
→ A román etnikum az 
elcsatolt területeken 
többségben volt, de a 
legtöbb városban és bá-
nyavidéken még a relatív 
többséget sem érte el. És 
léteztek térségek – Szé-
kelyföld, Érmellék, Szat-
már, Bihar és Csanád/
Arad megyék nyugati 
fele –, ahol alig volt jelen 
román ajkú lakosság.

A száz évvel ezelőtt aláírt 
trianoni békediktátumnak 
máig tartó hatásai nemzedé-
kek életét határozták meg. A 
közösségi jogfosztással küzdő 
romániai magyarság meg-
aláztatása már Trianon előtt 
elkezdődött, amikor a román 
csapatok 1918 decemberében 
önkényesen megszállták 
Erdélyt. A diktátumhoz vezető 
útról és az azt követő önszer-
veződés nehéz éveiről Hunya-
di Attila Gábor történésszel, 
a kolozsvári Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem adjunktu-
sával beszélgettünk.

→ MAKKAY JÓZSEF

Gyakran elhangzik az a kérdés, 
hogyan zsugorodott a 324 ezer 
négyzetkilométeres közép-európai 
nagyhatalom egy 93 ezer négyzet-
kilométeres kis állammá?

A Magyar Korona országai 
mintegy 324 ezer négyzetkilomé-
terre terjedtek ki. Horvátország és 
Fiume kikötője (ma Rijeka) nélkül 
Magyarország 283 ezer négyzetki-
lométert kitevő területe 1918–1919 
nyomán és a trianoni békediktá-
tumban leszögezve csökkent 93 
ezer négyzetkilométerre. A Hor-
vátország nélküli 18,3 milliós né-
pességéből 10,7 milliót veszített el 
a környező utódállamok javára. 
63 ezer négyzetkilométer 3,5 mil-
lió lakossal Csehszlovákiához, 103 
ezer négyzetkilométer 5,2 millió 
emberrel Romániához, 66,5 ezer 
négyzetkilométer 4 milliónál több 
lakossal Jugoszláviához és mint-
egy ötezer négyzetkilométer 392 
ezer lakossal Ausztriához került. 
A 21 négyzetkilométeres Fiume 
kikötőt Olaszország kapta meg, 
majd a második világháború vé-
gétől Jugoszlávia részévé vált, je-
lenleg Horvátországhoz tartozik. 
Az egységes gazdasági-pénzügyi 
tömböt áthatolhatatlan vámfalak 
és határvonalak szabdalták föl. 
Amennyiben Horvátországot nem 
számítjuk a Szent Korona országai 
közé – abban az értelemben, hogy 
1868-tól saját autonómiával és ál-
lamisággal rendelkezett –, akkor 
is megállapítható: Magyarország 

területének kétharmadát és lakos-
ságának több mint felét veszítette 
el. Magyar anyanyelvű lakosságá-
nak az egyharmada került idegen 
uralom alá.

Románia hogyan kezelte a Tria-
nonban ölébe hullt hatalmas tar-
tomány demográfi áját?

Nagyobb területet szerzett, 
mint amennyi a trianoni Magyar-
ország területe maradt. Az első 
világháború előtti 137 903 négy-
zetkilométernyi Románia az alig 
7,9 millió lakójával kétszeresére 
növekedett. Ha területgyarapodá-
sába beleszámítjuk Erdélyt, a Bán-
ságot, valamint a Partiumot kitevő 
103 ezer négyzetkilométert, illetve 
hozzáadjuk az Ausztriától szár-
mazó 10 442 négyzetkilométernyi 
Bukovinát és a cári Oroszországtól 
szerzett 44 422 négyzetkilométer-
nyi Besszarábiát, a két világháború 
közötti Nagy-Románia kiterjedése 
megközelítette a 300 ezer négy-
zetkilométert 17,1 millió lakossal. 
E hatalmas területszerzést a nem-
zetiségi és anyanyelvi adatok ma-
nipulálásával kezdték szépíteni. 
Míg a monarchiában nem a nem-
zetiséget, hanem az anyanyelvet 
és vallási/felekezeti hovatartozást 
regisztrálták, Romániában a nem-
zetiségi hovatartozást rögzítették. 
Első lépésként a magyar anyanyel-

vű és magyar kultúrájú zsidóságot 
választották le statisztikailag az 
erdélyi magyarságról, ugyanakkor 
a román hangzású családnevűe-
ket anyanyelvi hovatartozásuktól 
függetlenül nagy valószínűséggel 
román nemzetiségűnek nyilvání-
tották. Nem csoda, hogy Jakabff y 
Elemérnek az 1920–1921-es adato-
kat közlő Erdély statisztikája című 
kiadványát a román hatóságok el-
kobozták és bezúzatták.

