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A románságtudat gyökerei 
 

Az erdélyi magyar—román viszony elemzéséhez és értékeléséhez nem elég 
tudnunk, hogy az ott élő három népcsoport a trianoni békeszerződést követően, 
a megváltozott társadalmi viszonyok hatására létrehozott egy sajátos, identitást 
erősítő ideológiát, a transzilvanizmust, mely egyfajta irodalmi-kulturális integrá-
cióra való törekvésként jelenik meg a győztes államhatalmak asszimilációs törek-
véseinek ellensúlyozására. Már a románok erdélyi területre történő beván-
dorlásától kezdve kell nyomon követni azt az identitásalakító folyamatot, mely a 
maga kontinuitásában alakította a sajátos román tudatot. 

A Köpeczi Béla szerkesztésében alapműként szereplő Erdély történetéből meg-
tudjuk, hogy már a Kárpátok déli, keleti lejtőin élhettek románok 1200 körül. Fél 
évszázaddal az I. Mánuel bizánci császár vezette hadjáratot követően, melyben 
1166-ban a románok is részt vettek a csatákban és Erdély pusztításában, a 13. 
század első felében több más oklevél tanúskodik arról, hogy magyar királyi fenn-
hatóság alatt békességben éltek románok a Déli-Kárpátokban.9 A románok kö-
zépkori elnevezése a vlach volt (oláh), önmagukat a románok ruman (római) név-
vel jelölték.10 A románok Erdélybe áramlása nagyobb számban a 13. században 

                                                 
9Erdély rövid története, főszerkesztő Köpeczi Béla = MAKKAI László, A rendi társadalolm 

kialakulása (1172–1526). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993, 167-172. 
10 JANCSÓ Benedek, A román nemzetiségi törekvések története és jelenleg állapota című kétköte-

tes munkájában a Chronica Românilor-ra támaszkodva hangsúlyozza, hogy a „a mai románok 
tisztavérű rómaiak, valóságos és igazi fiai Trajánnak”. A szerző szerint Erdély rendeltetése 
nem lehet más, mint hogy román ország legyen, s a román államférfiak közös céljaként jelöli 
meg a nemzeti egység megteremtését. Lampel Róbert (Wodianer és fiai) cs. és királyi udvari 
könyvkereskedés, Budapest, 1896, 1-2, 4. 

Hasonló következtetéseket von le N. Iorga a románok származástörténetével kapcsolat-
ban, aki a székely nép román eredetének hangsúlyozásával megtévesztő teóriát dolgozott ki 
a székely nép és föld kisajátítása érdekében. Vö. TÓTH Zoltán, Iorga Miklós és a románok 
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kezdődött tehát, a román nacionalizmus gyökerei már visszanyúlnak arra az idő-
szakra, amikor a román népelemek még nem álltak az ott lévő magyarokkal és 
szászokkal azonos műveltségi szinten. A sokat emlegetett latin eredettudat csak 
fikció maradt, csak a néphagyományokra eredeztethető vissza. A Havasalja, 
Moldva és Magyarországhoz tartozó románság fejlődése párhuzamos volt, de 
korántsem egységes. 

A nemzettudat kialakulásához megfelelő fejlettségű társadalmi rétegre van 
szükség, s ez Erdélyben csak a XVIII. században kezdett megteremtődni.11 Ek-
kor indult meg a románok önállósodási törekvése, melyet a Horea-féle lázadás 
fémjelez, majd az 1848–49-es szabadságharcban való részvétel a császári seregek 
oldalán.  

Nyilvánvaló, hogy a nemzetté váláshoz műveltségre van szükség, a régión be-
lüli nemzetiségek pedig külön államisággal nem rendelkező népcsoportok. A 
nép-nemzeti jelenségekből kialakuló népi öntudat csak teljes autonómiára való 
törekvés esetén alakul át nemzeti öntudattá. A nyugati régiókban a nemzeti ön-
tudat kialakítója a nemesség vagy a polgárság volt, az erdélyi románság körében a 
papságból és a román eredetű nemességből kikerülő értelmiségi réteg volt meg-
határozó.  

A 19. század második felében nemzetközi események hatására Havasalföld és 
Moldva függetlenné vált, 1859. január 5-én Alexandru Ioan Cuza lett Moldva 
uralkodója, majd január 24-én Havasalföld is önállóvá vált, s a két fejedelemség 
egyesülésével létrejött a török birodalomban is autonómiát élvező Románia. 

Románia 1877-ben, a török csapatok vereségét követően parlamenti kiált-
ványban kinyilvánította függetlenségét. Az osztrák önkényuralom alatt a közös 
szenvedések enyhítették a feszültséget a két népcsoport között, mindennapo-
sakká váltak a magyar—román barátság ünnepi megnyilvánulásai. Az osztrák—
magyar kiegyezés ténye azonban a relatíve műveletlen román középosztály szá-
mára elérhetetlen távolságba tolta Erdély megkaparintását, így Tordán dr. Ratiu, 
aki később a hírhedt memorandum per főszereplőjévé vált, kijelentette, hogy 
akár 100 évig is küzdenek Erdély autonómiájáért. 

A történelem során mindig volt valami kontiunitásra való törekvés a terület-
szerzésben, az ember genetikailag egy territoriális faj antropológiai és társada-
lompszichológiai kutatások alapján. Az elemzések summázata szerint „...az em-
ber területi mivolta genetikus és megváltoztathatatlan.”12 A románok a kiegye-
zést, illetve Erdély visszacsatolását Magyarországhoz önkényesnek nyilvánították, 
                                                                                                                                    

származásának tana, Erdélyi Múzeum Egyesület Közlönye, Kolozsvár, Minerva Irodalmi és 
Nyomdai Műintézet, 1941, 3-4 füzet, 274. 

