
A Máramarossziget–Zilah–Csúcsa–
Zám közötti vonal 1919 húsvétjáig 
maradt fenn a székely hadosztály 
három hónapon át tartó kiállásá-
nak köszönhetően. A januári és a 
márciusi Vix-jegyzékek – a nagyha-
talmak által uralt Párizsi békekon-
ferencia nevében átadott jegyzékek 
– a magyar közigazgatás és hadse-
reg visszavonulását parancsolták. 
Ez januárban a Károlyi-, március-
ban pedig a Berinkey-kormány bu-
kását okozta. A székelyeket kevés 
utánpótlással és némi munícióval 
látták el, ilyenformán a hadosz-
tálynak nem volt lehetősége tarta-
ni a frontot. A Tanácsköztársaság 
kikiáltásával a nemzetközi poron-
don tovább romlottak a magyar 
szempontok.

Mikor döntötték el az 1920. jú-
nius 4-én aláírt békeszerződésben 
rögzített területek határait?

A párizsi békekonferencia 1919. 
január 18-án ült össze a vesztesek 
nélkül, miközben teljes jogú tag-
sággal látták vendégül a szerb, a 
román és a csehszlovák kormányt. 
Sőt, az ukrán kormány is jelen volt. 
A vesztesek – a németek, az osztrá-
kok, a bolgárok, a törökök és a ma-
gyarok – nem kaptak meghívást. A 
békekonferencia első két hónapjá-
ban – vagyis már a Tanácsköztár-
saság kikiáltása előtt – nagyjából 
megrajzolták a vesztes államok új 
határait. Az utódállamok közti vita 
elsősorban a részletekről zajlott: 
például a Bánság arányos felosztá-
sa a szerbek és a románok között. A 
békekonferencián a Ion I. C. Brăti-
anu miniszterelnök vezette román 
küldöttség elszánt diplomáciai 
harcot folyatott az 1916-os antant–
román titkos szerződésben nekik 
ígért területekért, vagyis a Tiszáig 
terjedő térség minden négyzetkilo-
méteréért. 1919 márciusában Pasic 
szerb külügyminiszterrel folyt a 
perpatvar a Bánság hovatartozá-
sa miatt. Amikor kiderült, hogy a 
feszült patthelyzetből nem sikerül 
kikászálódni, a román miniszter-
elnök rávette a román királynét, 
hogy kíséretével, lányaival és ud-
varhölgyeivel látogasson Párizs-
ba és Londonba. A Ritz Hotelben 
megszálló, legújabb divat szerint 
öltözködő királyné a párizsi lapok 
címoldalaira került, az általa adott 
fogadások eseményszámba men-
tek. Személyesen találkozott a kor 
legnagyobb politikusaival, köztük 
Wilsonnal és Clemenaceau-val 
is. A januári és a márciusi jegyzé-
ket betetőzte a június 7-i Clemen-
ceau-jegyzék, amely gyakorlatilag 
Magyarország trianoni határait a 
szerződés aláírása előtt kereken 
egy évvel írásba foglalta.

Melyek voltak az 1918. decem-
beri román katonai bevonulás 
első következményei?

Jellemző, hogy az Erdélybe 
bevonuló román hadsereg fi ttyet 
hányt a belgrádi katonai konven-
cióra és a fegyverszüneti egyez-
ményre. Vállalt kötelezettségei 
ellenére a legtöbb erdélyi város-
ban a román állam 1919 januárjá-
tól átvette a helyi közigazgatást. 
Egy „átnevező bizottság” bevo-
násával átkeresztelték a szimbo-
likus tereket és utcákat. Legké-
sőbb Székelyudvarhely adta be 

a kulcsot: a színtiszta magyar 
városba utoljára neveztek ki ro-
mán prefektust és polgármestert. 
A Gyulafehérváron megalakult 
és előbb Nagyszebenben szé-
kelő Kormányzótanács a szász 
Rudolf Brandsch kivételével az 

erdélyi román politikai, egyházi 
és pénzintézeti elitből állt. Szék-
helyét 1919 derekán helyezte át 
Kolozsvárra. A kormányzótanács 
első rendeletei törvényerejűek 
voltak, ugyanakkor érvényben 
hagyták a monarchia jogrendjét. 
Az autonóm kormányzást viszont 
csorbította, hogy a bukaresti kor-
mány számára a királyi rendelet 
fenntartotta a kulcságazatok 

– külügy, hadügy, infrastruktú-
ra, kommunikációs technológia 
(táviratszolgálat, posta) és szál-
lítás – kormányzási monopóli-
umát. Az úgynevezett Nagy-Ro-
mánia gyakorlatilag kész tények 
elé állított mindenkit azzal, hogy 
az első parlamenti választásokat 
minden tartományban egyszerre 
szervezte meg 1919 novemberé-
ben, több mint fél évvel a triano-
ni békeszerződés aláírása előtt.

