
Mottó: „minden történeti pillanatban van mérlege 
nemcsak a tényleges helyzetnek, hanem a valóságban 
benne rejlő lehetőségeknek is, melyek megvalósítása nem 
szükségszerű, hanem erőfeszítés és jóakarat kérdése.”  
(Bibó István)2

»„Volt egyszer, hol nem volt, mesék
Tündérországa táján
Volt egyszer egy csodálatos
Szépséges-szép királylány”3

„Szüleinek egy-sarja volt
És mindenek közt drága,
Mint Szűz a szentek, s mint a hold
A csillagok sorába’«4

Ezekkel a varázslatos, balladás sorokkal kezdődik a 
román irodalom egyik legnagyobb alakja, Mihai Emi-
nescu (1850–1889) legismertebb, s minden bizonnyal 
leghatásosabb, 1883-ban keletkezett fi lozófi kus költe-
ménye, a Luceafărul (Az esticsillag), amely megannyi 
nagy költőnk és műfordítónk (Áprily Lajos, Berde 
Mária, Franyó Zoltán, Kis Jenő) tolmácsolásában 
minden magyar olvasó számára is hozzáférhető.

Nem, az alant következő szöveg nem irodalom-
történeti traktátus, hanem csupán rövid, fi gyelem-
felkeltő bevezető/előszó kíván lenni egy tavaly 
megjelent szigorúan történeti munka5 második 

1 A fogoly Bibó vallomásai az 1956-os forradalomról. 
Összeállította Kenedi János; előszó: Kende Péter. 
Budapest, 1996, 1956-os Intézet, 185.
2 A szöveg némileg rövidített változatát lásd – Bevezető 
címmel – Koszta István: Nem [csak] Erdély volt a tét II. Má-
ria román királynő párizsi követsége 1919. Budapest, 2011, 
Kárpátia Stúdió, 13–28.
3 Áprily Lajos fordítása. In: A román irodalom kis tükre. 
Második kötet. A XIX. század második felének irodalma. Szer-
kesztette Mihai Gafi ţa és V. András János. Bukarest, 1963, 
Irodalmi Könyvkiadó, 199. (a továbbiakban: Áprily.)
4 Berde Mária fordítása. In: Román költők antológiája. 
Válogatta és szerkesztette, az utószót és az életrajzi 
jegyzeteket írta Köpeczi Béla. Budapest, 1982, Kozmosz 
Könyvek, 168. (a továbbiakban: Berde.)
5 Koszta István: Nem (csak) Erdély volt a tét – kései tudósí-
tás a párizsi konferenciáról. Csíkszereda-Budapest, 2010. 
május–június, 312 old. (a továbbiakban: Koszta 2010)

részéhez, amelynek már az alcíme is sokatmondó: 
Nem (csak) Erdély volt a tét II. nem is beszélve a ta-
lányos főcímről: Királyi követ Párizsban – 1919. Sze-
rencsénkre a két mű szerzője, a Gyulafehérvárott 
1945. augusztus 11-én született és jelenleg Csík-
szeredában élő Koszta István rögvest fellebbenti a 
fátylat második kötetének rejtélyes főszereplőjéről. 
A belső címlapon ugyanis ez olvasható: Levelek, 
feljegyzések, levéltári okmányok, emlékiratok, napló-
részletek Mária román királynő párizsi követjárásáról. 
S mivel a könyv borítóján egy jó minőségű korabeli 
fotó formájában a hajdani Edinburgh-i hercegnő 
vonzó arcvonásai is közszemlére tétetnek, e sorok 
írója is bevallhatja: e – csupán a mi Erzsébet király-
nénkhoz hasonlítható – valóban „királynői jelen-
ség” képmása láttán éledtek fel benne Eminescu 
halhatatlan strófái, amelyek a román eredetiben 
még szebbek, még szívbemarkolóbbak, mint anya-
nyelvünkön.6 A román változat (s Eminescu csak 
József Attiláéhoz mérhető géniusza) ráadásul még 
többet is mond, mint Áprily Lajos fordítása: nagy 
birodalmi rokonságról („din rude mari împărăteşti”)7 
regél, ami Viktória brit anyakirálynő (1837–1901) 
1875. október 25-én a Kent grófságban lévő East-
well Parkban született bájos unokalányáról8 – s V. 
György angol király (1890–1936) unokahúgáról9 – 

6 „A fost odată ca’n poveşti/A fost ca nici odată/
Din rude mari împărăteşti/O prea frumoasă fată/./
Şi era una la părinţi/ Şi mândră ’n toate cele/Cum e 
Fecioara între sfi nţi/ Şi luna între stele.” Mihai Emi-
nescu: Luceafărul In: Mihai Eminescu: Poezii. Ediţie 
revăzută de Ion Scurtu. Bucureşti, é. n., Editura Librăriei 
„Universale” Leon Alcalay, 161.
7 Lásd az előző jegyzetben (a kifejezés elsődleges értel-
me „császári”, de „birodalmi’-nak is értelmezhető, annál 
is inkább, mert a leendő Regina Maria nagyanyja 1876-tól 
India császárnője is volt, anyai nagyatyja pedig nem 
más, mint II. Sándor, minden oroszok cárja! Lásd erről a 
8. és a 9. számú jegyzeteket is.
8 Mária királynő élete 63. évében 1938. július 18-án 
hunyt el Sinaiaban. Lásd Koszta 2010, 29. (az 55. számú 
jegyzetben.)
9 Erről ezt írja Scotus Viator: „on the 10 January 1893 
Prince Ferdinad was married to Princess Maria of Edin-
burgh, the grand-daughter at once of Queen Victoria 
and of Tsar Alexander II and niece of the king’s close 
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lévén szó alighanem telitalálat. A forgandó szeren-
cse (és a román nemzetépítés esélyei) szemszögé-
ből mindenképpen.10