11 A román nemzeti tudat kialakításában a 18. század végi híres triász, Sanuil Micu-Klein, 
Gheorge Şincai és Petru Maior még mindig a románok római-eredet élményére támasz-
kodva próbálták a nem román közvéleményt is meggyőzni nyelvük latin jellegéről. 

12 ROBERT Ardery, The territorial Imperative. A Personal Enquiry into the Animal Origins of 
Property of Nations. Collins Editions, 1967, 359-360. 
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úgy gondolták, hogy az ’unió’ kérdésében nem hallgatták meg őket. Nehezítette a 
helyzetet a magyar mentalitás, melynek lényegét Romsics Ignác foglalja össze 
könyvében. „A kor történészei kidolgozták a magyarok kárpát-medencei el-
sőbbségének tézisét, mely szerint a honfoglalás pillanatában senki nem élt a ma-
gyar törzsek által birtokba vett területen.”13 

Az erdélyi területen szimbiózisban élő népcsoportok természetes asszimi-
lációval alakítottak ki kultúrközösségeket, s mindig az a kultúra vált dominánssá, 
mely nagyobb lehetőségeket biztosított az egyénnek fejlettebb volta kapcsán. A 
területen nemzetiségek éltek egymás mellett, de azok a nemzetiségek, amelyek 
nem gyakorolhatták az államhatalmat, számukra kedvezőtlenebb jogi és gaz-
dasági helyzetbe kényszerültek. Mivel a románság kulturális nívója Erdélyben ala-
csonyabb volt, mint a magyar és szász kultúráé, ezért a „kényszeres asszimilá-
ció”14 a kisebbségi sorba került nemzetiség törekvéseit háttérbe szorította. 

A kortörténeti események summázataként egyértelmű tehát, hogy a három 
népcsoport nemzettudatának szintéziséből alakult ki a román nemzeti egység-
gondolat, a dáciai-római-román folytonosság, amit ma román nacionalizmusnak nevezünk. 

Mivel a magyar uralkodó osztály a dualizmus idején nemzetiségi politikájában 
elnyomásra törekedett a román autonóm törekvésekre reagálva, az ébredő román 
nacionalizmus lépései nyilvánvalóvá váltak. A Román Nemzeti Párt megalakítása 
1881-ben Nagyszebenben a nemzetiségi törvény revízióját célozta meg, s megin-
dították a Tribuna című újságot, melynek élére Slavici állt, a román vezetőréteg 
egyik legérdekesebb képviselője, aki többek között Eminescuval is együttműkö-
dött. Albini, Luciaciu, Coşbuc is szerepeltek a lap főmunkatársai között, harcia-
sabb jelleget kölcsönözve a román nemzetiségi politikának. Román irredenta 
szólamok erősítették azt az állásfoglalást, hogy a román föld megerősödése csak 
Erdély elfoglalásával történhet meg.15  

A nemzeti identitás ilyen jellegű problémájának elemzésében figyelemre méltó 
Gyurgyák János A magyar nemzeteszme és nacionalizmus című könyvében közzétett 
gondolata. „A fajvédők a faj és a nemzet fogalmát leggyakrabban felváltva használ-

                                                 
13 ROMSICS Ignác, Helyünk és sorsunk a Duna-medencében. Osiris Kiadó, Budapest, 2005, 

334. 
14 v. ö. JÁSZI Oszkár, A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés. Gondolat, Bu-

dapest, 63-65. 
15 1890-ben a Román Nemzeti Párt vezetői memorandumot intéztek a császárhoz, s a 

világ egyetemeinek ifjúságát figyelmeztették az erdélyi románok sorsára. 1892-ben azonban 
hiába vitte a memorandumot 300 tagú román delegáció Bécsbe, a császár nem bizonyult re-
ceptívnek a kérdésban. A rövidesen meginduló néplap, a Foaia Poporului hatására fokozottan 
magyarellenes attitűd alakult ki. A magyarellenes érzület csak fokozódott, amikor Magyaror-
szágon 1906-ban gróf Apponyi Albert megalkotta törvényjavaslatait. Közben a nagyszebeni  
Foaia Popurului folyamatosan hangsúlyozta, hogy a magyarok ezer éves ott tartózkodásával 
szemben a románok már kétezer év óta lakják a területet. 
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ták, tehát különbséget — legalábbis az esetek döntő többségében — nem tettek 
a kettő között”16 

Mivel a románok sikeresek voltak a nemzeti eszmék megerősödésében, s a ro-
mán intellektuális réteg is gyarapodott, az erdélyi magyarok lassan a háttérbe szo-
rultak, nem tettek preventív intézkedéseket. Közben az Antant oldalán 1906-ban 
Románia belépett a háborúba, 1918 májusában a román kormány megkötötte a 
bukaresti békeszerződést, majd december 1-jén a románság Gyulafehérvárra uta-
zott, hogy kimondják Erdély Romániához csatolását. Az 1919-ben a Románia ál-
tal aláírt kisebbségi szerződés még kevesebb jogot biztosított, mint a gyula-
fehérvári. Az első pillanattól kezdve a románok harcoltak a nemzeti és területi 
autonómia és a kisebbségek mint közjogi egységek elismerése ellen. „A háborús 
összeomlás nyomán előállt közhatalmi változásokhoz való gyakorlati-politikai vi-
szonyulás... (...) két részre osztotta az erdélyi magyar társadalom politizáló rétege-
it.”17 

Ezekre az adatokra támaszkodva kell és lehet magyarázni, értelmezni az 
Octavian Goga-féle magatartást, a politikus-költő világháborús szereplését. Sajá-
tos értéklátás, feladatterv fogalmazódott meg a két világháború közötti irodalmi 
életben, az alkotások recepciótörténetében sajátos helyet foglal el az erdélyi ro-
mán és magyar irodalom egyaránt. A két kultúra érintkezési pontján anomáliák, 
eltérések jelentkeztek, hiszen a győztes államhatalom politikusa és lírikusa a maga 
identitásában szembesült a nemzeti kisebbségi állapotba került alkotói attitűddel, 
mely nehezítette a kulturális ’kozmopolitizmus’ megvalósítását. A viszony a kul-
túrák között „jelenthet egymásmelletiséget, de gazdagító vagy szegényítő egy-
másra hatást is.18 A három nemzet uniójában mindegyik népcsoport működőké-
pes egyensúlyt próbált megvalósítani, hogy megőrizze a maga arculatát, meg-
tartsa nemzeti-etnikai tudatvilágát, feloldja a kultúrák másságából adódó para-
doxonokat. „A különbség nem az akarásban, hanem az etnocentrizmus megha-
ladására való képességben van.”19 

