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Trianon és az elfeledett 
román ígéretek

Egy tavaly megjelent cikkemben (Vitatható módon vet-
ték el tőlünk Erdélyt másodszor is – Krónika, Fórum, 
2019. augusztus 27.), amit a Krónika volt szíves közölni, 
elmondtam, hogy Trianon kapcsán mit mondott a ro-
mánokról szövetségesük, Georges Clemenceau francia 
miniszterelnök. Ebből a Clemenceau-véleményből em-
líteném meg most a következőket: „Az összes háborús 
szemetek között, a románok voltak a legszemetebbek. 
Két éven át, míg szövetségeseink voltak, milliókat sze-
reztek azzal, hogy hátunk mögött eladták kőolajukat az 
ellenségnek. A románok a csatatereken hitvány gazem-
berek módjára viselkedtek, vereség idején árulókká 
lettek, de amikor mások kiharcolták a győzelmet, oda-
szemtelenkedtek a békekonferenciára, hogy bérüket 
követeljék… Cserben hagytak bennünket, és most még 
foglalkoznunk kell velük. Ez már mégiscsak sok.” (Lásd 
Láng A. Mária: Trianon. USA, 1994, 15–16. oldal).

Brătianu kettős beszéde
Száz évvel ezelőtt a trianoni szerződést – a valóságban 
békediktátumot – kiegészítették egy kisebbségi jogokat 
előíró, eredeti szándék szerint kisebbségi jogokat védő 
és garantáló szerződéssel. Erről a szerződésről Ion I. C. 
Brătianu volt kormányfő – aki Romániát képviselte a tri-
anoni tárgyalásokon – két levelet írt. Az egyik hivatalos, 
amelyet a béketárgyaláson részt vevő diplomaták előtt 
olvastak fel a románok, és a következőképpen hangzik: 
„Románia teljes egyenlőséget biztosított összes állam-
polgárainak, minden faji vagy vallási különbség nélkül, 
mind a politikai jogok és szabadságok terén. A román 
kormány Erdély, Besszarábia és Bukovina képviselői-
vel egyetértésben elhatározta, hogy biztosítani fogja a 
kisebbségek jogait és szabadságát a közigazgatás tág 
decentralizációja által, azonkívül idegen lakosságának 
szabad fejlődést biztosít nyelvi, nevelési és egyházi 
ügyekben.” (Raff ay Ernő: Nagy-Románia megteremtése 
1866–1928. Kárpátia Stúdió kiadó, 2019, 253–254. ol-
dal).

Ismétlem, ezt a levelet Brătianu és a román diplomácia 
az akkori külföldi diplomaták előtt mutatta be, és olvas-
ta fel. Azt, hogy ebből a román kormányok szinte semmit 
nem valósítottak meg, azt valamennyien tudjuk. Ugyanak-
kor Mihail Pherekyde román miniszterelnök-helyettesnek 
és az itthoni román diplomatáknak Brătianuék egy másik 
hivatalos levelet küldtek, mely így szól: „Románia, bár 
elhatározta, hogy teljes egyenlőséget és széles szabad-
ságjogokat ad a kisebbségeknek, nem engedheti meg 
semmiképpen, hogy saját belügyeiben más államok el-
lenőrizzék” (idézett mű, 254. oldal). Ilyen módon azáltal, 
hogy saját, kizárólagos hatáskörébe utalta a kisebbségi 
jogok érvényesítésének ellenőrzését, a román állam le-
hetetlenné tette, hogy az ország területén a román állam 
beleegyezése nélkül a kisebbségi jogokat érvényre jut-
tassák. Az akkori tapasztalat azt mutatja, hogy Románia 
területén a kisebbségi jogokat egy pár eset kivételével 
gyakorlatilag nem lehetett alkalmazni. Ezekkel kapcsola-
tosan idézem Raff ay Ernő magyar történészprofesszor vé-
leményét: „Itt arról van szó, hogy a román miniszterelnök 

a nemzetiségi kérdést belügynek nyilvánította abból a cél-
ból, hogy az erőszakos románosító politikájába senki se 
avatkozhasson bele.” (Lásd idézett mű, 254. oldal).