Az már más lapra tartozik, hogy az észvesztően 
szép, szőke hajú, ibolyakék szemű leányka11 az 
eminescui remekmű születése pillanatában, 1883-
ban, mit tudhatott leendő hazájáról, miközben – a 
nyarakat rendszerint az angol királyi család Wight 
szigetén fekvő Osborne-i kastélyában töltvén – a 
Sax-Coburg-Gotha (1917-től Windsor) dinasztia 
leszármazottaival, s velük egyívású egyéb, az ifjú 
hercegekkel és hercegkisasszonyokkal csaknem 
egyenrangú arisztokrata-csemetékkel – köztük a 
főhősnőnknél alig egy évvel idősebb leendő Sir 
Winston Leonard Spencer Churchill-el (1874–1965) 
– mezítláb tapicskolt a La Manche-csatorna tenger-
parti homokjában…12

Gyaníthatóan szinte semmit, s nem elsősorban 
azért, mert nyolc-tíz éves kislányok ritkán forgat-
nak vaskos földrajzi atlaszokat; inkább amiatt, hogy 
– meglehet – az az ország, amelynek Ferdinand de 
Hohenzollern-Sigmaringennel 1893. január 10-én 
kötött házassága révén 1914. október 10. és 1927. 
július 20. között majd királynője lesz, a szó szoros 
értelmében még „nem volt a térképen”… Hiszen, 
gondoljunk csak bele, maga a fogalom – Románia 
– neve 1816-ban jelent meg először nyomtatásban, 
akkor is újgörög nyelven; román nyelvű említéséig 
ismereteink szerint 1838-ig várni kell, államjogi ka-
tegóriává – Moldva és Havaselve 1859. január 24-i 
egyesülése/egyesítése, majd a két vajdaság külön 

friend and kinsman the late Emperor Frederick.” Lásd 
R. W. Seton Watson. A History of the Roumanians from 
Roman Times to the Completion of Unity. Cambridge, 1934, 
University Press, 369. (a továbbiakban: Seton-Watson.)
10 Scotus Viator szavaival: „From the dynastic point of 
view this not only brought added prestige to Roumania, 
but seemed a fresh move towards the Triple Alliance, 
both in view of the close kinship between the British and 
German royal familes and of the apparent strenghtening 
of political ties between their respective countries during 
the second Salisbury ministry: while the mother of the 
future queen linked her with the court of Russia.” Seton-
Watson, 369.
11 Vö. Czigány Lóránt: Ibolyakék szempár. Heti Válasz, 
2004/45., 47–48.(Diana Mandache: Later Chapters of my Life. 
The Lost Memoir of Queen Marie of Romania. Sutton Publis-
hing 2004 című könyvének rövid ismertetése.) Szépségét 
és sokoldalúságát, valamint az egyéniségéből sugárzó 
életörömet Scotus Viator így örökíti meg: „Her own 
beauty, versatility and joie de vivre soon won many hearts.” 
Seton-Watson, uo. (kiemelés az eredetiben – franciául!)
12 Lásd Koszta István: Királyi követ Párizsban – 1919. Nem 
(csak) Erdély volt a tét II. Budapest-Csíkszereda, 2011, 122. 
(a 272. számú jegyzetben.) (a továbbiakban: Koszta 2011) 

adminisztrációjának fokozatos megszüntetése kö-
vetkeztében – 1862-ben válik, míg – I. Hohenzol-
lern-Sigmaringen Károly [1866. április 8-tól a Dunai 
Egyesült Fejedelemségek, angol nevén: The United 
Principalities of Moldavia and Walachia „uralkodó 
hercege” (Prince régnant)] 1881. március 14-i király-
lyá koronázásával – csak 1881-ben veszi föl a Román 
Királyság (Regatul României) nevet.13

Vagyis minden rosszhiszeműség nélkül szö-
gezhetjük le, hogy történelmileg vadonatúj kép-
ződményről van szó, amely jobbára még csak az 
álmok és vágyak (s persze az intenzív politikai 
tervezgetések) szintjén létezett, amiként a modern 
román nemzet sem volt még egyéb akkortájt – Bene-
dict Anderson elhíresült kifejezésével – elképzelt 
közösségnél (imagined community).14 Tegyük tüs-
tént hozzá: akárcsak a magyar!

Újabb nehezen megválaszolható kérdés, hogy 
a csodaszép brit hercegkisasszony,15 akinek édes-
anyja – a Romanov családból származó Maria 
Alekszandrovna nagyhercegnő – révén, mint már 
olvashattuk, orosz (és német) vér is csörgedezett 