 
Romániaiság, sajtótörténeti adalékok 

 

A romániaiság és erdélyiség konstellációját vizsgálva Balázs Tibor a romániai 
magyar létköltészettel foglalkozó, igényes, eszmetörténeti szintézis teremtés igé-
nyével megírt könyvében a két fogalom asszimetrikus voltát említi, majd hangsú-
                                                 

16 GYURGYÁK János, Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és naciona-
lizmus története. Osiris, Budapest, 2007, 220. 

17 NAGY György, Erdélyi magyar szellemi élet 1918–1921 között. Írások a modern magyar 
művelődéstörténet köréből. MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 2001, 186. (A 
szerző jelen művében hangsúlyozza, hogy a „kultúra hermeneutikáját ” össze kell kötni a 
„történelmi helyzetalakulás hermeneutikájával”, 165.) 

18 KISS Gabriella, A multikulturalizmus — veszély vagy esély. Valóság, 1972/2. 84. 
19 SZABÓ László Tamás, Ki vagyok én. Educatio, 1933/2, 242. 
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lyozza, hogy „a romániai magyar költészetet a transzszilvanizmus egyedivé stili-
zált eszmény járja át, de a poézisben önelrejtetten jelenvaló transzszilvanizmus 
semmiképpen sem tekinthető történelmi revansista ideológiának.”20 

Nem mellőzve a sorsközösségi empátiát, látnunk kell, hogy a politikai hatal-
mat gyakorló román nemzetiség irodalmárai más karakterisztikus jegyekre fóku-
száltak, mint a „kényszeres asszimilációban” sínylődő magyar nemzettársak, akik 
saját regionális hagyományaikat próbálták megőrizni a számukra új helyzetben. 
„Az erdélyi multikultúrában élő nemzetek egymáshoz való viszonyát nagymér-
tékben meghatározza, hogy a nemzetképződmények rendelkeznek-e a nemzet 
minden attributúmával, ideértve az államiságot vagy a szuverén kollektivitás 
eszméjét, következésképpen a nemzetiség egyre hangsúlyosabb ismérve éppen a 
szuverénnek vélt vagy igényelt politikai lét hiánya”21, hangsúlyozza Boka László 
Egyszólamú kánon című, tanulmányokat és kritikákat tartalmazó kötetében. Az 
egymás mellett élő közösségek egységesen akartak cselekedni önazonosságuk 
megtartásával, vagy a megváltozott történelmi helyzetben akár kényszeres identi-
tásváltással. „Empirikusan létrejöhetnek csoportok parancsra vagy konszenzus-
sal, szerző-déskötéssel vagy propaganda hatására, szükségből vagy rokonsági ala-
pon, ezek révén egyszerre és bármilyen más módon: ám minden esetben szükség 
van olyan fogalmakra, amelyekben a csoport magára ismer.”22 Az erdélyi iroda-
lom és eszmetörténet kiemelkedő szakértője, Kántor Lajos is azt hangsúlyozza, 
hogy a megerősödött román nemzetiségtudat mellett a magyar kisebbség „politi-
kai passzivitással” tudott csak boldogulni, az új államhatalomban „non-
coperation”23 aspektusba kellett helyezkednie. 

A magyar—román irodalmi együttműködés alakulásában az első világháborút 
követően a kölcsönös ismerkedés került a kulturális narratívába, műfordítások, 
antológiák, több nyelvű folyóiratok segítségével ápolták a kapcsolatokat.24 Az 

                                                 
20 BALÁZS Tibor, A romániai magyar létköltészet története 1919–1989. Accordia Kiadó, Bu-

dapest, 2006, 49. 
21 BOKA László, Egyszólamú kánon. Tanulmányok és kritikák. Gondolat, Budapest, 2012, 

65. 
22 REINHARDT Koselleck, Az asszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. 

Fordította és a zárótanulmányt írta SZABÓ Márton, Budapest, Jószöveg Kiadó, 6-7. 
23 KÁNTOR Lajos, Konglomerát (Erdély).  Kossuth Kiadó, 2012, 43. Kántor Lajos egészen 

innovatív módszerrel, három nagy halott (Szabédi László, Gaál Gábor, Szilágyi Domokos) 
eszmefuttatása révén foglalkozik ontológiai kérdésekkel, fókuszálva a romániai magyar poli-
tikatörténetre, a kulturális életet meghatározó táj- és országtranszszilvanizmusra. 

24 Bitay Endre 1922-ben megírta a román irodalom kézikönyvét, ugyanebben az évben 
Keresztury Sándor elkészítette az Új román költők antológiáját, román részről  Iustin Iliesu La-
ura címmel 22 magyar költő 64 versét adta közre, 1931–35-ben megjelenik Veress Endre 
alapvető könyvészeti munkája, a Bibliografia română—ungară, mely négy évszázad adatait 
dolgozza fel. Az 1920-as években induló román folyóiratok a román—magyar együttélés 
szép példái: Napkelet, Gândirea, Aurora, 1924-től a magyar—román—német nyelvű Cultura, 
1926-ban Temesváron a Banatul című folyóirat, a bánsági együttélés bemutatása céljából. A 
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1920 utáni időszakban számos román verskötet lát napvilágot, legjelentősebb al-
kotók: Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, George Coşbuc, Tudor Arghezi, 
Lucian Blaga, Octavian Goga. 

