthat6: a roman allampoIgarok,
idegen allampoIgarok es a hontaIanok (akik az orszag-
ban eInek, de nines allampoIgarsaguk). "Roman ho-
nos" 5 489 296 fa, hontaIan 278 560 fo (4,73 %), ktil-
mIdi allampoIgar 188 834 fo (2,17 %). Az osszes nem
roman bonos ezek szerint a Iakossag 6,9 %-at tette ki.

E feIosztas mellett meg vallasi bontast vegeztek. A
teIjes Iakossag 91,5 %-a gorogkeIeti, 4,5 %-a zsid6, 2,5
%-a r6mai katoIikus, 0,4 %-a protestans, 0,7 %-a mo-
hamedan, 0,3 %-a Iipovan, 0,1 %-a ormeny. A roman
nepszamIaIas az ortodoxok koze vette fal a
gorogkatolikusokat (ezt romanellenes vallasnak tartot-
tak), s egytitt szamIalta a Iutheranusokat a kaIvinistak-
kal.

EzekboI kovetkezik, bogy - Dobrudzsat kiveve - a
romaniai nemzetisegek hozzavetoIeges Ietszamat a
vallasi es az allampoIgari megosztas osszeveteseboI
Iehet megallapftani.

Romania Iegkevertebb tertilete a 15 536 km2 tertiIe-
tu Dobrudzsa, ameIyet 1878-ban esatoltak az orszag-
hoz. A roman nemzetisegi politika itt egy Eur6paban
egyedtila1l6m6dszerhez foIyamodott: nem adta meg a
politikai jogokat Dobrudzsa nem-roman lakossaganak.
E tertilet Iakossaganak nem volt vaIaszt6joga, ok sem
voItak megvaIaszthat6k, a hivataInoki kart MoIdvab6I
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es HavasalfOldral telepitett szuletett romanokb6l szer-
veztek meg. Ez azt jelentette, hogy Dobrudzsa nepei-
nek kevesebb joga volt roman, mint tOrokfennhat6sag
alatt. A 70-es, 80-as evekben, mivel a dobrudzsai ro-
mansag lelekszama j6val a lakossag 50 %-a alatt ma-
radt, nagymeretii telepftesi mozgalom indult meg. A
telepesek j6 resze az 1877-78-as habonl veteranjaib6l
kertilt ki. Mivel az ottani aslakossag az intezkedest
ellensegesen fogadta, teljesen uj falukat alapitottak. A
telepites meg az elsa vilaghaboru elatti evekben is
nagy erakkel tartott. Mivel a telepes romanok megkap-
tak a politikai jogokat, a helybeliek folvettek a ktiz-
delmet e jogok megszerzeseert. Ennek Serailkesztilt el
a tertilet etnikai leirasa. Ezek szerint a szazadfordu16n
Dobrudzsa lak6inak szama 267 808 fa volt. Roman

allampolgarsaggal rendelkezett 245 742 fa. A lakos-
sagb6l ismerte a roman nyelvet 138 537 fa, 34 352 volt
a tOrokok es tatarok szama, 34 524 bolgar, 24 069
orosz, 9104 gorog, 8311 nemet, 4447 zsid6, 2848 or-
meny, 6706 egyeb. Ezek a szamok nem fedhetik telje-
sell a va16sagot, ugyanis egy 1900-ban megjelent ro-
man konyv adatai szerint az "idegen" lakossag an'iny-
szama "meg mindig" 51,8 % ebben a tartomanyban.
Hogy a roman kormanyzat mennyire nem erezte maga-
enak e tertiletet, azt mutatja I. Lahovary miniszter be-
szede, melyet 1906-ban egy $tefan eel Mare neven
atadott telepes falu atadasakor mondott, melyben a
roman telepeseket az oslakokkal val6 j6 viszony kiala-
kitasara figyelmeztette. Bizonyos adatok szerint akko-
riban csak Dobrudzsaban legah'ibb40 000 tt)r(jk elhe-
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tett (nem szamftva a tatarokat), legalabb 38-39 ezer
bolgar, mintegy 28-29 ezer orosz es ukran.

Viszonylag nehez megallapftani a roman
allampolgarsagu magyarok lelekszamat. A roman
statisztika ugyanis csak az idegen alattval6k kozott
kozOl osztrak-magyar allampolgarokat, 104 108 fOt.
Romania val6di magyar nemzetisegii allampolgarai
kozott mindeneke16tt a csang6 nepesseget kell
kiemelni. Hozzavetaleges szamukat a vallasi
megoszlas alapjan lehet megallapftani, mivel nagy
Wbbsegtik r6mai katolikus maradt. Az 1899-es roman
nepszamlalas adatai szerint 70 408 r6mai katolikus
allampolgar volt, ebbal Moldvaban, a csang6videken
62 260 fa. A ia~i ptispokseg 1902. evi schematizmusa
szerint szamuk 64 601 lelek. Ehhez kell meg szamolni
a honossagukat vesztett magyarokat (kb. 6700 fo). Az
egyhazi adatok alapjan a (roman allampolgarsagu es
hontalan) romaniai magyarok lelekszama a
szazadfordul6n mintegy 70 - 75 ezerre teheta, ha
hozzajuk szamftjuk a romaniai protestans magyarokat
is (kb. 1700 fa). (Szemben Colescu "nehany ezres"
adataval.) Tenyleges szamuk val6szfniileg magasabb
volt. Ezt a nepesseget a roman statisztika azonban ro-
mannak nevezte. Ezen kfvtil viszonylag nagy volt a
Magyarorszagr61 Romaniaba munkavallalasi celb61
atteleptiltek szama, koztiltik kb. 60 - 65 ezer fat lehet
magyarnak tartani.

Romania legnagyobb nemzeti es vallasi kisebbsege
a zsid6sag volt. A 18. szazad vegetal kezdve gyors
titemben telepedtek az orszagba. Eleinte Moldvaban
telepedtek le, majd Munteniaba is arkolWztek. 1859-
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ben a hivatalos adatok szerint az orszagban 143 168 fo
zsid6 elt (3,3 %), valamennyi hontalan. l899-ben sza-
muk megkozelftette a 270 ezret. Ebbol a tOmegbol
mindossze 4272 fo zsid6 kapta meg a roman aIlampol-
garsagot, ok is csak a nagyhatalmak kovetelesere. Ko-
ziiltik 256 500 fa hontalan volt, a tObbi mas orszagok
polgara (kozotttik majdnem 5000 osztrak-magyar .11-
lampolgar). A zsid6sag egy romaniai tOrvenyertelme-
ben a falvakban nem telepedhetett le, igy azutan a va-
rosok j6 reszeben hamarosan zsid6 tObbseg alakult ki
(Ia~i, Boto~ani, Piatra, Baciiu, Dorohoi, Harliiu,
Moine~ti, Herta, Mihiiileni, Fiilticeni, stb.). 1899-ben
Moldva teljes varosi nepessegenek 38,7 %-at tette ki,
az egesz orszag varosainak 19,0 %-t adta a zsid6lakos-
sag. Eur6pa orszagai koztil Romania a masodik helyen
.lIlt a zsid6sagnak az osszlakossaghoz viszonyitott ara-
nyai szerint. Az a teny, hogy 6riasi tObbsegtikmeg az
aIlampolgarsagot sem kapta meg, j6l mutatja a roman
politikai elet antiszemitizmusat. Annak eIlenere, hogy
rendszeresen pogromokat es mas iildozeseket szenved-
tek, lelekszamuk nagymertekben novekedett (1930:
536006, Nagy-Romaniaban 730 000 fa). Teny viszont
az is, hogy a roman gazdasagi eletben nagy szereptik
volt, foleg a kereskedelemben es a mezogazdasagban.
Ut6bbiban mint berlok vettek reszt.

A masodik Balkan-haboru elott Romania lakossa-

ganak szama 7,2 milli6ra emelkedett. Ebbol legaldbb
10 % a nem-romdnokhoz szamithat6, s a masodik Bal-
kan-haboru titan ez az arany nagymertekben nott, hi-
szen a Quadrilaterallal zommel tOrok, bolgar es tatar
nepesseg kertilt az orszaghoz. Romania 1918 tavaszan
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megszaIlta Besszardbidt, ahol egymilli6 roman mellett
mintegy masfel milli6 bolgar, orosz, tatar, tOrok, ne-
met, ukran, zsid6, gagaue, stb. elt.

Ftiggetlentil att61, hogy Romania nemzetisegeinek
letszamat pontosan nem lehet megallapftani, teny, hogy
lelekszamuk szamottevo volt. Nem erdektelen tehat

annak vizsgalata, hogy mik is voltak az 1914 elotti
romaniai nemzetisegi politika legfontosabbjegyei?

Az elmondottakb61kovetkezik, hogy a f6 eel a nem-
romanok beolvasztasa volt. Ezt a legdrasztikusabb esz-
kozokkel akartak elemi a hat6sagok. Mindenekelott az
iskolatigyben mertek erzekeny esapast a nemzetisegek-
re. A roman allampolgarsagu nemzetisegek koztil a
legeroszakosabb "politikat" a magyarsag ellen alkal-
maztak: a csdng6knak egyetlen iskoldjuk sem volt,
amelyben magyar nyelven tanulhattak volna. (Ehhez
hozzatartozik meg az is, hogy a esang6k letszamat
egyesek az altalunk emlftett szam legalabb ketszerese-
nek adjak meg.) Ugyanakkor tOrtent ez, amikor a ma-
gyarorszagi romanoknak tGbbezer iskolajuk volt. Fel-
jegyeztek, hogy a esang6 kisgyermekeknek addig kel-
lett az else osztalyt jamiok, amfg meg nem tanultak a
roman nyelvet. Meg az 6rakozi sztinetekben sem be-
szelhettek egymassal magyarul. Hasonl6 volt a helyzet
a katolikus egyhaz elromanosftasanal is, hiszen hiaba
kell romanul tanulni az iskolaban, ha a templomban
magyarul beszelhet a pap! 1848-ig zommel magyar
etnikumu papok eltek a moldvai esang6k kozott, ebben
az evben azonban visszahfvtak oket. Ezutan hfveik

anyanyelvet egyaltalan nem ismero papokat helyeztek
kozejtik.
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Az igazi esapast azonban 1880 titan mertek a r6mai
katolikus egyhazra: 1884-ben Ia~i-ban piispokseget
szerveztek, 1886-ban papneveldet, ahol kizar6lag ro-
man lett a tanftasi nyelv. Pedig a hfvek anyanyelve,
akiknek a papokat kepeztek, magyar volt. 1895 nyaran
megszerveztek Moldva teriileten a Szent J6zsef Pro-
vineiat, s Halasfalvan (Halauee~ti)rendhazat epftettek.
Szab6falvan (Sabaoeni) is egyhazi iskolat szerveztek,
szinten roman tanftasi nyelvvel. A szazadfordul6ra
elertek, hogy a moldvai magyar falvakban mar esak
egyetlen egy pap tudott magyarul, at viszont a piispok
eltiltotta a magyar misetal, de meg att61is, hogy a ma-
ganeletben a hfvak anyanyelven beszelne. Az egyhazi
enekeskonyvek, a nepszerii vallasos fiizetek es minden
egyeb kiadvany esak roman nyelven kesziilhetett. (Osz-
szehasonlftasul erdemes megjegyezni, hogy az erdelyi
magyar fejedelmek mar a 17. szazadban kotelezave
tettek az erdelyi romansag szamara az anyanyelvu mi-
set. A dualizmus idejen pedig a magyar allam tekinte-
lyes penzosszeggel tamogatta a roman egyhazakat. Az
erdelyi roman papsagnak legalabb 80 %-a egyaltalan
nem tudott magyarul.)

