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Hunyadi Attila Gábor

Mi történt 100 éve,
decemberben s a kerek
évfordulókon?
1918-ban a november 3-i páduai fegyverszünet ugyan a teljes Monarchiára
nézvést érvényes volt, ám a határokat
érintetlenül hagyta. Csupán a belgrádi katonai konvenció, amelyet a Károlyi kormány képviseletében Linder Béla
tárcanélküli megbízott miniszter írt alá,
nevezte meg Erdélyben a Maros folyó vonalát demarkációs határként. Ugyanez
a miniszter korábban, a páduai fegyverszünet utáni napokban felmentette
a katonai szolgálat alól az 1899 előtt születetteket, napokkal azelőtt, hogy az 1918
májusában különbékét aláíró Román
Királyság a német fegyverszünet előestéjén francia sugalmazásra újra belépett volna egy deklaratív hadüzenettel,
november 10-én este 10-kor a Központi

Szentmise a galíciai harctéren

Hatalmak ellen, amelyek közül viszont
csupán Németország állt még fegyverben. Az Osztrák–Magyar Monarchia
nevében ugyanis Weber tábornok már
kereken egy héttel korábban érvényes
fegyverszünetet kötött.
Ám, amint Ormos Mária Padovától Trianonig című könyvében igen korán felhívta erre a figyelmet: az Antant
hadicéljainak súlypontja áthelyeződött
keletre: Szovjet-Oroszország ellen a fehérorosz intervenciót kellett támogatni, s ennek rendelődött alá minden: felvonulási területet és infrastruktúrát,
utánpótlást kellett garantálni a Francia
Keleti hadseregnek és Berthelot által
irányított Dunai Hadseregnek.
Az Antant, és különösképpen a francia állam ellenfele 1918 novemberétől
kezdődően, a német fegyverszünettel
kezdődően immár nem a legyőzött Központi hatalmak, hanem a 1917 decembere óta valamennyi külföldi kölcsön vis�szafizetését megtagadó, Lenin és Trockij
által kormányzott Szovjet-Oroszország
és a Vörös hadsereg volt, a cári rendszer
(ancien régime) által felvett külföldi beruházások és kölcsönök oroszlánrésze
ugyanis francia államkötvény és részvény volt.
A román hadsereget kiképző Henri Mathias Berthelot tábornok szimultán módon irányította 1918 decemberétől 1919 március végéig a Duna-delta
és a Fekete-tengeri kikötőkből induló
dél-orosz intervenciót ennek odesszai
megtorpanásáig, illetve a román hadsereg erdélyi előrenyomulását a demarkációs vonalig és azon túl, az újabb és
újabb megállapodásokban (pl. az Apáthy
István és Berthelot és Moşoiu tábornok
által kötött 1918. december 31-i egyezményben) rögzített vonalakig, amelyek egyre közelebb kerültek az 1916-os
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titkos szerződésben Romániának ígért
területek nyugati határáig, a Tiszáig.
A Vix-jegyzékek időzítése és a benne foglalt, jobban mondva diktált feltételek is
leginkább akkor érthetők, ha francia geostratégiai perspektívából látjuk az ös�szefüggést a dél-oroszországi, ukrajnai
intervenció igényeivel: felvonulási útvonalat kellett biztosítani az Antanttal
szövetséges Csehszlovákia, Szerbia és
Románia hadseregének, erre pedig mi
sem volt alkalmasabb a Duna mellett,
mint a magyar államvasutak körvasútja, Pozsonytól Kassáig és Ungvárig, Belgrádtól pedig Békéscsabán át Nagyvárad
és Szatmáron át Máramarosig. A Román Külügyi Levéltár katonai részlege
és jelentése állandóan ezt a tandemet,
ezt a szinkronizált mozgást sugallják.
A felvonulási útvonal, noha etnikailag magyar tömbterületeket szelt át,
a békekonferencián már annyira fontos szempont volt, hogy 1919 júniusára,
a trianoni szerződést egy évvel megelőzve, már véglegesen megrajzoltatta
(Clemenceau-jegyzék) Csonka-Magyarország határait, s ezeket a konferencia
kezdetétől meghívott és jelenlevő, egymással közös frontot képező utódállamok diplomatáival, minisztereivel is
tudatták. Brătianu mindezek ellenére
lemondott. Nem volt hajlandó vállalni a megszerzett területeken elő nem
románajkú nemzeti és vallási kisebbségek jogait nemzetközileg is garantáló kisebbségvédelmi szerződés aláírását, illetve a Konferencia elnökével is
megromlott a viszonya, maximalista
álláspontja miatt: a román békedelegáció ugyanis az 1916-ban ígért nyugati határhoz képest visszalépésnek értékelte Békéscsaba meg nem szerzését és
a Bánság földrajzilag átlós megosztását
Szerbiával. A kisebbségvédelmi szerződést végül Coandă tábornok volt kénytelen aláírni 1919. december 9-én román
részről.
Mindez kőkemény diplomáciai csörte
után történt, amelybe maga Mária királyné is beszállt, tavasszal, 1919. március-áprilisban személyesen is lobbizva Párizsban, Londonban, Svájcban és
Olaszországban, ősszel meg intenzíven
levelezve az amerikai diplomatákkal
(Frank Polk helyettes külügyi államtitkárral, az AEÁ teljhatalmú megbízottjával a békekonferencián) sikerült engedményeket kiharcolnia Románia javára.
Az ezt követő évben a román parlament
ratifikálta is a kisebbségvédelmi szerződést, ezáltal Románia számára kötelezővé téve a kisebbségvédelmi előírások
első nyolc pontját, amelyek alkotmányerejűnek ismertek el és egyéni, individuális szabadságjogokat biztosítottak a
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nyelvi, vallási, nemzeti kisebbségekhez
tartozó egyének számára. A kollektív jogokat ígérő 9–12. paragrafusok azonban
csak papíron maradtak, hiszen már a
konferencia berkeiben sikerült kilobbizni, az 1878-as berlini békekongres�szus előírásaira és azok elodázásának
a tényére utaló preambulum kihagyása mellett, hogy ezen utolsó előírások,
paragrafusok, amelyek közül például a
11. §. vallási és tanügyi önkormányzatot (autonómiát) adott volna a szász és a
székely közületeknek, ne váljanak a román állam számára kötelezővé, alkotmányerejűvé.