Az 1920-as évek sajtótermékeinek ismeretében, nem határozható meg egyér-
telműen, hogy önálló román vagy erdélyi sajtótörténetnek nevezzük-e? Papp Z. 
Attila médiakutató sajtótörténeti visszatekintésében hangsúlyozza, hogy az egyes 
történeti korokban az államhatalom mindenkori igényeinek megfelelően a több-
ségi nacionalizmushoz kell igazodnia, s ez az elfogadás keretek közé szorítja, 
kijelöli a kisebbség számára a lehetőségeket. Ezt nevezi a szerző keretizmusnak, s 
hangsúlyozza, hogy „ez az elfogadás hozzájárul a kisebbségi sajtó kvázi állandó 
kereteinek kijelöléséhez. ”25 E megállapítás igencsak helytálló már az általunk tár-
gyalt korszak sajtótermékeire is, hiszen politikai passzivitás következtében csak a 
kultúrán belüli megszólalás lehetősége volt adott. Ilyen körülmények között az 
irodalmi párbeszédet úgy kellett folytatni, hogy ne a győztesek vagy a vesztesek 
hangján szólaljon meg az író, hanem az egymás mellett létező beszédmódokat 
kellett alkalmazni, befogadni, figyelembe véve a földrajzi, politikai és kulturális 
mintákat, melyek magukban hordozták a tartalom jellegzetességeit, információ-
közlési módozatait, a kényszeres ’izoláció’ miatti ’különbözőséget’, az asszi-
milációból fakadó sajátos attitűdöt. „A keretek némileg átalakulnak, ha a társa-
dalomban nagyobb horderejű strukturális változások állnak be”26, hangsúlyozza 
Papp. Z. Attila. 

Az identitás-megőrzési törekvésekből az identitásváltás felé haladva láthatjuk, 
hogy az adott régiót politikailag birtokló nemzet fogalomtára milyen módon be-
folyásolja a régiót birtokló vagy a régióban magát kényszer-elfogadottnak érző 
alkotót. Faragó Kornélia A viszonosság alakzatai című művében irodalmi szöve-
gekben vizsgálja a kultúra, tér, nyelv és identitás összefüggéseit. Ilyen módon 
„geokulturális” aspektusból nézve, vizsgálnunk kell a regionális kultúrát, ahol 
megjelennek olyan írók és költők, akik egy lokális kultúra részesei, de nem kerül-
nek be feltétlenül az egyetemes nemzeti kultúrába.27 Tehát az alapidentitás mel-

                                                                                                                                    

Familia szerkesztősége 1935-ben román—magyar írótalálkozót kezdeményezett Bihar-
füreden. 

25 PAPP Z. Attila, Keretizmus. A romániai sajtó működtetői 1989 után. Soros Oktatási Köz-
pont, Csíkszereda, 2005. 11. 

26 u. o. 16. 
27 FARAGÓ Kornélia, A viszonosság alakzatai, komparitív poétikák, viszonylati jelentéskörök. 

Fórum Könyvkiadó, 2009. A szerző hangsúlyozza, hogy az etnopolitikai konfliktusok nyo-
mán többféle módon is előtérbe kerülnek az identitások és ellenidentitások domborzati-
kulturális alapszerkezetükben, de mindenekelőtt a geokultúra fogalma és jelentéstartalma 
mértékadó. Tehát az alapidentitás mellett, mely veleszületett, identitásváltás következik be, 
mely attól függ, hogy a befogadó közegben milyen változások történnek. 8-19. 
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lett, mely veleszületett, identitásváltás következik be, mely attól függ, hogy a be-
fogadó közegben milyen változások történnek. 

A magyar vagyok, román vagyok a területi hovatartozásom információját hor-
dozza, nemzeti önazonosságom azonban nem ragadható meg feltétlenül ebből a 
perspektívából. A közös sors megtapasztalása, a térséghez fűződő közös élet 
nyomán, mint individum diskurzus-nyalábokba olvadok, mert lényegemet csak 
más nemzetiségek kulturális terében tudom érvényesíteni. Egyéni kultúrám jelen-
téstartalma és elfogadott értékeim sorsközösségben, más kultúrák jelentés-tartal-
maival és értékítéleteivel alkotnak sajátos koherenciát. Nagyszerű példa erre a 
román irodalom, könyvnyomtatás és sajtóterjesztés budapesti háttérrel. Az akk-
limatizálódásra a multikultúrában pedig szükség van, hiszen „egy letűnt 
geokulturális összefüggéstrend textuális koherenciájának kimunkálásában az 
egyediség nem kívánatos vonás, hiszen egyfajta ismeretlenséggel, nemlétezéssel 
jár együtt.”28 

 
Octavian Goga románságtudata magyar irodalmi kapcsolataiban 

 

 Octavian Goga Erdély helyi viszonyainak, küzdelmeinek, sajátos élethelyzeté-
ből adódó magatartásbeli digresszióinak legmegrázóbb költői megfogalmazója, 
Coşbuc harcos hangvételének továbbfolytatója. 

