
MARCZINKA CSABA

Nagy-Románia létrejötte (1916–1920)

(Románia külpolitikája az egységes állam létrejötte után, az I. világháborút megelőzően és 
a világháború kezdetén) A korábban évszázadokig megosztott – két függő helyzetben lévő 
fejedelemségre, Moldvára és Havasalföldre tagolt – román területek egyesülésére akkor nyílt 
lehetőség, mikor mindkét fejedelemségben az egyik előkelő bojárcsalád sarját, Alexandru 
Ioan Cuzát1 választották 1859-ben fejedelemmé. 1862-ben Havasalföld és Moldva hivata-
losan is egyesült „Románia” néven. Cuza élénk reformprogramba kezdett, hogy az egye-
sülő román területek fejlődését előmozdítsa. 1864-ben megszüntette a jobbágyrendszert (a 
„holopok” szolgarétegét is felszabadította) és más reformokat is életbe léptetett. 1866-ban 
elfogadták az új alkotmányt. Közben 1866 februárjában a reformer Cuzát egy államcsíny 
megbuktatta. A Hohenzollern-Sigmaringen dinasztia egyik ága2 került a fejedelmi trónra.

A hatalomváltás azonban nem törte meg az egyesülő délkelet-európai ország felemel-
kedését. 1877 tavaszán Románia – az oroszok oldalán – hadba lép a török birodalom ellen 
és május 10-én kikiáltja függetlenségét. 1881-ben Hohenzollern Károlyt – I. Károly néven 
– román királlyá választották. A függetlenségnek azonban ára van: Oroszország megszállja 
Besszarábiát, s a román állam egyelőre kénytelen lemondani róla… A revans vágya a ro-
mán vezetést a hármasszövetséghez (a későbbi központi hatalmakhoz) való csatlakozásra 
bírja (1883)3. Ugyanakkor továbbra is nyitva hagyja az utakat Franciaország és az orosz 
birodalom felé is. Annál is inkább, hisz már Horea Papiu-Ilarianu (Cuza fejedelem későbbi 
tanácsadója) megfogalmazta 1854-ben a románok igényét Erdélyre.

Már Papiu-Ilarianu is egyfajta „nyugati kapunak” tekintette a románság számá-
ra Erdélyt. Meg is fogalmazódott távlati célként a „román országok” egyesítése. 
Besszarábia orosz megszállása egy időre arrébb tolta az erdélyi kérdést, de nem került le 
a napirendről. Sőt az első világháborút megelőző időszakban fogalmazódott meg végső 
célként Nagy-Románia megteremtésének eszméje. A román királyság beavatkozott – az 
eredetileg a törökök maradék uralmi területe ellen indított – Balkán-háborúkba is. Hátba 
támadta (Szerbiával és Görögországgal szövetségben) a törököket legyőző Bulgáriát és 
megszerezte tőle Dél-Dobrudzsát. S 1913-ban Bukarestben, a bukaresti békében állapí-
tották meg a balkáni államok új határait. Ekkor emelkedett hivatalos célkitűzéssé a még 
az 1870-es években Eminescu által megfogalmazott jelszó az új, nagyromán állam hatá-
rairól: „a Dnyesztertől a Tiszáig…” S ekkor – az első világháború előtti években – vált 
végképp uralkodóvá a román történetírásban és eredetkutatásban (a XVIII. századi ún. 
„erdélyi iskola”4 által kidolgozott) „dákoromán kontinuitás” elmélete. (Ez az elmélet 
napjainkig meghatározó teória a román történetírásban.) Ettől kezdve az egyéb alternatív 
származási elméleteket (különösen a különböző bevándorlási elméleteket) módszeresen 
háttérbe szorították és igyekeztek terjesztésüket teljesen ellehetetleníteni.

Románia 1914 nyarán – a világháború kirobbanásakor – semlegességi nyilatkozatot 
tett. Annak ellenére, hogy korábbi szövetségesi kötelezettségei (az 1883-as csatlakozása 
a hármas szövetséghez) a központi hatalmak oldalán jelölték volna ki helyét.

(Román lavírozás a szövetségi rendszerek között [1914–16]. Ion I. C. Brătianu politikai 
céljai. Az erdélyi románok helyzete) Az első világháború kirobbanása után néhány nap-
pal, 1914. augusztus 4-én Románia semlegességi nyilatkozatot tett. Ugyanakkor nem 
adott garanciát arra (bár először Tisza István kérte tőlük), hogy a későbbiekben is meg 
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fogja őrizni semlegességét. Sajnos – a hadüzenetet eredetileg ellenző – Tiszát nemcsak a 
Szerbiának küldött hadüzenet elfogadására beszélték rá, hanem arra is, hogy ne ragasz-
kodjon – a hadüzenet elfogadása előtt – a semlegességi garanciákhoz Románia részéről… 
Pedig a vezető magyar politikus (többször miniszterelnök) joggal félt attól, hogy a kiszá-
míthatatlan román vezetés végül az ellenkező oldalon lép hadba.

De hogy alakult a dualizmus idején az erdélyi románok helyzete? A románok kez-
detben az osztrák–magyar kiegyezés után passzív rezisztenciába vonultak, tiltakozásul 
a dualista rendszer, Erdély uniója és a románság kollektív nemzetiségi jogainak el nem 
ismerése ellen. Ez az 1867 utáni elzárkózás a hetvenes-nyolcvanas évekre megváltozott. 
Már 1872-ben létrejött az Albina Bank, az erdélyi románok hitelintézete, majd megala-
kult a Román Nemzeti Párt. 1891-ben pedig Bukarestben megalakult a Liga Culturala az 
erdélyi és magyarországi románok támogatására. 1892-ben az erdélyi románság vezetői 
(többek között Aurel Popovici, Ioan Rațiu és Vasile Lucaciu) memorandumot nyújtot-
tak be Ferenc Józsefnek az 1868-as nemzetiségi törvény módosításának és a románok 
politikai nemzetként való elismertetésének követelésével. A memorandumot küldöttség 
vitte Bécsbe, de az uralkodó azt olvasatlanul továbbküldte a magyar országgyűlésnek, 
mely szintén olvasatlanul visszaküldte a delegáció vezetőjének. Erre a román vezetők az 
iratot nyilvánosságra hozták, kinyomtatták és terjeszteni kezdték. Válaszul a memoran-
dum szerzőit „sajtó útján elkövetett izgatás” vádjával Kolozsváron perbe fogták. Ez volt 
a híres Memorandum-per. A vádlottak többségét különböző mértékű fogházbüntetések-
re ítélték (egyeseket távollétükben, mert időközben Romániába szöktek), de 1895-ben, 
egy év elteltével, uralkodói amnesztiával mindannyian szabadultak. Ennek ellenére a 
per nagy szerepet játszott a Monarchia iránti lojalitás meggyengülésében. Mikor pedig 
Ferenc Ferdinánd trónörökös konföderációs terve (a Nagy-ausztriai Egyesült Államok) 
nem valósult meg, a román nemzetiségi vezetők nagy része végképp a román királyság 
felé fordult, az egyesülést célul kitűzve. E cél aktív megvalósításához azonban már csak 
a trónörökös meggyilkolása és az első világháború kirobbanása után kezdtek hozzá.

Eközben Ion I. C. Brătianu5 miniszterelnök szinte rögtön elkezdett tapogatózni mindkét 
oldalon, hogy ki ajánl többet a román hadba lépésért. Megkezdődött az antant és a közpon-
ti hatalmak egymásra licitáló ígéret-párharca a román vezetés megnyerésért… A román 
elit pedig – élén Brătianuval – ezt gátlástalanul ki is használta. Egyre följebb emelte a té-
teket. A központi hatalmak (főleg Németország) orosz területeket ígértek a románoknak 
(Besszarábiát, Bukovinát, Transznyisztriát), míg az antant (elsősorban Franciaország) 
magyar és bolgár területeket ajánlott fel a hadba lépésért cserébe a győzelem után 
(Erdélyt, a Partiumot és a Bánátot). Brătianu igyekezett újabb és újabb követeléseket 
megfogalmazni az áhított hadba lépésért cserébe. A területi követelések mellett fegyver-
szállításokat és segédcsapatokat is elvárt hadba lépés esetére. Emellett titkolt célja volt a 
havasalföldi (jelentős részben makedoromán és görög származású) bojárréteg és hatalmi 
elit vezető pozíciójának megerősítése és tartósítása (a moldáv és erdélyi román politiku-
sok s tisztviselők rovására is). Ezt tükrözte egyik szállóigévé lett mondása is: „Akarom 
Erdélyt, de erdélyiek nélkül!” De hasonlóan gondolkodott a moldáv és a besszarábiai ro-
mán vezetőkkel szemben is. E megnyilvánulások persze komoly kritikákat váltottak ki az 
erdélyi román szellemi elitből (főleg Ioan Slavici és Iuliu Maniu részéről). De az ellenté-
teket átmenetileg elfedte az áhított Nagy-Románia megteremtésének célja.