A romaniai magyarok, esang6k politikai, gazdasagi,
ipari es penziigyi tevekenysegeral, tOrteneteral nines
mit fmunk: ilyen ugyanis nem lhezett. A roman allam
egyszeriien nem turte, hogy polgarai barmilyen, nemze-
ti jellegu tevekenyseget folytassanak. Vagyis, amikor a
nagyroman irredenta eur6pai meretu magyarellenes
propagandat folytatott, a roman kormanyok megval6sf-
tottak a totalis magyarellenes nemzetisegi politikat.
Gyakorlatilag az elet minden teriileten lehetetlenne
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tettek az anyanyelv haszmilatat, ezek utan pedig a sta-
tisztika nemletezonek vette a magyar etnikumot.

Hasonl6 helyzetben voltak nagyjab61a Romaniaban
elo magyar aIlampolgarok is. A bukaresti egyhazme-
gyeben 1903-ig osszesen ket iskolaban tanftottak ma-
gyarul is, 1903-ban ez a szam haromra emelkedett. Az
ia~i egyhazmegye kimutatasa szerint egyetlen iskola
sem volt, ahol legalabb egy tantargyat magyarul
tanftottak volna (ide tartoztak a csang6k). Ezenkfvtil
tOrvenytiltotta, bogy a magyar allampolgarok iskolaiba
roman allampolgarok (peldaul csang6magyarok) be-
iratkozzanak. Hozzatartozik meg az is a va16saghoz,
bogy a harom magyar iskolaban (de a tObbinemzetiseg
nehany iskolajaban is fgy volt) az osszes iratot, bele-
ertve a gyermekek otthoniakat ertesfto konyvecskejet
is, csak romanullehetett vezetni.

Termeszetesen nem voltak jobb helyzetben a tObbi
romaniai nemzetisegek sem. Talan legtObb iskolaja a
nemeteknek volt. Amikor pedig Torokorszag elismerte
ktilona1l6nemzetisegnek a macedoromanokat, a roman
kormany cserebe a dobrudzsai Constanta (Ktistendze)
megyeben, ahol kortilbeltil 35 000 tOrok elt, engede-
lyezte ot tOrokelemi iskola megnyitasat.

Mas volt a helyzet a gimnaziumok eseteben. J61
peldazza a szinte patologikusan eroszakos nemzetisegi
politikat V. Dumitrescunak, a constantai gimnazium
igazgat6janak 1906-os jelentese: "Ezen iskolanak az
oktatason es nevelesen kfvtil, az orszag tObbi hason16
iskolaival egytitt az is a celja, bogy romanokka valtoz-
tassa at a gyermekeket, akik koztil legtObben otthon
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sztiloiknel csak gorogtil, bolgarul, ormenytil stb. be-
szelnek."

Ha hozzavessztik a fentiekhez az elet minden egyeb
tertileten foly6 romanosftast (mint peldaul a
teleptilesnevek es a szemelynevek elromanosftasa:
Szab6 - Sabau, Szekelyfalva- Secuieni, stb.), j6zan
ftelettel meg lehet aIlapftani, hogy Romania
nemzetisegpolitikaja a korabeli Kozep- es Kelet-
Eur6pa legsovinisztabb, legembertelenebb politikaja
volt. Az Osztrak-Magyar Monarchiaehoz hasonlftani
sem lehet, sot, sok vonatkozasban tulszarnyalta az
oroszorszagi nemzetisegi politikat is. A roman
politikusok generaci6inak ez volt a nemzetisegpolitikai
"koncepci6ja" akkor is, amikor 1918 - 1920-ban
Romania 6riasi idegen tertileteket es sokmilli6 nem-
roman lakost kapott. 1920 titan a beolvasztasi szandek
meginkabb elmelytilt, hiszen az orszag az addiginal
nagyobb aranyban lett soknemzetisegu. Sot, 1920 titan
a roman kormanyok szolgalatara aIlt az az
emberoltonyi gyakorlat, amit Dobrudzsa el-
romanosftasa idejen szereztek.

118



STRATEGIAI FUZETEK - 3.

A roman irredenta mozgalmak

A roman nep kisebb-nagyobb csoportjai az ezred-
fordu16 elotti es utani evszazadokban a Balkan-

felsziget es Kozep-Eur6pa ktilOnbozotertileteire jutot-
tak el. Moldva es Muntenia melIett bevandoroltak
Besszarabiaba, Bukovinaba, Szerbiaba, a Magyar Ki-
ralysag keleti megyeibe, a magyar fennhat6sag alatt
a1I6 Szorenyi bansagba (amit kesobb Oltenianak
neveztek el). Ezeken a tertileteken valIasi elIenteteik
nem voltak, meg a r6mai katolikus Magyarorszagon is
megturtek oket, illetve az l600-as evek legvegen indult
meg atterestik a gorog katolikus egyhazba. A bonyo-
dalmak a nemzeti kerdes kortil a nemzeti ebredes kor-
szakaban kezdodtek, amikor mint mindeD kozep-
eur6pai nepnel, a romanoknal is mindenfele romanti-
kus oshaza-kepek alakultak ki. A roman nep eseteben
az else tOrtenetfr6kaz eur6pai humanistakt6l vettek at
a latin eredet elkepzeleset, kesobb pedig ezt tovabbfej-
lesztve alakult ki a dakoroman kontinuitas koncepci6-
ja. A bajok ott kezdodtek, amikor a roman ertelmisegi-
ek, majd a politikusok is politikai kovetkezteteseket
kezdtek levonni ebbol az elmeletbol.

A 18. szazad vegen (1791, Supplex LibbelIus
Valachorum) es a 19. szazad else feleben meg csak azt
hangsulyoztak, hogy a roman nep az oshonos Moldvan
es HavasalfOldon kfvtil meg Erdelyben is. Nem sokkal
kesobb azt kezdtek hangsulyozni, hogy e roman tOrzs-
tertiletekre a magyarok mint barbar jevevenyek erkez-
tek, s katonai erovel vertek le az erdelyi roman alIam-
alakulatokat. A ket roman vajdasag egyestilese titan a
lassan kibontakoz6 enem6 roman tOrtenetfras kialakf-
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totta azt az allaspontjat, amelyet ugyan tudomanyosan
nem tudott megalapozni, de amely nagymertekben el-
terjedt a roman ertelmiseg kozott, s faleg a 19. szazad
vegetal bizonyos politikai mozgalmakat alakftott ki.
Ezt az allaspontot (amely egyebkent Romaniaban a 20.
szazad vegen is teljesen elfogadott) a dakoroman kon-
tinuitas elmeletenek neveztek el. Eszerint a roman nep
az egykori Dacia dak lakossaganak es az ott kesabb a
romai birodalom altal letrehozott Dacia provincia
romanizalt nepessegenek a keveredesebal alakult a
Krisztus sztiletese kortili evszazadokban. Attol kezdve
egyfolytaban ott el, tehM az osszes, a 19 - 20. szazad-
ban is ott e16nep a nagy nepvandorlas kora ota kertilt
be az asi roman tertiletekre, vagyis az elsabbseg joga
minden ertelemben a romansagot illeti. Ez a koncepcio
a nacionalizmus evszazadaban gyors es nagy sikert
aratott a ktilonboza orszagokban ela roman ertelmise-
giek, kozeposztalybeliek soraiban. Mar a mult szazad
masodik feleben, de fOleg az utolso ket-harom evti-
zedeben ktilonfele kulturalis es ezzel osszeftigga poli-
tikai mozgalmak sztilettek. Ezeknek vagy az volt a
celjuk, hogy a barmely orszagban ela roman nepesseg
kulturalisegysegetalakftsakki, vagy (s ez valt donta-
ye) elakeszftsek a roman etnikum politikai, teriileti
egyes(teset. Ez persze azt jelentette, hogy 6rhisi idegen
tertileteket kell megszerezni valamilyen modon, olyan
tertileteket, amelyekre a romansag meg mint vandorlo
pasztornepesseg nyomult be, s ahol az evszazadok alatt
elszaporodott. Ellentet kovetkezett tehM a nagy etva-
gyu politikai celok es a tOrteneti valosag kozott: ennek
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a nem kis ellentetnek az athidalasara hasznaltak fol a
dakoroman kontinuitas elmeletet.

Ugyanakkor persze ketsegtelen teny volt, bogy a
roman emberek tOmegeieltek a szomszedos orszagok-
ban. Az 0 sorsukert val6 agg6das a legnagyobb mer-
tekben jogos volt. Ami elfogadhatatlan, az az idegen
nepek lebecsiilese es a teriileteik megszerzesere tett
erOfeszftesek.

Mielott a romaniai irredenta mozgalom nemely vo-
natkozasar61frnank, vizsgaljuk meg, bogy a roman nep
a 19-20. szazad fordul6ja kortili evtizedekben mely
teriileteken elt, s mekkora volt a lelekszama.