13 Lásd Mircea Babeş–Ion Calafeteanu–Christi-
an Popişteanu–Şerban Rădulescu-Zoner–Valeriu 
Stan–Nicolae Stoicescu: Politica externă a României. 
Dicţionar cronologic. Bucureşti, 1986, Editura Ştiinţifi că 
şi enciclopedică, 141. (a továbbiakban: Dicţionar 
cronologic.) A fogalom újkeletűségének további jele, 
hogy a jelenlegi angol elnevezés – Romania – csupán a 
múlt század nyolcvanas éveiben rögzült, addig többnyi-
re a Rumania alak, ritkábban a Roumania forma szerepelt 
a szomszédaink történetét tárgyaló kiadványokban. (Ál-
lításunk még egy olyan kis minta alapján is ellenőrizhe-
tő, mint jelen bevezető jegyzetanyaga, hiszen a fi gyelmes 
olvasó mindhárom változatot megtalálhatja benne!)
14 Lásd Benedict Anderson: Imagined community. 
Refl ections ont he Origin and Spread of Nationalism. Lon-
don–New York, 1991 [1983], Verso. Magyar változata: 
Elképzelt közösségek. Gondolatok a nacionalizmus eredetéről 
és elterjedéséről. Fordította Sonkoly Gábor. Budapest, 
2006, L’Harmattan–Atelier.
15 A leendő Regina Maria szépsége mindenkinek szemet 
szúrt, bárki találkozott vele. Egy Bukarestben több 
alkalommal és több minőségben (a húszas évek elején 
már nagykövetként) is szolgáló magyar diplomata, 
Hory András ügyvivő korában, föltehetően még az 
első világháború előtt, ilyennek látta – s emlékiratai 
egyik kiadatlan passzusában az akkor érvényben lévő 
helyesírással meg is örökítette – „Mária angol királyi 
hercegnő”-t: „Feltűnően szép, eszes asszony, elsőrangu 
lovas volt, akinek kegyeiért sokan versenyeztek és 
bizony nem egy fi atal diplomatát kellett mint »persona 
non gratá«-t hirtelen más állomáshelyre áthelyezni, 
ha tulságosan belefelejtkezett a Principessa Maria 
hipnotikus erővel biró, csodás szemeibe.” Hory András: 
A Belmagyar utcától a Dísztérig (1909–1919). Gépirat, 
MTA Könyvtára, Kézirattár, Ms. 10.864/2., 152. fol.
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ereiben, s csupán 1892 késő őszén került Buka-
restbe, mennyiben tekinthető románnak, jóllehet új 
hazáját és annak népét annyira megszerette, hogy 
angolul és franciául vezetett naplóiban szinte min-
dig ez a kifejezés szerepel – románul (s nem egy-
szer nagybetűvel): „ţara mea”16… Mint ahogy az a 
tény sem tartozik keleti s dél-keleti szomszédaink 
kézikönyveinek kiemelt témái közé, hogy nem 
csupán az első román koronás fő, I. Hohenzollern Ká-
roly (1839–1914) nem született (az akkor még nem 
is létező) Romániában, hanem unokaöccse, a má-
sodik román uralkodó, Ferdinand de Hohenzollern 
is a dinasztia sasfészkében, Sigmaringenben látta 
meg 1865-ben a napvilágot… S bár erejüket meg-
feszítve próbáltak alkalmazkodni, sőt, a felesége 
által „Nando”-nak szólított Ferdinand románul is 
kitűnően megtanult, végeredményben mindketten 
meglehetősen idegenül mozogtak a bukaresti elit 
akkoriban még igen keleties, a rossz emlékezetű 
fanarióta kor (1711–1821) jó néhány negatív voná-
sát magánviselő, a nyugat-és közép-európai men-
talitástól jelentősen eltérő, s ennél fogva számukra 
(is) nagyon nehezen értelmezhető egzotikus vilá-
gában…

A sajátos bukaresti couleur locale a Havaselvére 
(Munténiába) a XIX. század elején-közepén, majd 
az 1918–1920-as „Nagy Egyesülés” után kivándo-
rolt erdélyi román értelmiségi és politikus nemzedé-
kekben ugyanazt a hatást keltette, mint amit fél év-
századdal korábban a fejedelemségekbe vetődött 
magyar emigránsokban! Erre kiváló példa Koszta Ist-
ván előző könyvének főszereplője, Alexandru Vai-
da-Voevod (1872–1950) is, aki hosszú, többnyire 
szarkasztikus, olykor maliciózus oldalakat szentel 
regáti élményeinek.17 A jelenség időnként annyira 
kétségbe ejtette őket, hogy olykor nyomdafestéket 
nehezen tűrő kifejezésekre ragadtatták magukat, 

16 „Az én országom” (román). Azt azért érdekesnek 
tarthatjuk utólag, hogy az ezzel egyenértékű, de na-
gyobb érzelmi azonosulást feltételező „patria” (haza) 
szót viszont nemigen használta… Sőt, egy darabig – hi-
szen anyja révén maga is Romanov-származéknak minő-
sült (sőt, egyenesen a „jobbágyfelszabadító” II. Sándor 
cár unokája volt!) – azzal az ötlettel is kacérkodott, hogy 
megpályázza az októberi forradalom zavaros eseményei 
során megüresedett orosz trónt… (Koszta 2011, 142.)
17 Lásd Alexandru Vaida-Voevod: Memorii. I–IV. 
A szöveget gondozta, az előszót, a jegyzeteket és a 
kommentárokat írta Alexandru Şerban. Cluj-Napoca, 
1994, 1995, 1997, 1998, Editura Dacia (a továbbiakban: 
A. Vaida-Voevod I–II–III–IV. [A köteteken a szerző neve 
kötőjel nélkül szerepel.]. A hivatkozott passzusokat lásd: 
A. Vaida-Voevod II., 76–80., 166–169.; III., 153–154.; IV., 
139., 142–144., 166., 189–190., 199–200., 206–208.)

mint például maga Voevod, aki egy helyütt18„ma-
halaua sufl etească” (körülbelül: kültelki szellemi-
ség, a „lealjasulás” értelmében) súlyosan sértő ösz-
szefoglaló névvel illette ezt a mentalitást. A kiváló 
megfi gyelőképességű, s a tollal is jól bánó erdélyi 
román politikusnak sikerült egyetlen bekezdésbe 
sűríteni két tűz közé szorult politikus nemzedéké-
nek áthidalhatatlan erkölcsi dilemmáit: „Bukarest-
ben káoszra találtunk, mely maga volt a közélet 
alapja. Úgy éreztük magunkat, mint a bolondok 
házában. A bennszülöttek mindezt természetesnek 
és jónak találták. A mi koncepciónkban ők a kor-
mányzati tapasztalat hiányát látták. Számukra mi 
az ellenzék emberei voltunk […] valamiféle eszelős 
[erdélyi] parasztok, szánalmas, deklasszált hazát-
lanok. Nem mondták ugyan, de éreztették velünk 
társadalmi és politikai alacsonyabbrendűségünket. 
A magyar »grófok« nagyzási hóbortja a velük való poli-
tikai és szokványos érintkezés során demokratikus volt 
az akkori idők politikai parvenüinek krémjéhez képest.”19