A román—magyar irodalmi kölcsönhatások, az 1918 utáni együttműködési 
próbálkozások jeles képviselője Octavian Goga (1881–1938), román költő, drá-
maíró, antiszemita politikus és miniszterelnök. A háromnyelvű erdélyi szellemi-
ségben nevelkedett, lelkészcsaládból származó Goga a budapesti egyetemen vé-
gez történelem—latin szakot, 1906–1909 között az ASTRA erdélyi román 
kulturális egyesület titkára, 1907-től, hét éven keresztül a Ţara Noastră hetilap 
szerkesztője, első verseskötete is Budapesten jelenik meg Poezii címmel 1905-
ben. Egyidejűleg részt vesz a Luceafărul (Hajnalcsillag) szépirodalmi folyóirat 
alapításában. Sajtórágalmazás miatt rövidebb ideig tartó börtönbüntetésre ítélik, 
melyet a szegedi Csillag börtönben tölt le, s amelyről a Szegedi Friss Újság 1912. 
április 2-i számának hasábjain olvashatunk.29 

Goga jelentős politikai tevékenységet is folytat, 1918-ban részt vesz a párizsi 
béketárgyaláson a Román Nemzeti Tanács tagjaként, miniszteri pozícióban tevé-
kenykedik 1919–1920 között, 1937-ben miniszterelnök. Gondolkodásmódjának 
kialakításában már a nagyszebeni diákévekben is jelentős szerepet játszott a 
Tribuna. Erősen nemzeti szellemű állásfoglalásában meghatározó jelentőségű volt 

                                                 
28 U. o. 16. 
29 A börtönbüntetését töltő költő Riminiből kapott csomagot fogsága utolsó napjaiban, a 

csomagban Szalay József dr. sz. kir. város helyettes főkapitánya küld virágokat Gogának, 
„költészete virágaiért”. Szegedi Friss Újság, 1912. áprils 2. 9. 
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a memorandum-per30, mert ennek alapján úgy látta, hogy sem az erdélyi romá-
noktól, sem a bécsi udvartól vagy a kormányzattól nem várhatja sorsa jobbra 
fordulását. Úgy látta, hogy a politikai jogok csak széles tömegek mozgósításával 
szerezhetők meg. Az erősen nemzeti érzelmű Goga politikai attitűdjét már kö-
zépiskolai történelemtanárával, Tompa Árpáddal való incidense is alakította, 
melyben tanára azzal vádolta, hogy oláh verseket közöl a Tribunában31. Tanul-
mányait Goga Budapesten folytatta történelem—latin szakon, úgy gondolta, 
szüksége lesz erre a nyelvre a történelmi források tanulmányozásához. Egyetemi 
évei alatt a román diákok kulturális egyesületében, a Petru Maior32 körben volt ve-
zetőségi tag. Az egyesület jegyzőkönyveit a kolozsvári Egyetemi Könyvtár 
Kézirattára őrzi. 

Goga rendszeresen olvasta a nagy román írók alkotásait, bekapcsolódott a 
Sămănătorul33 munkájába, majd 1902-ben, néhány szerzőtársával együtt útra bo-
csátották Budapesten a Luceafărult. A népi-nemzeti orgánum — Mihai Benuic 
megállapítása szerint — „nacionalizmusa nem soviniszta ebben az időszakban, 
hanem az elnyomottak társadalmi elégedetlenségét fejezi ki.”34 A szezőtárs, Al. 
Ciura, kinek javaslatára kapta a lap a Luceafărul nevet Eminescu hasonló című 
verséről, az egyetemi ifjakat kívánta megcélozni a lapban, hogy ők is a nemzeti 
kultúra részesei lehessenek. A Luceafărul profilját voltaképpen három személy 
határozta meg: Alexandru Ciura, a modern román pap megtestesítője, Goga, az 
ortodox pap fia, aki nehezebben találta meg helyét a városi életben, s az erdélyi 
származású Tăslauanu. A lap a ’Liga Culturala’ keretében történő politikai véle-
ménynyilvánítások megerősítése, továbbfejlesztése volt, ugyanakkor nem egye-

                                                 
30  1892-ben a Román Nemzeti Párt beadványt intézett I. Ferenc József császárhoz, 

melyben a világ egyetemi ifjúságát figyelmeztették az erdélyi románok sorsára. Az esemé-
nyeket részletesen közölte a Tribuna 1894. 15/27. száma. 

31 Az esemény úgy került az irodalomtörténetbe, hogy Gogát nemzeti érzülete miatt tá-
volították el a nagyszebeni gimnáziumból. DOMOKOS Sámuel Octavian Goga, a költő és mű-
fordító = A nagyszebeni diákévek, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1971, 14-23. 

32 u. a. 371. DOMOKOS Sámuel jegyzeteiből kiderül, hogy a román diákoknak az Üllői 
úton volt egyesületük, mely 1918-ig működött. Vö. Almanahul  Societătii Academice „Petru 
Maior”, Cluj, 1922, 322. 

33 Bukaresti lap 1901–1910 között, első szerkesztői voltak: George Coşbuc, Alexandru 
Vlahuţă, Nicolae Iorga. 

34 MIHAI Benuic, Goga, a költő, Nagyvilág, 1957/4. 570. poporanizmus = népies mozga-
lom  a századfordulón. Az irányzat a falu felé fordulást jelentette, hiszen kapcsolódott a 
Iorga-féle Sămănătorul mozgalomhoz, mely egységes társadalmi osztályként ábrázolja a pa-
rasztságot. Iorga a következőben jelölte meg az írók feladatát. „Nekünk egységes kultúra 
kell, fentről egészen az alsó rétegekig, a románság egyik határától a másikig”. DOMOKOS 
Sámuel, Goga a költő és műfordító, 39. = N. Iorga, Istoria literaturii române contamporane II. 
68. A parasztság nymorát a 20. század elején megjelenő sămănătorizmus is megjeleníti, amely 
a Sămănător (Magvető) című folyóiratból vette nevét, s a falusi idillt állítja a központba. Eh-
hez az irányzathoz kapcsolódott Goga is. 
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zett minden román politikus álláspontjával.” Az volt a meggyőződésük, hogy a 
föderatív Habsburg államhoz tartozó autonóm Erdély van hivatva a Kárpátok s 
a tenger között elterülő Románia politikai sorsának vezetésére is.”35 

Goga költészetének értelmezéséhez látnunk kell a román néplélek valóságát, 
kultúrkritikai szempontokkal kell értékelni a közgondolkodást, értelmezni azokat 
a magatartásformákat, melyek a románságtudat mélyrétegeit feltárni képesek a 
nemzeti sajátosságok determinációjában. 