A magyar jogkövetelések eluta-
sítása kapcsán a Gyulafehérvári 
nyilatkozatban vállalt kötelezett-
ségek be nem tartását szokták 
számon kérni a román politikuso-
kon. Született nemzetközi érvényű 
kisebbségvédelmi szerződés is?

A trianoni szerződés részeként 
jött létre a Kisebbségi és Kereske-
delmi Szerződés, amelyet az 1919. 
novemberi parlamenti választá-
sokon megválasztott kormányzó 
többség miniszterelnökének, Ale-
xandru Vaida-Voevodnak a meg-
bízottja, Constantin Coandă tábor-
nok írt alá 1919. december 9-én. 
A szerződés a kisebbségvédelmet 
a Népszövetség Tanácsának és a 
Népszövetség keretében létreho-
zott Hágai Állandó Nemzetközi 
Bíróság igazságszolgáltatásának a 
felügyelete alá helyezte. A tárgya-
lások során megpuhított 12 parag-
rafusból álló kisebbségvédelmi 
szerződés első nyolc pontja volt 
jogilag kötelező Románia számá-
ra, azok a részek, amelyek egyéni 
jogokat biztosítottak a nemzeti 
és vallási kisebbségek számára. 
A kisebbségvédelmi szerződés 
további négy pontja – amelyek 
közösségi jogokat irányoztak elő, 
köztük „a székely és szász közü-
letek számára vallási és tanügyi 
helyi autonómiát a román állam 
ellenőrzése mellett”, illetve más 
kollektív (nyelvhasználati, arányos 
képviseleti) jogokat tettek volna 
lehetővé – a diplomáciai csörte 
és az intim levelezések nyomán 

annyira ki lettek lúgozva, hogy 
már nem voltak alkotmányerejű 
módon kötelezővé téve Románia 
számára. Ezek után a román parla-
ment tiszta szívvel ratifi kálhatta a 
trianoni szerződést, ugyanis Mária 
királyné levelezései révén sikerült 
megpuhítani és kilúgozni annak 
kisebbségvédelmi záradékait. A 
szerződés mindazonáltal kötelező 
maradt Románia számára, de az 
elmúlt száz évben ritkán hivatkoz-

tak rá nemcsak többségi, hanem 
magyar kisebbségi oldalról is. A 
minduntalan emlegetett Gyulafe-
hérvári nyilatkozatokhoz képest 
ez a kisebbségvédelmi záradék a 
maga megpuhított formájában is 
nemzetközi jogilag kötelező érvé-
nyes dokumentum maradt.

A békeszerződés tárgyalásai 
során felmerült-e némi jóindulat a 
magyar fél iránt?

A békekonferencián a franci-
ák is rájöttek, hogy óriási tévedés 
a korábbi nagy gazdasági egysé-
geket felszabdalni. Viszont abból 
kifolyólag, hogy 1917 decemberétől 
1919 végéig a szovjet Oroszország 
elleni hatékony fellépés volt az 
egyetlen és legfontosabb szempont 
a franciák számára, ezek az érde-
kek háttérbe szorultak mind a brit, 
mind a francia részről. Ha voltak is 
enyhítési próbálkozások, az 1919. 
júniusi Clemenceau-jegyzék óta ér-
vényes szigorú határmegvonások 
maradtak érvényben. Az aprócska, 
helyi szintű határvonal-kiigazítá-
sok a bizottságok hatáskörébe ke-
rültek, ám a brit, francia, olasz és 
japán szakértők ritkán döntöttek 
Magyarország javára. A hajózha-
tónak titulált Latorca miatt maradt 
Sátoraljaújhely állomás nélkül, és 
számos más falu szántóterülete és 
legelője esett a hermetikus elzárt 
határ túloldalára. Számtalan he-
lyen hidak és közutak szűntek meg 
azáltal, hogy az országhatár sem-
miféle logika nélkül keresztülvágta 
azokat.