... maga Mária királyné is
beszállt, 1919. márciusáprilisban személyesen
is lobbizva Párizsban,
Londonban, Svájcban
és Olaszországban,
ősszel meg intenzíven
levelezve az amerikai
diplomatákkal...
Az utódállamok befolyása éppen
földrajzi, vagyis geopolitikai elhelyezkedésüknél és súlyuknál fogva érthető. Szintén Ormos Mária hangsúlyozza
könyvében, hogy bármily kisállamok
voltak is, Szerbia és Románia rendelkezett saját külüggyel, diplomáciai testülettel és saját hadsereggel, mindezek
viszont mint közös külügy/diplomáciai

testület, illetve a közös hadügy/hadsereg álltak, pontosabban nem álltak Magyarország kizárólagos rendelkezésére.
Ugyanakkor az antagonisztikus hadiállapotok körülményei között, bár átmenetileg legyőzöttek voltak, mégis az
Antant szövetségesi státusát újra elismertette Románia, míg Magyarország
az ellenfél táborához tartozónak számított, még akkor is, ha 1918. november 16. előtt nem volt független, hanem
a Monarchia része. Míg tehát az 1919 januárjában összesereglő békekonferencia teljes jogú résztvevői közt ott találjuk a cseheket, szerbeket és románokat,
akárcsak a Népszövetség alapító tagjai
között is, a volt központi hatalmak legyőzött államainak delegációi csak a
szerződést tudomásul veendő, aláírandó érkezhetnek ki Párizsba, így mozgásterük végletekig korlátozott. Csupán
semleges államokon keresztül bírnak
egyesek tudomást szerezni és a sajtó
híradásból a róluk szóló, de nélkülük
hozott döntésekről. A diplomáciai testület, ellátmány és nem utolsósorban
a nemzetközi elismertség hiánya szintúgy rányomta bélyegét a magyar kormányok kilátástalan helyzetére. A belső
legitimitás hiánya pedig – a választások megszervezésének elodázása – a
belső politikai, személyi és társadalmi konfliktusok elmélyüléséhez is vezetett. Nem elhanyagolható szempont
egymással versengő monarchiák esetében az sem, hogy Románia királynéja
a brit uralkodóház sarjaként első unokatestvére volt V. György angol királynak. A román elit és diplomácia nagy
része pedig párizsi egyetemeken tanult és szocializált a harmadik francia