A regátiak is érezték a „hegyeken túli testvérek” 
fenntartásait, Vaida egyik legnagyobb bukaresti 
ellenlábasa – a Ion Brătianu örökébe lépett, a Vas-
gárdisták által élete virágjában kegyetlenül legyil-
kolt tehetséges Ion Duca (1879–1933) – így ír erről, 
azoknak a napoknak hangulatára emlékezve, ami-
kor, 1919 novemberében, először hívták össze teljes 
ülésre Nagy-Románia parlamentjét: „Az erdélyiek 
úgy óvakodtak tőlünk, akárha pestisesek lettünk 
volna”, s a pártpolitikai okokon túl e tartózkodás 
okait „a rejtett [erdélyi] felsőbbrendűségben, a re-
gionalizmusban, valamint Maniu20 és Vaida min-
den regáti sajátossággal szembeni megvetésében” 
jelölte meg,21 amit azzal a tagadhatatlan ténnyel 
hozott összefüggésbe, hogy – úgymond – „a Régi 
Királysággal ellenséges magyar szellemiségben 
nevelkedtek”.22

18 A. Vaida-Voevod IV., 189–190.
19 A. Vaida-Voevod II., 15. (Az én kiemelésem! – B-K. 
B.). Ezt a szövegrészt saját fordításában Koszta István 
is idézi tavaly megjelent ugyancsak fi gyelemre méltó 
könyvében, Koszta 2010, 164–165.
20 Iuliu Maniu (1873–1953) Vaida-Voevod mellett a 
legjelentősebb erdélyi román politikus, Vaida barátja 
és bizalmasa, az Erdélyi Román Kormányzótanács 
(Consiliu Dirigent) elnöke. Vaida hozzá intézett jelenté-
seit dolgozta fel Koszta István már többször hivatkozott 
2010-es könyvében (Koszta 2010), további életrajzi adata-
it lásd uo. 26. (a 39. számú jegyzetben.)
21 I. G. Duca: Amintiri politice. Vol. III. München, 1982, 
Jon Dumitru Verlag, 194.
22 Uo. 152. Ezt a kétségtelenül felemás erdélyi román 
attitűdöt egy ízben – igaz, meghatározott politikai céllal 
és kényes lélektani helyzetben: az ország megcsonkítása 
és Erdély bekebelezése ellen a pesti román nagykövetség 
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E passzusokat azért is idéztük, hogy érzékeltes-
sük, ha még az erdélyi románság tehetséges, kitűnő 
szimatú, minden hájjal megkent politikusainak is 
milyen embert próbáló feladat volt a „regáti” kör-
nyezetben való eligazodás, könnyen elképzelhető 
mennyi nehézséget, mekkora fejtörést okozhatott 
mindazoknak, akik – akárcsak Mária királynő, és 
férje „Nando” Hohenzollern (1865–1927) – az euró-
pai kontinens szerencsésebb régióiból csöppentek 
a Török Birodalom nemrég volt egzotikus tarto-
mányaiba, s következésként egészen más erkölcsi/
politikai értékek mentén „szocializálódtak”, mint 
azok, akikkel nem egyszerűen sorsközösséget vál-
laltak, hanem – miként Koszta István kitűnő mun-
kája is példázza – elhatározó módon hozzájárultak 
választott hazájuk boldogulásához.

Ennél fogva csupán nagyon halkan merem egy-
általán megpendíteni, hogy a szépséges Regina 
Maria, minden románok fenséges királynője – aki 
kútfőink egybehangzó tanúsága szerint a nálánál 
gyöngébb személyiségű,23 félszeg Ferdinand ki-
rály helyett többnyire maga tartotta a kezében a jo-
gart! – vajon tudatában volt-e annak, hogy a min-
denható bukaresti kamarilla (Ionel Brătianu, Barbu 
Ştirbei, Elisa Brătianu [B. Ştirbei húga, I. Brătianu 
második felesége] beltagjaként – bármennyire nagy-
ra becsülték, s rendkívüli képességeit sokra tartot-
ták is, sőt szorult helyzetükben (mint például épp 
1919 román szempontból sorsfordító, s e könyv fő 

előtt 1918. december 15-én tüntető felajzott magyar 
egyetemisták lecsillapítása céljából – egyikük, Ioan 
Erdelyi [Erdélyi János] emígy fogalmazta meg: „Én 
is magyar nevelésben részesültem – jelentette ki a 
román politikus – mindig rokonérzéssel viseltettem 
a magyarok iránt és ezért is bíztak meg engem az 
ellentétek elsimításával. Biztosíthatom a magyar 
ifjúságot, hogy bármiképpen döntsön a békekonferencia 
és bármiképpen változzon meg Európa térképe, 
mi testvériességben, jó barátságban és békességben 
akarunk élni a magyarokkal és aki magyar, székely vagy 
szász volt eddig, az marad ezután is.” Idézi Viczián 
János: Diákélet és diákegyesületek a budapesti egyetemeken 
1914–1919. Budapest, 2002, Közreadja az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Levéltára, 226.
23 „The new King, Ferdinand I, lacked his uncle’s prestige 
and political associations. Though well-read, versatile and 
good judge of character, he was defi cient in will power, slow 
to reach a decision: a natural diffi dence made him uncertain in 
the expression of opinion, and he was thus more amenable to the 
infl uence a powerful minister. His fi rst and natural impulse 
– in which Queen Marie, despite her natural sympathies 
with Britain and Russia, wisely encouraged him – was 
to husband the ressources of the country and avoid all 
complications until it became possible to form a clearer 
estimate of the main struggle in Europe.” Seton-Watson, 
481–482. (az én kiemelésem! – B.-K. B.)

témáját képező koratavaszán!) – nagyon is számítot-
tak szolgálataira, valójában a bizánci politikai iskola 
kései képviselőinek hasznos eszköze lehetett csu-
pán24 abban a nagyszabású politikai játszmában, 
amelynek tétje „nem (csak) Erdély”, még csak nem 
is Nagy-Románia megteremtése (a román nemzeti 
törekvések betetőzése), hanem a román és magyar 
nemzetfejlődés- és építés jellegének, s e két nép és 
nemzet kapcsolatrendszerének hosszú távú kijelö-
lése/meghatározása volt – máig ható érvénnyel?