A magam részéről megjegyzem, hogy a fentebb leírt 
három idézet számomra és számunkra, erdélyi magya-
rok számára is igen ismerős. Már nincs semmi kockázat 
abban, ha elmondjuk, hogy a Nicolae Ceaușescu által 
uralt kommunista Románia kül- és belpolitikájának egyik 
alappillére már közvetlenül a trianoni tárgyalásokkor meg-
született a román politikusok fejében, Ceaușescu azt a 
kommunizmus ideje alatt csak alkalmazta ellenünk, erdé-
lyi magyarok ellen. Ezt – ahogyan előző cikkemben bizo-
nyítottam – még a szovjet szakirodalom is észrevételezte. 
Döntse el az olvasó, hogy jelenleg így van-e, vagy nincs; 
gondolom, nem lesz nagyon nehéz.

Hemingway jóslata Románia felbomlásáról
Én ezekkel a problémákkal, valamint a románokkal kap-
csolatosan egy nemzetközi hírességet, Ernest Hemingway 
irodalmi Nobel-díjas amerikai regényírót idézném, aki a 
következőt jegyezte le: „Románia az egyetlen ország, 
amelyet Európában senki sem vesz komolyan. Amikor 
az államférfi ak és barátaik 1919-ben a legjobb párizsi 
szállodákban laktak, és a szerződésen munkálkod-
tak, amelynek az volt a feladata, hogy európaivá tegye 
a Balkánt, és amely végül is Európát tette balkánivá, a 
románok bevetésre kész gyorsbeszélők és történelmi 
precedensidézők válogatott kollekcióját vonultatták fel. 
Amikor ezek már mind elmondták a magukét, és a szer-
ződések aláírása következett, kiderült, hogy a románok 
megkapták minden iránybéli szomszédaiknak mindazo-
kat a területeit, amelyeknek nevét román küldött valaha 
is kiejtette a száján. A szerződés aláírói valószínűleg ezt 
sem tartották nagy árnak azért, hogy megszabaduljanak 
a tüzes román honfi ak jelenlététől. Mindenesetre most 
Románia kénytelen fenntartani Európa legnagyobb béke-

hadseregét, hogy megfékezze lázongó újrománjait, akik-
nek egyetlen vágyuk, hogy ne kelljen románnak lenniük.

Előbb-utóbb hatalmas tömbök fognak leválni Romá-
niából, és messzire sodródni tőle, mint a jégtáblákról, 
mikor elérjük a Golf-áramot. Mária királyné, aki elsőran-
gú bridzsjátékos, másodrangú költőnő és Európa leg-
főbb politikai szürke eminenciásainak egyike, és aki 
több arcfestéket használ, mint a többi európai királyi 
família együttvéve, minden erejével azon igyekszik, 
hogy olyan európai szövetségeket kössön, amelyek 
megakadályozzák a jövendő széthullást.

Eközben a román hadsereg tisztjei, annak a hadse-
regnek a tisztjei, melynek egyszer majd a 10 éven belül 
bekövetkező magyar és orosz támadás zömét kell fel-
fognia, rúzsozzák magukat, arcpirosítót használnak, 
és fűzőt hordanak. Ez nem túlzás (...)”. (Idézett mű, 
254–255. oldal.)

„Ha Isten velünk, kicsodai ellenünk?”
Most, a trianoni diktátum 100. évfordulója körül en-
gedtessék meg, hogy visszatérjek, és ismét Raff ay Er-
nőt idézzem, amit ő ezzel a problémával kapcsolato-
san mondott: „Mivel Románia erőszakkal foglalta el a 
szomszédaitól Erdélyt, Besszarábiát és Bukovinát, s új 
területein erőszakkal folytatta a románosítást a homo-
gén román nemzet létrehozása céljából, a (román) »bi-
rodalom« magában hordozta a jövőbeli felbomlásának 
lehetőségét.” (Lásd idézett mű, 255–256. oldal). Raff ay 
Ernő megjegyzését nem kívánom kommentálni, gondo-
lom, hogy mindenki számára érthető. Nekem eszembe 
juttat egy másik nagyon híres magyar mondást: „Ha Is-
ten velünk, kicsoda ellenünk?” – mondta egykor a ma-
gyar király itt, Erdélyben, a Tordai-hasadéknál… Ezzel 
sem kívánok vitatkozni.