Mikor az antant 1916 nyarán már Erdély mellett a Partiumot, a Bánátot és az Alföld 
keleti szélét is odaígérte Romániának, Brătianu elérkezettnek látta az időt a hadba lépés-
re. A román vezetés titkos szerződést írt alá az antanttal6. E titkos szerződésben vállalta 
a hadba lépést az antant oldalán két héten belül.
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(A román hadba lépés 1916 nyarán és következményei) A román hadsereg – elég gyors 
mozgósítást követően – 1916. augusztus 26-áról 27-ére virradóra lépte át az akkori, a 
Kárpátok bércei között húzódó határt. Ez a dátum a régi – akkor még Romániában is 
használt – Julián-naptár szerint 1916. augusztus 14-ére esett. Brătianu és a román ve-
zetés túlbecsülte az oroszok által nyáron indított Bruszilov-offenzíva sikereit. Ráadásul 
számított az erdélyi románok felkelésére a támadás után vagy legalábbis erdélyi ro-
mán fegyveres lázadásokra. Ezekből az előzetes reményekből semmi nem teljesült: a 
Bruszilov-offenzíva elakadt, az erdélyi románok pedig nem mozdultak meg, hisz veze-
tőik jelentős része Habsburg-párti volt.

Ennek ellenére az orvtámadás kezdeti sikereket ért el a készületlen osztrák–magyar 
határvédő alakulatokkal szemben. De az előrenyomulás Arz Artúr osztrák őrnagy 1. had-
serege ellenállásán rövidesen elakadt… S a villámgyorsan átdobott német segédcsapatok 
– Falkenhayn tábornok hadserege – segítségével a megerősített osztrák–magyar csapatok 
már 1916 szeptemberében ellentámadásba mentek át. Ugyanakkor délről (Dobrudzsa 
felől) a szövetséges német–bolgár–török egyesült hadsereg7 is támadott. A központi ha-
talmak csapatai kiszorították Erdélyből a román hadsereget és átlépték a Déli-Kárpátok 
hágóit. A román hadsereg összeroppant és a központi hatalmak csapatai 1916. december 
6-án bevonultak Bukarestbe. Brătianu kormánya a moldvai Iasiba (Jászvásárra) mene-
kült. A megszállt területeken németbarát román kormány alakult. Közben – az 1917-es 
orosz forradalmat kihasználva – a román hadsereg bevonult Besszarábiába. Brătianu 
lemondott és Alexandru Marghiloman németbarát kormánya – kilépve a háborúból – 
különbékét kötött a központi hatalmakkal Bukarestben 1918. május 7-én. E békében 
néhány határ menti területet és Dél-Dobrudzsát elvesztette, viszont a központi hatalmak 
hallgatólagosan elismerték Besszarábia román megszállását. Bár a németbarát kormá-
nyoknak (Marghiloman, majd Coanda tábornok kormányának) is volt némi támogatá-
sa (a vezető értelmiségiek közül például Ioan Slavici8 szerkesztői posztot vállalt és az 
akadémikus Titu Maiorescu9 is szimpatizált egy ideig), de a hatalmi elit többsége I.C. 
Brătianu antantbarát csoportját támogatta. S amikor fordult a kocka (a német megszálló 
csapatokat időközben kivonták), s a központi hatalmak az összeomlás szélére kerültek a 
nyugati és déli frontokon, ismét Brătianu lett a miniszterelnök. Már Coanda megkezdte 
a távolodást a németektől, de Brătianu 1918 őszén ismét nyíltan is az antant mellé állt. 
Románia újra hadat üzent az összeomlás szélén álló Monarchiának.

(A revans: újabb román támadás és a támadás folytatása) A csak részben újra felfegy-
verzett és újjászervezett román hadsereg (francia támogatással) megkezdte benyomu-
lását Erdélybe. Brătianu igyekezett mozgósítani az erdélyi román vezetőket is, kihasz-
nálva a Monarchia felbomlása és a Károlyi-féle forradalom nyomán a magyar 
államirányításban támadt megosztottságot és zűrzavart. Ioan Slavici író-politi-
kus mert egyedül tiltakozni Brătianu módszerei ellen az erdélyi eredetű román 
vezetők közül (börtönbe is került hamarosan egy időre). A román vezető réteg 
és értelmiség nagy része azonban felsorakozott a miniszterelnök radikális terü-
letszerző politikája mögé. A kormányfő 1918 őszén egyszerre ígérte meg távlati 
célként (az elitnek és a népnek) Nagy-Románia megteremtését és politikai s 
szociális reformok bevezetését (az ellenzék és az aggodalmaskodó és bizalmat-
lan antant-vezetők megnyugtatására). 1918. október 31-én Budapesten megalakult a 
Román Nemzeti Tanács, mely rövidesen Aradra tette át székhelyét. Közben Erdélyben 
Iuliu Maniu és a helyi román vezetők megszervezték a gyulafehérvári gyűlést. Az 1918. 
december 1-jén összeülő tanácskozás az 1228 küldött által támogatott gyulafehérvári 
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határozatban mondta ki Erdély és a Partium egyesülését Romániával, autonómiát ígér-
ve a magyar és német kisebbségnek. Másnap Nagyszebenben megalakult a Consiliul 
Dirigent (Kormányzótanács)10.

Az előrenyomuló román hadsereget az antant – a Károlyi-kormánnyal kötött belgrádi 
egyezményben11 – megállította átmenetileg a Maros folyó vonalánál, ez lett a demarkáci-
ós vonal (1918. november 13-a). A kétoldalú aradi tárgyalások (amelyet magyar részről 
Jászi Oszkár12 miniszter vezetett) az erdélyi román vezetőkkel hamar kudarcot vallottak, 
mivel a románok csupán az elszakadás módozatairól voltak hajlandók tárgyalni, eluta-
sítva Jászi Oszkár kantonális „keleti Svájc”-tervezetét (1918. november 14–15.). Jászi 
később tovább finomította koncepcióját, de e teóriákkal már semmilyen befolyást nem 
gyakorolt az eseményekre. Ráadásul 1918. december közepén – a gyulafehérvári gyűlés 
határozatára hivatkozva – a román hadsereg újra támadásba lendült. A Károlyi-kormány 
– érthetetlen módon – nem tanúsított ellenállást, sőt meg sem próbálta azt megszervezni 
akkor még. (Még azt sem sikerült elérniük, hogy a december 1-i gyulafehérvári gyűlés 
résztvevői ne a magyar vasúthálózatot vegyék igénybe utazásukhoz.)

Mivel a fegyveres ellenállás egyre reménytelenebbé vált, az Erdélyi Magyar-székely 
Nemzeti Tanács13 – Kelet-Magyarország, a Partium és Erdély 26 vármegyéje nevében 
– gyűlést hívott össze a gyulafehérvári román gyűlés határozatával és a román előretö-
réssel szemben Kolozsvárra 1918. december 22-re. Itt a 26 vármegye 1000 hivatásos 
küldötte (és több ezer tüntető Kolozsvár főterén, a Mátyás király téren) – többségében 
magyarok és székelyek, de jelentős számban románok és szászok is – tiltakozott a gyu-
lafehérvári határozat ellen és a magyar állammal való további együtt maradást követelte, 
a nemzetiségi jogok és önkormányzat biztosításával.

