
2 0 1 9 .  D E C E M B E R  1 1 . ,  S Z E R D A8 T Ö R T É N E L EM #Trianon  #békeszerződés

Mit jelent Trianon  a románoknak?
Szakértők szerint párbeszéd helyett a történelemmel manipulálnak a politikusok

P A T A K Y  I S T V Á N

R ománia minden évben meg 
fogja ünnepelni a trianoni 
szerződést, amennyiben a 

parlament elfogadja azt a szociál-
demokrata törvénytervezetet, amely 
Trianon napjává nyilvánítaná június 
4-ét. A kormánynak és a helyi ható-
ságoknak gondoskodniuk kell majd 
arról, hogy az első világháborút le-
záró, Magyarország határait kijelölő 
békeszerződés évfordulóján kitűz-
zék a köztereken Románia nemzeti 
lobogóját. A jogszabály felhatalmaz-
za az állami és helyi hatóságokat, 
hogy logisztikai vagy költségvetési 
támogatást nyújtsanak a trianoni 
szerződés jelentőségét tudatosító 
tudományos, oktatási, kulturális 
rendezvények megszervezéséhez, 
amelyekről a román közszolgálati 
médiának is be kell számolnia. 

Adrian Cioroianu történész sze-
rint zsákutca minden június 4-el 
kapcsolatos javaslat, Magyarorszá-
gon és Romániában egyaránt. „Az 
ilyen kezdeményezésekkel különbö-
ző nézőpontokból ugyan, de hason-
ló módon manipulálják a történel-
met a politikusok, mindkét oldalon. 
A majdani Trianon emlékmű, amit 
Budapesten készülnek felállítani, 
éppúgy nem történelmi vagy művé-
szeti esemény, hanem egy politikai 
lépés. Paradox módon, egyes ro-
mán, illetve magyar politikusok egy 
jobb jövő felvázolása helyett még 
mindig a múltat szeretnék kozmeti-
kázni” – nyilatkozta a Krónikának 
Románia UNESCO-nagykövete, volt 
külügyminiszter.

Részinformációkra alapoznak

Vladimir  Ionaș szociológus úgy vé-
li, a románok nem tulajdonítanak 
túl nagy jelentőséget Trianonnak. 
„Sajnos, hozzászoktunk ahhoz, 
hogy minden témát olykor kevésbé 
hiteles forrásokra épülő részinfor-
mációk alapján ítéljünk meg, épp 
ezért képtelenek vagyunk olyan fon-
tos témák súlyát érzékelni, mint pél-
dául Trianonét. Ráadásul a mindkét 
oldalról érkező manipulációk sokat 
rontanak a helyzeten. Szerintem 
ennek a törvénynek a kezdeménye-
zőit tényleg komolyan érdekli ez a 
téma, hiszen a javaslat arra nem 
alkalmas, hogy megfelelő mértékű 
érzelmet korbácsoljon fel a válasz-
tók körében. Csakhogy az ilyen kez-
deményezéseket történészekkel, az 
interetnikus kapcsolatokban jártas 
szakértőkkel való egyeztetések kel-

lene hogy megelőzzék” – fogalma-
zott megkeresésünkre az Etnikai 
Kapcsolatok Kerekasztala nevű 
civil szervezet elnöke. Kihangsú-
lyozta: arra van szükség, hogy 
mindkét fél megértse, a legjobb 
következtetések megszületéséhez 
és a megfelelő együttélés feltéte-
leinek megteremtéséhez kizárólag 
a párbeszéd és a kölcsönös enged-
mények útján lehet eljutni. 

„A románok többsége számára 
Trianon nem túl világos, mint tör-
ténelmi téma. A közvélekedés alap-
ján az egyesülés 1918. december 
1-jén történt meg és nem az 1920-as 
trianoni békeszerződdés révén” – 
mondta el lapcsaládunknak Andrei 
Țăranu politológus. Szerinte a szo-
ciáldemokrata politikusok kezdemé-
nyezése csak arra jó, hogy hergelje 
a magyar kisebbséget és rontsa a 
viszonyt Magyarországgal, hiszen 
egy megkésett szimbolikus vissza-
vágásként értékelhető. „Valószínű, 
hogy a PSD-kormány bukása után 
már a kezdeményezők is lemondaná-
nak a törvénytervezetről, mivel most 
éppen újra a kapcsolatot keresik az 
RMDSZ-szel a kétfordulós polgár-
mester-választást célzó törvénymó-
dosítás megakadályozása kapcsán. 
Amikor a Trianon-napra vonatkozó a 

javaslat megszületett, az RMDSZ még 
politikai ellenségnek számított, most 
viszont a kölcsönös támogatás közös 
érdek” – magyarázta Țăranu.

Felesleges törvénytervezet

Radu Carp egyetemi tanár kérdé-
sünkre válaszolva teljesen felesleges 
törvénytervezetnek nevezte a Tria-
non-napra vonatkozó kezdeménye-

zést. Mint mondta, Románia nem 
volt része a trianoni szerzőzésnek. 
„Trianon semmit sem jelent a román 
közvélekedésben. A PSD még a kor-
mányzatban eltöltött idők refl exeit 
követi, amikor azért hoztak létre sza-
badnapokat, hogy mesterségesen nö-
veljék a fogyasztást, ezzel generálva 
gazdasági növekedést” – fogalmazott 
a politikatudományt oktató Carp. 

