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Marius Diaconescu történész az egyesülés üzenetéről, a párhuzamos magyar és román történetírásról

„Nem ígértek autonómiát 1918-ban”

– Nagy vonalakban ismer-
jük az Erdély és Románia 
1918-as egyesülését ered-
ményező történelmi előz-
ményeket és összefüggése-
ket. Mégis milyen okok és 
lépések vezettek az unió 
gyulafehérvári kinyilvání-
tásához?
– Vlagyimir Iljics Leninnek és 
Woodrow Wilsonnak a népek 
önrendelkezési jogáról tett ki-
jelentései kiváltották az euró-
pai többnemzetiségű birodal-
mak összeomlását, mivel bá-
torították a nemzeti politikai 
mozgalmakat. Az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia részeként a Ma-
gyar Királyság többnemzetisé-
gű állam volt. A budapesti kor-
mányok által 1867 után felvál-
lalt magyarosítási politika bu-
meránghatást eredményezett: 
a nemzetiségek önrendelkezé-
sét és a királyság szakadását. 
Ha gazdasági értelemben a bi-
rodalom működőképesnek bizo-
nyult, hiszen óriási piac volt Kö-
zép-Európa számára, politikai 
szempontból az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia kudarcra volt 
ítélve. 1867-ben kompromisz-
szum született ugyan a biroda-
lom megmentésére, ám jelentős 
különbségek voltak tetten érhe-
tők az osztrákok, illetve a ma-
gyarok nemzetiségi politikáját 
illetően. Miközben az osztrákok 
megőrizték a helyi autonómiákat 
és támogatták a nemzetiségek-
nek a politikai és közigazgatá-
si életben való részvételét, a ma-
gyarok egységes nemzetállam 
létrehozása érdekében el akar-
ták magyarosítani a románokat, 
szlovákokat, szerbeket stb. Em-
lékezzünk csak az oktatáspoliti-
kára vagy a családnevek magya-
rosítására, és látható a budapes-
ti kormány asszimilációs törek-
véseinek politikai dimenziója, az 
a viszonyulás, amely teljesen Bu-
dapest ellen fordította a nemze-
tiségek politikai vezetőit. A ma-
gyaroknak fel kell vállalniuk, 
hogy a nemzetiségekkel szem-
beni agresszív magyarosítási 
politikájuk miatt alapvető fele-
lősségük van a magyar királyság 
1918-as szétszakadásában. Hiá-
ba siránkoznak száz év eltelté-
vel is Trianon miatt, ha nem ké-
pesek belátni saját, a nemzetisé-
gek függetlenségéhez, valamint 
Magyarország 1918-as szétdara-
bolásához vezető tévedéseiket.

– Miként tekintenek a ro-
mánok ma a nemzeti ün-
nepükre? Az utóbbi időben 
egyre többször elhangzik, 
hogy Nagy-Románia létre-
jötte után száz évvel sem si-
került autópályával össze-
kötni Erdélyt az ország töb-
bi részével, és hogy a külön-
böző régiók egyenlőtlenül 
fejlődtek. Miben áll az egye-
sülés centenáriumának je-
lentősége, fő üzenete a ro-

mán társadalom számára 
napjainkban?
– Az egyesülés megünneplésé-
nek, a centenáriumnak semmi 
köze az autópályákhoz. A sztrá-
dák építése a kormányzat ha-
tásköre, ugyanakkor egy ország 
kormányzati tevékenysége fo-
lyamatos, nem köthető csak egy 
évfordulóhoz. Az autópályák té-
máját egyesek propagandisz-
tikus célból, megosztási szán-
dékkal dobják be. Mindazonál-
tal sajnálatos módon a száza-
dik évfordulónak nincs össze-
függő üzenete a román társada-
lom szintjén. A helyi és közpon-
ti közigazgatás részéről hiány-
zik a centenárium megünnep-
lésének összefüggő megközelí-
tése, ugyanakkor a nyilvános-
ság csak az adminisztratív ká-
oszt érzékeli, és nem szentel fi-
gyelmet a centenárium történel-
mi jelentőségének.