A románságtudat kialakulásához a román mítoszképzés kialakulásához kell 
visszakanyarodni, hiszen a mítoszteremtő Eliade azt hangsúlyozza, hogy a mí-
tosz „az emberi cselekvések számára modelleket kínál, ezáltal jelentést és értéket 
kölcsönöz a létnek.”36 A román mítoszképzés, ahogy Miskolczy Ambrus utal er-
re tanulmányában, a Mioriţa mítoszra vetül, ami legfőbb tájékozódási pont a ro-
mán képzeletvilág geneológiájában. A Mioriţa báránykát jelent, a legismertebb 
román népballada, a román népélet karakterizálására alkalmas élethelyzetek meg-
testesítője. A modell sokféle értelmezési lehetőségének együttesében, végső szin-
tézisként sajátos eredetértelmezéseket fogalmaz meg, amelyekben az egyes nem-
zetiségek legitimizálni próbálják saját helyzetüket. Miskolczy Ambrus törté-
nészek, filozófusok és írók eszmetörténeti kontinuitásában magyarázza a sajátos 
román mítosz-világot.37 

A kultúrkritikai viták fontosságát hangsúlyozva megemlítjük Duiliu Zam-
firescu költő akadémiai székfoglalóján elhangzott 1909-es beszédét, mely a ro-
mán fejlődési iránnyal szemben elfogultságot mutatott, kétségbevonta az erdélyi 
írók eredetiségét, Zamfirescu is „a románok — megváltás ígérő — nemzeti egy-
sége után sóvárgott… egy eszmei szolidaritáshoz keresett történelmi és regioná-
lis hátteret”. Láthatjuk tehát, hogy az irányzatok kapcsolódnak a „nemzetka-
rakterológiával, ami a tudálékos antropologizálástól a tetszetős esztetizálásig ter-
jed.”38 Román kultúrák ideológusa, Titu Maiorescu 1930-ban megfogalmazott 
teóriája szerint az egyetlen reális osztály a román paraszt, kinek a művelődés na-
gyon fontos, mert nem élhet hamis kultúrában. A román nemzeti egység utáni 
sóvárgásban tehát eredendően szükséges egy társadalmi harcnak elkötelezett né-

                                                 
35 GÁLDI László, Goga pesti évei és a Luceafărul. Egyetemes Philológiai Közlöny, 1941. II. 

füzet. 139. 
36 ELIADE Mircea, Aspects du mythe. Paris, 1963. 10. 
37  A német filozófiára építő Hazedu identitásélményében még a római származás 

dogmája jelentkezik, mely társadalmi felelősségtudattal és önállósodási vággyal alkot kons-
tellációt. Az archeológus Odobescu földrajzi terephez, alaprétegekhez, szubsztrátumokhoz 
köti etnográfiai magyarázatát. Moses Goster már a román nép kultúranyitottságát hangsú-
lyozza, s a római eredetkultusszal szemben az intellektuális energia felszabadulását hirdeti az 
új perspektívák megfogalmazásához. Vö. MISKOLCZY Ambrus, A román mitoszképzés és 
kritikájának irányai. Látó szépirodalmi folyóirat melléklete, 2011. július, 2-47. 

38 u. o. 26-28. Zamfirescu szerint a ’poporanista költészet és művészet  nonszensz’, s a 
Mioriţa is csak eszköz a társadalom- és művészetfelfogásának kialakításához. 
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piesség kialakítása. A költészetben ez az ’elkötelezett népiesség’ leginkább a bal-
lada műfajában tudott katarktikus hatás elérni. Az 1920-as években Goga szerint 
is ez a legalkalmasabb műfaj a nemzeti identitás problémájának megszó-
laltatására. Goga jellegzetes erdélyi színekkel, sajátos román attitűddel festi le a 
falut és a tájat, „nagy érdeme éppen az, hogy az évezredes szenvedésbe oltott 
hétköznapi élet jelenségeit”39, az erdélyi táj sajátos frazeológiáját tükrözi, így jog-
gal állíthatunk fel analógiát Reményik Sándor költészetével. „A legeslegszentebb 
törődés / Tietek a legmélyebb bánat, / Míg áld az ég mindkét kezével, / Urak 
gonosz erje támad. / De hadd fizessenek cserébe / Kenyérért keservvel a törpék, 
/ Kegyes az Isten, rátok hallgat / S vigaszt nyer majd a meggyötört nép” (...)40 

Gáldi László összegzésében a „Luceafărul-mozgalom tagjai alapjában véve egy 
nemzeti álom eléréséért küzdöttek, de a szükséges szellemi fegyvereket nem né-
pük intellektuális hagyatékából, hanem elsősorban a magyar művelődésből, az 
őket körülvevő kultúrlégkörből merítették.”41 

 
Románságtudat Goga magyar irodalmi fordításaiban 

 

Külön irodalom foglalkozik Petőfi Sándor verseinek román nyelven történő 
tolmácsolásával. Domokos Sámuel Magyar—román irdalmi kapcsolatok című mun-
kájából tudjuk meg, hogy az erdélyi származású Ştefan Octavian Iosif (1875–
1913) tolmácsolta elsőként Petőfi verseit művészi fokon, megtartva a költemé-
nyek sajátos hangulatát, melyekből főként politikai szabadságeszményének sodró 
lendülete ragadta magával. A népi-nemzeti irányhoz tartozó Goga szintén jelen-
tős szerepet játszott a román Petőfi-kép kialakításában. A Luceafărul-ban 7 
Petőfi-verset fordított Goga, aki erősen vonzódott a magyar lelkiséghez, felte-
hetőleg nemcsak művészi szempontok vezették, fordításaival utat kívánt nyitni a 
román—magyar közeledés irányába. 