Tekintettel a balkani orszagok elmaradott statiszti-
kai tudomanyara, a fellelheto adatok nagyon ellent-
mondasosak. Ezert szamukat csak hozzavetolegesen
lehet megadni, a legfontosabb kovetkezteteseket azon-
ban fgy is le lehet vonni, nevezetesen azokat, bogy a
roman etnikum rendkfviil szetszort volt, majdnem min-
deniitt keverten ell mas nepekkel, s vegiil azt, bogy
viszonylag gyorsan szaporodott. Ez ut6bbib61 egyes
romaniai politikusok, fOlega nemzeti liberalis partiak,
messzemeno kovetkezteteseket vontak le Romania

jovobeli balkani es kelet-eur6pai szereperol.
Mivel az elso roman statisztikai evkonyv csak 1904-

ben jelent meg (Anual Statistic al Romaniei, Bucure~ti,
1904), ezert mas fom'isokhoz kell folyamodni a roman-
sag korabbi lelekszamanak megallapftasakor.

Viszonylag konnyii a helyzet az Osztrak-Magyar
Monarchiabeli romanok lelekszamanak szambavetele-
kor, ugyanis az osztn'ik es magyar statisztikai hivatal
vilaghfrii volt precfz adatfelvetelerol. Mivel a Magyar-
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orszagon elo romanok lelekszama a r6luk sz6l6 fejeze-
tekben talalhat6, itt csak a ciszlajtaniai adatokat adjuk
meg. Ezek szerint Ausztriaban, tehat mindenekelott az
1774-es klicslik-kainaradzsi beke titan odacsatolt Bu-
kovinaban es Becsben 1880-ban 192 959 fO, 191O-ben
pedig 275 814 roman elt. Dimitrie A. Sturdza, a neves
roman politikus az 1880-as evek vegen 1rt muveben
(Eur6pa, Rusia ~i Romania. Studiu etnic ~i politic)
Ficker alapjan (Die VOlkerstamme der
Osterreichischen Monarchie, 1869) a bukovinai roma-
nok szamat az 1850-es evek vegen (1858) 205 800
fOre, Czoernig alapjan pedig (Vertheilung der
Volkerstamme in der Osterrechischen Monarchie,
1861) 1861-ben 184 718-ra terre. Nicolae Iorga az
1905-ben Gothaban nemet nyelven kiadott, a nyugat-
eur6pai olvas6 szamara 1rt muveben (Geschichte des
rumanischen Volkes...) a bukovinai romanok szamat
1890-ben 208 300 fOre terre, ami nagyjab6l megegye-
zik az osztrak adatokkal.

A besszarabiai (roman neven Basarabia) romanok
l6tszamat Sturdza a Gothai Almanach es az orosz sta-

tisztikak alapjan egymilli6ra becslili, Iorga 1 089 995
fOrad meg 1891-re.

Bulgariaban Strudza szerint mintegy 50 000, Szer-
biaban pedig kortilbeltil 150 000 roman elt a szazad
vegen. Ezt Iorga is megeros1tette.Mas adatokat ad meg
Constantin Jirecek (Geschichte der Bulgaren, Prag,
1875; magyar kiadasa: A bolgarok tOrtenete,
Nagybecskerek, 1899). 6 a bolgar nepesseggel vegye-
sen lak6 deli romanok szamat 1875-ben 200 000 lelek-
ben adta meg, a Viddin korlilieket 14 690-re, a dohru-
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dzsaiaker 15 512-re tette. Szerinte Szerbiaban 127 326
roman eIt akkor. A makedoromanok letszamat Gustav
Weigand nemet tOrtenesz valamivel tObb mint 100
aaa-re, a roman Neni{escu pedig 861 aaa-re becstiIte.
Ez utobbi adatot meg Iorga is tulzonak tartotta. Strudza
az 0 szamukat 800 090-ben hatarozta meg, az alabbi
bontasban: Albaniaban 200 000, Epiruszban 250 000, s
a tulajdonkeppeni Makedoniaban 350 000. Az eddig
elsoroItak mellett Iorga szerint elszort roman szigetek
leteztek a szazadfordulo kortil a Dnyeszter mindket
partjan, Mogilev es Dubasar tersegeben, egeszen
Chersonig, valamint telepesfalvak a Kaukazusban es
Galiciaban, s neMny roman falu az Isztriai felszigeten.
Sturdza szerint Gorogorszagban mintegy 30 000 roman
elt.

Romania adatait sell lehet pontosan megadni. L.
Colescu egy, a szazadfordulo utan a Nemzetkozi Sta-
tisztikai Intezet szamara kesztiIt jelenteseben Romania
lakosainak letszamat 1864-ben 4 093 452 fore tette.
1878-ban 4 485 696 ember eIt az orszagban. A szazad-
fordulon a lelekszam 6 millio kortil volt. 1918-ra ez a

Slam 7 250 aaa-re emelkedett. Tekintettel arra, hogy
Romania tObbnemzetiseguorszag volt, nem lehet meg-
allapftani a roman etnikum pantos letszamat. Mindent
osszevetve, a szazadfordul6 utani evekben a teljes ro-
man etnikum elerhette a t{z milli6t. A nepessegnek
kortilbeltil egyharmada elf a roman allam hatarain
k{vul. A szetsz6rtsagnak ez a foka ertheto m6don ban-
tetra a romansag sorsaert agg6d6kat, ezek koztil azon-
ban nem a szomszed nepekkel val6 megbekeles hfvei,
hanem az idegen tertiletek megszerzeset barmi aron
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eh~rnikfvan6 szemelyek nyertek el a hivatalos roman
politika tamogatasat.

Mi volt a jellemzo a romaniai irredentizmusra, es
hogyan szervezodott szamottevo mozgalomma?

A roman irredentizmus ervelesehez az ugynevezett
tudomanyos erveket mindenekelott a Wrtenettudomany
szallftotta. A dakoroman kontinuitas Wrtenetszemlelete
alapozta meg a szomszedos nepekkel szembeni ide-
gengyiilOletet,amelybe belej<itszotta Wrok kor emleke
is, s a minden nacionalizmusra jellemzo nemzeti kiza-
r6lagossagra val6 Wrekvest.

A ketsegtelentil legfontosabb, legnagyobb hatasu,
bar korantsem egyedtilall6 irredenta tarsadalmi szerve-
let a Liga culturala volt. Tobb h6napos elokesztilet
utan, 1891. januar 24-en, a roman fejedelemsegek
egyestilesenek evfordul6jan alakult, tagjai a bukaresti
egyetem tanarai es hallgat6i, akademikusok es liberalis
parti kepviselok voltak. Ok azok, akik mar 1890 oszen
kiadtak Wbb eur6pai nyelven a Memorandul cfmu poli-
tikai brosurat, amelyben igen durvan megtamadtak a
magyar allamot nemzetisegi politikaja miatt. A Liga
culturala elso elnoke Alexandru Orascu, a fOvarosi
egyetem rektora lett, ami azt bizonyftja, hogy a szerve-
let nem a kormany szandekai ellenere alakult meg.
Legfontosabbcelja: az egeszroman etnikumkulturalis
egysegenek tudatosftasa, s az elnyomott erdelyi roman-
sag sorsanak megismertetese az eur6pai kozvelemeny-
nyel. A szervezkedes hamarosan kiterjedt az egesz or-
szagra, mar az elso evben megalakultak a nagyobb va-
rosokban a videki fi6kok.
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A Liga ktilfOldiszekci6inak szerepe is lenyeges. Az
alapft6k szandekait komolyan vettek: meg az alapftas
h6napjaban letrehoztak az elso ktilfoldi fi6kot Parizs-
ban. Hogy a roman propaganda vegso sikerehez ma-
gyarazatot talaljunk, mindenekelott meg kell vizsgalni
az erveLes-rendszert,mellyel meg tudtak valtoztatni az
eur6pai kozvelemeny j6 reszenek velemenyet az erde-
lyi kerdesben. Amikor a magyar allam 1896-ban ha-
talmas pompaval, dfszmagyarral tinnepelte a millenni-
umot, a romaniai irredenta szervezetei keszen alltak
arra a ktizdelemre, amelyben a fo tet Erdely volt.

Teny, bogy az iredenta roman igen tigyesen alkal-
mazta a Wrtenelmi,politikai erveket, megpedig minden
allamban azokat, amelyekkel a legnagyobb hatast lehe-
tett elerni.

Franciaorszagban a nagy francia forradalom har-
mas jelszava koztil a szabadsag es testveriseg bizonyult
a legjobban hasznalhat6nak. A szabadsag kateg6riaja
alatt a nemzeti szabadsagot, a testveriseg alatt pedig a
ktilonbozo allamokban el0 romanok testveriseget ertet-
tek. Az egyenloseg jelszava hirdetesenek elmaradasa
azzal a tennyel magyarazhat6, bogy a roman irreden-
tizmusnak nem volt tarsadalmi programja. A testveri-
seg jelszavanak azonban egy masik eleme is szerepet
kapott, nevezetesen a Latin nepek testverisege. Ezt
Franciaorszagban is sikerrel hasznaltak fal a romanba-
rat hangulatkeltesre. A propaganda eszkoze volt a fen-
tieken kfvtil meg az is, bogy a nemetellenes francia
korok elott a magyarsagot "nemetbarat" nepnek allftot-
tak be, amely az osztrak-nemetekkel 1867-ben azert
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lepett szovetsegre, bogy elnyomja az osi kulttinijti,
keleti latin nepet.

Olaszorszagban a dakoroman erecterkoncepci6javal
osszekapcsolt latin testveriseg volt a leggyakrabban
hasznalt propagandisztikus jelsz6. A masik, talan meg
az elobbinel is hatasosabb eleme a romansag melletti
szimp<itiafelkeltesenek az erdelyi romansag helyzete-
nek osszekapcsolasa volt az akkor Ausztriahoz tartoz6
trentinoi olasz nemzeti kisebbseg sorsaval. A szazad-
fordul6 titan, fOlegNicolae Iorga fellepesetol kezdve,
meginkabb fokoz6dott a roman irredenta tevekenyseg
Olaszorszagban. 1911-ben Iorga kezdemenyezesere a
Liga culturaHimegtinnepelte Cavour halalanak otvene-
dik evfordul6jat. A Balkan-habortik elott nem sokkal
egyertelmii volt a parhuzam Olaszorszag mar megval6-
sHortes Romania meg el nem err nemzeti celjai kozott.
Ezt csak alahtizta Cavour es Cuza fejedelem parhu-
zamba allftasa. Termeszetesen a ket nagy allamferfi
tevekenysegeben nem az olasz es a roman tarsadalom
fOlemeleseert tett intezkedeseiket, hanem a nemzet
egyesfteset emeltek ki.