*

S most egy csábító gondolatmenet kedvéért térjünk 
vissza Eminescu klasszikus alkotásához, amelynek 
egyik vezérmotívuma, tudvalevőleg – s persze 
erősen lecsupaszítva – a halhatatlan lángész (Hy-
perion) és a közönséges halandók zökkenőmen-
tes együttélésének megoldhatatlansága, egymás 
megértésének lehetetlensége, a géniusz magány-
ra ítéltetése. Következésképpen hiába epekedik a 
tündérszép királylány az éjszakai égbolton ragyo-
gó Esthajnalcsillagért, hogy az deli legényként lo-
pózzon be szobájába a nyitott ablakon át, s Hype-
rion is hiába szórja sugárözönét a vánkosok közt 
vágyakozó hús-vér földi szerelmesére, a beteljesülés 
csak a képzeletben: gondolatban lehetséges – de nem 
a valóságban. A hoppon maradt királyleány (aki 
hiúságában, önbecsülésében vérig sértett örök nő is 
egyben) őrlődésére, önértékelésének elbizonytala-
nodására s csalódására érez rá az udvarban – jókor, 
jó helyen – szolgáló „apródgyerek”:

„Volt ott a várban egy inas:
Leon, hamis legényke,
Ő mérte asztalnál a bort
A színezüst edénybe.
Sokat ringott apród-kezén
Királyné szép uszálya

24 A bukaresti Akadémiai Könyvtár (B. A. R.) kézirat-
tárának Brătianu-hagyatékában ez a lakonikus, ám 
annál sokatmondóbb vélemény olvasható Regina Maria 
párizsi és londoni küldetéséről: „Frumuseţea femeii e 
deja apreciată. Pe stradă mulţimea o aclamă. Am căutat 
să îi stabilim aci o popularitate de eroism care cred că o 
merită. Va sta pînă marţi, cînd pleacă la Londra.” (A nő 
szépségét máris sokra értékelik. Az utcákon a tömeg 
lelkesen ünnepli. Igyekeztünk a hősiesség népszerű pó-
zában feltüntetni, amit azt hiszem, megérdemel. Keddig 
marad, aztán tovább utazik Londonba.) Ion Brătianu–
Sabina Brătianu [a miniszterelnök húga], Párizs, 1919. 
március 7. B. A. R.. Msse, Fondul I. C. Brătianu, S1(206) 
CCCLXVI: Idézi Anastasie Iordache: Ion I. C. Brătianu. 
Bucureşti, 1994, Editura Albatros (Historia), 422–423. 
(a továbbiakban: Iordache.)
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Víg fattyú volt s szemet vetett
Királykisasszonyára.
Orcája rózsásan tüzelt
S addig sodorta vágya:
Leonát nézni átosont
A halk leányszobába”25

Consummatum est! Bevégeztetett. Ki-ki elképzelhe-
ti, mi következett, minek kellett – a természet (a lé-
lektan, a társadalom/történelem) törvényei szerint 
– történnie!

A vakmerő, mindent egy lapra feltevő kalan-
dor észjárását emígy öntötte formába Eminescu – s 
ekképpen tolmácsolta, mesterien, Áprily Lajos (és 
Berde Mária):

„Milyen szép lett! Tűz vesse fel
Ezt a gyönyörűséget!
Ha bátorságod van, Leon
Ma tán a célt eléred.”26

Vagy, immár Berde Mária tolmácsolásában:
„Most itt a perc, apródgyerek,
Megfogni a szerencsét!”27

(Több mint érdekes, hogy a magyar nemzettudat- 
és önszemlélet szemszögéből a talán legnagyobb 
csapást jelentő Erdély elcsatolása kapcsán egyik 
legjobb esszéjében Németh Lászlónak is a férfi /
nő viszony egyetemes törvényszerűségei ötlenek 
eszébe, amikor így elmélkedik: „Iszonyú elgondol-
ni, hogy a magyarság ezt a földet elvesztette. Mia-
latt Erdélyt jártam, egyre jobban kivilágosodott, 
hogy az elveszett Erdély nem csak terület. Erdély 
vizsga volt s az, hogy nem tudtuk megtartani: le-
vizsgázás, mert Erdélyt nem úgy vették el tőlünk. 
Mi nem fejeztük be a meghódítását s mi eresztettük ki 
a kezünkből, amit meghódítottunk belőle […] Mert egy 
országrészt nem fogadalom, fegyver és birtoklás tart 
meg, hanem az a titkosabb hódítás, mely úgy ejti meg a 
földet, mint férfi  a nőt. Erdély a legkülönb nő volt, akivel 
a magyarságnak itt Európában dolga akadt s a kései uta-
zó, aki komoly zöld szemei előtt járt heteken át, a mél-
tatlan, legkülönb párját elvesztett hím szomorúságát 
érezhette: ezután a nő után már csak lefelé mehetek.”)28

25 Áprily Lajos ford. Uo. 199.
26 Az eredeti román szöveg még „népiesebb” formulát 
használ: „Ei Cătălin, acu-i acu/Ca să-ţi încerci norocul” 
Uo. 169.
27 A strófa első két sora: -„Láng vesse föl, de büszke 
lett./ S be gyönyörű jelenség!”; Berde, 168. 
28 Lásd Németh László: Magyarok Romániában. In: 
Németh László: A minőség forradalma – Kisebbségben. Po-

