
Mit jelent magyarnak lenni Bu-
karestben? Milyen szerepe van a
sajtónak a bukaresti magyar közös-
ség életében? Milyen érvényesülési
lehetõségekkel rendelkezik egy a
diaszpórában megjelenõ magyar
újság a nacionalizmus hullámve-
résében? Ilyen érdekfeszítõ kérdé-
sekre keresi a választ Makkai Béla
könyvében, amely hiánypótló jelle-
ge miatt is rendkívül hasznos ol-
vasmánynak bizonyulhat szakmán
belül és kívül egyaránt. 

Makkai Béla felsõfokú tanulmá-
nyait az ELTE történelem-pedagógia
szakán kezdte, 1980 és 1985 között,
majd hosszú ideig az ELTE Kõrösi
Csoma Sándor Kollégiumában ját-
szott vezetõ szerepet. Doktori foko-
zatát 1995-ben szerezte, 1998-tól a
Károli Gáspár Református Egyetem
oktatója, 2005-tõl az említett egyete-
men az Új- és Jelenkori Egyetemes
Történeti Tanszék vezetõje.

A szerzõ kronológiai sorrend-
ben mutatja be a határon túli lapok
történetét. Itt csak néhányat fo-
gunk bemutatni a könyvben ismer-
tetettek közül, hogy szemléltes-
sük a szerzõ módszertanát, illetve,
hogy rávilágítsunk arra, milyen
hasznos információkkal szolgálhat
a könyv a témában érdekelteknek.
Makkai három fontos tényezõt tár-
gyal: az adott lapok anyaországhoz,

illetve a befogadó országhoz való
viszonyulását és az írott sajtót
igénylõ magyar közösségek belsõ
mûködését. 

Az elsõ, igen rövid életû regáti
magyar sajtótermék, az 1860-ban
megjelent Bukuresti Magyar Köz-
löny, amelyet az akkori Románia te-
rületén élõ csángók, iparos széke-
lyek és a politikai emigránsok igé-
nyébõl alapítottak. A lap céljai kö-
zé tartozott az anyaországgal való
kapcsolattartás, a havasalföldi,
moldvai és bukovinai magyarok
összefogása, illetve a jószomszédi
viszony ápolása. Az utóbbit az
1848-as forradalom véres emlékei
nehezítették. Ausztria jelentõs be-
folyása miatt a lapban nehéznek 
bizonyult politikai jellegû cikkeket
közölni. A közlöny sokat foglalko-
zik Románia helyzetével, informá-
ciókat közölve az uralkodóról, az
alkotmányosság fejlõdésérõl és a
modernizációs törekvésekrõl, ame-
lyekben hangsúlyozza a regáti ma-
gyarok szerepét is. Ugyanakkor a
nagyvilágban történt eseményekrõl
is tudósít – például a szárd–fran-
cia–osztrák háborúról. Ennek kap-
csán nagy hangsúlyt kap a Galacról
Olaszországba utazott magyar ön-
kéntesek sorsa is. 

Az újságra jellemzõ a higgadt-
ság, ezért nem közöl megemléke-
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zést az aradi vértanúkról, mert ez
Romániát kényes politikai helyzet-
be hozná. Fontos szerepe volt a lap-
ban a román–magyar kapcsolatok-
nak, ezt tükrözi egyes magyarok
Románia modernizálásában betöl-
tött kezdeményezõ szerepének a
hangsúlyozása. Ugyanakkor a Buku-
resti Magyar Közlöny szerepet vál-
lalt a fõvárosi magyarság összeko-
vácsolásában, iskolák alapítására
ösztönözve a magyar közösséget. 
A lap rövid életét valószínûleg a ro-
mániai sajtószabadság általános
csorbulása és az elõfizetõk hiánya
magyarázza. 

A Bukuresti Híradó már hosz-
szabb életûnek minõsült, 1876 és
1885 között jelent meg. Az elsõ két
év nehéznek bizonyult a Balkánon
ekkor zajló háborús helyzet miatt.
Míg a román médiában az oroszokat
barátokként állították be, a Bukuresti
Híradó számára a cár barátsága
nem volt ennyire egyértelmû, 1848
emléke még erõsen érezhetõ volt. Az
anyaországi újságok törökbarátsága
csak rontott a regáti magyarok meg-
ítélésében, a lap szerkesztõjét Ván-
dory Lajost le is tartóztatták oroszel-
lenes írásai miatt. Mégis, a háború
eseményeirõl való tudósítás stabil
keresletet biztosított a lapnak. 