– A romániai magyar közös-
ség alapvető céljait és köve-
teléseit – beleértve az auto-
nómiát – éppen az 1918. de-
cember elsején elfogadott 
Gyulafehérvári nyilatko-
zatba foglalt ígéretekre ala-
pozza. A határozat egyik 
legtöbbet idézett passzusa: 
„Teljes nemzeti szabadság 
valamennyi együtt élő nép-
nek.” Viszont a román több-
ség úgy véli, hogy ezeknek 
a követeléseknek nincs jog-
alapjuk ennek a történelmi 
dokumentumnak az alap-
ján. Végül is mit ígértek a 
romániai nemzeti kisebb-
ségeknek 99 évvel ezelőtt?
– A magyar politikai vezetők 
szándékosan tévesen értelmezik 

a gyulafehérvári egyesülési nyi-
latkozatot. Magam is írtam már 
erről a magyarok számára ked-
ves mítoszról. Ajánlom, olvas-
sák el a Gyulafehérvári nyilatko-
zatnak a korabeli sajtóban nap-
világot látott, magyar nyelvű vál-
tozatait, egészen pontosan azo-
kat, amelyek 1918 decemberében 
a központi magyar lapokban lát-
tak napvilágot. Sehol nem talál-
ják majd nyomát autonómiának 
vagy önrendelkezésnek. A kiált-
vány szerzői éppen a termino-
lógia miatti utólagos bonyodal-
mak elkerülése érdekében nem 
használták az autonómia és ön-
rendelkezés kifejezéseket. Gyu-
lafehérváron sem a magyarok-
nak, sem más, Romániában élő 
kisebbségnek nem ígértek auto-

nómiát. A „nemzeti szabadság” a 
nemzeti kisebbségeknek a poli-
tikai életben való részvételi jogát 
jelenti az új állam keretében, ép-
pen a régi magyar királyság ne-
gatív példájából kiindulva, ami-
kor a román politikai vezetőket 
börtönbüntetéssel sújtották ami-
att, hogy politikai jogokat köve-
teltek a magyarországi románok-
nak. A romániai magyarok nap-
jainkban helyi magyar közigaz-
gatással rendelkeznek azokon a 
településeken, ahol többséget al-
kotnak, ugyanakkor magyar is-
koláik vannak. A magyarok ép-

pen azzal rendelkeznek, amit 
Gyulafehérváron ígértek. Itt az 
ideje, hogy az akkori nyilatkoza-
tot ők is helyesen értelmezzék, a 
magyar politikusok pedig ne ma-
gyarázzanak bele egyebet. Ez ál-
probléma.

– Egyesek szerint nem te-
kinthető Románia lojális 
állampolgárának az a ma-
gyar kisebbségi, aki nem 
tekinti ünnepnek december 
elsejét. Ön miként véleke-
dik erről? Ugyanakkor Ön 
szerint is indokolatlan len-
ne hivatalos ünneppé nyil-
vánítani március 15-ét a ro-
mániai magyarok számá-
ra, ahogy azt a román poli-
tikusok többsége gondolja? 
Eljutunk-e valaha egymás 
ünnepének kölcsönös tisz-
teletben tartásáig?
– Még mielőtt március 15-e hiva-
talos ünneppé nyilvánítását kér-
nék a maguk számára, a romá-
niai magyaroknak elsősorban 
tiszteletet kellene tanúsítaniuk 
a románok nemzeti ünnepe, de-
cember 1-je iránt. Miként vár-
ják el a magyarok a románok-
tól, hogy hivatalos ünnepként is-
merjék el március 15-ét, miután 
gyászszalagot tűznek december 
elsején, és nyilvánosan kijelen-
tik, hogy ez gyásznap számuk-
ra? Ha a magyarok azt akar-
ják, hogy a románok tiszteljék a 
nemzeti ünnepüket, először is át 
kell értékelniük a december el-

sejével kapcsolatos hozzáállá-
sukat. Ugyanakkor nem hinném, 
hogy a lojalitás mérhető lenne a 
nemzeti ünneppel kapcsolatos 
harcos megnyilatkozások alap-
ján. Személy szerint nem értek 
egyet a kommunizmus idején 
rendezett ünnepségekkel sem, 
amikor a magyarok hórát jár-
tak december elsején, mert er-
re kényszerítették őket. A ma-
gyaroknak jogukban áll nem ün-
nepelni, viszont szerintem köte-
lességük tisztelni a román több-
séget, amelyet ne sértegessenek 
románellenes nyilatkozatokkal 

és magatartással. Ameddig ők 
nem tisztelik a román többség 
nemzeti ünnepét, hiába várnak 
a románok tiszteletére.