emlék-lapok
köztársaság vezető rétegével. Albert
Thomas miniszter vagy Saint-Aulaire
Romániába delegált francia miniszter
szimpátiái Románia és királynéja iránt
innen is eredtek, akárcsak Bertheloté.
Ezeket az igen finom családi és baráti
szálakat pedig semmilyen kataklizma
nem szakíthatta meg, és nagyrészt ennek is tudható be, hogy Románia, noha
1917 decemberében, megszegve a titkos
szerződés előírásait, fegyverszünetet,
1918 májusában pedig különbékét kötött,
újra visszanyerte szövetséges státusát
1918–1919-re, kilengéseit pedig rákényszerített, oktrojált aktusokként könyvelték el.
Az utódállamok térfelén ezzel szemben „fait accompli” helyzetet teremtett
az Antanttal szövetséges állam: Ferdinánd király királyi dekrétummal már
1918 decemberében törvénybe foglalta a gyulafehérvári nyilatkozatok első
pontját, az egyesülést, a hadsereg pedig a területet ellenőrzése alatt tartotta.
A királyi rendelet értelmében a csatolt/
egyesített területeken a hadügy, a külügy, a pénzügy, a posta- és távírda szolgálatok, valamint a közlekedésügy is
a bukaresti kormány kezébe került, s
Erdélyt a kormányban három személy
képviselte ekkortól fogva. Már 1919 januárjában a csatolt területeken a román hatóságok átveszik a kontrollt,
a közigazgatást, a személyzetet lecserélik, hűségesküt követelnek, holott ez
egyrészt ellenkezett a belgrádi katonai
konvencióba foglaltakkal és nemzetközi
jogi szempontból a terület hovatartozása még egy évig függőben volt. 1919 nyarán az utcanevek megváltoztatásával a
szimbolikus térfoglalás is elkezdődik,
s a szobrok eltávolításával folytatódik.
1919 novemberében pedig már egész ún.
Nagy-Románia területén megszervezik
a választásokat. Az 1918. december 1–2án kinevezett Kormányzó Tanács, Maniu Gyula elnökletével 1920. április 4-i
feloszlatásáig kormányoz egy kvázi-autonóm Erdélyt, ugyanis azontúl, hogy
egy-két önálló intézményt is létrehoznak, valamint földreformtörvényt fogad
el a Nagy Nemzeti Tanács 1919-ben Erdélyre nézve, a legfontosabb eszközöket
már előző év decemberében a bukaresti
kormányra hárították. A gyulafehérvári határozatok nagy része is csak papíron maradt ígéretként: az általános, női
és férfi titkos választójog például, mint
mindenkit érintő politikai reform, vagy
az együtt élő népeknek ígért, saját kebelükből választott személyek, saját hatóságok általi önkormányzás és anyanyelvhasználat.
Nem csoda hát, hogy a saját államiságát, korábbi központi adminisztrációját

elveszítő magyarság egyházai, püspökei, illetve elitje teszi le először a hűségesküt Ferdinánd király előtt, belátva,
hogy adott körülmények között az önszerveződés, pozícióőrzés, megerősödés
az egyetlen kiút. Miközben 200 ezren
repatriálnak, igen sokan itt maradnak,
Kós Károly, Paál Árpád és Zágoni István
Kiáltó szóba foglalt felhívására és szellemében az eke szarvára nehezedve teljes erőből.

Miközben 200 ezren
repatriálnak, igen sokan
itt maradnak, Kós Károly,
Paál Árpád és Zágoni
István Kiáltó szóba foglalt
felhívására és szellemében
az eke szarvára nehezedve
teljes erőből.
Szimbolikus az is, hogy miközben
Magyarországon tüntetésekkel tiltakoznak a „Trianoni diktátum” ellen,
1920. június 3/4-én Nagyenyeden a Romániához csatolt területek fogyasztási szövetkezetei közgyűlésen konstruktív tervet fogadnak el és indítanak
útjára: a korábbi kirendeltségből saját
Hangya Szövetkezeti központot hoznak létre, amely 1948-beli államosításáig állja a sarat. Ugyanez mondható
el több magyar érdekeltségű gazdasági
intézményről, érdekvédelmi és érdekképviseleti, tudományos egyesületről
is, amelyek az impériumváltás utáni
évtizedben legtöbbször működési engedély hiányában is túlélnek és kiharcolják a jogi elismerést az új román állam
részéről is. Az egyházak közösen Felekezetközi Egyetemen szándékoznak alapítani, nyitni, majd ennek meghiúsulása
után a magyar nyelvű elemi iskolákat,
gimnáziumokat és középiskolákat a
prohibitív kultusztörvények dacára is
fenntartják, miközben az 1921-es földreform a magyar egyházak birtokainak
közel 85%-át sajátította ki, megszüntetve, megnyirbálva a anyanyelvű oktatás gazdasági alapítványait. Mind a
Kereskedelmi, mind pedig a Gazdasági
Akadémián elsorvad a magyar nyelvű
felsőoktatási képzés, ám az egyházak
felnőttképző intézményekkel próbálják ezt is pótolni: téli gazdasági iskolák
alakulnak 1931 és 1935 között Székelykeresztúron, Csombordon, Radnóton és
Kézdivásárhelyen. Széles skálán mozog
maga a gazdasági és szövetkezeti szaklapok felhozatala is. A nyilvánosság