A Tribuna cikkben számolt be arról, hogy 1912-ben Gogát a Petőfi Társaság42 
kültagjává választották. Petőfi harcos magatartása, népvezérsége nyilvánvalóan 
inspirálhatta Gogát, hiszen ő is erre a szerepre vállalkozott, s a versek tolmá-
csolását úgy élte meg, mint aki a népéért való elkötelezettségében vállalt szerepét 
küldetésesen is vállalja. Dávid Gyula Petőfi románul című tanulmányában vissza-
utal a magyar—román viszony másfél évszázados történetére a magyar irodalom 
román recepciójának értékelésében. Idézi Goga Csalogányok és pacsirták című ver-

                                                 
39 MIHAI Benuic, Goga Octavian, a költő. Nagyvilág, 1957/4. 574. 
40 OCTAVIAN Goga, Hív a földünk. Versek. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1988. 7. 

— részlet a Szántóvetők (Plugarii) című versből. A vers Szemlér Ferenc fordítása. 
41 GÁLDI László, Goga pesti évei és a Luceafărul. Egyetemes Philológiai Közlöny, 1941. II. 

füzet. 140. 
42 Tribuna, 1912. 260. supliment 2. 
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séhez fűzött kommentárját, mely szerint a szenvedélyek és várakozások vihará-
ban a két nép sorsközössége analóg.43 

Gogának a későbbiekben megnyilvánuló szélsőséges nacionalizmusa a román 
és magyar nemzetiség önazonosság-tudatának digresszióival magyarázható, a po-
litikai és kulturális integrációs törekvések koincidencia hiánya összeférhetetlenséget 
eredményez. Ady Endre és Goga kapcsolatában a románságtudat és a magyar-
ságtudat, két nép nemzetszemlélete próbál békét kötni: az ismert román politi-
kus, majdani fasiszta miniszter, s a csucsai Boncza kastély tulajdonosa, a forra-
dalmian merész Ady találják meg a közös hangot a maguk intellektuális szférájá-
ban.44 

1912-ben ismerkedett meg a két költő, amikor Goga Horia Petre Mînei mele 
(Kezemnek) című versének közléséért sajtóvétség miatt a szegedi Csillag börtönbe 
került. Ady tudta, hogy a nemzeti elfogultság ellen fel kell lépni, nem akarta, 
hogy a magyar a románban ellenséget lásson. Köszöntő szeretetét küldte a ne-
mes hacosnak, de ilyen „testvéri üdvözletet küldeni a nemzetiségi agitátor” címé-
re, bizony provokációszámba ment az akkor Magyarországon. Kevesen értették 
meg Adyt, holott világos, hogy neki esze ágában sem volt Gogát dicsőíteni, „az ő 
gesztusa új időket sürgető új magyar gesztus volt ”45. A baráti jobbot nyújtó, se-
gítőkészségéről számot adó Ady-levél mind a mai napig nem került elő, de az 
MTA könyvtárában található Ady-gyűjteményben van egy szegedi, 1912-ből 
származó levelezőlap, mely a tényleges levélváltás egyértelmű bizonyítéka.46 

A börtönből való kiszabadulás után Goga a román államért minden eszközzel 
harcolni kívánó politikusként 1913-ban a Românul hasábjain már azt fejtegeti, 
hogy a magyar irodalom meggyengült a polgári származású zsidó írók előretörése 
következtében, s már nincsenek igaz magyar írók, nincs irodalmi hitvallás, csak 
jogtalan és túlzó nemzeti követelések.” Idővel a tipikusan magyar hangok annyira 
eltűnnek, hogy itt talán egy irodalmi honfoglalásra lesz szükség”47, hangoztatja. A 
kialakuló disputában Braun Róbert Goga Oktávián a magyar kultúrában című írásá-
ban szenvedélyes hangot megütve visszautasítja Goga vádjait a Huszadik Század 
1913-as évjáratú számainak egyikében. Goga véleménye szerint a magyar nemze-

                                                 
43 vö. DÁVID Gyula, Petőfi románul. Kisebbségkutatás,1999. 3. sz. 6. 
44 DOMOKOS Sámuel Octavian Goga magyar irodalmi fordításaival foglalkozó tanul-

mányából megtudjuk, hogy Goga első Ady-fordítása a Luceafărul 1909-es számaiban, az 
utolsók pedig a Cultura 1924-es évfolyamában jelennek meg. Az Igaz Szó 1957-ben megje-
lent emlékszáma utal  az Înfrăţirea 1924. december 11-i megjelenésére, melyből kiolvasható, 
hogy Ady politikai hitvallása, forradalmi szimbolizmusa és formaművészete mennyire ma-
gával ragadta Gogát. 

45 CORNELIU Codarea, A korabeli román sajtó Ady Endréről. Igaz Szó, 1957 november, 
V. évf. 907. 

46 MTA Könyvtár, Ady-gyűjtemény, Mindszenti levelesláda, 7/1951. A levelezőlap szö-
vege a Goga Mustul care fierbe című gyűjteményében olvasható. 

47 GOGA 1913. március 5-i keltezésű levele az OSZK kézirattárában található. 
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tisége faji kvalitásait hirdeti, s a szomszédos népek fölötti szupremáció hordo-
zójának tekinti a magyar nemzeti kultúrát, mely ’sajátosságok nélküli gyökértelen 
kultúra’. Ady rezignált hangú Levél helyett Gogának című írásában így fogalmaz:  
„Aligha szoríthatok már én még az életben kezet (Gogával), holott ez nekem 
fáj.”48 

Goga világháborús szereplésére a két költő eltávolodik egymástól, Goga vád-
jaira Ady a Nyugatban is reagál. „Nem esküszöm meg, hogy a romániai katona-
ság nem veheti el valahogyan, egyszer Erdélyt tőlünk, de magyarságunkat s en-
nek termő lélekligetét le nem bocskorolhatja soha.”49 A bekövetkezett világese-
mények Gogát Párizsba sodorták, de egymás kölcsönös tisztelete mégis mind-
végig megmaradt. 