– Tekintettel arra, hogy tör-
ténészi oklevele megszer-
zése után Budapesten foly-
tatta egyetemi tanulmá-
nyait, ismeri a magyar tör-
ténetírást is. Ön szerint 
van-e esély egy régóta emle-
getett román–magyar tör-
ténelemtankönyv megszer-
kesztésére, például a fran-
cia–német példa alapján? A 
román egyesülés centenári-
uma nem jelenthet alapot a 
két ország történészeinek 
alaposabb párbeszédére?
– Először is büszke vagyok a tör-
ténelemtudományokból Buda-
pesten szerzett doktori címem-
re. Aki meg akarja ismerni Er-
dély közép- és modern kori tör-
ténelmét, annak ismernie kell 
Magyarország történelmét is, el-
lenkező esetben nem fogja meg-
érteni. Egy közös, román–ma-
gyar történelemkönyv megszer-
kesztése elsősorban a két or-
szág történészei közötti együtt-
működés természetes hozadéka 
kéne legyen. A történelem tan-
könyveknek a történetírás trend-
jét kell tükrözniük. Márpedig je-
len pillanatban Erdély történel-
mével kapcsolatban a magyar és 
a román történetírás nagy vona-
lakban párhuzamos pályán fut. 
A történészek közötti szemé-
lyes kapcsolatok kivételével a hi-
vatalos kapcsolatok gyakorlati-
lag nem léteznek, nincs hatásuk 
a történetírásra. A román–ma-
gyar történész vegyes bizottság 
akadémiai igényeket megfogal-
mazó vicc csupán, konkrét ered-
mények nélkül. A román fél ma-
gyar és német történészek be-
vonásával összeállította Erdély 
történelmét, ám a bizonyos fe-
jezeteiben megőrzött naciona-
lista diskurzus miatt a magyar 
történetírás nem vesz róla tudo-
mást. Másrészt magyar történé-
szek nemrég háromkötetes ké-
zikönyvet írtak a székelyek tör-
ténelméről, amelyet nagy ívű tu-
dományos megvalósításként ál-
lítanak be. Ha már szintézis jel-
lege van, nem lett volna helyén-
való román történészeket is be-
vonni ebbe? Lám, miként sza-
lasztjuk el a valós párbeszéd-
re alkalmas lehetőségeket. An-
nak ellenére, hogy a történészek-
nek jelentős szerepük van a ro-
mánok és magyarok közötti meg-
békélés és párbeszéd terén, hi-
szen mindkét fél számára a tör-
ténelem képezi a kiindulópontot, 
mindkét oldalon hiányzik a valós 
akarat a román és magyar törté-
nészek historiográfiai diskurzu-
sának összehangolására. A cen-
tenárium jó alkalmat teremthe-
tett volna a román és magyar tör-
ténészek közötti párbeszédre, 
például Erdély és Románia egye-
sülése és a trianoni békeszerző-
dés kapcsán, viszont mindkét ol-
dalon hiányzik a kezdeményező-
készség. A történelem a múltat 
jelenti, amelyen nem osztozha-
tunk, de tanulhatunk belőle an-
nak érdekében, hogy jobb lehes-
sen a jövőnk.
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Még mielőtt március 15-e hivatalos ünneppé nyilvánítását kérnék, a románi-

ai magyaroknak tiszteletet kellene tanúsítaniuk a románok nemzeti ünnepe, de-

cember 1-je iránt – vélekedik Marius Diaconescu történész. A Bukaresti Egyetem 

tanára a Krónikának adott interjúban „magyar mítosznak” nevezi, hogy a Gyula-

fehérvári nyilatkozatban autonómiát ígértek a romániai kisebbségek számára.

Marius Diaconescu: a magyaroknak helyesen kell értelmezniük
a Gyulafehérvári nyilatkozatot

Marius Diaconescu

1970. január 19-én született 
a Máramaros megyei Misz-
mogyoróson. 1995-ben szer-
zett oklevelet a kolozsvári 
Babeş–Bolyai Tudományegye-
tem történelem-filozófia sza-
kán, 1997 és 2000 között elvé-
gezte a budapesti Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem törté-
nelemtudományi doktori isko-
láját Engel Pál és Zsoldos Atti-
la irányítása alatt. Szakterülete 
a középkor történelme, 2004 
óta a Bukaresti Egyetem tör-
ténelem szakán oktat, a leg-
nagyobb központi napilap, az 
Adevărul honlapján blogot ve-
zet, amelyen gyakran közöl 
magyar témában.

A közigazgatás részéről hiányzik a román 
egyesülés centenáriuma megünneplésének 
összefüggő megközelítése, a nyilvánosság csak 
az adminisztratív káoszt érzékeli.
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