Vegezettil a legfontosabb tenyezo, mely a roman ir-
redenta propagand<itvegkepp elfogadhat6va, sot elfo-
gadand6va tette Olaszorszagban, fOleg az 1910-es
evektol, a ket, hasonl6 nemzeti celokert ktizdo allam
kUlpolitikai egymasrautaltsaga volt abban a korszak-
ban, amikor meg mindketto a harmas szovetseg katonai
tOmbjenek volt a tagja, de erdekeik mar az antant fele
htiztak oket. Dyen osszeftiggesben azt lehet mondani,
bogy a nemzeti egymasratalahis a kozos "eredetii"es
iranyti irredenta tOrekves bizonyos vonatkozasokban
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kozos, de egyelore maskepp ki nem mondhat6 kiilpoli-
tikai celok burkaul szolgalt.

Az angliai propaganda-tevekenyseg a vilaghaboru
kiWrese elott nem aratott ilyen nagy sikert, mint az
emlltett ket masik orszagban, hiszen Angliaban nem
lehetett hasznalni sem a latin testveriseg, sem a francia
forradalom erveit. Ennek ellenere sikertilt megnyemi
az tigynek nehany neves ujsagfr6t, akik koziil R. Seton-
Watsont (Scotus Viator), a Times szerkesztojet kell
kiemelni.

Nemetorszagban a Liga culturaHifi6kjai elso komo-
lyabb akci6ikat az erdelyi Memorandum-per idejen
indftottak. A nemet politikusok es a szellemi elet veze-
toi koziil azonban egyelore senkit sem tudtak meg-
nyemi, ugyanis a nemet-osztrak-magyar szovetseg ek-
kor minden ilyent lehetetlenne tett. Az altalanos ma-
gyarellenes hangulatkeltes megsem volt sikertelen. Az
egyik f6 erv, mely szerint a magyar regi nemetellenes
nep, amely sokszor szembeszallt a nemetekkel, megtet-
te a hatasat.

Ausztria-Magyarorszag osztrakfeleben viszont szep
sikemek orvendett a roman irredentizmus. Az ocsehek
es az ifjucsehek partjai egyek voltak az erdelyi roman-
sag helyzetenek tirtigyen a magyarorszagi szlovaksag
tigyenek vizsgalataban. A magyarellenes osztrak poli-
tikai csoportok is szimpatiat mutattak az erdelyi ro-
mansag irant, elsosorban azert, bogy a magyar allam
befolyasat minel kisebbre szorftsak a Monarchia veze-
teseben.
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Osszegezve megallapfthat6, hogy a magyarellenes
propaganda elsosorban az antant dllamokban miiko-
dOttsikerrel.

Kik voltak azok a szemelyek, akik az irredentizmust
szerveztek? A nyugaton tanul6 egyetemistakon kfvtil a
romaniai tudomanyossag kepviseloi is, mindenekelott a
dakoroman kontinuitas alapjan a1l6 tOrteneszek, rege-
szek talaltak utat a nemzetkozi tudomanyos elet csa-
tornain at a nyugati nyilvanossaghoz. A tOrteneszek
koztil Iorga mellett A. D. Xenopol, Grigore Tocilescu,
D. Onciul, Vasile Parvan es /. Ursu never emlftjtik. A
ktilonbozo tudomanyagakban mukodo egyetemi tana-
rok reszvetele fontos, hiszen a roman ertelmiseg gene-
raci6it neveltek ebben a szellemben. Munkasok es pa-
rasztok alig vettek reszt az irredenta mozgalomban, bar
tOrtentek kfserletek megszerzestikre. A parasztforrada-
lom kortili evekben nem volt esely erre. A mozgalom-
ban az ertelmiseg es a kozeposztaly tagjai alkottak a
tulnyom6 tObbseget.

Ezek titan a kovetkezo fontos kerdes: melyek voltak
azok a tartalmi ervek - nem egy esetben vadak - ame-
lyeket a nagyroman irredenta a nemzetkozi porondon
Magyarorszag ellen hasznalt?

A tOrtenelembol vert erveket, az ugynevezett torte-
nelmi jogot akkoriban is napi politikai celkituzesek
tamogatasara hasznaltak. Roman reszrOl Erdely tOrte-
nelmi auton6miajanak, ktilonallasanak emlegetese egy-
ertelmu alatamasztasa volt a roman irredentizmus cel-
jainak.

A tortenelmi jellegii ervek lenyege Erdely ktilOnalla-
sanak hangsulyozasa, mely szerint Erdely a magyarok

128



STRATEGlAI FOZETEK - 3.

beozonlese utan megszallas ala kertilt, de a 16. szazad-
t6l mar ismet elszakadt Magyarorszagt61, s az igen
rovid ideig tart6 1848 - 1849-es epiz6d utan ujra kti-
lOnvalt, sot 1863-ban roman vezetes ala kertilt. 1867-
ben ismet Magyarorszaghoz csatoltak, s ez az osi ro-
man orszag az6ta is idegen megszallas alatt all, ahol az
oslak6k elnemzetietlenitese folyik. A j6val megalapo-
zottabb, de erelytelenebb magyar vitairodalom azzal
ervelt, bogy Erdely 1526 elott Magyarorszaghoz tarto-
zott, utana pedig nem tartomany, hanem ona1l6allam, a
magyar allamisag folytat6ja lett. Ebbol kovetkezoen
1848-ban es 1867-ben Erdelyt visszacsatoltak Magya-
rorszaghoz.

Ami az etnikai jeUegii erveket illeti, a roman irre-
dentak Kelet-Magyarorszag etnikai viszonyaib6l indul-
tak ki. A szerenyebb szerzok - mint Eugen Brote is
Die rumiinische Frage Siebenbiirgens und Ungarns
(Berlin, 1895) cfmu konyveben - csak a romanok altaI
is lakott tertiletekkel szamoltak. Masok egeszen a Ti-
szaig (vagy majdnem addig) terjedo tertiletekre keszl-
tettek akkoriban fantasztikusnak mondott tervezeteket.
A legfontosabbnak Brote elkepzelesei tarthat6k, mert
ezeket a magyarorszagi roman nemzeti part 1918-as
tervei, kovetelesei megszerkesztesekor fel tudta hasz-
nalni. Brote Kelet-Magyarorszag 18 megyejet roman
nyelvteriiletnek tartotta, melyen a roman lakossag tObb-
segben el, ennek megfeleloen a kultura intezmenyei-
ben, a kozigazgatasban is tObbsegetkellene elveznie. A
18 megye ossztertilete88 649,63km2,57,55%-os ro-
man tobbseggel (4 116 876 lakosb6l 2 369 308 fo), a
magyarsag 26%-os kisebbsegben van (1 070 221 fo) a
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nemetekkel (478 271 fa, ez 11,64%) es egyeb nepes-
seggel (198 176 fo, 4,81%) egyiitt. Az ot tamad6 kora-
beli ellenervek magyar reszr61tagadtak a roman nyelv-
tertilet kihasitasanak lehetoseget, mert a sz6ban forg6
megyekben harom-Qt"nepfaj" el, akiknek a jogai csor-
bat szenvednenek. Ezen kiviil a Brote altal megneve-
zett 18 megye nagyobb varosai koziil az 1890-es nep-
szamlalas adatai szerint a romansag egyben sell eri el a
lakossag relet. A magyar erveles gondolatmenetebol
nem veletleniil maradt ki az az erv, bogy a roman irre-
denta csekely, 57,55%-os Wbbseg alapjan kovetel kii-
IOn nyelvtertiletet, mig a nem-romanok szama 40%
fOlOttvan, ugyanis Magyarorszag egeszeben a szaza-
lekarany magyarok es nem magyarok kozott hason16
volt. Pedig eppen ezek az adatok mutattak a roman es a
magyar nep egymasra utaltsagat, amit egyik fel sell
vett, mert nem vehetett komolyan a nemzeti kizdr6la-
gossdgukra va16Wrekvesiikmiatt.

A szukebben vett kulturdlis kerdesek koztil a roman

propaganda a legnagyobb teret az iskolarendszernek
szentelte, azt allitva, bogy a magyarositas ezen a tertile-
ten a legveszedelmesebb az erdelyi romansagra nezve.
Ezt cafolja az az adat, amely szerint a magyarorszagi
romanok koziil 100-b6l 96-an nem tudtak magyarul.

A roman irredenta tisztan politikai jellegii celjai te-
hat a fenti Wrtenelmi, etnikai es kulturalis ervekbol
kovetkeztek.

A magyarok Erdely elszakitasanak roman reszrol je-
lentkezo igenyere igen erzekenyen reagaltak. Ugy er-
veltek, bogy mivel az Osztrak-Magyar Monarchia az
eur6pai hatalmi egyensuly biztositeka, ezert hatarainak
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megbontasa, vagyis Magyarorszag integritasanak meg-
- sertese az eur6pai beket veszelyeztetne. A roman irre-

denta ugyanezt az ervet hasznalta, mondvan: "Az erde-
lyi romanok ellen tOrrent tamadasok veszelyt jelente-
nek Eur6pa bekejere, kivaltkeppen pedig nemzeti fej-
16destinkre." A beke veszelyeztetesevel val6 erveles
termeszetesen mindket oldalon manipulativ eszkoz
volt. Magyar oldalon felel6s pozici6ban 1918-ig, Jaszi
Oszkarig, senki sem jutott el az auton6miar61, fodera-
ci6r61 val6 targyalas gondolataig. S6t nyfltan kimond-
tak az akkor a magyar felnek kedvez6 realitast: Erdely
elszakitasa Magyarorszagt61 "nem lehet sem vitatko-
zas, sem erveles targya. Ez egyszeriien hatalmi kerdes,
fegyverek kerdese... Ha Ausztria oly hatalmas ellenfel
altal megveretnek, amely le tudna szoritani az osszes
eur6pai erdekeket, felbontva a Monarchiat, Erdelyt
kiszakitana a magyar allam kozossegeb61es Romania-
hoz csatolna, ez olyan hatalmi teny lenne, mely esetleg
bevegzett actust hozna letre. Ezzel szemben hasztalan
volna a jogra val6 mindeDhivatkozas..."