pedig valósággal dömpinget él meg: Kolozsváron addig nem látott módon és
mértékben jelennek meg magyar sajtóorgánumok. Transzilvanista antológia jelenik meg tizenegy fiatal erdélyi
írótól 1923-ban, az Erdélyi Szépmíves
Céh, az Erdélyi Helikon s a marosvécsi
helikoni írótalálkozók intézményesítik
a transzilvanizmust. Ha beleolvasunk e
kor sajtójába, ritkán bukkanunk siránkozásra, trianonozásra. A Nagy Háború
frontélménye, az 1916-17-es székelyföldi
menekültek elhelyezése és a spanyolnátha halálangyala sokkal rémisztőbb
volt, és az emberek mindennapjait, családjait, életét érintette, méghozzá tömegével. Az államhatárok elmozdulása, a katonai megszállás a fentiekhez
képest lassúbb folyamatként és kész
tények elé állította a hétköznapi embert és családját. A mindennapi megélhetés gondja mindennél fontosabb volt.
„Ahogy lehet”, ahogy hagyják, de élni
kell, még ha „mint őrlő szú a fában”,
Reményik Sándor „végvári” soraival a
templom és az iskola intézményét nem
hagyva el. Az ellehetetlenítés is ritkább
volt, igaz, példát statuálóan a közügyektől elrettentőnek bizonyult (Apáthy István, Kratochvil Károly, Paál Árpád letartóztatása). Mindazonáltal, a társadalom
szövete viszonylag ép maradt, a gazdasági-érdekvédelmi egyletek, szövetkezetek és egyházi intézmények összezártak, közelebb kerültek egymáshoz ebben
a csonka, saját államát elvesztő közösségen belül. A kétségtelenül jogosan sérelmezett sérelmek viszont a tőlünk
keletebbre dúló kommunizmus elnyomásához mérhetően vagy a görög–török
konfliktus során hozott jogvesztő intézkedések, kitelepítések mégse fordultak
elő. Az Oszmán Birodalom felosztása
ugyancsak százezrek állampolgárság
nélküli állapotát idézte elő, anyaország
nélküli népek szétszóratását a francia
és brit mandátumterületek között. Ha
tehát magasabb perspektívából, összehasonlító szemléletben szemléljük a 100
éve történteket, önirónia nélkül mondható, hogy szerencsések vagyunk, hiszen más nemzetek sokkal tragikusabb
éveket éltek meg, fizikailag lévén veszélyeztetve és megsemmisítve. Talán egy
paradigmaváltás szükséges. Ami pedig
a román történelem paradoxonait illeti: noha szimbolikusan az erdélyiek közül néhányan, akárcsak a bukovinaiak
és besszarábiaiak ideig-óráig, a békekonferencia feloszlatásáig helyet foglalhattak a bukaresti kormányokban, s
még miniszterelnöki, házelnöki tisztségeket is betöltöttek hetekre-hónapokra, ám huzamosabb ideig, vagyis több
mint egy-másfél évig alig az egyesülés
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10 éves évfordulóján kerülhettek kormányra. Ez is csak annak köszönhetően történhetett meg, hogy a politikai
életet monopolizáló Nemzeti Liberális
Párt két nagy doyenje, Ionel és Vintilă
Brătianu, illetve Ferdinand király elhunytak, az egyesülés 10. évében pedig
az elkeseredett erdélyi román nemzeti
és parasztpártiak tömegesen tüntetéseket szerveztek, s Gyulafehérvárról menetelés indult Bukarestbe. A huszadik
évfordulón Károly király diktatúrát vezet be. Újabb évtized elteltével a Román
Népköztársaság Államtanácsa éppen a
gyulafehérvári nemzetgyűlés 30. évfordulóján, 1948. december 1-i keltezésű
rendeletével tiltotta be azt a görögkatolikus egyházat, amely a legaktívabban
ügyködött a 18-as egyesülés megvalósításán. Az egyesülés nemzedéke pedig
szinte kivétel nélkül a máramaros�szigeti kommunista börtönben sínylődött ekkortól kezdődően: Iuliu Hossu a
börtön után házi őrizetben töltötte haláláig, Iuliu Maniu pedig a szigeti szegények temetőjében máig ismeretlen,
jeltelen sírban fekszik. Sovány vigasz,
hogy a félévszázados évfordulóra, immár a kommunizmust ideológiailag a
nemzeti irányban rehabilitálandó, a Román Akadémia 1968-ban hangzatos jubileumi forráskiadványt szerkeszt 1918
la români címmel.