Eközben megkezdődött – a Kolozsvári 38. hadosztály megmaradt katonáiból és ön-
kéntes nemzetőri egységekből – Lukács Béla és Kratochvil Károly szervezésében 1918. 
december elején a Székely Hadosztály felállítása. A hadosztály azonban elég nehezen 
szerveződött. Főleg Pogány József és a Károlyi-kormány más tisztségviselői is akadá-
lyozták a székely hadosztály megszervezését és felfegyverzését. A szerveződőfélben 
levő katonai egység hamar hátrálni kényszerült a román túlerő elől. 1918. december 
24-én a román csapatok bevonultak Kolozsvárra. A székely hadosztály csak 1919 janu-
árjában a Csucsa–Belényes vonalon tudta – heves harcok után – átmenetileg megállítani 
a román támadást.

Ekkor azonban Medgyesen 1919. január 8-án14 összeült az erdélyi szászok (és a német 
nemzetiség) gyűlése. A magyar-székely szervezetek és az – egyre inkább hatalmi hely-
zetbe kerülő – román nemzeti bizottságok és tanácsok között ők voltak a mérleg nyelve. 
A román vezetés is érezte ezt, ezért ígért szinte mindent (autonómiát, nyelvhasználatot, 
saját sajtót stb.) a szászoknak… Maniu15 és Brătianu ígéreteinek hatására a medgyesi 
szász gyűlés is a románok mellett foglalt állást (bár magyar és székely részről próbálták 
őket figyelmeztetni a román politikusok megbízhatatlanságára). A magyar oldal azonban 
már nemigen tudott a szászoknak mit ígérni. Míg a román politikusok – a szebeni román 
Consiliul Dirigentre támaszkodva és hivatkozva – szinte bármit megígérhettek…

A határozatlan (állandó kormányválságokkal küszködő) Károlyi-kormány egyelőre 
nem tudta magát elszánni a fegyveres ellenállásra, így a székely hadosztály – támogatás 
híján – újra hátrálni kényszerült. Kratochvil Károly hadosztályparancsnok igyekezett 
egyben tartani a sereget és új katonákat, önkénteseket toborozni. Közben a Consiliul 
Dirigent kezdte kiterjeszteni hatalmát Erdély nagy részére, gyakorlatilag rendkívüli ál-
lapotot bevezetve a románok által elfoglalt területeken. Nemcsak magyarokat és széke-
lyeket, de nagy számban másként gondolkodó (németbarát vagy baloldali) románokat is 
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letartóztattak vagy internáltak. Elég volt néhány hét, s még az erdélyi románok jelentős 
része is kiábrándult az új, román uralomból… A világháború utáni apátia és politikai 
megosztottság légkörében azonban csak szórványos és egymástól elszigetelt ellenállási 
kísérletek szerveződtek, nem alakult ki nagyobb és igazán szervezett ellenállási mozga-
lom az új, berendezkedő impérium ellen. Így a román előretörés folytatódott. A székely 
hadosztály és a hozzá csatlakozott önkéntesek is csupán ideig-óráig tudták (néhány napra) 
megállítani a román katonai alakulatok előrenyomulását. Károlyi Mihály ezalatt lemondott 
a miniszterelnöki tisztségről és a frissen kikiáltott népköztársaság államfője lett. Berinkey 
Dénes16 alakított kormányt miniszterelnökként. Károlyi igazából csak Kolozsvár eleste 
után ébredt rá, hogy meg kellene szervezni az ellenállást. Addig naivan az antant vezető 
hatalmainak – különösen Wilson elnöknek17 – a beavatkozásában reménykedett, hogy 
megakadályozzák majd a román, csehszlovák és szerb csapatok további előrenyomulását. 
A népszerű Mackensen német tábornok (az 1916-os románok elleni ellentámadás irányító-
ja) hiába ajánlotta föl 1918 őszén, hogy segít Erdélyt megvédeni. Károlyi nemcsak eluta-
sította az ajánlatot, de ráadásul még – antantbarátságból, „jó pontok” reményében – le is 
fogatta a német főtisztet. Az őszirózsás forradalom vezetőinek többsége 1918 karácsonyá-
ig naivan hitt abban, hogy az antanthatalmak előbb-utóbb visszaparancsolják az előretörő 
(és mind nagyobb magyar területeket elfoglaló) román, csehszlovák és szerb alakulatokat. 
Csak Kolozsvár és néhány nappal később Pozsony eleste döbbentette rá őket 1918–19 
fordulóján, hogy valamiféle ellenállást kellene szervezni. Ugyanakkor az ígért reformok 
megvalósítása is vontatottan haladt, miközben nőtt a nyomor és az infláció, emellett meg-
jelentek az elfoglalt területekről a menekültek tömegei a pályaudvarokon. Az átmenekült 
(főleg alsó középosztályi és szegény) ezrek vagonokban húzták meg magukat. Gyakran 
évekig éltek a fővárosi pályaudvarokon, sokszor családostul. Mindezt azért, mert vagy 
nem tették le (régi egzisztenciájuk érdekében) a hűségesküt az új államok alkotmányára, 
vagy pedig eleve képtelenek voltak megtanulni az új államnyelvet és így nem juthattak 
volna álláshoz. A magyar állam igen nehezen tudta őket elhelyezni, s ha mégis, többnyire 
a korábbiaknál rosszabb körülmények közé, alacsonyabb státuszban.