S hogy mi köze mindennek bevezetőnk ’logiká-
jához’ rögtön érthetőbbé válik, ha néhány korabeli 
dokumentum segítségével egyfelől fölidézzük mi 
is történt a mindent eldöntő 1916. augusztus 27-i 
bukaresti koronatanácson, ahol a Monarchia hát-
batámadását elhatározták (és a vonakodó Hohen-
zollern Ferdinand királlyal is elfogadtatták), majd 
az ott kierőszakolt sorsdöntő határozatot miként in-
dokolta szerettei körében (vagyis nem „publiku-
san”) az erős akaratú román miniszterelnök: Ionel 
Brătianu – aki, mint föntebb céloztunk már rá: tö-
kéletesen tisztában volt a vállalkozás valamennyi 
kockázatával, köztük egy súlyos, akár a román nem-
zetállamiság megsemmisülését „eredményező” 
vereséggel is – pontosan ezeket a szavakat használ-
ta: ezt is vállalni kell – jelentette ki –, „mert »ki tud-
ja, vajon a századok során lesz-e még egy ilyen kedvező 
pillanat, mint a mostani«, amikor a nagyhatalmak 
(zöme) egyértelműen elfogadta a román területi 
igények megvalósítását”.29 Az „államalkotó” nagy 

litikai és irodalmi tanulmányok, beszédek, vitairatok. II. köt. 
Budapest, 1992, Püski Kiadó, 771–772. (az én kiemelé-
sem! – B.-K. B.) 
29 Szász Zoltán: A sorsban bizakodó Románia. Szövet-
ségben az ellenséggel. História, 2004/6–7., 42–44. (Az 
idézett passzust – Szász Zoltán fordításában és fo-
galmazásában – lásd a 44. oldalon. Az én kiemelésem! 
– B-K.B.) A sorsfordító koronatanács előzményeihez, és 
Brătianu bizantinizmussal elegyes machiavellizmusához 
idemásoljuk egy korabeli újságcikk alábbi részleteit: 
„[1916.] Julius huszonhetedikén Czernin [gróf, a Mo-
narchia bukaresti követe] megjelent a román királynál. 
A király szerint Bratianu a monarkia felosztásánál meg 
akar jelenni, nem pedig annak érdekeit előmozditani. 
Huszonkilencedikén [Czernin] jelenti, hogy Bratianut 
fi gyelmeztette, hogy utoljára tárgyal vele, mivel tudja, 
hogy az ántánt hatalmakkal tárgyal. Bratiano kijelentette, 
hogy nem gondol mostan a háborura, csupán jelen akar 
lenni a felosztásnál, mivel leverésünk elkerülhetetlen. 
Czernin fi gyelmeztette őt, hogyha megtörténik a román 
árulás, akkor német csapatokat vetnek Erdélybe és 
félmillió bolgár megtámadja Romániát […] A koro-
natanács összeülésekor [román] katonaság vette körül 
a követséget. Bratianu a koronatanácsot megelőzőleg 
becsületszavára fogadta, hogy semlegesek maradnak. Az 
utolsó pillanatban a királyt tolta előtérbe, elháritva a 
felelősséget. Kétségtelen, hogy Bratianu még szivesen 
várakozott volna, amit előre láttam, az bekövetkezett – 
irja a külügyminiszter [Berchtold Lipót gróf, ti. a közös 
külügyminisztérium ún. »Vörös könyvében«] – az 
ántánt hirtelen kierőszakolta Románia közbelépését.” 
Lásd A legnyomorultabb fi ckó. – Bratianu jelen akart lenni 
a monarkia felosztásánál. – Temesvár okt. 11. Temesvári 
Hirlap, 1916. október 12., 3. A korabeli román diplomácia 
hatékonyságához (s kivált Ionel Brătianu stratégiai gon-
dolkodásához és partnereire gyakorolt szuggesztív hatá-
sához) lásd legújabban: Diana Mandache: Later Chapters 
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román politikus a fanarióta eredetű Maria Moruzi 
hercegnővel30 kötött rövid életű házasságából szár-
mazó egyetlen fi a,31 a jeles történész (Gh. I. Brătia-
nu, 1898–1953) szerint atyját egész augusztusban 
nyomasztotta a nagy horderejű döntés felelőssége, 
minden energiáját a helyzet elemzése vette igénybe, 
s egy gondterhelt percében a borotválkozó tükör 
előtt így szólt az akkor 18 éves ifjúhoz: „Látod, a je-
len pillanat döntő. Ha nélkülünk kötik meg a békét, 
akkor Nagy-Magyarország és Nagy-Bulgária kö-
zött összeroppanunk. Látnia kell a világnak, hogy 
mit akarunk, és hogy miért akarjuk azt […] Ezzel 
az útmutatással léptünk be a háborúba.”32

Talán nem szentségtörés, ha ideírjuk, az ilyesfé-
le elhatározó élethelyzetek bölcseleti szempontból is 
értelmezhetők. Erről ezt írja például a múlt század 
egyik legeredetibb brit történetfi lozófusa: „A törté-
nész által tanulmányozandó racionális tevékenység 
sohasem mentes a kényszertől: attól a kényszertől, 
hogy számoljon helyzete tényeivel. Minél racionáli-
sabb a tevékenység, annál teljesebben veti alá ma-
gát ennek a kényszernek. Racionálisnak lenni any-
nyi, mint gondolkodni; s annak, aki cselekedni akar, 
arról a helyzetről kell leginkább gondolkodnia, amelyben 
éppen van […] A cselekedni készülő embernek a 
helyzet az ura, orákuluma, istene. Cselekedete attól 