Az els6 jelent6s valtozas a roman irredenta mozga-
lomban 1894-t61figyelhet6 meg. A Memorandum-per
az irredenta mozgalom vezet6inek fellepeseben annyi-
ban hozott valtozast, bogy most mar kulturdlis jelsza-
vaik melle politikai elkepzeleseket illesztettek, ma-
gyarellenessegtik eldurvult. Dj szellem legkozelebb a
huszadik szazad els6 evtizedenek kozepet61 jelentke-
zett az irredentizmusban.

1906-ban a roman parlament elismerte a Ligat er-
ko1csi es jogi szemelynek. Ekkoriban adta fOl az erde-
lyi romansag fiatalabb csoportja az evtizedeken atgya-
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korolt politikai passzivitast. Az uj szellemet femjelzi a
Liga 1909-ben Ia~iban tartott kozgyiilese, amelyen az-
irredentanak a roman ktilpolitikahoz val6 viszonyar61
volt sz6. A hatarozati javaslat ezt mondotta ki: "A Liga
culturaHinem helyesli azt a ktilpolitikat, amelyik kiza-
r6lag azt a szomszedsagunkban levo nagyhatalmat ta-
mogatja, amelyik roman teriiletet tart birtokdban, a
roman kultura elnyomasaval tesz kfserletet 4 000 000
(!) romannak lelkileg val6 megsemmisftesere. Dj ktil-
politikai iranyt kfvannak. Ez az uj ktilpolitikai irany,
kiindulva a roman faj egysegenek tudatab61, mindeD
tekintetben val6 erdekkozossegebol, valamint a roman
allamnak ezekbol logikailag kovetkezo hivatasab61,
kozeledest keres Balkan-felszigeti szomszedaihoz,
amelyeket ugyanaz a regi, intemacioncilis jellegu, a
h6dftasra es a nemzeti tOrekvesek elnyomasara ta-
maszkod6 nagyhatalom fenyeget es karosft meg. Keresi
a kozeledest azert, hogy Balkan-felszigeti szomszedait
megnyerje, es hogy ebbeD a szent nemzeti idealok
megval6sftasara szolgal6 egyestilesben Romania, a
kultura es a szabadsag e regi kelet-eur6pai tuzhelye, az
Otmegilleto donto helyet elfoglalhassa".

Rendkivtil fontosnak kell tartani ezt a nyilatkozatot,
amely azt mutatja, hogy a roman irredentak egyertel-
muen raleptek a teriileti kovetelesek utjara, s ennek
megval6sftasi m6djat is megadjak: osszefogas a Mo-
narchia-ellenes balkani allamokkal.

Ekkort61 valt a roman irredentizmus egyik fontos
jellemzojeve a militarizmus, amely a vilaghaboruban
valik majd donto jelentoseguve, amikor Romania ha-
boruba lepeset szorgalmazza az antant mellett. A ro-
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man hadsereg oktatasi intezmenyeiben mar j6val a sza-
zadfordul6 el6tt megjelent az irredentizmus, tObbkato-
nai tankonyvben Magyarorszag elleni roman katonai
tamadas terveit oktattak. A roman irredenta mozgal-
mak kutat6ja, Jancso Benedek irta le, bogy maga
Alexandru Avarescu, 1916-ban az egyik roman hadse-
reg parancsnoka, mar 1891-ben, szazados koraban irt
egy tanulmanyt, amelyben egy, Magyarorszag elleni
fegyveres tamadas lehet6segeit kutatta. Leirta
Averescu, bogy Romania a Monarchi<it onmagaban
nem tamadhatja meg, csak abban az esetben, ha a Mo-
narchia ellensegeinek sztiksegtik lesz Romaniara, vagy
ha Magyarorszag elszakadna Ausztriat61. "Ebben az
esetben - irta - a kovetkez6 ket esettel allanank szem-
ben: aJ offenziva a mi resztinkr61 Budapest fele; bl
offenziva magyar reszr61Bukarest iranyaban." igy latta
egy roman katonatiszt a ket orszag viszony<it,mar 100
evvel ezel6tt. Ezutan pedig reszletesen kidolgozta a
Magyarorszag elleni tamadas tervet, katonai fOldrajzi
szempontok alapjan. Tanulmany<itnemcsak a.Romania
Militara dmll foly6iratban tette kozze, hanem konyv
formajaban is, ami azt jelenti, bogy ez akkoriban piac-
kepes elkepzelesnek szamitott. Tobb mas forras is azt
bizonyitja, bogy a roman hadsereg tisztikar<itmagyarel-
lenes szellemben kepeztek ki.

Hamarosan eljott az alkaloIDa militarizmus vizsga-
jara. A roman irredentizmus az 1908-as boszniai valsag
idejen nagy remenyeket taplalt (ennek is volt az ered-
menye az 1909-es, uj ktilpolitikat kovete16 Liga-
hatarozat), de ezek a vagyak, igaz, mas iranyban, Bul-
garia fele 1913 nyaran, a masodik Balkan-haboruban
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valtak va16sagga.Romanianak ez a sikere, melyet ep-
pen a Monarchia diplomaciai kozbelepesevel szemben
eft el, a dualista birodalomban elo romanok nemzeti
erzeset termeszetes m6don megnovelte. Nicolae
Filipescu miniszter meg 1913 oszen, nem sokkal a
bukaresti bekekotes titan nyfltan megtamadta a Mo-
narchiat: szerinte Romania szovetsegese nem a szovet-
segi husegnek megfelelOenjart el, s a roman sikerek
annak koszonhetoek, hogy Romania ona1l6an cseleke-
dett. A jovore nezve nagy fontossaguak voltak azok a
szavai, amelyekkel orszaga esetleges uj ktilpolitikai
tajekoz6dasar6l sz6lott.

A romaniai politikai hatalomban egymast valt6 ket
nagy part vezetoi altalaban azonos m6don gondolkod-
tak a magyarorszagi romansagr61.Termeszetes, hogy a
nyugati politikusok az evek hosszu soran e1hangz6
megnyilvanulasaikb6l kikovetkeztethettek, hogy Ro-
mania befolyasolasa legkonnyebben, egyben a legna-
gyobbhatasfokkalaz erdelyikerdes tamogatasasegft-
segevel tOrtenhet. Teny azonban, hogy az antant alla-
mok politikusai a roman allam nemzeti aspiraci6it csak
alert es csak annyiban vettek figyelembe es tamogat-
tak, amiert es amennyiben ez ut6bbiak szolgaltak, vagy
a jovoben barmilyen osszefiiggesben szolgalhattak az
illeto nyugati allam politikajat. Tehat a roman irredenta
tOrekvesantant tamogatasa precfzen atgondolt, ktilpoli-
tikai celzatu, de a nemzeti kerdes mezebe oltoztetett
manipulatfv politikai eszkoz volt. Egysz6val a roman
propaganda alert lehetett sikeres, mert hosszutavu cel-
jai egybeestek az antant-allamok, elsosorban Francia-
orszag politikai celkituzeseivel.
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Ugy erkezett el az 1914. ev nyara, hogy a magyar al-
lam szinte semmit sem tett a roman irredentizmus el-
len. A becsi ktiltigyminiszteriumban, majd kes6bb Bu-
dapesten is ugy ertekeltek, hogy csak a haborUoldhatja
meg a hatalmi es nemzeti kerdesek szovevenyet.

A roman irredentak tevekenysege sikerrel jart, s bar
nyilvanva16,hogy onerejeb6l soha nem lett volna kepes
mas allamok tertileteit elszakftani, megis megteremtette
politikai es lelki alapjat Nagy-Romania lhrehozasa-
nak. Az 1914. ev meghozta szamara annak lehet6seget
is, hogy az addig hangoztatott teteleit tOrtenelmi csele-
kedetekre vaIthassa. Augusztus els6 h6napjaiban meg-
tOrtentek a hadtizenetek, ugyanakkor osszetilt a roman
koronatanacs es kinyilvanftotta semlegesseget.

Ezzel egyid6ben a roman irredentak vezerkara kiad-
ta az uj jelsz6t: haborut, minden roman politikai egye-
sfteseert!
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Nagy-Romania megteremtese
(1918 - 1920)

Az 1916-os bukaresti titkos szerzades minden terti-

leti vonatkozasa ervenyet veszitette azzal, hogy Roma-
nia ktilonbeket kotOtt az ellenseggel. Ezert is sztikseg
volt az irredenta propaganda fokozasara a haboru utol-
s6 h6napjaiban. A haboru vegetal pedig a francia kor-
manyt, amelybe Romania minden remenyet vetette,
igenyeik elismerese celjab6l alland6an stirgettek a ro-
man politikusok, de nemcsak ok, hanem a kiraly is
Parizsba akart utazni e celb6l, s a bukaresti francia
kovet, Saint-Aulaire is stirgette kormanyat.

Ekozben a magyar forradalom vezetaje, Karolyi
Mihaly november 13-an Belgradban katonai egyez-
menyt kotOtt a balkani antant-erak faparancsnokaval,
Franchet d'Esperey-vel. Az egyezmeny felreerthetetle-
ntil kimondotta, hogy Magyarorszag tertileti integritasa
megmarad, az antant csapatok csak a Maros foly6ig
hatolhatnak az orszagba, illetve csak strategiai ponto-
kat foglalhatnak cl. A kormanyhatalom viszont a de-
markaci6s vonalt6l (Maros) delre is magyar marad.