Az utódállamokhoz
került magyar
intézményrendszer
új életet kezdett,
önszerveződéssel.
A centenárium éve fesztívnek mutatkozott, ám tüzetesebben vizsgálva
a történelmet, elmondhatjuk, hogy árnyoldalai is vannak/voltak az ünnepelt egyesülés évfordulóinak. A máramarosszigeti börtönmúzeum egyik idei
részletes tematikus kiállítása: Generația
Unirii la Sighet (Az egyesülés nemzedéke Máramarosszigeten) pont erre mutat
rá részletesen ismertetve a gyulafehérvári nagygyűlés szervezőinek, a határozat megfogalmazóinak egyéni sorsát és
csoportos fátumát, valamint azt, hogy a
kommunizmus képes volt 1948-ban egy
tollvonással egy egész egyházat betiltani,
megszüntetni, püspökeit, főpapjait és laikus elitjét egyaránt börtönévekre és sok
esetben halálra ítélni. Ha ehhez mérten
emlékezünk vagy gondolunk vissza 1918
decemberére és az erdélyi román görögkatolikus elit harminc évvel későbbi kerek évfordulós megaláztatására, magyar
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Képek: Köpeczi Sebestyén József hagyatéka, Állami Levéltárak Kolozs Megyei Igazgatósága

szemmel szemlélve pesszimista perspektívánkon változtathatunk. Fel kell
tenni a kérdést: – Miként lehetne és miként lehetett átértelmezni a csonkítást,
országcsonkulást, orvosolni a traumát
és meghaladni a Trianon-szindrómát?
A kisebbségi lét Ligeti Ernő szerint súly
alatt csírázó pálma, gyöngyöt könnyező sértett kagyló (Gyimesi Éva: Gyöngy
és homok). Szociológusok csonka társadalomként értelmezik a saját államiság nélküli nemzetrészeket. És valóban,
ha tételezünk egy ABCE gúlát, ahol A az
állam, B a bankszféra/gazdaság, C a civil szféra és kultúra, E pedig az Egyház,
az impériumváltás a gúla csúcsának
(Állam, Adminisztráció, hadsereg) megszűnését, elvesztését, átvételét eredményezi (1918–1919). A csonka gúla másik
három sarkának a visszametszése, jelesül az egyetemátvétel (Kolozsvár, 1919),
földreform (1919–1921, 1945), államosítási törvények (1924, illetve 1948), az ostromállapot, cenzúra, a politikai szabadságjogok korlátozása, mind-mind a gúla,
csonka gúlává, majd négy hatszögoldalú
idommá, esetenként ikozaéderré s végül
újra egy miniatűr, kicsi tetraéderré szűkül a külső nyomás, elnyomás, csonkítások folytán.
Azért bátorkodtam a településföldrajz tetraéder modelljét felidézni, mert
a 20. századot megelőző évszázadban
a nagyhatalmak szintén vonalzóval
szabdalták fel Afrika törzseit, sivatagjait és esőerdőit, tekintet nélkül az
anyanyelvi vagy kultikus-vallásos közösségekre. Károlyi Mihály is, amikor
átvette a Vix-jegyzéket – így értelmezte
azt, magából kikelve, fejét fogva rohangálva fel-alá: „szállják meg egész Magyarországot, csináljanak belőle francia gyarmatot – mondta kétségbeesett

iróniával a Vixet kísérő Baker angol
ezredesnek. (Hajdú Tibor: Károlyi Mihály. Politikai életrajz. Kossuth kiadó, 1978. 327. oldal). A térképet végül
a francia diplomácia rajzolta meg saját
nemzeti és külpolitikai érdekei mentén, aktuális szövetségesei és akkori
kelet-európai szövetségeseik érdekei
mentén, a nagyobbik rossz, ellenség
elleni, a szovjet befolyást elszigetelő „egészségügyi öv” (cordon sanitaire)
létrehozatala érdekében, a felvonulási
útvonalakat természetesen a későbbi
Kisantant államainak ítélve s a wilsoni önrendelkezési elveket felborítva.
A román diplomácia igen korán ráérzett erre, s a román történetírás kanonizált toposza, miszerint a román hadsereg szabadította fel Magyarországot a
bolsevizmus alól s mentette meg Nyugat-Európát a bolsevizmus palackból
kiszabaduló szellemétől, innen ered.
Hogy ez Dél-Oroszországban helytálló ideológia volt, elfogadható, ám Magyarországon az ok-okozatiság és az
események sorrendje éppenséggel fordított volt: a francia nagyhatalmi érdekeknek alávetett katonai stratégiai
felvonulás hozta kilátástalan helyzetbe belpolitikailag is az egyébként is
nemzetközileg el nem ismert magyar
minisztertanácsokat, akik jobb híján,
csalódva a wilsonista pacifizmusban
a korábbi ellenség akkori ellenségének
karjaiba, a Vörös Hadsereggel való kapcsolatfelvételbe menekülhetett csak,
sikertelenül, ezáltal végleg megpecsételve saját sorsát. Az utódállamokhoz
került magyar intézményrendszer viszont, bár megcsonkítva, árván, de új
életet kezdett, önszerveződéssel. Recrudescunt. Ahogy lehet. Mert kell. Élni,
túlélni, építeni. Lehet, mert kell.