Az új határok nemcsak a meg-
csonkított Magyarország gazda-
ságát, hanem az utódállamokét is 
ellehetetlenítették. Mennyire volt 
esély átmeneti enyhítésre, például 
szabadkereskedelmi övezetre?

Ennek a lehetősége akkor me-
rült fel, amikor a gazdasági szakér-
tőknek sikerült egy-egy paragrafust 
becsempészniük a békeszerződé-
sekbe, amelyek lehetővé tették vol-
na, hogy 1925-ig az utódállamok, 
illetve Ausztria és Magyarország 
között fennmaradhasson egy vám-
unió. Pontosabban megadták az 
utódállamoknak azt a lehetőséget, 
hogy saját belátásuk szerint dönt-
senek. Ám ahogy Beneš cseh kül-
ügyminiszter mondta, a csehek és 
a szlovákok nem pusztán politikai, 
hanem gazdasági függetlenségre is 
törekednek. Miközben Ausztria és 
Magyarország valutája soha nem 
látott infl ációval küszködött – az 

osztrák és magyar lakosság gya-
korlatilag éhezett –, a cseh állam 
kegyelemből hagyott jóvá keres-
kedelmi szállítmányokat Ausztria 
irányába, Magyarország számára 
még ennél is ritkábban. 1920-ban 
Csehszlovákiát Jugoszláviával, a 
következő évben pedig Romániát 
Csehszlovákiával és Jugoszláviá-
val összekötő (kisantant) katonai 
szerződések egyáltalán nem tar-
talmaztak ilyen irányú gazdasági 
záradékokat. A kisantant-államok 
csupán katonailag fogtak össze 
egy Habsburg-restauráció ellen és 
Magyarország esetleges revíziós 
törekvéseivel szemben. Miközben 
az Osztrák–Magyar Monarchia ön-
ellátó volt, az új utódállamok saját 
nemzeti iparukat és egész gazda-
ságukat elitjük megerősítésére, 
valamint a konkurencia kiszorítá-
sára használták fel. Nem is annyira 
magas vámtarifákat alkalmaztak, 
hanem nagy előszeretettel vezet-
tek be például állategészségügyi és 
fogyasztóvédelmi korlátokat, ame-
lyekkel hosszú időre teljes behoza-
tali tilalmat rendeltek el.

A román fennhatóság alá került 
Erdélyben hogyan boldogultak a 
magyarok?

Kihasználva a nemzetközi 
joghézagokat, az erdélyi közigaz-
gatás átvételével Románia az új 
államra teendő esküt megtagadó 
tisztviselőket tömegesen elbo-
csátotta. Rengeteg magyar állami 
tisztviselő számára kegyetlen és 
ellehetetlenítő körülményeket te-
remtett. A Románia által elcsatolt 
területekről mintegy kétszázezer 
tisztviselő menekült Magyaror-
szágra. A tisztviselők közül egy 
elég tekintélyes hányad viszont 
helyben maradt és segített a he-
lyi intézmények szervezésében. 
Például Bocsánczy László, Valkó 
Lajos, Drexler Béla és Hargittay 
Bertalan banktisztviselők és jogá-
szok, ügyvédek vagy Láday István 
ítélőtábla-bíró a magyar intézmé-
nyek – elsősorban a bankok, egy-
házak és szövetkezetek, biztosító 
intézetek – testületi, jogi és pénz-
ügyi autonóm működésének a 
kereteit teremtették meg. Meg kell 
említeni Gyárfás Elemért (az Erdé-
lyi Bankszindikátus alapító elnö-
ke) és Jakabff y Elemért (Magyar 
Kisebbség folyóirat-alapító), akik 
Kós Károllyal együtt a legismer-
tebbek a helyben maradók közül.

Hunyadi Attila Gábor kolozsvári történész szerint
a trianoni szerződés kisebbségi záradékát teljesen kilúgozták

Magyar biztosítószövetkezet plakátja. Trianon után
az erdélyi magyarságnak mindent újra kellett szerveznie
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→ Miközben az Oszt-
rák–Magyar Monarchia 
önellátó volt, az új 
utódállamok saját nem-
zeti iparukat és egész 
gazdaságukat elitjük 
megerősítésére, valamint 
a konkurencia kiszorítá-
sára használták fel. Nem 
is annyira magas vám-
tarifákat alkalmaztak, 
hanem nagy előszeretet-
tel vezettek be például 
állategészségügyi és fo-
gyasztóvédelmi korláto-
kat, amelyekkel hosszú 
időre teljes behozatali 
tilalmat rendeltek el.
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