Ez a kedvezatlen dallies igen fontos lepesre
kenyszerftette a roman kormanyt: a vilaghaboru befeje-
zese utan elrendelte az altalanos mozg6sftast, s megin-
dftotta csapatait Kelet-Magyarorszag megszallasara. A
Marosig mint antant-csapatok szerepeltek a roman egy-
segek a roman kormany nyilatkozataiban. December 1-
jeig elertek a Marost, azutan Berthelot tabornok volt
segftsegtikre: messze tullepve hataskoret, december 15-
en "engedelyezte" a roman csapatoknak a demarkaci6s
vonal atlepeset. Ezen a napon Berthelot taviratot inte-

136



STRATEGIAI FOZETEK - 3.

zett a foparancsnokhoz, Pranchet d'Esperey-hez, mely-
ben ugy ,Hlftottabe a roman elonyomulast, bogy annak
csak egyes strategiai pontok (Maramaros-sziget, Nagy-
banya, Szatmarnemeti, Nagykaroly, Des, Kolozsvar,
Nagyvarad, Arad) megszallasa a celja. A fOparancsnok
termeszetesen azonnal megtaviratozta Berthelotnak es
a francia kormanynak a hataskori tullepest. Berthelot
ennek ellenere sell allftotta le a jogtalan teri.iletfogla-
last. Annak ellenere sell, bogy a Budapestre ki.ildott
antant katonai bizottsag vezetoje, Fernand Vix francia
alezredes frasban jelentette, bogy a magyar korrnany
tiltakozasai es panaszai a roman megszallassal kapcso-
latban jogosak es megalapozottak. A francia kormany
vegi.il karacsony elott Berthelottal szemben a balkani
haderok foparancsnokanak az allaspontjM fogadta el.
Erre Berthelot jelentette, bogy leallftotta a roman elo-
nyomulast. A roman megszall6k december 24-en kap-
tak ugyan egy ilyen parancsot, de ezt nem vettek figye-
lembe: meg aznap ket roman ezred megszallta Kolozs-
vart. Ebben a varosban voltak a magyar kormany leg-
fontosabb allamhatalmi es katonai szervei, a kelet-
magyarorszagi jlfkormanybiztossag es a katonai jlfpa-
rancsnoksag. Ezek vezetoi nem sokkal kesobb azt je-
lentettek Budapestre,bogy roman tisztek e szervek
helyisegeiben a magyar feliratokat lovagl6palcajukkal
vertek le, majd a fokorrnanybiztossag vezetojet,
Apathy Istvant, a vilaghfnl biol6gus egyetemi tanart
letart6ztattak es beborWnoztek.Az ellene felhozott vad

megegyezett a vele egytitt orizetbe vett magyar ptispo-
kok ellen felhozottakkal, miszerint bolsevik tevekeny-
seget folytattak. Ezek titan a roman megsza1l6hadsereg

137



STRATEGIAI FUZETEK - 3.

minden akadaly nelktil folytatta az e16nyomulast Ma-
gyarorszagon, egyedtil bizonyos magyar katonai egyse-
gek vettek fal a ktizdelmet veltik.

Ekozben a magyarorszagi romanok szamara a ma-
gyar forradalom, miutan megsztintette a dualizmust, s
nagy lepesekben haladt a magyar ftiggetlenseg megte-
remtese fele (ona1l6 hadseregszervezese, magyar kti-
ltigyminiszterium megalakftasa, stb.), szabadda tette a
szervezkedest. Azok az erdelyi roman politikusok, akik
a haboru alatt bukaresti tanacsra a legfeudalisabb fzu
husegnyilatkozatokat tettek, ismet szervezkedni kezd-
tek. 1918. november elejen Aradon letrehoztak a ro-
man nemzeti tanacsot. Ez a szerv november 9-en leve-
let intezett a magyar kormanyhoz, amelyben a roman
hatalomatvetel engedelyezeset kovetelte a teljes Kelet-
Magyarorszag folOtt. A Karolyi vezette kormany nem
lepett fel veltik szemben ellensegesen, bar a vilag va-
lamennyi kormanya fgy tett volna, hanem demokrati-
kus nemzetisegipolitikajaszellemebenJasziOszkdrt,a
magyarorszagi nemzetisegek tigyeinek rendezesevel
megbfzott minisztert kormanyktildottseg elen Aradra
ktildte, hogy targyaljon veltik.

Jaszi es a kormanyktildottseg tagjai a magyar allam-
hatarok meg6rzese mellett teljes tertileti, kozigazgatasi,
kulturalis auton6miat ajanlottak a roman nemzetiseg-
nek. A roman nemzeti tanacs tagjai, akik szemely sze-
rint j6reszt a roman parlamenti kepvise16kkel voltak
azonosak, akkor mar ismet titkos kapcsolatban voltak a
bukaresti kormannyal. Nemegyszer stirgettek a roman
kormanyt: mie16bbktildjek csapataikat, hogy leverjek a
magyar "bolsevizmust". Pedig akkor meg sz6 sem volt
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Magyarorszagon bolsevizmusr6l, hanem e soviniszta
roman politikusok a keleti magyar tertileteket akartak
Romaniahoz csatolni.

Mivel a roman kormany es ktilon Bditianu is azt
tizente vissza, hogy valamilyen nepgylilesi hatarozattal
mondassak ki Kelet-Magyarorszag Romaniahoz csato-
lasat, a roman nemzeti tanacs 1918. december I-jen
megrendezte a gyulafehervari roman nagygylilest.
Szazezer roman jott ott ossze, nagy resztik paraszt,
akik tarsadalmi helyzettik megvaltoztatasat vartak.
Ehelyett a nemzeti tanacs es a roman ptispokok fOlol-
vastak nekik a mar elore elkeszftett gyulafehervdri
pontokat. Ezek mindenekelott kimondtak Kelet-
Magyarorszag "orok idokre" sz6l6 csatlakozasat Ro-
maniahoz. Hozzatettek meg mindenfele fgereteket a
nep szamara, de ezekbol soha nem lett semmi. A gyu-
lafehervari dontesre viszont hivatkozhattak Bukarest-
ben a roman politikusok, akik immar az erdelyi kerdes
eroszakos megoldasanak az utjara leptek. Nagyon fon-
tos annak a tenynek a megallapftasa, hogy Kelet-
Magyarorszag tObbi,ott e16nepet (magyarok, nemetek,
szerbek, szlovakok, stb.), akik szamszeru tObbsegben
voltak, egyaltalan meg sem kerdeztek a demokraciar6l
besze16 roman nemzeti tamks vezetoi. Ennek az a
nyilvanval6 aka, hogy ezek a nepek j6l ismertek a ro-
maniai viszonyokat, s egyaltalan nem akartak a Magyar
Nepkoztarsasagb6l (ez lett az uj Magyarorszag neve) a
Roman Kiralysagba kertilni.

Ekozben Romaniaban 1918. december 12-en a

Coanda-kormanyt fOlvaltotta az ujabb Bratianu-
kormany, annak ellenere, hogy a franciak erectedjelOlt-
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je Take Ionescu volt. A francia ktiltigyminiszter kije-
lentette, hogy az 19l6-os bukaresti titkos szerz6des
semmisse valt, s uj mega11apodassalke11szabalyozni
Romania igenyeit. Ez a nyilatkozat nagy hatast valtott
ki Bukarestben. Raadasul a vegyes lakossagu Bacska
es Bansag tigyeben konfliktus keletkezett a magyar
a11amatmeneti meggyengtileset kihaszna16 ket kis al-
lam, Romania es Szerbia kozott. Bratianu kijelentette,
ha az antant nem ismeri el Romania 1916-os "igenye-
it", kormanya lemond. December vegen a bukaresti
hivatalos lap, a Monitorul oficial bejelentette Kelet-
Magyarorszag es Romania egyestileset - ez meginkabb
fokozta az antanttal va16 e11enteteket,ugyanis ezt Bu-
karest onhatalmu lepesekent ertekeltek. Valaszkent a
roman kormany siettette csapatai e16rehaladasat Ma-
gyarorszag tertileten: mindenkeppen kesz helyzet ele
akartak a11ftaniaz antantot. A kiralyi roman hadsereg
1919 januarjaban mar a Kiralyhag6nal a11t,ahonnan
viszont mar nem tudtak kijutni a Tiszantulra, mert az
id6kozbenmegszervezettSzekelyHadosztalyegysegei
mega11ftottak6ket. Akkor vegre a legfels6 francia szer-
vek is dontOttek.Berthelot tabornok ugyan fgyjelentett
Parizsba: "Vagy megszereiztik Romaniat mint gyarma-
tot (colonie), vagy elveszftjtik." Ennek e11enerejanuar
21-en Franchet d'Esperey tabornok parancsot adott a
roman e16renyomulasmega11ftasara.Nem volt ez velet-
len, ugyanis az erdelyi helyzetet j61 ismer6 Vix alezre-
des fgy jelentett feletteseinek: "hangosan tiItakozom a
roman szervek tenykedese e11en,akik novekv6 fele16t-
lenseggel veszik semmibe a fOparancsnok altal kotOtt
(belgradi) konvenci6t, es Berthelot tabornok akci6ja
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ellen, aki a visszaeleseket fedezve nyilvanval6an nem
erti, milyen sulyosan karositja Franciaorszag j6 hirer,
hiszen egy lenyegeben francia bizottsagot biztak meg
azzal, hogy orkodjek mindeDfellel szemben a letesitett
konvenci6k lojaIis alkalmazasa felett." Nehany nappal
kesobb, 1919. januar 24-en Clemenceau francia mi-
niszterelnok levelben fordult Berthelot-hoz. Ebben igy
irt: "Az egyetlen teres, amellyel ma Onhoz fordulok,
hogy igyekezzek elfogulatlan kritikat gyakorolni Ro-
mania kovetelesei felett. Bratianu ur nem all messze
att61, hogy az antantot vadolja azokert a sulyos hiba-
kert, amelyeket sajat maga kovetett cl. Hagyjuk meg
neki a targyalas erne fajtajanak privilegiumat." Januar
28-an pedig Clemenceau hatarozott utasltast adott az
erdelyi roman csapatok megallitasara: "Dj rendelkeze-
sig Magyarorszagon es Erdelyben semmifele akci6t
nem lehet vegrehajtani", a tertileti donteseket majd a
bekekonferencia fogja kimondani.