Románia azzal érvelt, hogy a 
román etnikum többségben volt 
Erdélyben. Mit jelentett ez a való-
ságban?

A román etnikum az elcsatolt 
területeken többségben volt, de a 
legtöbb városban és bányavidéken 
még a relatív többséget sem érte el. 
És léteztek térségek – Székelyföld, 
Érmellék, Szatmár, Bihar és Csa-
nád/Arad megyék nyugati fele –, 
ahol alig volt jelen román ajkú la-
kosság. A vidéki és városi lakosság 
közti etnikai szempontú hátrány a 
többi elcsatolt területre is igaz volt, 
tehát Bukovina és Besszarábia, sőt 
Moldva legnagyobb városa, Jászvá-
sár esetében is más nemzetiségűek 
voltak túlsúlyban. Innen szárma-
zott a két világháború közötti de-
mográfi ai nemzetpolitikák kész-
tetése az amúgy is szapora falusi 
lakosság mobilizálására, városra 

telepítésére, amely a nemzeti ipar 
kiemelt támogatásával, a funkcio-
náriusok számára teremtett kivált-
ságokkal, valamint az iparpártoló 
és a mezőgazdaságot elhanyagoló 
liberális gazdasági nacionalizmus-
sal egészült ki. Mindez együttesen 
változtatta meg Erdély nemzetiségi 
összetételét.

A román történelemoktatás sok 
évszázados álomról és a külön-
böző történelmi korokban felsejlő 
román egyesülési törekvésekről ír. 
Mi volt ezzel szemben a valóság az 
1910-es években?

Érdemes leszögezni, hogy 1916, 
vagyis Románia hadba lépése előtt 
az erdélyi román gazdasági, politi-
kai és kulturális elit – néhány kiug-
ró kivételtől eltekintve – egyáltalán 

nem akart kiválni a Magyar Király-
ságból. Az 1916-os román betörés 
után viszont sok erdélyi román az 
Ókirályságba emigrált. Mások már 
a világháború előtt Romániába 
telepedtek le. A Regát kétéves köz-
ponti hatalmi megszállása – 1916. 
december 6. és 1918. december 1. 
között –, valamint az 1918. májusi 
„bukaresti béke” megalázó felté-
telei és a román kormány propa-
gandája ébresztette rá az erdélyi 
románságot arra, hogy itt az ideje a 
román nemzet egyesítésének. A ro-
mán törekvéseket segítette az oszt-
rák–magyar állam belső szétesése. 
A császár, illetve a király (IV. Károly) 
uralkodói hatásköréről való lemon-
dása tette lehetővé, hogy a forradal-
márok kormányokat buktassanak, 
ami elvezetett a nemzeti tanácsok 
vidéki és budapesti hatalomátvé-
teléhez. Az országban keletkezett 
anar chia, valamint a szövetsége-
sek által támogatott és ösztönzött 
későbbi kisantant államainak had-
seregei biztosították a megszállt te-
rületeken a hatalomátvételt másfél 
évvel a nemzetközi jog által is szen-
tesített impériumváltás előtt.

A románok december elsején 
Gyulafehérváron döntöttek az el-
szakadás mellett, ezzel szemben a 
magyarok két nagygyűlésen is az 
elszakadás ellen foglaltak állást. 
Miért bizonyult esélytelennek a 
magyar ellenállás?

A november 28-án, Marosvá-
sárhelyen gyülekező székely nem-
zetgyűlés, illetve a december 22-én 
Kolozsvárra megszervezett magyar 
nemzetgyűlés a nagyhatalmak kö-
zönyével szembesült. A kincses vá-
rosbeli nemzetgyűlés után két nap-
pal, 1918. december 24-én a román 
hadsereg bevonult Kolozsvárra. 
A kinevezett kelet-magyarországi, 
azaz erdélyi kormánybiztost, Apá-
thy Istvánt 1919 januárjáig tűrték 
meg Kolozsváron. December else-
jén megalakult a Székely Hadosz-
tály, amelynek vezetője, Kratoch-
vill Károly székely önkénteseket 
toborzott. Az Apáthy István és 
Henri Matthias Berthelot francia 
tábornok által jegyzett demarkáci-
ós vonalat megállapító Berthelot–
Apáthy-egyezmény (1918. decem-
ber 31.) a székely hadosztály és 
a román hadsereg közötti sem-
leges zónát volt hivatott előírni. 

Trianoni emlékmű. Június negyedikén Kárpát-medence-szerte települések százain emlékezik a magyarság
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