A háború után a gazdasági válság
beköszöntésével a lap pénzügyi-
leg nehéz helyzetbe került. A csõd
a magyarországi és a romániai poli-
tikai elittel kiépített kapcsolatok
miatt nem következett be, sõt újabb
fellendülési korszak következett.
Besszarábia elvétele Vándory szkep-
ticizmusát igazolta, ennek köszön-
hetõ, hogy a román politikai elit fel-
figyelt rá. A lapnak egyébként ro-
mán változatát is elkészítették,
Gazeta de Bucureºti címmel. Ennek
viszont az lett a következménye,
hogy a román belpolitikával kapcso-
latos bármilyen téma tabuvá vált. 

Ami a lap és az anyaország vi-
szonyát illeti, elõbbi függött az ott-
honi támogatástól, viszont ez nem
jelentette azt, hogy a kormánypár-
tot nem érte egyáltalán kritika,
sokkszorozottan igaz ez, ha figye-
lembe vesszük azt, miszerint a lap
szerkesztõje a balközép szimpati-
zánsa volt. A Bukuresti Híradót fog-
lalkoztatta a regáti magyarok sorsa
is. Vándory Lajos a magyar közös-
ség megmaradását az anyaország-
gal ápolt jó viszonyban, az anya-
nyelv intézményesített tanításában
és egy felekezetek feletti civil társa-
dalom létrehozásában látta. Az
utóbbi érv azért fontos, mert a bu-
karesti magyarok összetartásáért
felelõs egyleten, a Magyar Társula-
ton belül konfliktus alakult ki a re-
formátusok és a katolikusok között.
Ez egy idõ után olyan testvérvi-
szállyá terebélyesedett, amely az
egész korszakban jellemzõ volt a
bukaresti magyar közösségre. A fe-
lekezeti konfliktus abban gyökere-
zett, hogy a reformátusok a katoli-
kus többség ellenére vezetõ pozíci-
ót foglaltak el a Magyar Társulat-
ban. A híradó megszûnésének
egyik okaként, a felerõsödõ román
egyetemista nacionalizmus mel-
lett, ez a viszály könyvelhetõ el.

A Bukaresti Magyar Újság szin-
tén a hosszabb életûek közé tarto-
zott; 1901 és 1908 között jelent
meg. A lapot az egyre fokozódó na-
cionalista érzelmek kontextusában
alapították, és mûködésére nagy ha-
tással volt a magyar kormány által
indított Romániai Akció, melynek
célja a regáti román nacionalista
sajtó által okozott károk semlegesí-
tése volt, emellett a bukaresti ma-
gyarok egységének megteremtése 
is a célkitûzései közé tartozott. Vi-
szont a Bukaresti Magyar Újság a
Romániai Akciótól függetlenül jött
létre, alapítója Bálinth János. A lap122
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eleinte a hitélettel, az egyletek mû-
ködésével és a fontosabb politikai
események közlésével foglalkozott.
A lapnak szinte minden társadalmi
osztályból volt olvasója.

A Romániai Akció sikerességé-
nek biztosítása érdekében a buda-
pesti illetékesek fontosnak tartot-
ták egy bukaresti magyar újság lét-
rehozását, amelyet a magyar állam
finanszírozna. Viszont egy új sajtó-
termék létrehozása körülményes
lett volna, ráadásul konkurenciát
jelentett volna számára Bálinth Já-
nos lapja. Ezért döntött úgy a mi-
niszterelnökség, hogy inkább a már
létezõ újság élére állítanak egy kor-
mánybarát személyt. Bálinth Já-
nost ellenzéki szimpatizánsként és
a kormánnyal szembeni gyakori bí-
rálataiért – mert ez nem volt képes
a székelyföldi kivándorlás ügyében
megoldással elõállni – megbízha-
tatlannak minõsítették. Fõ munka-
társa, Holló János ellen egyházi fe-
gyelmi eljárás indult, ami magával
sodorta Bálinth Jánost is. 