Hiaba allitottak meg a roman csapatokat, a tOrteneti
Erdely akkorra mar roman megszallas ala kertilt. Min-
den elkepzelheto eszkozzel megindult es januar-
februarban be is fejezodott az erdelyi magyar allamha-
talmi szervek szetzuzasa. A roman hadsereg tisztikara
es az allambiztonsagi szervek 1907-ben nyilvanosan
megmutatkozott brutalitasa most Magyarorszagon.
szedte aldozatait: eroszakossagokat, rablasokat, sot
gyilkossagokat kovettek el a teljesen vedtelen magyar
es egyeb nemzetisegii polgari lakossag ellen. A Karo-
lyi-kormany elhatarozta, hogy konyv alakban fogja
kiadni az ezekrol az atrociatasokr61kesztilt dokumen-
tumokat, igy ezek - bar a konyv nem keszlilt el - nap-
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jainkban is 01vashat6aka budapesti leveWirakban. Ki-
deri.ilezekb6l a fornisokb6l, hogy a roman hadsereg a
magyar lakossag nagy Wmegeit romaniai kenyszer-
munkara vitte, leszereltette a k6rhazakat, igen sok he-
lyen elvette a lakosok ktilonfele vagyontargyait elIen-
szolgaltatas nelktil. Hihetetlen mennyisegu MIami va-
gyont, vasuti anyagokat, termenyeket szallftottak ki az
orszagb61.Megfigyelhet6 a rendelkezesre a1I6forrasok
alapjan, hogy a roman hadsereg tisztjei ktilonos kegyet-
lenseggel leptek fO1a szocialistak es a zsid6k elIen.
Bevezettek az akkor mar csak Romaniaban ervenyben
lev6 nyilvanos botbtintetest: egy-egy magyarlakta hely-
seg megszalIasa rendszerint azzal kezd6dott, hogy a
varosi e16ljar6kat a f6teren nyilvanosan megbotoztak,
termeszetesen kotelez6 lakossagi reszvetel melIett.
Ezekbe sokan belehaltak, masok nyomorekka valtak.
Az idegen megsza1I6kelfoglaltak a banyakat, megaka-
dalyoztak a szen es a gaz Magyarorszag meg nem szalIt
reszeibe szalIftasat. J6reszt lealIt a budapesti fUtes es
vilagftas. Erdely gazdag arany- es eztistbanyainak min-
den termeket Romaniaba vittek. A legsulyosabb a
szfnmagyar SzekelyfOldonvolt a terror. Azokat a tiszt-
vise16ket,akik nem tettek hivatali esktit a roman alIam-
ra, megbotoztak,internaltak.- A sortsokszazoldalon
folytathatnank.

A roman hadsereg ilyen jelIegu tevekenysegenek
celja nyilvanva16an a magyar lakossag megfelemlitese
volt. Ez csak rovid ideig sikertilt, ugyanis hiaba egettek
el nyilvanosan az Erdelybe valahogyan bejut6 magyar
koztarsasagi ujsagokat (Vilag, Magyarorszag, Nepsza-
va), az uj magyar hadseregszervezesr6l sz6l6 hfrek
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bejutottak a megszallasi z6naba. A lakossag tObbhelyi
jellegu akci6 titan (peldaul a zsilvolgyi banyavidek
banyaszai szabalyos titkozeteket vfvtak a roman egyse-
gekkel), 1919 januarjaban, amikor a Szekely Hadosz-
taly csapatai megallftottak a megsza1l6kat az erdelyi
hatarhegyekben altalanos sztrajk tOrt ki a megszallt
tertileteken. Bratianunak, az 1907-es beltigyminiszter-
nek megvoltak a maga eszkozei: a lakossag elleni ter-
ror csak fokoz6dott. Ez olyan hatalmas meretii volt,
bogy csak a roman megszallas els6 ot eveben, 1918 -
1922 kozott 197 000 erdelyi magyar lakos menektilt
Magyarorszagra.

Ennek ellenere a roman kormany folytatta beolvasz-
tasi politikajat. Erdelyben 1918. december elejen szer-
veztek meg a roman nemzeti tanacs politikusaib6l a
kormanyz6tanacsot (Consiliul Dirigent), amelynek
legfontosabb celja Erdely Romaniaba val6 beolvaszta-
sa lett. Amikor Bukarestben elerkezettnek lattak az
id6t, ezt az erdelyi roman szervet foloszlattak, s att61
kezdve egyre tObb osszetuzes tOrtent immar Nagy-
Romanian beltil a bukaresti es az erdelyi roman politi-
kusok kozOtt.

Hasonl6 esemenyek jatsz6dtak le Bukovinaban is.
1918. november 28-an a bukovinai roman nemzeti ta-
nacs kimondta a tertilet orok id6kre val6 csatlakozasat
Romaniahoz. Dobrudzsat egyszeriien ismet birtokba
vette a roman hadsereg, s e tertileten ismet berendez-
kedett a romaniai kozigazgatas.

Ezek titan kezd6dott meg Parizsban 1919 januar ko-
zepen a nemzetkozi bekekonferencia. Magyarorszagot
meg sem hfvtak, r6la nelktile dontOttek. Tobb roman
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politikus a francia fOvarosbautazott, hogy mindeD ko-
riilmenyek kozott legalabb ut6lag elfogadtassak a
nagyhatalmakkal a tertiletfoglalasokat. Romania ige-
nyeit 1919. februar I-jen Bditianu terjesztette a konfe-
rencia ele. Romania Erdelyre vonatkoz6 politikajanak
regi szabalyai szerint egyszeriien val6tlan etnikai ada-
tokat adott meg. Kijelentette peldaul, hogy Erdelyben a
lakossag 72%-a roman nemzetisegii. Val6jaban a tOrte-
neti Erdelyben 53,8% volt akkor a romansag aranya, a
roman hadsereg altal elfoglalt reszeken ennel is kisebb.
Amikor pedig Lloyd George megkerdezte, hogy az ott
el6 magyarokat miert nem kerdeztek meg, amikor
megszaIltak Erdelyt, Bratianu fgy vaIaszolt: "Romania
alert hareolt, hogy akaratat rakenyszerftse Erdelyben a
magyar kisebbsegre." Valamint kijelentette: "ezeknek a
tertileteknek vissza keIl kertilniUkRomaniahoz". Ket-

segtelen teny, hogy peldaul Bukovina 1774 el6tt Mold-
vahoz tartozott, de az is teny, hogy Kelet-
Magyarorszag, benne Erdely soha nem tartozott Roma-
niahoz. Bditianu megfogalmazasa tehat nem az igazsa-
got, hanem a roman politikusok tOrtenelemfelfogasat
mutatja.

Nines m6d a Romania nyugati hataraival kapesola-
tos vitakat reszletesen ismertetni. A roman kiildottseg
tudta, hogy a nekik fgert 1916-os "hatarvonalat" nem
tudjak elemi, ezert az Oroshaza - Bekescsaba -Debre-
cell vasutvonalat kovetelte. Vasutvonalat, ugyanis az a
tertilet szfnmagyar volt, viszont gazdasagi es fOlegstra-
tegiai kerdeseket fal lehetett vetni. E vonalat nem fo-
gadtak el" a vita folyt tovabb. VegUlkialakftottak egy
demarkaci6s terUletet, amely a Vasarosnameny - Deb-
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recen - Bekescsaba - Szeged venal es az ettol keletre
levo Nagykaroly - Nagyvarad - Arad venal kozotti
szeles tertiletsavr6l akarta visszaparancsolni a magyar
csapatokat. Vix az errol sz6l6 dontest 1919. marcius
20-an adta at Karolyi MihaIynak es kormanyanak. Ez
termeszetesennem fogadta el a megahiz6 dontest -
masnap kikialtottak a Tanacskoztarsasagot.

A kommunista-szocialdemokrata hatalomatvetel

nagyszerii ervkent jott szamltasba Bukarest es a parizsi
roman delegaci6 szamara. Romania ugyanis mar h6na-
pok 6ta a magyar "bolsevizmus" elleni fellepest siirget-
re, felajanlkozva ennek vegrehajtasara. Emellett 1919
tavaszat6l a francia kormany egyre nagyobb mertekben
szamltasba vette Romania reszvetelet az Oroszorszag
elleni fegyveres tamadasban. Ahhoz pedig, hogy Ro-
mania nyugodtan fordulhasson kelet fele, biztosltani
kellett nyugati hatarait. 1919 tavaszat61 a magyar-
roman hatarvonalat gyakorlatilag veglegesnek lehet
tekinteni. 1919. majus 8-an targyalta a kiiliigyminiszte-
rek tanacsa a roman-magyar hatar iigyet. Nagyjab61 a
tent emIftett demarkaci6s tertiIet keleti vonalat fogad-
tak el allamhatarkent. Hogy a bizottsagok mennyire
hamis adatok alapjan dolgoztak, j61 mutatja, hogy
Tardieu kijelenthette: csak mintegy 600 000 magyar
marad Romaniaban. Ezzel szemben a vaI6s adat: 1 670

000 magyar volt a megkerdezes nelkiil atcsatoltak
szama, nem beszelve a tObbinemzetisegroI. EzzeI mit
sem tOrodve, majus 12-en a Legfelsobb Tanacs j6va-
hagyta a roman-magyar harm. Akkoriban indultak meg
egyebkent a romaniai olajmezok francia es angel kiak-
nazasar6l foly6 targyalasok is.
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Romania hamar kialakitotta aUaspontjat a magyar-
orszagi Tanacskoztarsasaggal kapcsolatban. Egy hettel
a kikialtasa titan vaIlalkozott arra, bogy amennyiben
nyugatr61 megfelela tamogatast kap, csapatait megin-
ditja Budapest fele. Erre 1919. aprilis 16-an kertilt SOT.
Majus I-jell elertek a Tiszat, onnan juliusban folytattak
az elanyomulast Budapest iranyaba. Augusztus 4-en
foglaltak el a fOveirost,s az ev vegeig az orszagban
maradtak. Az e konyvben mar emlitett Jancso Benedek
vegignezte a roman csapatok budapesti bevonulasat.
Erre igy emlekezett vissza:

"Trombita harsan a Margit-hid felal. Landzsas ro-
man ro~ior jarorseg lovagol elaTe. Nyomaban vonul a
Dunantulra az okkupal6 roman kiralyi hadsereg egy
dandara. Az utca ket oldalan bamul6 embertomeg.
Egyesek halkan vitatkoznak, bogy mifele csapatok?
Franciak! erasiti az egyik, a masik meg azt vitatja,
bogy olaszok! Senki sell akarta elhinni, bogy Buda-
pestre a gyaztes olahok vonultak be. Mikor a moldovai
vadaszok, kik az olasz bersaglierikehez nemileg hason-
16kalapszerii fOvegetviselnek, elvonultak, a kozonseg
koziil valaki kivancsian odakialtja: Italieni?! Btiszken
hangzik egy fiatal tiszt ajkar61 a vaIasz: Non
Messieurs! Rumani! Ezt a menetet is fOdeles kocsi
zeirjabe. Idasebb p6pa - a dandeirfapapja - iil benne
teljes egyhazi ornatusban. Zar6kepe egy Wrteneti jele-
netnek, egy fOldre tiport, meggyalazott szerencsetlen
nemzet tragediajanak. A menet elvonul. Megy, bogy
elOzonolje es kirabolja a Dunantul magyar nepet is. Es
en ott aUok egy helyben az utcan, utanok nezve, mint
tegnap reggel a menekiila voroseknek. Ott aUokeltom-
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putt elmevel, elfasult szivvel. Meg csak konny sincs
szememben! Megertem konnyek nelktil, tompa es ne-
ma fajdalomban hazam es nemzetem legnagyobb sze-
gyenet, a romanok diadalmas bevonulasat Budapestre."