Közben elfogadták a sajtószabadságról, az általános és titkos választójogról szóló törvé-
nyeket. Majd 1919. február 15-én elfogadták a Nagyatádi Szabó István18 nevével fémjelzett 
földreform törvényt. A törvény az 500 holdnál nagyobb világi és a 200 holdnál nagyobb 
egyházi birtokok kártalanítással történő kisajátítását irányozta elő. A végrehajtás azonban 
nem kezdődött meg, bár Károlyi Mihály (szemfényvesztő módon személyesen mutatva 
példát) 1919. február 23-án megkezdte kápolnai birtokának felparcellázását. Károlyi ál-
lamfőként 1919 áprilisára tűzte ki a választásokat. Ugyanakkor csapást mért a szervezkedő 
jobboldali ellenzékre (a MOVE19 feloszlatása) és a hatalomra ácsingózó kommunistákra20 is. 
1919. február 22-én letartóztatta Kun Bélát és a KMP vezetőit, a – több halottat is követelő 
– Népszava szerkesztősége elé szervezett (és lövöldözésbe torkolló) tüntetés miatt. Bár bör-
tönbe kerültek vezetőik, a kommunisták tovább szervezkedtek. A szociáldemokraták bal 
szárnyának és a lefizetett sajtónak a támogatásával konspiráltak. Károlyi még lelátogat a 
székely hadosztályhoz és megígéri az ellenállás megszervezését egy összehívott gyűlésen. 
Kratochvil ekkor felajánlotta az államfőnek, hogy a székely hadosztály és az önkéntesek 
támogatásával próbáljon meg a fővárosban „rendet csinálni”, ideiglenes tűzszünetet kötve 
(a támadást épp szüneteltető) románokkal. Károlyi azonban elutasította az ajánlatot. 
Abban reménykedett, hogy a szociáldemokratákra támaszkodva stabilizálni tudja a 
helyzetet. Az MSZDP vezetése azonban egyre inkább balra tolódott és több vezetője is 
nyíltan alkudozni kezdett a kommunistákkal. Ebben a helyzetben érkezett meg a Vix-
jegyzék21, újabb területek kiürítését követelve.
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Berinkey Dénes kormánya nem vállalta az ellenállás megszervezését, tiltakozásul 
lemondott. Károlyi ekkor (1919. március 20-án este) a szociáldemokratákat kérte fel 
kormányalakításra. Abban reménykedett, hogy egy „tiszta” szociáldemokrata kabinet 
képes megszervezni az ország védelmét és meg tudja ugyanakkor állítani a kommunisták 
előretörését is. Várakozásaiban azonban csalódnia kellett. Az MSZDP-t ekkor már egyér-
telműen a balszárny vezette, mely előrehaladott tárgyalásokat folytatott a kommunisták-
kal a hatalom átvételéről. A szociáldemokraták Landler Jenő vezette balszárnya titokban 
megállapodott (a még hivatalosan őrizetben lévő) Kun Bélával a hatalomátvételről. Így 
március 21-én a létrejött szociáldemokrata–kommunista koalíció – valószínűleg Károlyi 
által is óhajtott – puccsot hajtott végre Károlyi ellen, s átvette a hatalmat. A két párt 
„Magyarországi Szocialista Párt” néven egyesült és kikiáltották a Tanácsköztársaságot, 
bevezetve a proletárdiktatúrát. Károlyi Mihály nevében egy lemondó nyilatkozatot adtak 
ki, mely szerint önként átadja a hatalmat a „proletariátus képviselőinek” (a „vörös gróf” 
élete végéig tagadta, hogy tőle származna a nyilatkozat és hogy aláírta volna). Megalakult 
a Forradalmi Kormányzótanács Garbai Sándor elnökletével. A rezsim igazi irányítója 
azonban Kun Béla külügyi népbiztos volt, gyakorlatilag az összes fontos ügyben ő döntött. 
Valószínűleg tőle származott az óriási, eltúlzott mértékű államosítások koncepciója, az 
erőltetett centralizáció (bürokratikus központosított apparátus) szükségességének teóriája. 
Kun koncepcionális elképzelései még a szovjet polgárháborús hadikommunizmus gya-
korlatához képest is radikálisak voltak, bár csak részben sikerült megvalósítania őket (a 
körülmények és a szociáldemokraták ellenállása miatt). Persze, az is igaz, hogy az ország 
súlyos helyzete rendkívüli intézkedéseket követelt… A kommün intézkedései azonban 
valójában keveset javítottak, sőt, egészében véve rontottak a helyzeten. Az erőszakos álla-
mosítások, a rekvirálások és a „forradalmi terror” (túszszedés, elhurcolások és kivégzések) 
gyakorlata fokozta a belső feszültséget. Hamarosan – részben az Aradon, később Szegeden 
szervezkedő ellenforradalmi erők22 biztatására és az antant támogatásával – újból megin-
dult a román hadsereg támadása a Partium egészének és a Tiszántúlnak az elfoglalására 
(1919. április 15.). A székely hadosztály és a szerveződő vörös csapatok közötti ellentéteket 
(melyek néha összecsapásokba torkolltak) kihasználva a románok gyorsan törtek előre. 1919. 
április 20-án bevonultak Nagyváradra, majd május elsején elérték a Tisza vonalát. A visz-
szavonuló székely hadosztály nagy része április 26-án Demecsernél letette a fegyvert a 
románok előtt. Kisebb része – betagozódva a szerveződő vörös alakulatokba – tovább har-
colt a román intervenció ellen. A kapituláló székely hadosztály tagjait (tisztjeikkel együtt) 
a románok internálták. Az internálótáborból csak hosszú hónapokkal később, fokozatosan 
engedték el őket. A Mărdărescu tábornok23 vezette román hadsereg – miután elővédjeit 
Szolnokról a megszerveződő vörös alakulatok kiverték – május elején megállította elő-
renyomulását a Tisza vonalánál, megkezdve a frissen megszállt területek „pacifikálását”.

Ezalatt a kommün létrehozta a Vörös Hadsereget a honvédelem céljaira és a Vörös 
Őrséget a belső rend fenntartására. A Vörös Őrség mellett azonban több félkatonai 
(paramilitáris) osztag is tevékenykedett „rendfenntartó” célzattal. Ezek közül a két leg-
erősebb a Cserny-csoport (Cserny József különítménye) és a Szamuely Tibor által ve-
zetett „Lenin-fiúk” osztaga (a két különítmény később gyakorlatilag egyesült). A Vörös 
Őrség egyre nehezebben tudta ellenőrizni a paramilitáris egységek akcióit. Végül Böhm 
Vilmos népbiztos sürgetésére határozat született leszerelésükről. El is kezdődött a rende-
let végrehajtása. Azonban 1919. június 24-én kirobbant a monitorok lázadása és ennek 
hatására a tanácskormány elállt a végrehajtástól, sőt a félkatonai alakulatok egy részét 
reaktiválta az „ellenforradalmi veszélyre” hivatkozva. A terror a kommün utolsó hetei-
ben tovább fokozódott. Igaz, ekkor már a frontokon is kezdett szorulni a hurok…
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Közben – az antant erőkkel is megerősített – csehszlovák hadsereg is újra támadásba 
lendült 1919. április végén. Elfoglalta – a még Károlyi által autonóm területté nyilvá-
nított – Ruszka Krajnát24 (Kárpátalját) és benyomult Észak-Magyarországra, Miskolcot 
fenyegetve. Csak nehezen sikerült Miskolc alatt megállítani őket.

Az újabb területek meghódításával párhuzamosan zajlott a meghódított Erdély „paci-
fikálása”. Míg a front közelében Mărdărescu tábornok ítélkezett az elfogottakon, addig 
Erdélyben a Consiliul Dirigent, Maniu és a román csendőrség intézkedett. 1919. márci-
us 29. és április 6. között, a spontán kirobbant sóvidéki székely lázadás25 elfojtásához 
a csendőrség mellett katonai alakulatok bevetésére is szükség volt. A bányavidék is 
mozgolódott, különösen a Zsil-völgyében voltak gyakoriak a tüntetések (inkább szo-
cialista, mint nemzeti alapon). 1919. július 21-én26 a petrozsényi munkás- és bányász-
tüntetést – mely szolidaritást vállalt a kommünnel – a román csendőrség sortüze verte 
szét. E gyakran teljesen vagy részben spontán megmozdulások a széleskörű elégedet-
lenséget mutatták az új impériummal az erdélyi területeken. A magyar fél (mind a vö-
rösök, mind az ellenforradalmi oldal) azonban ezekről a megmozdulásokról csak késve 
értesült (ha egyáltalán értesült) és különben sem volt abban a helyzetben, hogy bármi-
féle segítséget nyújthasson az ellenállóknak. A román vezetés az elszigetelt lázadásokat 
és tüntetéseket elnyomta és keményen megtorolta. Több esetben a – csak ideiglenesen 
elfoglalt – Tiszántúlon is sor került bebörtönzésekre és kivégzésekre. Különösen Békés 
megyében került sor sok ilyen front mögötti megtorló akcióra.

Ezalatt a vörös csapatok – Stromfeld Aurél27 vezérkari főnök tervei alapján és ve-
zetésével – ellentámadást indítottak az északi fronton. Ez volt a diadalmas északi 
hadjárat (1919. május 30. – június 10.). Az alig több mint egyhetes hadmozdulat 
eredményeként sikerült visszafoglalni a Felvidék keleti részét. A visszafoglalt terü-
leteken kikiáltották a Szlovák Tanácsköztársaságot, a „világforradalmi” koncepció 
jegyében. A. Janoušek cseh munkást delegálták a szlovák kommün vezetőjének. 
Elkezdődött a kis szlovákiai fiók-kommün megszervezése. De ekkor Kun végzetes 
hibát követett el: bízva az antant ígéreteiben (párizsi békekonferencia meghívója, 
a román csapatok kivonása a Tiszántúlról, stb.) leállította a felvidéki hadművele-
tet és az új kommün megszervezését, majd – biztosítékok nélkül – kivonta a csa-
patait, elfogadva a Clemenceau-jegyzék követeléseit. E lépést még a Forradalmi 
Kormányzótanács népbiztosainak többsége is ellenezte. Ráadásul a román kormány 
– még a felvidéki területek kiürítése előtt – külön nyilatkozatban leszögezte, hogy 
nem fogja kiüríteni a Tiszántúlt. Kun Béla naivul azt feltételezte, hogy Brătianu és 
kormánya úgy táncol, ahogy az antant fütyül (talán bizonyos honi előzmények okán)… 
Pedig a román kormányfő – kivételesen – korrekt volt, időben és nyomatékosan leszö-
gezte: nem vonul ki a Tiszántúlról a felvidéki kivonulásért cserébe. A külügyi népbiztos 
ennek ellenére keresztülerőszakolta elhatározását. Stromfeld Aurél erre tiltakozásul le-
mondott a vezérkari főnöki posztról. Utódául Julier Ferencet nevezték ki.