Az utóda Poliány Zoltán lett, akit
a sajtócézár Rákosi Jenõ ajánlott 
erre az állásra. Az õ feladata a ma-
gyar állam érdekeinek képviselete, a
helybeli magyarok közti botrányok
diszkrét kezelése és a befogadó or-
szág iránti hûség bizonyítása volt.
Így az újságban megjelenõ cikkek is
a magyar kormány intézkedéseit di-
csérték, és az otthoni ellenzéket
próbálták rossz színbe állítani, míg
a Romániával kapcsolatos ügyekben
mindig a fejlõdést hangsúlyozták. 

A lap megszûnését a bukaresti
magyar közösségen belüli megosz-
tottság okozta. Ezt tükrözi a Romá-
niai Hírlap alapítása, amely a kez-
detektõl háborúban állt Poliány
Zoltánnal, akit  ennek következté-
ben haza is rendeltek.

Poliány távozása után a Romá-
niai Hírlap lett a regáti magyar kö-

zösség szószólója. A lap 1907 és
1910 között jelent meg. Alapítója
és fõszerkesztõje a virágkertészet-
bõl meggazdagodott Scheier Né-
meth Ignác volt. Számára a legfon-
tosabb cél a bukaresti magyar kö-
zösség kulturális színvonalának
emelése lett. Így érthetõ, hogy az
újság sokat foglalkozott az anya-
nyelv kérdésével. Másik fontos kér-
désként az egyleti élet átláthatóvá
tételét kezelte. Ez azzal magyaráz-
ható, hogy ebben az idõszakban az
egylet pénzügyei körüli viták és
sikkasztási vádak képezték a ma-
gyar közösség fragmentálódásának
fõ okait. Az anyaország belpolitikai
életével sokat foglalkozott az újság,
fõleg a székelyföldi helyzettel, és a
kormányt szociális intézkedésekre
buzdította, az ellenzékkel szemben
kritikus volt. Az újság Románia bel-
politikai ügyeivel is foglalkozott,
alapvetõen nem volt konfrontatív,
de nem mellõzte a magyarellenes
esetek bemutatását sem. A lap rövid
mûködése alatt ambiciózus tervek-
kel állt elõ a közösségi élet alakítá-
sában. Gyakran tartottak gyûjtéseket
szegények számára, és egy iparos
takarékpénztár felállítását is tervez-
ték. Scheier nemcsak a haza iránti
hû elkötelezettségbõl hozta létre a
lapot, hanem a magyar kormány 
támogatását is szerette volna meg-
szerezni, a kezdetektõl Poliány he-
lyébe akart lépni. Ez sikertelennek
bizonyult, ugyanis a budapesti poli-
tikai körök nem bíztak meg benne.
Részben ez, részben a konfrontáci-
ós cikkek gyakorisága miatt szûnt
meg a lap.

Makkai – miközben könyvében
nagyrészt romániai újságokkal fog-
lalkozik – kitér a horvátországi ma-
gyarok újságjának, a Szlavóniai
Magyar Újságnak a tárgyalására is.
Ez a lap 1908 és 1918 között mûkö-
dött. A demográfiai növekedés mi-
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att ebben a korszakban sok magyar
vándorol ki Horvátországba. A be-
fogadó országban ezt magyarosítási
szándékként értelmezték, így a ki-
sebbségben lévõ magyaroknak a
túlfûtött nacionalizmus veszélyé-
vel kellett szembesülniük. A ma-
gyar jogvédelem és az unionizmus
erõsítésének érdekében jött létre a
Szlavóniai Akció. Ennek céljai kö-
zé tartozott egy magyar médiaorgá-
num létesítése Horvátországban. 
A már említett Poliány Zoltánt ro-
mániai tapasztalata miatt bízta meg
a miniszterelnökség. A terv ko-
molyságát tükrözi az a tény, hogy
az akkori magyar miniszterelnök,
Khuen-Héderváry Károly megkérte
a horvát bánt, hogy támogassa
Poliányt, illetve a MÁV munkásai
azt a megbízást kapták, hogy osz-
szák szét az újonnan megjelenõ új-
ságot. Az újság legfõbb célja a ma-
gyarság jogainak védelme volt, ezt
viszont önmagában nem tudta el-
látni, szükség volt a kormány párt-
fogására. A regáti nacionalista újsá-
gok támadásainál jóval durvábbak
érték itt Poliányt, de erre sikerült
mindig higgadtan válaszolni, ugyan-
akkor a befogadók iránti hûséget is
megfogalmaznia. A lap vállalkozás-
ként jól mûködött még a világhábo-
rú idején is, csúcspontján ötezer
elõfizetõje volt, és két melléklapot
is mûködtetett. Viszont a világhá-
ború végére beköszönt súlyos inflá-
ciót és az elszakadást nem élte túl.