of my Life. The Lost Memoir of Queen Marie of Romania. 
Sutton Publishing 2004. Vö. a 10. számú jegyzettel is.
30 Vö. Mihail Dimitri Sturdza: Grandes familles de Grèce 
d’Albanie et de Constantinople. Dictionnaire historique et 
généalogique. Paris, 1983, Achevé d’imprimer sur les 
presses de l’Imprimerie Alençonnaise, 359.
31 Forrásunk szerint Brătianu csupán „tisztességből”, 
pro forma vette el a nálánál némileg idősebb hercegnőt 
(1863–1921), hogy fi a törvényesen viselhesse apja nevét. 
Iordache, 80–81. Ugyanez a szerző tudni véli, hogy 
1902-ben az akkor négyesztendős leendő akadémikus, 
az anyja környezetében lévő tisztek által „Mein Prinz”-
nek nevezett „copilaş oacheş şi zglubiu […] vorbea 
ungureşte cu bona” (a nagy barna szemű és hajú, vir-
gonc kisfi ú magyarul beszélgetett a [feltehetően székely] 
házvezetőnővel.) Iordache, 81.
32 Idézi – Gheorghe Ion Brătianutól: Nagy napok emléke. 
1918. december 1. Visszaemlékezések és dokumentumok. 
Bukarest, 1988, Kriterion Kiadó, 9. – Papp Lívia: Az 
első világháború képe a román emlékiratok és szépirodalmi 
művek tükrében (kézirat), 90. fol. (Az én kiemelésem! – 
B-K. B.) A román hadüzenet előzményeiről, magáról 
a támadásról és annak következményeiről, valamint 
az elhíresült tanácskozásról – Ion Mamina: Consilii de 
coroană. Bucureşti, 1997, Editura Enciclopedică (főként: 
58–83.) alapján – saját fordításában újabb revelatív 
részleteket közöl és értékel Veres Emese-Gyöngyvér: 
„Mikor Oláhország háborut izene…” A barcasági csángók 
kálváriája. Budapest, 2008, Barca Kiadó című értékes 
könyvében (a koronatanácsról lásd 29–31.)

függően bizonyul sikeresnek vagy sikertelennek, 
hogy jól vagy rosszul ragadta-e meg a helyzetet […] 
És ha fi gyelmen kívül hagyja is a helyzetet, a helyzet nem 
fogja fi gyelmen kívül hagyni őt. Nem tartozik azok közé 
az istenek közé, akik nem torolják meg a sértést.”33 Hát, 
igen, (még komolyabbra fordítva a szót), nem csak 
a célt kell világosan látni, nem csupán azt a helyzetet 
kell előidézni/megteremteni, legalábbis felismerni, 
amelynek révén a köznapi elképzelés versus tör-
ténelmi vízió egyáltalán megvalósulhat, hanem a 
cselekvés kínálkozó pillanatát is meg kell érezni, az 
esélyt pedig, ha adódik, tüstént, és – két kézzel – kö-
telezően meg kell ragadni! Késedelem, habozás, této-
vázás, bizonytalankodás nélkül! Annál az egyszerű 
oknál fogva, hogy – bárki ellenőrizheti evilági éle-
tében! – szinte sohasem ismétlődik meg. (Ha pedig 
netán a helyzet „kimarad”, Fortuna istenasszony ke-
gyetlen bosszút áll/hat…)

Azonnal és a legteljesebb eltökéltséggel kell 
tehát cselekedni, hogy az ember (közösség, nép, 
nemzet) ura lehessen sorsának!34

Ha pedig az események láncolata egyszer már el-
indult, még akkor is lehet korrigálni, helyesbíteni, 
az eredeti forgatókönyvön módosítani/fi nomítani, 
ha a dolgok vontatottan haladnak, vagy előre nem 
látható fordulatot vesznek, netán megfenekleni lát-
szanak, amiként az végeredményben a brătianui el-
képzelésekkel 1916 késő ősze és 1919 koratavasza 
között történt. Ismeretes, hogy az augusztus 28-án 
indított román benyomulásra adott válaszként az 
osztrák-magyar csapatok Erich von Falkenhayn 
vezetésével szeptember végén ellentámadásba 
mentek át, dél-kelet felől August von Mackensen 
tábornok német hadai indultak el Bukarest irányá-
ba, és 1916. december 5-én el is foglalták a román 
fővárost.35 A fi atal román királyság harapófogóba 
került, a kormány és az udvar Iaşi-ba menekült, 
s bár a román hadsereg a Kárpát-könyökben 1917 
július/augusztusában három csatában (Mărăşti, 