Nem tulzas sajnos, a roman kiralyi hadsereg val6-
ban kifosztotta a teljes Kelet-Magyarorszagot. Ennek
hiteles forrasait orzik a budapesti leveltarak. S ebben
korantsem csak a roman kozkatonak a felelosek, ha-
nem a bukaresti politikai vezetes. Maga Bratianu, a
roman miniszterelnok jelentette ki az orszaggyiilesben:
"Magyarorszagot a leheto legjobban meg kell gyongi-
tentink." Ennek erdekeben val6sitotta meg a roman
hadsereg Magyarorszag tertileten a feherterrort es a
lakossag kirablasat.

A magyar-roman hatarvonal nemzetkozi jogi vegle-
gesitesere akkor kertilt sor, amikor Magyarorszaggal
alMrattak a trianoni bekeszerzodest (1920. junius 4.).
Ez a szerzodes szentesitette a roman hadsereg
h6ditasait is, amit a magyar nep termeszetesen soha
nem tudott elfogadni.

Romania keleti es delkeleti hatarai hasonl6 m6don

jottek letre. Az Oroszorszag elleni fellepese jutalmaul
Romania megtarthatta Besszarabiat, azt a tertiletet,
amelyet 1918 tavaszan nemet es osztrak-magyar hall-
gat6lagos beleegyezessel szerzett meg addigi szovetse-
gesetol, Oroszorszagt61. 1919. november 27-en pedig
Neuilly-ben alMrtaka beket Bulgariaval.

Romania tehat, bar a haborut a frontokon elveszitet-
te, megis gyozteskent kertilt ki belole. Tertilete es ne-
pessege megnott, a "roman nagysag" tudata t6ltotte el a
politikusokat. Hatalmas gazdasagi erOfomisokat kapott
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az orszag, mindeneke16ttMagyarorszagt61.Igy aztan az
1914-ben 137 903 km2-es Romania 1920-ban 294 967
km2-re novekedett. A megmuvelt fOldtertilet6,6 milli6
hektarr61 14,6 milli6ra nott. Az ipari potencial 235%-
kal lett nagyobb, ezen beltil egyes iparagak nagymer-
tekben megnoveltek potencialjukat. Ide tartozott az
elektromosipar 429,4%-os, es a vegyipar 320,9%-os
novekedessel.

Romania iparanak valamivel Wbb, mint 50%-a volt
a magyar tertileteken. Csak Magyarorszagb61 103 000
km2-t fteltek acta, 5,24 milli6 lakossal. Ez a regi Ma-
gyarorszag tertiletenek 36,2%-at, lakossaganak 28,7%-
at tette ki.

A Magyarorszagt61Romaniahoz kertilt anyagi javak
felsorolasara a kesobbi fejezetekben kertil sor, most
csak azt jegyzem meg, hogy kozvetlentil a vilaghaboru
elott Magyarorszagon az iparban rohamos novekedes
kovetkezett be. Ennek megfeleloen Erdelyben a banya-
szat, a vasipar es az elelmiszeripar mellett gyors fejlo-
desnek indult a textilipar es a fafeldolgozas. Akkoriban
a kesobb Romaniahoz kertilt tertileteken a kis- es ko-
zeptizemek szama elerte a 43 700-at, s mintegy 80 000
kezmuvesmuhely mukodott. A szentermeles a kelet-
magyarorszagi banyakban 1915-ben Wbb mint 19 mil-
li6 tonnat tett ki.

Termeszetesen voltak kedvezotlen eredmenyei is a
h6dftasoknak. Romania lelekszama 7 904 104 forol 17
393 149 fore emelkedett, de ezeknek tul nagy resze
volt idegen anyanyelvu. Pantos aranyokat lehetetlen
kozOlni. Az egyik legujabb romaniai monografia az
1922-es adatokat fgy adja meg: 74% roman, 8,4%
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"szekely es magyar", 5% zsid6, 4,3% nemet, 3,3%
orosz es uknin", 5% bolgar, szerb, tOrok, gagauc, stb.
(Gagaucok, romanul gagauzi, gorog eredetii, tOroktil
beszelO, de gorog betiikkel fr6 keresztenyek.) A jelen-
legi roman egyetemi tankonyv szerint 1930-ban az
ahibbi volt a nemzetisegi helyzet Romaniaban: 18 052
895 lakos, ebbol 71,9% roman, 7,9% magyar, 4,1%
nemet, 4% zsid6, 3,2% "ruten es ukran", 2,3% orosz
2% bolgar, 1,5% cigany, 0,9% tOrok, 0,6% gagauc,
0,3% szerb, horvat, szloven, 0,3% lengyel, 0,1% gorog,
0,3% egyeb nemzetiseg. Ezek az adatok a romansag
javara torzftanak. A magyarsag lelekszama elerte a
lO%-ot, de a nemetek, ciganyok, zsid6k is tObben vol-
tak a nepszamlalasi adatokban megadottnaI. A roma-
nok Nagy-Romania lakossaganak legfOljebb 65-66%-
at, azaz ketharmadat tettek csak ki.

Az etnikumok elhelyezkedesenek megfeleloen az
ut6dallamok soknemzetisegiiek voltak. Ennek megfele-
loen a gyoztes nagyhatalmak at orszaggal kisebbsegve-
delmi egyezmenyt frattak ala, Romaniaval 1919. de-
cember 9-en. Ez az egyezmeny a faji, nyelvi es vallasi
kisebbsegeknek megadja a polgari szabadsagjogok
mellett a szabad nyelvhasznaIat jogat a hivatalokban,
az iskolakban es az elet mas tertiletein. Megadja a Ro-
mania tertileten lak6, illetve ott sztiletett embereknek a
roman allampolgarsagot, beleertve a zsid6kat is. Lehe-
tove teszi az optalast az egykori osztrak es magyar al-
lampolgaroknak, ami a Romaniab6l val6 szabad elkOl-
tOzest jelentette. Az elkoltOzok magukkal vihettek in-
g6sagaikat, s megtarthattak a Romaniaban marad6 in-
gatlanaik tulajdonjogat. Romania nemzetisegei szaba-
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don a1akithatnak iskohikat, vallasi vagy mas szocia1is
intezmenyeket, s "azokban sajat nye1vtiket szabadon
hasznalhatjak". Lehetove tette a roman allamnak, bogy
a nemzetisegi isko1akbana roman nye1vetbevezessek.
Romania az egyezmeny a1airasava1hozzajarult ahhoz,
"hogy az erde1yi szeke1yes szasz koztileteknek a ro-
man allam ellenorzese mellett, vallasi es tantigyi ker-
desekben he1yi onkormanyzatot engede1yezzen." Ro-
mania ahhoz is hozzajarult, bogy a Nemzetek Szovet-
sege Tanacsa e kote1ezettsegekmegsertese eseten "a1-
ka1mas es hathat6s" intezkedeseket foganatosithasson.
Ez ut6bbi, kicsit homa1yosmegfoga1mazassa1jott 1etre
a nemzetkozi jogi a1apjaa Nepszovetseg kisebbsegeket
- 1ega1abbise1veiben,de neha a gyakorlatban is - vedo
politikajanak.

E kisebbsegi szerzodest a roman politikusok fO1ha-
borodassa1 fogadtak, mive1 beavatkozasnak ereztek
Romania be1tigyeibe.Bditianu minisztere1noknem volt
haj1and6 a1airni, inkabb 1emondott (1919. szeptember
12-en). A kiralynak frt lemond6 leveleben ezt azzal
indokolta, bogy a nagyhatalmak Fotanacsa figyelmen
kfvtil hagyja az 1916-os bukaresti titkos szerzodest.
Vegtil a kisebbsegi szerzodest a kiraly parancsara C.
Coanda tabornok, kiralyi fohadseged, hadtestparancs-
nok frta ala. Annak ellenere,bogy Romania ezzel al-
kotmanyjogi es nemzetkozi garanciakat adott, a ki-
sebbsegi egyezmenyt sell val6sitottak meg a kovetke-
zo evekben. Nagy-Romania elso alkotmanyaba 1923-
ban nem is iktattak bele, azzal az indoklassal, bogy ez
sertene a roman allam szuverenitasat.
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Valojaban azonban nem errol van szo. Sokkal in-
kabb arrol a fOlismeresrol, bogy a fegyveres es nem-
zetkozi jogi kenyszerrelletrehozott Romania nem eleg
eras a nemzeti kisebbsegek beolvasztasara, hiszen
minden ket romanra jut egy nem-roman. Raadasul a
nemzeti kisebbsegi lakossag, fOleg a legveszedelme-
sebb magyarsag eppen eleg jelet adta annak, bogy nem
kivan roman megszallas alatt elni. Ennek megfeleloen
a roman politikai gondolkodasban es a nemzeti tudat-
ban a Trianon kortili nagy orom idejen megjelent a
felelem is. A felelem a jovotol az orszag sorsa miatt.

Ez a felelem teszi majd agresszivva a ket vilaghabo-
nl kozotti roman nemzetisegi politikat, s ez alakitja ki
a roman ktil-, bel- es nemzetisegi politika saj<itoshar-
massaganak az egyseget; a vedekezesnek a1cazottbelso
agresszivitast, mely elsosorban a nemzetisegek ellen
iranyult.
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