emlék-lapok

Fodor János

Impériumváltás Erdélyben
1918 és 1921 között

Az
A tágabb értelmezési
keret már jóval
kimerítőbb megközelítési
lehetőségét nyújtja ennek
az időszaknak.

első világháborút követően az Osztrák–
Magyar Monarchia szétesésével Erdély
Romániához került. Az impériumváltás,
majd az azt követő integrációs időszak
többéves folyamat eredményeként jött
létre. Az impériumváltás, más szóval
hatalom- vagy főhatalomváltás szűkebb értelemben, a mi esetünkben azt
a rövid időszakot jelenti, amely az Osztrák–Magyar Monarchia de jure felbomlásától egészen a trianoni békeszerződés
(1920. június 4.) aláírásáig tartott, illetve ennek a következő év nyarán történő ratifikálásáig. A tágabb értelmezési
keret már jóval kimerítőbb megközelítési lehetőségét nyújtja ennek az időszaknak. Kezdve a nacionalizmusok
és nemzeti mozgalmak kialakulásától,
végig a „hosszú 19. század” eseménysorozatain, el egészen az első világháború
befejezéséig. Beleértve természetesen a
világháború végét jelentő eseményeket,
de túllépve ezeken, a békeszerződés aláírásán túlmenően a tágabb perspektíva
megengedi, hogy mondjuk az 1923-as

A román hadsereg bevonulása Kolozsvárra 1918. december 24-én

román alkotmányt követő időszakot is
ide értsük, hiszen ennek a folyománya
volt a Romániához csatolt területek későbbi lassú adminisztratív integrációja.
Ezt az időszakot több kisebb periódusra vagy stációra lehet osztani, a korszak jobb megértése érdekében. Az első
ilyen stációt a háború vége jelentette.
1918 januárjában Woodrow Wilson amerikai elnök 14 pontból álló békenyilatkozatában az Osztrák–Magyar Monarchia
népeinek az autonóm fejlődés biztosítását írta elő, ugyanazon év októberében
pedig válaszjegyzéket küldött a magyar
különbéke-ajánlatra, melyben az autonómiát már nem tekintette elegendő
biztosítéknak a béke megteremtéséhez.
Október 18-án Alexandru Vaida Voievod
a jegyzékre reagálva szólalt fel a budapesti országgyűlésben, ahol a következőket mondta: „Azon természetes jognak alapján, hogy a sorsa felett minden
nemzet maga rendelkezhessék, amely
jogot a Monarchia fegyverszünet iránti ajánlatával most már Magyarország
kormánya is elismert, a magyarországi
és erdélyi román nemzet e joggal kíván
élni, és ehhez képest követeli a maga részére is a jogot, hogy teljesen szabadon
és minden idegen befolyástól menten
önmaga határozhassa meg intézményes állami elhelyezkedését és koordináltságának viszonyát a szabad nemzetek között.” Az élesebb szemű budapesti
politikusok tudták, hogy mindez mit jelentett: a románok nem kívánnak Magyarország keretei között élni, azonban
a parlamenti képviselők többsége, akárcsak a magyar közvélemény nem vette
komolyan, elhanyagolandó nyilatkozatnak tartotta.
A Wekerle-kormány lemondásával
és az őszirózsás forradalom kibontakozásával, október 31-én a budapesti Vadkürt szállóban megalakult a Román
Nemzeti Tanács. November 5-én nyilvánosságra hozták az ún. Lansing-üzenetet, melyben az állt, hogy az amerikai
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elnök „rokonszenvez a románok nemzeti egységének gondolatával”, valamint az Egyesült Államok ígéretet tett
arra nézve, hogy befolyását érvényesíti ennek megvalósításában. Ugyanakkor Berlin is megüzente a román kormánynak, hogy amennyiben a kivonuló
