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Románia az elsQ világháborúban 
(Két könyv a román részvételrQl)

A magyar történetírást majd egy évszázada foglalkoztatja Románia elsQ világháborús sze-
repe, fQleg azután, hogy a trianoni békeszerzQdés értelmében – mint gyQztes államot – a 
szövetségesek Erdéllyel jutalmazták meg, így létrejött Közép-Európa egyik legnagyobb 
állama. Annak ellenére, hogy a háborúba csak 1916-ban csatlakozott Románia a keleti 
harctér gyenge láncszemét képezte, s a román királyságra nézve megalázó békeszer-
zQdést kötött 1918 májusában a központi hatalmakkal, teljes vereségük után Románia 
ismét „visszalépett” a háborúba, hadat üzent Németországnak és a romjaiban heverQ 
Ausztria-Magyarországnak. Bevonult a „légüres térségekbe”: Erdélybe, Besszarábiába, 
Bukovinába, megvalósítva a Tiszától a Dnyeszterig terjedQ „Nagy-Románia” álmát, 
amelyre 1918 nyarán gondolni sem mert senki. A történelem mindenben a románok ke-
zére játszott, ami arra késztette Petre Carp konzervatív román politikust, hogy a bukaresti 
parlamentben kijelentette: „Romániának olyan szerencséje volt, hogy már nincs szüksége 
az ország sorsát intézQ kompetens politikusokra.” Ezt a kijelentést sokan támadták, hir-
telen elfeledve az elmúlt két év gyötrelmeit és szenvedéseit. A „gyQzelem” újraértékelé-
sét végezte el könyvében Lucian Boia román történész, Vesztesek és gyQztesek. Az elsQ 
világháború újraértelmezése cím_ esszékötetében. A szerzQ könyvének bevezetQjében 
a következQket írja: „Száz éve, hogy kitört az elsQ világháború, de a történelem kevés 
epizódja ívódott be ennyire mai világunk kollektív emlékezetébe. Nem véletlenül, hiszen 
mai világunk fundamentumáról van szó. Mivel sokáig kizárólag versengQ értelmezései 
voltak (mi az igazság, a mások b_nössége, stb.) az elsQ világháború manapság olyan nyi-
tott, elQítéletektQl mentes értelmezésre vár, amelyet valamennyi, egykor szembenálló fél 
elfogadhatónak tart.” A szerzQ ezt a törekvését megtartotta. Mivel Boia az egyes esemé-
nyeket nem tárgyalja részletesen, ennek pótlására a nagy háború rövid kronológiáját közli, 
szükséges nekünk is a román részvételt vázlatosan áttekinteni.

(Románia a nagy háborúban) Amikor 1914. augusztus elsején kirobbant az elsQ világ-
háború, Románia hivatalosan még, az l882-ben megkötött diplomáciai szerzQdés értel-
mében, a központi hatalmak csoportjához tartozott. Még a küzdelem megindítása elQtt 
a román kormányfQ Londonban titkos tárgyalásokat folytatott arról, hogy Románia 
bizonyos feltételek teljesítése ellenében vagy „kimarad” a háborúból, vagy a szövet-
ségesek oldalán, egy késQbbi idQpontban, bekapcsolódik a harcokba. Ennek ismere-
tében kell értelmeznünk, hogy Románia 1914 augusztusában hivatalosan a „fegyveres 
semlegesség” álláspontjára helyezkedett. Bukarest a végleges döntésig tisztázni akarta, 
hogy a két szövetségi rendszer mit vár Romániától. Az antanthatalmaknak szüksége 
volt a román hadseregre, fQleg az összetett balkáni hadm_veletekben. A központi ha-
talmak Romániának az orosz frontokon szántak szerepet, valamint fontos volt terüle-
tén a Németország és Törökország között közvetlen vasúti összeköttetés biztosítása. 
Lényeges szempont volt, hogy Románia a központi hatalmak oldalán nem reménykedhe-
tett Erdély megszerzésében, amit viszont a szövetségesek – a csatlakozás reményében – 
odaígértek Bukarestnek. Ennek ismeretében a „fegyveres semlegesség” még nem jelentett 
elkötelezettséget. A tárgyalások befejezése után Br<tianu miniszterelnök 1915-ben aláírta 
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a titkos szerzQdést, amelyben Románia a felajánlott területekért belép a háborúba, meg-
támadja Ausztria-Magyarországot, semmilyen körülmények között nem köt különbékét. 
1916. augusztus 27-én délelQtt Br<tianu miniszterelnök a román parlamentben bejelen-
tette a háborúba való belépést, majd azonnal megküldte a hadüzenetet a Monarchiának. 
A hadüzenetben külön hangsúlyozták, hogy az „elnyomott erdélyi testvéreik felszabadí-
tásáért” indítanak háborút.