A kommün vezetése egyre inkább kapkodni kezdett és csak futott az események után. 
A vérrel visszaszerzett felvidéki területek biztosíték nélküli kiürítése végképp lenulláz-
ta a magyar kommün népszerűségét. A hadsereg is demoralizálódott, többen kiléptek 
a seregből, sokan dezertáltak. Julier ekkor terjesztette a Forradalmi Kormányzótanács 
elé haditervét a Tiszántúl felszabadítására. A népbiztosok elfogadták és támogatták az 
előkészítetlen és katonailag irreális tervet. Az új vezérkari főnök maga is tudta, hogy 
terve irreális. De hogy biztos legyen a bukás, haditervét előre elküldte a román vezér-
karnak. Ily módon akarta kikényszeríteni a tanácskormány lemondását. Julier egészen 
a felvidéki területek kiürítéséig lojális volt a kommünhöz, utána viszont már úgy látta, 
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fennmaradásának nincs értelme. A támadás 1919. július 20-án hajnalban indult meg 
többórás tüzérségi előkészítéssel. Julier – főleg a tüzérség tekintetében – nem össz-
pontosított elég erőt a hadművelethez, így a védekező román csapatok szinte minden 
tekintetben fölényben maradtak. A haditerv szerint a fő csapást az ellenségre a Szolnok–
Nagyvárad–Nagyléta irányban kellett mérni. A terv tehát célul tűzte ki – maximális 
célként – a Tiszántúl mellett a Partium egy részének visszafoglalását is. A támadás – 
előkészítetlensége ellenére – sikerekkel indult. Szolnoknál a tüzérségi előkészítés meg-
gyengítette a románok első vonalát és a vörösök 6. és 7. hadosztálya átkelt a Tiszán s 
hídfőállást létesített. A 2. hadosztály és a III. hadtest is sikerrel kelt át a Tiszán. Július 
21-én a 2. hadosztály elfoglalta Szentest és Szegvárt, bár a román csapatok már kisebb 
ellentámadásokat indítottak. Ennek ellenére július 22-ére újabb egységek keltek át a 
folyón, köztük a vörösök oldalán harcoló nemzetközi brigád is. A román hadvezetés 
– a részletes haditerv és fölénye birtokában – hagyta, hogy az offenzíva kiterjedjen, s 
minél több vörös alakulat keljen át, miközben felkészült a döntő ellencsapásra. A kezdeti 
sikereket már ekkor beárnyékolta, hogy a felső vezetés szabotázsa következtében akado-
zott a lőszerellátás és az utánpótlás. Több hadosztálynak is elfogyott harc közben a lőszere, 
s ha kaptak is késve lőszert, az gyakran vaktöltény volt. Ezt több helyről is jelentették a 
vezérkari főnökségnek. De Julier nem reagált a panaszokra és vádakra, pihenés és bizto-
sítás nélkül tovább erőltette a támadást. Az újdonsült vezérkari főnök tovább hajszolta 
seregét a katasztrófa felé… Mărdărescu tábornok pedig rendezte a román sereg sorait és 
felkészült a vörös csapatok felmorzsolására. A túl gyorsan előretörő vörös egységek tar-
talék és fedezet nélkül nyomultak előre, kiszolgáltatva az ellenség átkaroló és bekerítő 
hadmozdulatainak. Már július 23-án az első komolyabb román ellenlökésekre a 2. had-
osztály kénytelen volt feladni a frissen visszafoglalt Szegvárt, Mindszentet és Szentest. 
1919. július 24-én délután megindult – a friss tartalékokkal feltöltött – román hadsereg 
ellentámadása. Az első súlyosabb csapás a Szolnok közelében harcoló 6. hadosztályt 
érte, nem sokkal később a nemzetközi erőkből álló 80. dandár is hátrálni kényszerült 
a Tisza felé. A dandár harcolva hátrált, de rövidesen elfogyott a lőszere. Az utánpótlás 
késve érkezett és nagyobb részt vaktöltényekből állt… A 80. dandár a Tiszába szorult 
és szétszóródott, jelentős része elesett vagy fogságba került. Az északi szárnyon harcoló 
III. hadtest ellen is erős román ellentámadás indult. Bár e hadtest még eredményesen 
védekezett, Julier váratlanul – korábbi direktíváival ellentétben – július 25-én elrendelte 
az általános visszavonulást. Megparancsolta az ideiglenes hidak lerombolását és a teljes 
visszavonulást a Tisza mögé. 1919. július 27-én a Vörös Hadsereg utolsó egységei is 
visszavonultak a folyó mögé. A román csapatok két napot pihentek, majd – Moldvából 
és Besszarábiából érkezett alakulatokkal megerősítve – július 29-éről 30-ára virradóra 
megkezdték az átkelést a Tiszán.

Eközben elkezdődtek a tárgyalások a tanácskormány lemondásáról Böhm Vilmos 
egykori hadügyi népbiztos, frissen kinevezett osztrák követ közreműködésével. A balol-
dali szociáldemokraták tárgyalásokba kezdtek a centrista és jobboldali szociáldemokrata 
vezetőkkel (főleg Peidl Gyulával és Peyer Károllyal) egy új – kommunistáktól mentes – 
szociáldemokrata-szakszervezeti kormány létrehozásáról, bevonva az antant megbízot-
tait is. A kommünben magukat nem exponáló szociáldemokrata vezetők elvben vállal-
ták egy átmeneti szakszervezeti kormányban való közreműködést, ha a tanácskormány 
lemond. Közben a románok fő erői átkeltek a Tiszán és a védelem teljesen felbomlott, 
mivel Julier semmit sem tett a védekezés megerősítésére és a tartalékok harcba vetésére. 
Kun még megpróbálta mozgósítani a főváros közelében tartalékban várakozó IV. had-
testet az előretörő románok ellen, de törekvése nem járt sikerrel. Július 31-én összeült 
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a Forradalmi Kormányzótanács, s itt már fölvetődött a tanácskormány lemondása. 
Az ülés hajnalban döntés nélkül félbeszakadt. Több vezető tiszt a vezérkarnál már a 
katonai puccs lehetőségét mérlegelte, mikor a Forradalmi Kormányzótanács 1919. au-
gusztus 1-én délelőtt lemondott.

Megalakult a Peidl Gyula vezette ún. szakszervezeti kormány, mely arra a remény-
re alapozta tevékenységét, hogy az antant az utolsó pillanatban megállítja a románok 
előrenyomulását a főváros alatt és így lehetővé tesz egy polgári demokratikus konszo-
lidációt. Ennek reményében adták vissza az államosított bankokat s üzemeket és állí-
tották vissza a sajtószabadságot és a többpártrendszert. Erre a csalóka reményre épült 
a Peidl-kormány egész politikája, miközben előbújtak a vörösterror alatti illegalitásból 
nemcsak a hagyományos jobboldali pártok, de a radikálisan jobboldali, fajvédő szerve-
zetek is. E csoportok – sajátos módon – épp a románoktól vártak támogatást az „igazi” 
ellenforradalomhoz, a forradalom örököseinek tekintett szociáldemokraták megdöntésé-
hez. Ezalatt a bukott kommün népbiztosainak nagy része Ausztriában lelt ideiglenes 
menedéket. Az osztrák kormány – személyes biztonságuk érdekében – internálta őket. 
A román csapatok közben – egyre kevesebb ellenállásra találva – megközelítették 
Budapestet. A Friedrich István28 által irányított fővárosi ellenforradalmi szervezetek fel-
vették a kapcsolatot nemcsak a szegedi ellenforradalmi kabinettel és a Horthy által veze-
tett Nemzeti Hadsereggel29, hanem a román vezérkarral is. A maradék vörös csapattestek 
először 1919. július 31-ig a Tisza vonalát próbálták védeni, majd az átkelő román had-
osztályok bekerítő hadműveletei elől visszavonultak. A románok bevonultak Szolnokra 
és szorították vissza a még harcoló alakulatokat a magyar főváros felé. Augusztus 3-ára 
körülzárták a Vörös Hadsereg maradványait. A körülzárt egységek némi tárgyalás után 
sorban megadták magukat és letették a fegyvert. Ezután nyitva állt az út a román csapa-
tok előtt Budapest felé.