Mackensen hadseregét nem háborgatják, „Románia törekvéseit jóindulatúan
kezelik”. Ezzel gyakorlatilag a győztes
hatalmak mellett az addigi ellenfél is
szorgalmazta Románia erdélyi bevonulását. A második, már kevésbé jól elkülönülő stációt a nemzeti tanácsok időszakaként lehetne tekinteni, amikor a
Károlyi-kormány békés úton próbált érvényt szerezni politikájának.
November 9-én a Román Nemzeti
Tanács Aradról „ultimátumot” küldött
a budapesti Magyar Nemzeti Tanácsnak, melyben bejelentették a románok
elszakadási törekvéseit. Jászi Oszkár a
kormányküldöttség élén november 13án érkezett Aradra, kiegészülve erdélyi
bizottsági tagokkal, valamint a szász
és sváb nemzeti tanácsok delegátusaival. Az RNT visszautasította Jászi ajánlatát, melyet követően egy 11 pontból
álló átmeneti javaslatot tett, melyben a
román többségű területeket teljesen az
RNT fennhatósága alá helyezte volna.
Azonban a román tárgyalófelek részéről erre is visszautasító válasz érkezett.
Az elutasítás hatására Jászi értetlenül
megkérdezte: „Végtére is mit akarnak a
románok?”. „Teljes elszakadást” – válaszolta Iuliu Maniu.
November 13-án (gyakorlatilag Jászi aradi tárgyalásai alatt) aláírták a
belgrádi katonai konvenciót, melynek
lényeges következménye, hogy a szövetségesek (így az újra hadat üzenő Románia is) megszállják Erdély egy részét,
egészen a Pécs–Baja–Maros–Beszterce
demarkációs vonalig. Bizonyos román
királyságbeli előőrsök már november
12-én (a MÁV jelentése szerint korábban
is) megjelentek a Gyimesekben, melyet
követően lassan haladva szállták meg
a székelyföldi településeket. A megszállásról kétségbeesett táviratokban adtak
hírt a budapesti kormányzatnak, ahonnan az a válasz érkezett, hogy a benyomuló román csapatok antant csapatoknak tekintendők, és arra utasították a
helyi közigazgatást, hogy gondoskodjék
elszállásolásukról, valamint élelmezésükről. 1918. november 26-án Csíkszeredába, december 2-án Marosvásárhelyre,
december 6-án Székelyudvarhelyre vonultak be.
A katonai konvenció és az aradi tárgyalások eredményeinek tudatában
Bethlen István november 17-én több erdélyi vezetőt hívatott Marosvásárhelyre,
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ahol egy „székely nemzetgyűlés” megszervezését próbálta előkészíteni. A gyűlésen a vártnál kevesebben jelentek meg,
nem volt sikeres akció. A gyűlés a kormányhoz intézett kérelmében a megszállás lehetséges elkerülését kérte, valamint hogy az Erdélyi Nemzeti Tanács
keretében hozzanak létre egy olyan
szervezetet, amely a székelységet szervezné meg. Erre már végképp nem került sor, mivel december 2-án a román
hadsereg bevonult Marosvásárhelyre.
Antalffy Endre, a marosvásárhelyi
Nemzeti Tanács vezetője számára csupán a szászrégeni Román Nemzeti Tanáccsal való kapcsolatfelvétel után vált
világossá, hogy Szászrégen után Marosvásárhelyre is hamarosan bevonul a
román hadsereg, amit a városi polgárság számára is nyilvánossá tett. Ebből
is az következik, hogy Antalffyék nem
kommunikáltak Bethlen István körével, akiknek tudomásuk volt a belgrádi katonai konvencióról, valamint a közeledő román megszállásról. A magyar
kormány hivatalos közleményt ezzel
kapcsolatban csak a későbbiekben küldött ki Erdélybe. Például a kolozsvári
Apáthy István csak december 8-án kapta
kézhez a katonai konvenció szövegét.