A szerző sepsiszentgyörgyi jogász, ügyvéd
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A bukaresti kormányok szinte semmit nem tartottak be abból, amit a trianoni béketárgyalásokon Románia megígért

 » KRÓNIKA

Immáron nyolcadik panoráma-
festményén dolgozik Corvus-Ko-

ra Róbert lőkösházi festőművész. 
A Hajótörés című alkotást a trianoni 
békediktátum 100. évfordulója alkal-
mából készíti. A művész elmondta, 
hogy az előkészületeket 2018 telén 
kezdte, egyre nagyobb rajzokat, 
kétszer egyméteres olaj- és szénváz-
latokat készített. Tavaly nyáron volt 
a modellfotózás Szanazugban, ahol 
1200 fotó készült. „Például olyanok 
is, hogy miként reagál az ember, ha 
a szemébe csapódnak a hullámok” – 
idézte az MTI Corvus-Kora Róbertet.

Miként előző alkotásainál, most is 
sokat olvasott a témáról, a Trianon-

hoz vezető előzményekről. Úgy véli, 
csak úgy lehet visszaadni bármilyen 
eseményt a festészet nyelvén, ha az 
ember „teljesen képben van” a tör-
ténelemben. A 4,5 x 9 méteres fest-
mény azt ábrázolja, ahogy a háborgó 
tenger ötfelé szakít egy bárkát. Az al-
kotáson a hajófenék a tépett vitorlá-
val a Trianon utáni Magyarországot 
jelképezi. A bárkáról az emberekkel 
együtt leszakadt részek Erdélyt, a 
Felvidéket, a Délvidéket és az Őrvi-
déket érzékeltetik. „Az egymásért 
nyúló, de egymást el nem érő kezek a 
szakadást ábrázolják” – fogalmazott 
Corvus-Kora Róbert.

Az első világháborút lezáró triano-
ni békediktátumot 1920. június 4-én 
írták alá Versailles-ban, kijelölve az-

zal Magyarország új határait is. Az 
Országgyűlés 2010-ben nyilvánítot-
ta a nemzeti összetartozás napjává. 
Corvus-Kora Róbert már hat nagy-
méretű panorámaképet festett. 1996-
ban, a magyar millecentenáriumra 
készült el a Honfoglaló magyarok, 
2000-ben az István megkoronázása, 
2008-ban a Királyválasztás, 2011-ben 
a Holokauszt, 2013-ban a Periklész 
kora, két évre rá pedig az Imperium 
Romanum. 2017-ben húsvétra készí-
tette el a Jézus szenvedéstörténetét 
ábrázoló Golgotát. Utóbbi festmény 
jelenleg a békéscsabai katolikus szé-
kesegyházban látható, míg az István 
megkoronázása szintén a békési me-
gyeszékhelyen, az adóhivatal aulá-
jában. A Holokauszt Nagyváradon, 

a zsidó hitközség zsinagógájában te-
kinthető meg.

Az alkotó tervei között szerepel, 
hogy 2023–2024-re Attila legendájá-
val foglalkozzon, a tizedik, egyben 
utolsó panorámafestménye pedig 
a jövő generációnak szólna, az erő-
szak, a korrupció ellen emelné fel 
hangját; ez valószínűleg 2026–2027-
ben készülhet el. Corvus-Kora Róbert 
elmondta: szeretné, ha a jövőben 
panorámaképei egy nagy, csaknem 
ezer négyzetméteres körteremben 
lennének kiállítva Lőkösházán, Gyu-
lán vagy Békéscsabán. Novodomszki 
Pál építészmérnök elkészítette a ter-
vet, a megvalósításhoz állami vagy 
egyéb támogatás szükséges – közölte 
a művész.

Panorámaképet készít a trianoni évfordulóra Corvus-Kora Róbert

 » A 4,5 X 9 mé-
teres festmény 
azt ábrázolja, 
ahogy a háborgó 
tenger ötfelé 
szakít egy bár-
kát. Az alkotáson 
a hajófenék a 
tépett vitorlával 
a Trianon utáni 
Magyarországot 
jelképezi. 
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