Az előrenyomuló román hadsereg elővédje augusztus 3-án este nyomult be Pestre, 
Rusescu tábornok vezetésével. 1919. augusztus 4-én dél körül a román fő hadtest is 
bevonult diadalmenetben a magyar fővárosba, Moșoiu tábornok vezetésével. A ve-
zérkar tábornokai (Mărdărescu és Holban tábornokok) néhány órával később érkeztek 
Budapestre, ahol az antant megbízottai és a magyar politikai pártok s szervezetek kép-
viselői fogadták őket. A tájékozódásban segítségükre volt Diamandi román ügyvivő, 
ideiglenes nagykövet is. Friedrich és szervezete, a Fehérház Bajtársi Egyesület a ro-
mánok támogatását kérte ellenforradalmi hatalomátvételük megvalósításához. A bevo-
nulás utáni napokban a románok (részben a helyi ellenforradalmi erőkre támaszkodva) 
antiszemita lincseléseket és kisebb összecsapásokat provokáltak, mialatt megkezdték a 
magyar főváros több jelentős üzemének s gyárának leszerelését30, valamint termékeik és 
gépeik Romániába szállítását. A Peidl-kormány tehetetlennek bizonyult a kibontakozó 
zűrzavaros állapotokkal szemben, így Friedrich – egyesületére és más paramilitáns egy-
ségekre támaszkodva, a román hadsereg támogatásával – elzavarta a szociáldemokratá-
kat és letartóztatta vezetőiket. Közben megjelent a fővárosban – az egyszer már 1918. 
október végén, a forradalom előtt magyar helytartóként regnáló – Habsburg József fő-
herceg, és 1919. augusztus 7-én „Magyarország kormányzójává” nyilvánította magát, 
s Friedrichet nevezte ki miniszterelnöknek. A főherceg nem titkolt célja a Habsburg-
monarchia visszaállítása volt. A román vezetés és az antant bizalmatlanul figyelte a 
főherceg tevékenységét és – kiábrándulva Friedrich köréből is – Horthy Miklóssal és a 
szegedi ellenforradalmi kormánnyal fűzték szorosabbra a kapcsolatot. Habsburg József 
augusztus 20-án az ország egész területére statáriumot hirdetett ki (miközben már jó 
ideje érvényben voltak a románok statáriális intézkedései is). A románok augusztus 21-én az 
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antantmissziónál tiltakoztak a főhercegi statárium ellen. A békekonferencia még aznap 
jelezte, hogy egy Habsburgot nem szívesen látnának az ország élén. A főherceg 1919. 
augusztus 23-án kénytelen volt lemondani. Egyúttal megerősítette Horthy Miklóst a 
Nemzeti Hadsereg főparancsnoki tisztében. Miközben ez a hatalmi vetélkedés tartott, a 
románok hozzáláttak a magyar főváros kifosztásához. Az antant megbízottai – köztük 
Bandholtz tábornok31 – próbálták ellenőrzés alatt tartani a román hadsereg és hatóságok 
tevékenységét, de csak kevés esetben tudtak segíteni (például sikerült megakadályozni 
a Nemzeti Múzeum kifosztását). Több gyárat és üzemet teljesen leszereltek és rengeteg 
vasúti kocsit is és mozdonyt is elvittek. Rengeteg nemesfémet, műkincset és díszruhát is 
zsákmányoltak. A Friedrich-kormány ezalatt elfogadtatta az új – a választójogot szűkítő 
– választójogi törvényt. S befejezte a tőkés magántulajdon visszaállítását és a nagybir-
tokrendszer restaurálását. Bár ekkor még Friedrich abban az illúzióban ringatta magát, 
hogy „sok minden változhat” a közeljövőben a határokat illetően.

Közben a román csapatok elérték a Dunántúlt, s Horthy frissen megszervezett 
Nemzeti Hadserege elindult Siófokra. Az ország gyakorlatilag hónapokra három részre 
szakadt: a teljesen a románok által ellenőrzött területre (a keleti és a középső országrész 
és a Dunántúl egy része); a főváros és környéke (a Friedrich-kormány és a románok 
közös igazgatása alatt) és a Siófok központtal a Balaton környékén és a Dunántúl egy 
részén berendezkedő Nemzeti Hadsereg területére. Még augusztusban a vörösök is né-
hol utóvédharcot folytattak (pl. Gombos-különítmény) és megjelentek a fehérterrorista 
alakulatok is „rendcsináló” célzattal (pl. Rongyos Gárda). A vörös-, később a fehérter-
rornak és a románok megtorló akcióinak összesen csaknem kétezer áldozata volt 1918–
19-ben. Ehhez jönnek még a harcok és járványok áldozatai.

A román csapatok előbb kivonultak a Dunántúlról, majd megkezdték a főváros és a 
Duna–Tisza köze kiürítését. A hadművelet – az antant sürgetése ellenére – igen lassan 
és vontatottan haladt, főleg Budapest környékéről akartak nehezen távozni. Igyekeztek 
mindent összegyűjteni és elszállítani a magyar fővárosból, ami mozgatható. 1919. 
november 14-én – egy ételosztással kísért – ceremónia keretében a román főerők kivo-
nultak, de teljesen csak november végére ürítették ki a fővárost. A lassan szerveződő 
Nemzeti Hadsereg óvatosan, a visszavonuló román alakulatokat kikerülve haladt a fő-
város felé és november 16-án Horthy fehér lovon, diadalmenetben vonult be Budapestre. 
Átvéve a tényleges hatalmat, szózatot intézett a főváros népéhez. Proklamációjában „te-
temre hívta” a „bűnös” Budapestet, szigorú, de igazságos eljárást ígérve. A nyilatkozat 
– minden szigora ellenére – kimondatlanul is hordozta a rend és egy lassú konszolidáció 
lehetőségét. Azt a lehetőséget, hogy – több mint egy évi zűrzavar, egymást váltó kor-
mányok és rezsimek, forradalom és ellenforradalom után – végre sikerül a megmaradt 
ország gazdasági és politikai rendszerét stabilizálni. Ehhez azonban el kellett érnie a 
románok kivonulását (a későbbi trianoni határokig) és alá kellett írnia a békeszerződést 
(a várhatóan kedvezőtlen feltételek ellenére). Megfékezték a lincseléseket, ugyanakkor 
azonban megkezdődtek a büntető és az igazolási eljárások. Előbbiek (különösen a nép-
biztos-perek és később a Károlyi-per) a forradalomért felelősnek tartott személyek elleni 
eljárások voltak, utóbbiak pedig a forradalom (őszirózsás forradalom és a kommün) alatt 
hivatali vagy tudományos tisztséget betöltő hivatalnokokat, értelmiségieket és katonákat 
érintették. A népbiztos-perekben elég sok volt a halálos ítélet, már csupán azért is, mert 
a volt népbiztosokat nem tekintették politikai fogolynak, hanem „bűnözőként” (rablásért 
és gyilkosságért) ítélték el őket. Jelentős részüket ugyan megmentette a szovjet fogoly-
csere-akció, de a Szovjetunióban maradtak nagy része a harmincas évek végén a sztálini 
tisztogatások áldozata lett. Az értelmiségiek és a hivatalnokok elleni igazoló eljárások 
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is általában elég szigorúak voltak. Még leginkább a katonatisztek igazoló eljárásai ne-
vezhetők mértéktartónak, néhol enyhének. A tisztek igyekeztek bajtársaikat igazolni és 
védeni…

Friedrich Istvánnak – részben az antant nyomására – november végén le kellett 
mondania és megalakult a „koncentrációsnak” nevezett Huszár-kormány32, melyben 
Friedrich hadügyminiszter lett. Ez utóbbi kabinet készítette elő Horthy kormányzóvá 
választását, a „király nélküli királyság” vezetőjeként.