A román hadsereg 1916. augusztus 27-én éjszaka megindította az erdélyi szoroso-
kon (Tölgyesi-, Gyimesi-, Békás-, Ojtozi-, Tömösi-, Bodza-, Törcsvári-, Vöröstorony- 
és Szurdok-hágókon) át a támadást, míg egy hadosztály Orsovával szemben elfoglalta 
Ada Kaleh szigetet. A román hadsereg mozgósításának hírére 1916. augusztus 28-án 
Németország, augusztus 30-án Törökország, szeptember 1-jén pedig Bulgária is hadat üzent 
Romániának. A román kormány 420 ezer katonát mozgósított, továbbá 120 ezer fQs hadse-
reget vezényeltek a déli román határvonaluk védelmére. A román támadás elsQ két hetében 
a román offenzíva jól haladt: elfoglalták a Kárpátok legfontosabb hágóit, bevették Brassót, 
Fogarast, Csíkszeredát és Székelyudvarhelyt, elérték a Szeben–Segesvár vonalát.

A Monarchia ellentámadásának megszervezése 1916. augusztus 28-án megkezdQdött, a 
Kolozsváron állomásozó elsQ magyar–osztrák hadsereg – Arz Artúr gyalogsági tábornok 
vezényletével – támadásba lendült, bár az elQrenyomulást lassította a SzékelyföldrQl és 
a szász vidékekrQl – a fosztogató román egységek elQl – nyugat felé menekülQk áradata. 
A román hadsereg támadása Dél-Romániában elakadt, mivel a német–bolgár csapatok 
átkeltek a Dunán és hatalmas gyQzelmet arattak Turtucaianál. Bukarest gondjait növelte, 
hogy nem érkeztek meg a szövetségesek által beígért fegyverszállítmányok, így a hadse-
reg bQvítése megakadt.

A német és az osztrák–magyar csapatok – Erich von Falkenhayn tábornok vezényle-
tével – gyors ütemben szorították ki ErdélybQl a román csapatokat: 1916. szeptember 
10-én Hátszeg alatt szétverte az egyik román hadsereget, szeptember 28-án visszafoglalta 
Nagyszebent, egy menekülQ román hadosztályt Vöröstorony-szorosnál teljesen megsem-
misítettek. A román hadsereget 1916. október 4-én teljesen kiszorították ErdélybQl.

A központi hatalmak két fronton folytatták tovább a harcokat: a Regátban Falkenhayn 
táborok, míg Dobrudzsában August von Meckensen tábornagy parancsnoksága alatt álló 
seregek harapófogó szorításába fogták a románokat. Ebben a helyzetben a román hadve-
zetés kockázatot vállalt: egy román expedíciós hadtest Rusze térségében átkelve a Dunán 
Szófia elfoglalására tört elQre. A támadás gyorsan összeomlott, miután: a német–bolgár 
csapatok elfoglalták Dobrudzsát, s 1916. október 22-én bevették Constancát is. A román 
kormány, a parlament és a hadsereg fQparancsnoksága 1916. december 1-jén Moldvába 
menekült, 1916. december 6-án Meckensen tábornagy csapatai bevonultak Bukarestbe.

A román hadsereg óriási vereséget szenvedett: 250 ezer katona elesett vagy fogságba 
került, odaveszett a hadi felszerelés kétharmada, teljesen megsemmisült a tüzérség, a 
Román Nemzeti Bank vagyonát Oroszországba menekítették. A „maradék” román had-
sereg folyamatos harcok közepette visszavonult a Szeret folyó vonaláig. A Dobrudzsától 
északra az orosz–román csapatok 1917. január 5-én kiürítették Braila városát. 1917. ja-
nuár 23-án a német–bolgár csapatok offenzívát indítottak Tulcea irányába, de a támadás a 
mocsaras területen elakadt. A német csapatok még 1917. január 8-án elfoglalták Foksányt 
(Foc群ani). Ekkor érkezett meg a szövetségesektQl az 1916 Qszére ígért hadfelszerelés, 
amelybQl egy 700 ezer fQs hadsereget lehetett felszerelni. EbbQl az elsQ lépésben egy 450 
ezer fQbQl álló román hadsereg állítottak ki, amelynek védelme mellett lett Moldova a 
román királyság központja. Ez a román hadsereg – orosz katonai támogatással – indított 
támadást a központi hatalmak ellen, de az offenzíva – az orosz csapatok visszavonása mi-
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att – megakadt, Románia egyedül maradt a térségben, fQleg azután, hogy Oroszországban 
gyQzött a forradalom, s a bolsevik kormány megszakította a diplomáciai kapcsolatot, le-
foglalta az orosz bankokban Qrzött román állami vagyont.