33 Lásd Robin G. Collingwood: A történetírás termé-
szete, tárgya, módszere és értéke. In uő: A történelem 
eszméje. Budapest, 1987, Gondolat Kiadó, 383–384. (az én 
kiemelésem! – B.-K. B.)
34 Prendre son destin en plein main (erős kézzel kell meg-
markolni a sorsot) mondja erre a francia.
35 Lásd erről Erich von Falkenhayn: Der Feldzug der 9. 
Armee gegen die Rumänen und Russen, 1916-17, Berlin, 
1921., E. S. Mittler; Nagybaczoni Vitéz Nagy Vilmos: 
A Románia elleni hadjárat 1916–1917. (Második és 
bővített kiadás) I. kötet, Erdély. A M. Kir. Honvédelmi 
Minisztérium kiadása. é. n.; Julier Ferenc: 1914–1918. 
A világháború magyar szemmel, Budapest, Magyar Szemle 
Társaság, 1933
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Mărăşeşti, Oituz)36 is vitézül helytállt, mégis Ionel 
Brătianu 1916 augusztusi rémálmai sejlettek föl a 
román államiság összeroppanásáról. Tudjuk, nem 
így történt, a (hadi)szerencse megfordult, a Köz-
ponti Hatalmak ármádiái 1918 őszén egymás után 
tették le a fegyvert, Oroszország az 1917-es októbe-
ri forradalom folyományaként már egy év óta meg-
szűnt hadviselő fél lenni. Más szóval a Közép- és 
Dél-kelet-európai fronton hatalmas geostratégiai 
űr keletkezett, amelyet (a lengyel egység helyre-
állítása mellett, azzal mondhatni párhuzamosan) 
csupán egyetlen ésszerű módon lehetett betölteni: 
a román hadsereg energikus újjászervezésével és 
masszív nyugat-európai (francia) hadfelszereléssel 
való ellátásával. Vagyis, következésképp: Románia 
egyenrangú (katonai) szövetségesként való (újra)
elismerésével! Csakhogy volt (maradt) egy óriási 
(államjogi, diplomáciai és persze morális) bökke-
nő: az 1918. május 7-i megalázó bukaresti béke a 
Marghiloman-kormány általi aláírásával Románia 
formálisan megszegte az Antanttal 1916. augusz-
tus 17-én ugyancsak Bukarestben kötött „titkos 
szerződés” egyik legfőbb kitételét, miszerint sem-
milyen esetben sem köt különbékét! Ennek további 
következményeként, jóllehet szinte minden geostra-
tégiai adu Brătianu kezében volt, s az elképesztően 
kifi nomult taktikai érzékű román államférfi  hajszál-
pontosan tudta, hogy az idő neki dolgozik, a ro-
mán diplomáciának nem csupán azt kellett elérnie, 
hogy régi/új nyugat-európai szövetségesei (főként 
a látványos politikai győzelme ellenére valójában gaz-
daságilag, s emberanyagában a szó szoros értel-
mében kivérzett Franciaország) ráébrendjen „igazi” 
(valós, nyers) geopolitikai érdekeire, hanem a követ-
kezetesen makacs román érdekérvényesítő törek-
véseket – s kivált azok semmire tekintettel nem 
lévő kíméletlen brutalitását – is el kellett fogad-
tatnia. Lehetőleg még azelőtt, hogy a legnagyobb 
történelmi rivális – Magyarország – képviselői 
is szóhoz jussanak a párizsi békekonferencián… 
Ahogy mondani szokás: „le kellett velük nyelet-
ni a békát”! Emellett, valljuk be, nyugat-európai 
beidegződésekkel Brătianu manőverei, időhúzó 
taktikája, fölényeskedő, kioktató stílusa, olykor a 
pökhendiségig elmenő arroganciája meglehetősen 
sok ellenérzést keltett brit és francia partnereiben 
(leginkább Clemenceau francia kormányfőben, 
a békekonferencia elnökében), olyannyira, hogy 
hovatovább úgy tetszett: a román diplomácia zsák-
utcába jutott, legalábbis kátyúba került. Magyarán: 
veszélybe kerül(het)tek a tűzön-vízen át megva-

36 Dicţionar cronologic, 163.

lósítandó célkitűzések. Ráadásul a legfőbb tárgyaló 
partnerei szemében napról-napra ellenszenvesebb 
színben feltűnő román kormányfő nem tudott an-
golul, ami leginkább a franciául nem beszélő Wil-
son esetében minősülhetett hátránynak…

*

Ebben a történelmi pillanatban – egészen pontosan 
1919. március 5. és április 16. között – került sor 
Mária királynő (Queen Marie, Regina Maria) pári-
zsi és londoni követjárására.

S hogy mit és hogyan végzett, mit és milyen kö-
rülmények között cselekedett, miként korrigálta 
Brătianu és közvetlen munkatársai, és utasításait 
szolgai módon végrehajtó feltétlen bizalmasai (Ni-
colae Mişu37 és Victor Antonescu38 londoni, illetve 
párizsi nagykövetek) ott és akkor hibának minősü-
lő csökönyösségét, merevségét, és kíméletlenségét, 
milyen határozott fellépéssel (olykor ellenálhatat-
lanul nőies praktikákkal) nyerte el a legfőbb dön-
téshozók (Clemenceau, Lloyd George s főként Tho-
mas Woodrow Wilson) rokonszenvét, s mi (sokkal) 
több: Románia iránti politikai jóakaratát, vagyis ho-
gyan aknázta ki „a valóságban benne rejlő lehető-
ségeket” (Bibó); egyszóval mit tett választott hazája 
érdekében,39 az – sok egyéb érdekesség, s mindeddig 
homályban maradt részlet, összefüggés mellett – 
kiderül ebből a könyvből.

Olvassák fi gyelemmel! Megéri. Hiszen főszereplő-
je, Mária királynő, első monográfusa, Mabel Potter 
Daggett (tudtán kívül Eminescu Esticsillagára hajazó) 
szavaival: „olyan tünemény volt, aki felkavarta, és 
varázslatos géniuszával ámulatba ejtette a világot”.40

37 Rövid életrajzát lásd Koszta 2010, 28. (a 48. számú 
jegyzetben.)
38 Rövid életrajzát lásd Koszta 2010, 27. (a 41. számú 
jegyzetben.)
39 A román politikai élet két tagadhatatlanul legerősebb 
személyiségének Nagy-Románia megteremtésért végzett 
oeuvre-jét így hasonlította össze egy angol ismeretterjesz-
tő kézikönyv szerzője: „The long drawn-out negotiations 
in Paris which were to shape the fi nal form of the Peace 
Treaties found Rumania in a very unfavourable position. 
The forceful personality of I. Bratianu, who put forward 
excessive and unreasonable demands of the Rumanian 
troops in Hungary, who requisitioned and transferred 
great quantities of railway and other materials to the 
Old Kingdom, estranged many of Rumania’s friends. In 
spite of that, and thanks to the intervention of Queen Marie, 
Rumania emerged as the greatest and most populous of all 
Balkan States.” Lásd C. Kormos: Rumania. Cambridge, 
1944, University Press (British Survey Handbooks 2), 72. 
(az én kiemelésem!– B.-K. B.)
40 Idézi Koszta 2011