Közben Romániában 1919 őszén ismét lemondott I.C. Brătianu. Döntésének indo-
kául azt hozta fel, hogy a készülő békeszerződésben az ígértnél keletebbre akarja az 
antant meghúzni a román állam nyugati határait, így kisebb magyar területet csatolnak 
át. Azaz: a vezető román politikus még Nagy-Románia megvalósulásának küszöbén is 
revolverezni próbálta az antant vezetőit újabb kedvezményekért! Sokan reménykedtek 
abban a román vezetésben, hogy a kommün leverésének „jutalmaként” megtarthatják a 
Tiszántúl egy részét is… Ezért a Tiszántúl kiürítése elhúzódott és a románok – az antant 
és a békekonferencia ismételt sürgetésére – csak 1920 tavaszán fejezték be a kiürítést. 
Főleg a békési területek körül folyt sokáig a huzakodás. E területeken mind a román, 
mind a szlovák kisebbség abban reménykedett, hogy nem kerülnek vissza a magyar 
államhoz.

(A Párizs környéki békék rendszere és a trianoni béke. Nagy-Románia fennállása 
[1920–1940]) A trianoni békeszerződés létrehozta Nagy-Romániát, mely hivatalosan 
1920. június 4-től 1940. június 27-ig állt fenn. Ekkor Románia területe – a korábbi 
140 000 négyzetkilométerről – 297 000 négyzetkilométerre növekedett. Erdélyen, a 
Partiumon, a Bánát egy részén túl még magába foglalta Besszarábiát, Bukovina egy 
részét és Dél-Dobrudzsát is. Ez utóbbi területek az 1940 júniusától kezdődő időszakban 
elvesztek. A lakosság száma 9 millióról 18 millióra nőtt. E lakosságnak azonban – még 
a hivatalos adatok szerint is – legalább a negyede nem román nemzetiségű volt (főleg 
a magyar, bolgár és német kisebbség volt jelentős). A valóságban azonban valószínűleg 
az új román államban a nemzetiségek összaránya meghaladta a 30%-ot. Ezt igyekeztek 
ellensúlyozni az erőteljes asszimilációs propagandával és az új alkotmányban is rög-
zített nemzetállami szemlélettel. A magyar kisebbség érdekeit – a korábbi sikertelen 
pártalapítási kísérletek után – az 1922-ben létrehozott Országos Magyar Párt próbálta 
képviselni. Erre a nemzetállami elnyomás miatt (főleg az első években) elég szűkös 
tér nyílt, pedig komoly sérelmek halmozódtak föl. A Párizs környéki békerendszer két 
legnagyobb kedvezményezettje Lengyelország és Románia volt. Azonban pont e két 
állam vált belsőleg nagyon labilissá a nagyszámú nemzetiségi lakosság és a sokfelől 
„szerzett”, eltérő fejlettségű és kultúrájú területek nehezen integrálhatósága miatt. 
A párizsi békerendszer több soknemzetiségű államot hozott létre a felbomlott hagyomá-
nyos birodalmak (Monarchia, cári birodalom és oszmán birodalom) helyén. Bár elvileg 
garantálta a kisebbségi jogokat (erre az aláírók kötelezettséget vállaltak), de valójában 
a nemzetiségek helyzete nem volt jobb, mint a korábbi „elnyomó” birodalmakban. 
Ráadásul Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia a kisantantot is megalapította az új 
határok biztosítására (1920–21).

Ausztria, Bulgária és Magyarország gyakorlatilag nemzetállammá alakult, alig ma-
radtak benne nemzetiségek. Bár főleg a magyar és bolgár közvéleményben komoly 
traumát okozott az elcsatolt nemzettestvérek nagy száma (e kategóriába a bolgárok so-
káig a macedónokat is beleszámították). Németország – annak ellenére, hogy vezető fél 
volt a vesztes országok között – minimális területveszteséggel úszta meg a vereséget. 
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Ausztriának sem okozott igazi traumát a cseh és galíciai területek elvesztése, legfeljebb 
a dél-tiroli osztrák (német ajkú) kisebbség sorsa aggasztotta némileg a közvéleményt. 
A legnagyobb vesztes a töredékére (egyharmadára) zsugorodott magyar állam volt. 
Egyedül a törököknek sikerült – Kemal Atatürk vezetésével – a sérelmes sèvres-i béke 
gyors módosítását kiharcolni a vesztesek közül.

Románia sem tudta igazán kihasználni a világháborús győzelmet, az ölébe hullott 
nagy lehetőséget… A földreform33 – az elvetélt magyarországi kísérletekkel szemben 
– ugyan megvalósult (helyenként a nemzetiségek kárára), s bevezettek néhány halaszt-
hatatlan reformot (zsidó emancipáció, választójog stb.), de a gyors fejlődésből és a nyu-
gathoz való felzárkózásból nem lett semmi. Igazából a „győztes” Nagy-Románia és a 
„vesztes” Csonka-Magyarország igen hasonló problémákkal küszködött, minden látszat 
ellenére. Ráadásul Romániát Brătianu váratlan halála, míg Magyarországot a bethleni 
konszolidáció szétfoszlása a húszas évek végén újabb gazdasági-politikai válságba ta-
szította, mely mindkét országban a diktatúrára törő erők erősödéséhez vezetett. S persze 
mindkét államban ilyenkor a közhangulat a kisebbségek ellen fordult. Végül az újabb 
háború mindkét országot a vesztes oldalra sodorta (azzal a különbséggel, hogy a román 
vezetésnek sikerült időben kiugrania és mentenie, ami még menthető).

A román politikai elit – átvészelve az 1940–44 közötti válságos éveket – sikerrel 
mentette át az ország és saját pozícióinak maradékát a háború utáni időkre. S bár Nagy-
Románia 1940 nyarán megszűnt, de a nagyromán gondolat és területi ambíciók – a 
mindenkori realitásokhoz igazítva – tovább élnek a hatalmi elit és a közvélemény gon-
dolkodásában.

HIVATKOZÁSOK ÉS JEGYZETEK

1 Alexandru Ioan Cuza (1820–1873): román poli-
tikus, katonatiszt, 1859–1866 között az egyesült 
román fejedelemség (Moldova és Havasalföld) ural-
kodója. Uralkodása alatt számos reformot léptetett 
életbe és ő emelte törvénnyé Románia első alkotmá-
nyát (1864). 1866-ban államcsínnyel eltávolították a 
trónról és németországi száműzetésben halt meg.

2 Hohenzollern-Siegmaringen Károly (1839–
1914): német herceg. 1866-ban Románia feje-
delmévé választották, majd 1881-ben I. Károly 
néven királlyá koronázták. 1883-ban csatlakozott 
a központi hatalmak szövetségi rendszeréhez. 
Uralkodása jelentős fejlődést hozott a román 
gazdaságban. Németbarát politikája ellenére 
uralkodása végén nem sikerült elérnie a román 
hadbalépést a központi hatalmak oldalán.

3 Románia szerződése a központi hatalmakkal 
(1883): az 1877–78-as orosz–török háborúban 
Oroszország megszállta Besszarábiát. A revans vá-
gya és I. Károly közismert németbarátsága átmene-
tileg a központi hatalmakhoz közelítette Romániát. 
Ennek ellenére 1914-ben nem lépett be a háborúba, 
később pedig az antanthoz csatlakozott.

4 Erdélyi iskola (Scola Ardeleana): felvilágosodás 
kori román kulturális mozgalom. Erdélyben a 

XVIII. sz. végén – XIX. sz. elején. Tagjai: Ioan 
Budai-Deleanu, Petru Maior, Samuel Micu Klein 
és Gheorghe Sincai. Ők fogalmazták meg első 
formájában a dákoromán kontinuitás elméletét.

5 Ion I. C. Brătianu (1864–1927): román politikus, 
belügyminiszter és külügyminiszter, később kor-
mányfő. Ötször volt miniszterelnök. Nagy szere-
pe volt abban, hogy Románia az antant oldalán 
lépett az I. világháborúba és győztes hatalom lett.

6 Titkos szerződés az antanttal: Románia 1916. augusz-
tus 17-én írt alá titkos megállapodást Bukarestben 
az antant képviselőivel, melyben vállalta, hogy – 
Erdélyért, a Partiumért és a Tiszántúl nagyobb részéért 
cserébe – napokon belül hadat üzen a Monarchiának és 
a központi hatalmaknak s háborúba lép.