„Ez a tervezet egyike azoknak az 
olcsó politikai lépéseknek, amelyek-
kel azt a Romániában valóban létező 
hiányérzetet próbálják csökkenteni, 
mely szerint eltűnt a patriotizmus 
és a hazaszeretet” – ezt már Bogdan 
Duca politológus, teológus válaszol-
ta a Krónikának. Nyomatékosította: 
a románoknak Trianon nem mond 
semmit. „Románia a történelmi tar-
tományok lakossági akaratának és 
a román hadsereg első világháborús 

harcának tulajdonítja Erdély, a Bán-
ság, Körösvidék, Máramaros és Buko-
vina megszerzését. Ezért ünnepeljük 
December 1-ét és nem Trianon napját. 
Trianon nem volt más, mint egy tény-
helyzet tudomásul vétele: az oszt-
rák-magyar birodalom összeomlott, 
a birodalmi területen élő nemzetek 
pedig kinyilvánították akaratukat” 
– vázolta a román történelmi megkö-
zelítést Duca, aki a két szociáldemok-
rata törvényhozó tervezetét egy olyan 
politikai lépésnek nevezte, amely 
csak a magyar és székely nacionalis-
ták reakcióit provokálja ki és megsérti 
a magyarok érzéseit. Miközben a ma-
gyarok, Magyarország, Romániához 
hasonlóan megbékéltek jelenlegi 
határaikkal, s ezt a megbékélést nem-
csak a kétoldalú szerződések, de az 

Európai Unióhoz és a NATO-hoz való 
csatlakozás is nyomatékosítja – tette 
hozzá a politológus.

Történészek meglátásai

Ioan Aurel Pop történész, a Román 
Akadémia jelenlegi elnöke egy két 
évvel ezelőtti interjúban foglalta ösz-
sze Trianon lényegét. „Az 1920. júni-
us 4-i trianoni szerződés, mint ahogy 
különben az 1919–1920-as párizsi 
szerződések egész rendszere nem tett 
egyebet, mint elismerte a románok 
által meghozott saját döntéseik jo-
gosságát. A párizsi békekonferencia 
rögzítette Európa új térképét, mely sok 
tekintetben a mai napig érvényes és a 
történelemben ez az első olyan döntés, 
amikor a nagyhatalmak nagyrészt a 
(lengyel, cseh, szlovák, román, szerb, 
horvát, szlovén, litván, lett, észt) né-

pek akaratát vették fi gyelembe, a (né-
met, osztrák-magyar, orosz, oszmán) 
többnemzetiségű birodalmak felosz-
lását is szentesítve. Trianon Románia 
számára nyugati irányban a szinte 
természetes etnikai határunk elisme-
rését jelentette. Az okirat szentesítette, 
hogy további százezer négyzetkilo-
méternyi terület kerül a román állam 
hivatalos ellenőrzése alá. Ne feledjük, 
hogy a háború előtti Románia csak 137 
ezer négyzetkilométeres volt (Olténia, 
Munténia, Dobrudzsa és a Kárpátok 
és Prut közötti Moldva, Bukovina és 
Besszarábia nélkül) és hogy az egye-
sülés után 296 ezer négyzetkilométe-
res lett. A trianoni szerződés némileg 
rendet tett Közép-Kelet-Európa térsé-
gében, megadva a szlovákoknak Szlo-
vákiát, a horvátoknak Horvátországot 

és a románoknak Erdélyt, a többségi 
népek önrendelkezési jogával össz-
hangban” – ismertette álláspontját 
Ioan Aurel Pop.

Lucian Boia történész Az 1918-
as nagy egyesülés című könyvé-
ben december elseje, az 1918-as 
román egyesülés ünnepe kapcsán 
azt írja, „legalább annyit meg kel-
lene értenünk, hogy ez nem egy 
olyan dátum, amiért a magyarok 
különösképpen odalehetnének!” 
A történész szerint a románoknak 
el kell fogadniuk, hogy Erdélynek 
két történelme van, és ezek olykor 
ellentmondanak egymásnak, de ki 
is egészíthetik egymást. „Az, hogy 
a románok 1918-ban magukhoz csa-
tolták Erdélyt, nem hatalmazza fel 
őket arra, hogy elkobozzák a ma-
gyarok történelmi tudatát” – fogal-
maz könyvében Lucian Boia.
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Horvát-Szlavónország
Fiume

Őrvidék

Terület (km2)
Népesség (%)

8,8
5,3 2,2

49 ezer
21 km2

42 541 km2

1,5 millió lakos

20 551 km2

7,6 millió lakos
291 ezer lakos

Az elcsatolt területek

A TRIANONI DÖNTÉS

4020 km2
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23 ezer
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103 093 km2

Kárpátalja

Szepes és Árva vármegye egyes települései

▴   F O R R Á S :  W I K I P É D I A  /  I N F O G R A F I K A :  T Ó T H  S Z I L Á R D

• A magyarokat és Magyarországot hergelő politikai lépésnek tartják a lapcsalá-
dunk által megkérdezett román történészek, szociológusok, politikai elemzők azt 
a szociáldemokrata törvénytervezetet, amely Trianon napjává nyilvánítaná június 
4-ét. A nyilatkozók egységesen állítják: a románok számára nincs jelentősége a 
trianoni békeszerződésnek, hiszen Románia 1918. december elsejéhez köti Erdély 
hovatartozásának kérdését.