Goga Ady halálát követően megvásárolta a csucsai kastélyt, s a visszaszerzett 
berendezési tárgyakkal helyreállította az eredeti állapotot. Az országos Ady ün-
nepségek megrendezése is Gogának volt köszönhető, hiszen tudta úgy méltatni 
Adyt, mint aki „a nemzeti igazságok tiszta ötvözetét tudta megteremteni kellő 
prófétai ihletettséggel.”50 

Goga szerepe, politikai túlkapásai napjaink szerzőit is foglalkoztatják. Érdekes 
megközelítést olvashatunk Csoóri Sándor Markó Bélához írt levelében, mely a 
Magyar Nemzet hasábjain jelent meg 2002 szeptemberében. Csoóri megközelítésé-
ben Ady Goga érdekében írt levele nem a pillanatnyi szolidaritás terméke, hanem 
kiállás a román írótárs mellett, melyben hangot ad annak, hogy „Dunának, 
Oltnak egy a hangja ”. Csoóri olvasatában, ha Gogában egy kicsit is megmozdult 
volna a bűntudat a Magyar jakobinus dalát megíró Adyval szemben, nem vette 
volna meg saját részére a csucsai kastélyt, hogy ne érezzük az „üdvözletét a győ-
zőnek.”51 

Goga magyar fordításai között sorrendben Az ember tragédiája áll az első he-
lyen, részleteit folyamatosan közölte a Luceafărulban, könyv alakban csak 1934-
ben látott napvilágot a mű. Octavian Tăslăuanu monográfiájából van tudomá-
sunk arról, hogy Goga a Tragédiát „a magyar irodalom főművének ”52 tekinti. A 
Tragédia fordításának körülményeiről érdekes adalékkal szolgál Domokos Sámuel 

                                                 
48 ADY Endre, Vallomás a patriotizmusról. Világ, 1914. január 24. 22. 
49 ADY Endre, Goga Oktávián vádjai. Nyugat, 1913. 10. 785. 
50 JÁSZAI  Andor, Adatok a romániai Ady-kultusz történetéhez. Igaz Szó, 1957. november. 

928. 
51  Digitális Irodalmi Akadémia, forum.gondola.hu.dia.pool.pim.hu/csoori1215/csoori01236. 

Csoóri Adyt körülvevő ’árnyékokról’ beszél. „A legmarkánsabb közülük Octavia Goga ár-
nyéka volt, a költőé, Az ember tragédiáját lefordító nagyszerű román művészé, aki sajnos az 
idő változásával maga is megváltozott. A megértő barátból ellenfél lett, a román szegények 
és hazafiak költőjéből elvakult, magyarellenes miniszter, aki valószínű, hogy nemcsak azért 
vette meg Ady özvegyétől a kastélyt, mert megvételében a nagy történelmi szimbólumot 
érezte meg: az Ady fölötti és a magyarság fölötti győzelmét.” 

52 OCTAVIAN  Tăslăuanu, Octavian Goga. Bucureşti, 1939, 63. 
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monográfiája A nagyszebeni diákévek fejezetében, ahol egykori diáktársa, Ion 
Lupas próbálja Gogát lebeszélni a fordításról.53 

Nyilvánvalóan Goga birtokában volt mindannak a költői tudásnak, mely alkal-
massá tette a tragédia tolmácsolására, s a mű nagyszerűségét abban látta, hogy 
Faust hatása ellenére Madáchnak sikerült egy olyan emberiségkölteményt alkot-
nia, melyben a modern ember kérdéseire keres és kap választ. Egy fordítás a 
legmagasabb művész színvonalon sem lehet azonos az eredetivel, de önmagában 
teljes értékű, s ezáltal az eredetivel is azonos értékű. Oláh Tibor Goga és Madách 
című írásában I. D. Bălan készülő Goga-monográfiájára hivatkozva a „politikai 
pályán” eltorzult politikus költő életművének „fény-árnyék” összetettségére utal, 
s hangsúlyozza, hogy Goga fordítása „alkotói affinitásokban gyökerező, klasszi-
kus műgond jegyében végzett újrateremtő munka, alkotás.”54 

Oláh Tibor cikkében kiemeli, hogy a Tragédia és fordítása között nem egyező 
részek is vannak55. Szemlér Ferenc a Tragédia fordításának legnagyobb erényét 
abban látja, hogy „...tökéletes értelmi hűség mellett... a kísérteties érzelmi hűség 
is megdöbbent.”56 

 
Összegzés 

 

A két világháború közötti multikultúrában Octavian Goga kettős szerepet 
töltött be, s politikai szereplésén túllépve megállapíthatjuk: helyét tehetsége a 
klassszikusok között jelölte ki. Irodalmi fordításaival a román olvasók számára 
publikussá tette magyar költőóriások gondolkodásmódját, identitáskeresésük 
problémáit. 

Munkásságával egyrészről a Nyugat- és Kelet-Európa között elhelyezkedő 
régió emberéről, az ott élők kultúrájáról vall, másrészről tevékenységével körvo-
nalazza a nemzeti államok kialakulásának folyamatában megjelenő digresszókat a 
nemzeti önértékek megtartásáért vívott küzdelemben. 

 

                                                 
53  DOMOKOS Sámuel, Octavian Goga. 27. „Ne folytasd tovább Madách fordítását. 

Emészt téged, teljesen tönkretesz a nehéz eszmék egymással való viaskodása.” 
54 OLÁH Tibor, Goga és Madách. Utunk, 1966, 13. sz. 1. 
55 U. o. 2. Az eredeti 4114 sor, Goga fordításában a terjedelem 4220. A megjelenés iro-

dalomtörténeti jelentőségét fémjelzi jónéhány méltatás a műről; BITAY Árpád, Egy ünnepi 
esemény a magyar irodalmi életben, KRISTÓF György, Az ember tragédiája román nyelven, PÁLFFY 
Endre, Mihai Eminescu si  Madách. 

56 SZEMLÉR Ferenc, Tragedia omului. Madách Tragédiájának románra fordítása. Erdélyi 
Helikon, 1935, 176-181. 