7 Déli támadás Dobrudzsa felől: az Erdélyből kiszo-
rított román hadseregre a döntő csapást 1916 őszén 
a Mackensen tábornok vezette egyesült német–bol-
gár–török sereg mérte, mely betört Dobrudzsába és 
átkelt az Al-Dunán is, benyomulva Havasalföldre.

8 Ioan Slavici (1848–1925): román író, újságíró 
és politikus. Erdélyi román értelmiségi, sokáig 
magyar környezetben nevelkedett. Eminescu ba-
rátsága vezette vissza a románsághoz. Bár részt 
vett az erdélyi Memorandum-mozgalomban s 
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követelte a románok egyenjogúsítását, később 
Habsburg-barát álláspontot képviselt és szorgal-
mazta a magyarokkal való megegyezést is.

9 Titu Maiorescu (1840–1917): román irodalomtör-
ténész, műfordító s politikus, a „Junimea” nevű 
irodalmi társaság vezetője.

10 Consiliul Dirigent (Kormányzótanács): 1918. 
december 2-án Iuliu Maniu kezdeményezésére 
Nagyszebenben megalakult kormányzati testület 
Erdély és az újonnan Romániához csatolt magyar te-
rület igazgatására. Gyakorlatilag rendkívüli állapo-
tot vezetett be Erdély nagy részén, felfüggesztve az 
épp csak kivívott demokratikus szabadságjogokat.

11 A belgrádi egyezmény: a Monarchiával kötött pa-
dovai fegyverszünet (1918. november 3.) helyére 
lépő ideiglenes megállapodás. A magyar–román 
demarkációs vonalat (ideiglenes határt) a Maros 
folyó vonalánál jelölte ki.

12 Jászi Oszkár (1875–1957): polgári radikális 
politikus, újságíró, történész és gondolkodó. 
A Károlyi-kormány nemzetiségi minisztere, a 
„Keleti Svájc” koncepció kidolgozója Erdély 
jövőjével kapcsolatosan.

13 A kolozsvári gyűlés: 1918. december 22-én 
Kolozsvárra az Erdélyi Magyar-székely Nemzeti 
Tanács által összehívott népgyűlés.

14 Medgyesi gyűlés: 1919. január 8-án a medgyesi 
evangélikus líceumba a Szász Nemzeti Tanács 
által összehívott nemzetiségi gyűlés. E gyűlés 
– csatlakozva a gyulafehérvári román gyűlés 
határozatához – támogatta Erdély Romániához 
kerülését, szemben a magyarok s székelyek ko-
lozsvári gyűlésének határozatával.

15 Iuliu (Juliu) Maniu (1873–1953): erdélyi román 
politikus, jogász, később román miniszterelnök.

16 Berinkey Dénes (1871–1944): ügyvéd, jo-
gász és politikus. 1919 tavaszán rövid ideig 
miniszterelnök.

17 Thomas Woodrow Wilson (1856–1924): tanár 
és politikus, 1913-tól 1921-ig az USA elnöke. A 
békére vonatkozó elveit 14 pontban 1918. január 
8-i kongresszusi beszédében hirdette meg.

18 Nagyatádi Szabó István (1863–1924): paraszt-
gazda, bíró és politikus, később népgazdasági 
majd mezőgazdasági miniszter. Több változatban 
is kidolgozta földreform-tervezetét, mely azon-
ban nem valósult meg.

19 MOVE: Magyar Országos Véderő Egylet. 
Gömbös Gyula és vezérkari tiszttársai által 1919 
decemberében létrehozott jobboldali radikális 
politikai-katonai szervezet.

20 Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP): 
1918. november 24-én Kun Béla és társai által 
megalakított baloldali radikális párt, amely szoci-
alista forradalmat hirdetett, és a proletárdiktatúra 
bevezetését követelte.

21 Vix-jegyzék: Fernand Vix alezredes által 1919. 
március 20-án Károlyinak átadott antant-jegyzék, 

mely a békekonferencia új rendelkezéseit tar-
talmazta. A jegyzék további területek kiürítését 
követelte, amit a Berinkey-kormány nem vállalt, 
inkább lemondott.

22 Ellenforradalmi kormányok a kommünnel szem-
ben: 1.) aradi kormány, mely 1919. május 5-én 
alakult meg Aradon, Károlyi Gyula vezetésével, 
de csak néhány napig maradt hivatalban, mert az 
előrenyomuló románok elzavarták, s tagjainak egy 
részét internálták; 2.) első szegedi kormány, szin-
tén Károlyi Gyula vezérletével (1919. május 31-től 
június 6-ig); 3.) második szegedi kormány, ismét 
Károlyi Gyula irányításával (1919. június 6. – jú-
lius 12.); 4.) harmadik szegedi kormány (nemzeti 
kormány) P. Ábrahám Dezső vezetésével (1919. 
július 12. – augusztus 19.). Ez utóbbi kormány 
mondott le a budapesti Friedrich-kormány javára.

23 Gheorghe D. Mărdărescu (1866–1938): román 
tábornok és politikus. 1919-ben ő irányította a 
román hadsereg magyarországi hadműveleteit.

24 Ruszka Krajna (Kárpátalja): a Károlyi-kormány ál-
tal 1918. december 1-jén autonómmá nyilvánított 
kárpátaljai terület ruszin elnevezése. A kommün 
felfüggesztette az autonómiát, s néhány hét múlva 
a csehszlovák hadsereg megszállta a területet.

25 A sóvidéki székely lázadás (1919. március 29. – 
április 6.): Székelyföld egy részén, első sorban a 
Kis-Küküllő és a Korom patak vidékén kirobbant 
spontán lázadás. A román karhatalom – a hadse-
reg segítségével – gyorsan elszigetelte és nyolc 
nap alatt leverte a mozgalmat.

26 Petrozsényi bányásztüntetés: 1919. július 21-én 
Petrozsényban kirobbant bányásztüntetés a ma-
gyar kommün mellett. A csendőrség több halottat 
követelő sortüze szétverte a demonstrációt.

27 Stromfeld Aurél (1878–1927): katonatiszt, a 
Vörös Hadsereg vezérkari főnöke. Nevéhez fűző-
dik a diadalmas felvidéki hadjárat a csehszlovák 
hadsereg ellen.

28 Friedrich István (1883–1951): politikus, labda-
rúgó, sportvezető, gépgyáros és miniszterelnök. 
Már az őszirózsás forradalomban aktív szerepet 
játszott, de később az ellenforradalomhoz csat-
lakozott, és megalakította a Fehérház Bajtársi 
Egyesületet. 1919. augusztus 6-án a románok 
segítségével elzavarta a Peidl-kormányt, s meg-
alakította a Friedrich-kormányt, mely november 
24-ig volt hivatalban.

29 Nemzeti Hadsereg: Horthy Miklós (1868–1957) 
által 1919. június 6-án, Szegeden alapított katonai 
alakulat. Később Horthy ennek élén vonult be 
1919. november 6-án Budapestre.

30 Lásd Perczel Olivér cikkének leírását és kimuta-
tásait a budapesti román fosztogatásokról.

31 Harry Hill Bandholtz (1864–1925): amerikai tá-
bornok, vezérkari tiszt, 1919 augusztusa és 1920. 
február között a magyarországi Szövetséges 
Katonai Bizottságban az USA képviselője.
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32 Huszár-kormány: Huszár Károly (1882–1941): 
magyar keresztényszocialista politikus, ún. kon-
centrációs kormánya, mely 1919. november 24. 
– 1920. március 15. között volt hivatalban.

33 Averescu-féle román földreform: 1921 tavaszán 
életbe léptetett reformtörvény, melyet Alexandru 
Averescu tábornokhoz (az 1907-es román pa-

rasztfelkelés vérbefojtójához) kötnek. Más kisan-
tant államokhoz hasonlóan e földreform is jelen-
tős részben a német és magyar földbirtokosok és 
földtulajdonosok ellen irányult, még az egyházi 
birtokok egy részét is kisajátította. A reform 
enyhébben ugyan, de érintette a román birtokos 
réteget is.
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