Ilyen körülmények között a román kormány 1917. december 9-én Foc群aniban fegy-
verszünetet kért a központi hatalmaktól, 1918. május 7-én Bukarestben békeszerzQdést 
írt alá. Ebben Románia további területeket veszített, gazdasága Németország ellenQrzése 
alá került. Csak a megalázó feltételek elfogadásával tudták elkerülni a teljes katonai meg-
szállást. Ez az állapot 1918. november 10-ig tartott, amikor Constantin Coand< román 
miniszterelnök – látva az antanthatalmak teljes gyQzelmét – általános katonai mozgósítást 
rendelt el, Románia ismét hadat üzent Németországnak. A román hadsereg – a német csa-
patoktól már kiürített – ún. „légüres területeket” (Bukovinát, Besszarábiát) megszállta, és a 
gyQztesek oldalán fejezte be az elsQ világháborút. 1918. december elsején – azon a napon, 
amikor Gyulafehérváron az erdélyi románság kimondta Erdély csatlakozását Romániához – 
Ferdinánd király és Mária királyné ünnepélyes keretek között visszatért Bukarestbe.

Az elsQ világháborút lezáró békeszerzQdésben Romániának adták Erdélyt, a Bánság ke-
leti részét, Bukovinát és Besszarábiát. Ezzel megvalósult az ún. „Nagy-Románia” eszméje.

Lucian Boia könyvének egyik elsQ fejezeteiben az elsQ világháború elkerülhetQségének kérdé-
sét vizsgálja meg, országonként-nagyhatalmanként veszi górcsQ alá az ellentéteket, a feloldha-
tatlannak látszó kérdéseket, de végül arra a következtetésre jut, hogy a háborút minden had-
ban álló fél akarta, legfeljebb a háború kitörésének idQpontjában voltak eltérések. Kiemelten 
foglalkozik Németországgal, mint a legerQsebb, gazdaságilag legfejlettebb hatalommal. A 
háborús helyzet az 1870-es évektQl bonyolódott, elQbb a hármasszövetség, majd a szövetséges 
hatalmak létrejötte megosztotta Európa kisebb országait, amelyek közül a nagyok valóban régi 
törekvések felkarolásával, ígéretekkel vontak országokat magukhoz. Ausztria-Magyarország 
számos „sebtQl vérzett”, hiszen a területébQl legalább 4-5 önálló állam is kikerekedhetett vol-
na, de gazdasági szempontból mégis az egység megtartásának volt a legnagyobb realitása. 
A szerzQ külön-külön foglalkozik a nagyszerb, a nagyromán elképzelésekkel, amely mellett 
talán a legnagyobb erQ egy szláv egységben lett volna, amit a pánszláv és más szláv eszmék 
tettek esélytelenné. A szerzQ szerint a nagyromán elv megvalósulása elsQsorban a bukovinai, a 
besszarábiai és a román királyság románságával való egyesülést jelenttette, bár természetesen 
az erdélyi románságról sem szabadott megfeledkezni. Az erdélyi románok egy része jövQjét 
a keleti románságtól elkülönülve gondolta, hiszen a Monarchiában magasabb gazdasági lét, 
kulturális lehetQségek voltak, jobban integrálódtak az erdélyi társadalomban és gazdasági élet-
ben. Lucian Boia az erdélyi románokat germanofileknek nevezi. HelyzetükrQl a következQket 
írja: „Az erdélyi románok ugyan joggal bírálhatták a magyar politikát, hiszen Magyarország 
messze ált a nemzetiségek egyenjogúságának biztosításától. Mégis az erdélyi románok olyan 
lehetQségeket élveztek, amelyekrQl a besszarábiaiak nem is álmodhattak. ErQs, az ortodox és 
görög katolikus érsekség köré szervezQdQ egyházi szervezetekre támaszkodhattak, s_r_ isko-
lahálózatot tartottak fent (igaz, elsQsorban elemi iskolákat, mindössze néhány középiskolát, de 
egyetemet nem), változatos és polemizáló kedv_ sajtó adott hangot követeléseiknek, román 
bankok m_ködhettek, és szoros kapcsolatot ápoltak Romániával. Minden jogos kritika ellené-
re Magyarország jogállam volt, alkotmányos és parlamentáris. […] A germanofilek úgy gon-
dolták, Besszarábia felszabadítása sokkal sürgetQbb, Erdély kivárhatja a szerintük sem távoli 
pillanatot, amikor a Monarchiából a nemzetek föderációja lesz, vagy pedig darabokra hullik, 
meghozva ezzel Erdély és Románia várva várt egyesülését is… Erdélyért és Bukovináért had-
ba lépve Románia végül nemcsak ezt a két tartományt szerezte meg, hanem Besszarábiát is 
…a váratlan nyereség nem egy gyQzelemnek, hanem egy katasztrofális vereségnek köszönhe-
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tQ.” A késQbbiekben – a világháború végjátékának román szempontból történQ elemzése után 
– a szerzQ megállapítja, hogy: „Több figyelmet érdemelne az erdélyi románok magatartása. A 
román történészek többnyire abból indulnak ki, hogy ezek valamennyien egyesülésre vágytak, 
ezért nincs értelme ezzel foglalkozni. Holott valójában az erdélyi románok számára az egye-
sülés kérdése sokkal bonyolultabb volt. […] Végül is egyesülni akartak-e Romániával vagy 
sem? Mondhatjuk, hogy igen, de nem jobban, mint amennyire egy megreformált Habsburg-
monarchiát szerettek volna megteremteni. A két kívánság azonban nem tartozott ugyanabba a 
kategóriába. Az egyesülés Romániával egy elképzelhetQ történelem, egy lehetséges, de még 
nem tisztázott jövQ része volt. Az adott jelenben viszont az erdélyi románok nemzeti mozgal-
ma nem az egyesülést, hanem Erdély autonómiájának helyreállítását, ezt követQen pedig a 
Magyarországon belüli teljes egyenjogúságát szorgalmazta. […] Csakhogy így nem történhe-
tett: a háború végén már csak a Romániával való egyesülés maradt.”