A kötet általános értékeléssel,
illetve a regáti magyarság szerzõ ál-
tal megrajzolt identitásképével vég-
zõdik. Makkai Béla elemzi a lapok
színvonalát, a szerkesztõk felké-
szültségét, valamint a regáti újsá-
gok alacsony elõfizetõi számát tár-
gyalja. A munka az alábbi követ-
keztetéssel zárul: az anyaországnak
nem sikerült felhasználni kellõkép-
pen a külföldi magyar sajtó által

nyújtott információkat, amivel kor-
rigálhatta volna nemzetpolitikáját. 

Egy-egy könyv esetében az em-
ber néha nem olvassa el az utószót.
Ebben az esetben ez súlyos hiba
volna, ugyanis az Apró István által
írt utószó rendkívül elgondolkodta-
tó. Ebben a történész helyzetének
megváltozását tárgyalja egy olyan
világban, amelyben a média nem a
valóságot akarja visszaadni, hanem
teremti azt. Miért lettek a történe-
lem eseményeibõl hírek? Ilyen jelle-
gû kérdések rendkívül érdekessé te-
szik a könyv utolsó néhány oldalát.

Úgy vélem, a kötet legnagyobb
erõssége az alaposság, ami már az
elõszóban is feltûnik. Az alkalma-
zott magyarázó lábjegyzetek rend-
kívül hasznosak azok számára,
akik nem jártasak Románia törté-
nelmében. Dicsérendõ az is, hogy
a szerzõ minden helyi eseményt
nagyobb történelmi kontextusban
tárgyal. Az alaposság igényét alá-
támasztja az a tény is, hogy min-
dig kitér az újságok formai megje-
lenítésére is. Fontos megemlíteni
azt is, hogy a magyar véleménye-
ket mindig román újságok vélemé-
nyével árnyalja. Az alaposság 
viszont nem teszi kevésbé olvas-
mányossá a könyvet, sõt a sok lap-
idézet csak fokozza az olvasó ér-
deklõdését. A könyv másik erõssé-
ge az, hogy nemcsak leíró jelleggel
mutatja be az eseményeket, hanem
elemzi-értékeli is ezeket. A követ-
keztetések sosem elhamarkodot-
tan születnek, a szerzõ a problé-
mákat mindig a teljes komplexitá-
sukban tárgyalja.

Kritikát fõleg a könyv formai
megjelenésével kapcsolatban lehet
megfogalmazni. Kétségtelen, hogy a
sok jegyzet alaposságra vall, viszont
nem mindig szükséges a legjelen-
téktelenebb eseményt is lábjegyzet-
ben említeni. Hasznos lett volna vi-124
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szont még néhány kép a tárgyalt saj-
tótermékekrõl, személyekrõl. 

Ami nem formai hiba, de mégis
megemlítendõ, az a regáti magya-
rok identitásképe, amivel érdemes
lett volna részletesebben foglalkoz-
ni. A szerzõ az utolsó fejezetben
tárgyalja ezt, röviden megállapítva,
hogy a regáti magyaroknál nem 
létezett biztos pont a „haza” foga-
lom vonatkozásában. Ezt a megál-
lapítást érdemes lett volna jobban
kifejteni. 

Végezetül megállapíthatjuk, hogy
Makkai Béla munkája hiánypótló
értékû, és sok kutatás számára kiin-
dulópontként szolgálhat. Különös-
képpen a sajtótörténettel foglalko-
zók számára lehet hasznos olvas-
mány. Ajánlom azonban a könyvet
azoknak is, akiket a regáti magyar
egyleti élet érdekel, de akár az egy-
háztörténészeknek vagy azoknak is,
akik a román–magyar viszony ala-
kulására kíváncsiak.

Szabó Zsolt 
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