A könyv bevezetQjében esik szó arról, hogy az elsQ világháborúban Európa legyQzte önma-
gát, nincsenek gyQztesek és vesztesek, közös dolgainkra, történelmünkre nagyobb bölcsesség-
gel kell néznünk. Ez a mondat akár végszó is lehetne, ha a gondosan felépített, jól dokumentált 
érvelésekbQl nem maradt volna ki egy fontos tény: Br<tianu miniszterelnököt a világháború 
kirobbanása pillanatában éppen Erdély és Bukovina hovatartozásának kérdése foglalkoztatta, 
ez állt a szövetségesekkel folytatott titkos tárgyalások középpontjában, garanciákat akart kapni 
a Romániával szemben felállított elvárásokra. A szerzQ csak Bukovinát említi, az Erdély ellen 
megindított (1916. augusztus) támadás, mint a szövetségesek kívánsága jelenik meg.

Ez utóbbiról szól Hans Carossa – Naplójegyzetek az 1916. évi román frontról (Csíkszereda, 
Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2014) – könyve. Hans Carossa (1879–1956) a bajor irodalmi 
élet jeles személyisége, az 1950-es években a Német Írószövetség elnöke volt. Különben 
orvos, aki 1916-ban az erdélyi román támadás ellen felvonuló német hadsereg csapatorvosa. 
Katonai egységét Franciaországból vezénylik Erdélybe, feljegyzéseit a helyszínen, a harctéren 
vetette papírra, amit késQbb harctéri naplóként nyomtatásban is megjelentetett. Leny_gözQ 
naplója nemcsak harctéri tudósítás, hanem minden – dátumhoz kötött – bejegyzés valóságos 
kis elbeszélés, nemcsak az orvosi ellátásába került német, magyar, bosnyák, bolgár, cserkesz, 
lengyel, orosz, osztrák, román, ukrán, zsidó sebesültekrQl szól, hanem a románok elQl elme-
nekült magyar-székely menekültekrQl, a gyakran éhezQ helyi lakosokról is. Carossa a front 
közeli civil mindennapokat írja le Székelyudvarhely, Csík, Háromszék és Gyimes vidékein, 
cselekvQ résztvevQként ábrázolja a háború borzalmait, szörny_ségeit, az élet és a gyakran kö-
zeli halál emberi érzéseit.

A napló utolsó bejegyzése 1916. december 15. Azzal zárul, hogy egysége megérkezik 
Kistelekre, további sorsukról ezután nincs adat. A napló gyors befejezésérQl Canossa 1924-
ben nyomtatásban megjelent Rumänisches Tagebuch címet viselQ könyvében írt. Ezek szerint 
zászlóalja parancsnoka jóindulatúan kérte, hogy vigyázzon jegyzetei tartalmára, mert ha fog-
ságba esne, az ellenség azokat ellene használná fel. A napló leny_gözQ harctéri tudósítás, egy 
mélyen érzQ humanista gondolatai a háborúról, a futóárkokban, fedezékekben, óvóhelyeken 
„élQ” katonákról, akiknek élete a másik oldalon rámeredQ fegyvertQl függ.

A két könyv kiegészíti egymást, bár a szerzQk nem ismerhették a másikat� a véletlen hozta 
a két kiadvány közeli megjelenését és gondolati kapcsolatát.

(Lucian Boia: Vesztesek és gyQztesek. Az elsQ világháború újraértelmezése. Budapest, 
2015, Cser Kiadó, 112 p.)

(Hans Carossa: Naplójegyzetek az 1916. évi román frontról. Csíkszereda, 2014, Pallas-
Akadémia Könyvkiadó, 110 p.)