December első napjaiban
a megszállás nem
változtatott a város
addigi életvitelén, csupán
a zárórákat határozták
meg, valamint a rend
fenntartását immár
közös (román és magyar)
erőkkel végezték.
A megszállással kapcsolatban Marosvásárhelyen már november 29-én történik szerény utalás a városi sajtóban a
polgármester révén, miszerint nála jelentkezhet, aki hajlandó elszállásolni
a megszálló csapatok tisztjeit. Közvetlenül a megszállás előtti, valamint az
azt követő napokban a városban működő valamennyi sajtóorgánum különféle információkat szolgáltatott a lakosság nyugalmának megőrzése céljából:
ismertették a román csapatok csíkszeredai, majd szászrégeni bevonulását, annak problémamentességét, valamint a román parancsnokokról pozitív
képet igyekeztek festeni. Azzal próbálták fenntartani a köznyugalmat, hogy
a megszállást ideiglenes, pár hónapos

Bernády György (1864–1938) gyógyszerész,
jogász, politikus, Marosvásárhely
polgármestere

állapotként képzelték el: „sokáig ez az
állapot nem tarthat. Néhány hónapra
kell csak elszenvednünk a háború következményeit” – írta a Székely Napló.
1918. december 2-án, dél körül Szászrégen felől a román és a magyar nemzetőrség és a városi vezetőség fogadta az
előőrsöket, ezzel megkezdődött Marosvásárhely katonai megszállása. A megyeházára a magyar zászló mellé felkerült a román zászló is, az okkupáció
jeleként. Akárcsak Székelyudvarhelyen,
Csíkszeredában vagy később Kolozsváron, a lakosság Marosvásárhelyen sem
tanúsított ellenállást. Egyetlen incidensként annyit említett a sajtó, hogy
a bevonuláskor Mihály Vajda Nagy-Romániáját említő szórólapokat osztottak,
aminek ügyében „a Nemzeti Tanács az
illetékes helyen fog eljárni”.
December első napjaiban a megszállás nem változtatott a város addigi életvitelén, csupán a zárórákat határozták
meg, valamint a rend fenntartását immár közös (román és magyar) erőkkel
végezték. A megszálló csapatok parancsnoka, Traian Moşoiu tábornok december 5-én érkezett a városba. A megszálló hatóságok első intézkedése a magyar
nemzetőrség leszerelése volt. A budapesti kormányzattal való érintkezést
fokozatosan akadályozták, először a levélcenzúra bevezetésével, majd a táviratküldés tilalmával, amelyet a magyarországi lapok feltartása követett.
Ez utóbbit először csak cenzúrázták,
majd teljes mértékben visszatartották.
A hírzárlatot a helyi lapok szerkesztőségei ideiglenesen úgy próbálták áthidalni, hogy az addigi megjelenésük

emlék-lapok
rendszerességét összehangolták, egymást felváltva mindennapra biztosították a folyamatos tájékoztatást. Ezzel
nyilván arra is kötelezték a városi hírlapfogyasztókat, hogy mindegyik lapból vásároljanak. A sorrend így nézett
ki: hétfőn az Ellenőr, kedden a Székely
Ellenzék, szerdán a Székely Napló, csütörtökön a Székely Ellenzék és az Ellenőr,
pénteken az Ellenzék, szombaton a Székely Napló, vasárnap a Tükör jelent meg.
Ez az állapot nagyjából egy hétig tartott.
Továbbá a román hatóságok bevezették
a városból való kiutazási tilalmat, amit
azzal magyaráztak, hogy így megakadályozható a tisztviselők elmenekülése.
Ez az intézkedés azonban megnehezítette azoknak a dolgát, akik a kolozsvári magyar nagygyűlésre utaztak volna
1918. december 22-én. Marosvásárhelyen
a román államhatalmat képviselő katonai parancsnokság a kommunikáció
megszakításával készítette elő a közigazgatás átvételét: a magántelefon-hálózatot teljesen lekapcsolták, a cenzúra
és az utazási tilalom a megyére is kiterjedt. A nagyszebeni székhelyű Kormányzótanács a közigazgatás átvételét Marosvásárhelyen és Maros-Torda
vármegyében az egész Erdélyre kiterjedő hatalomátvétel részeként valósította meg. Erre 1919 januárjában került sor,
vagyis addig maradhatott érintetlenül a
korábbi magyar közigazgatás.

Azt megelőzően azonban lényeges
esemény volt a történetben a december
1-jei román nagygyűlés. Ennek megszervezését illetően a november végén,
Budapesten tartózkodó Iuliu Maniut
Jászi Oszkár biztosította arról, hogy a
magyar kormány nem fogja megakadályozni a nemzeti gyűlés megtartását.
Sőt felső utasításra a MÁV különvonatokat biztosított a gyulafehérvári gyűlésre utazók számára. A küldöttek mintegy
fele-fele arányban érkeztek az erdélyi 26
vármegyéből, valamint Romániából és
a hadsereg kötelékéből, továbbá hozzájuk csatlakozott több tízezres létszámú
környékbeli lakos. Felolvasták a gyulafehérvári határozatot, melyet egyhangúlag fogadott el mind az 1228 hivatalos
delegált. A gyulafehérvári nagygyűlésről mintegy mellékes információkat közölt az erdélyi magyar sajtó, így
a közvéleményt részleteiben ekkor nem
tájékoztatták. Az egyik meghatározó
kolozsvári napilap, az Ellenzék december 2-i számában Nem volt egységes a
román nemzetgyűlés címmel közölt beszámoló cikket (a lap második oldalán),
tévesen kiemelve, hogy a román szocialista küldöttek nem álltak feltétlenül
az elszakadás mellett. A hasonló tájékozatlanságot és a helyzet teljes félreértését fokozta a lap december 4-i számában
megjelent publicisztika, melyben „megnyugtatják” a kedves olvasót, kijelentve,

Marosvásárhely főtere az eltávolított szobrok talapzatával

hogy a „román nemzetgyűlés határozata nem lehet más, csak egy óhajtás”,
vagy utópisztikus törekvés arról, hogy
mit szeretnének megvalósítani.

A gyulafehérvári
nagygyűlésről mintegy
mellékes információkat
közölt az erdélyi magyar
sajtó, így a közvéleményt
részleteiben ekkor nem
tájékoztatták.
A gyulafehérvári gyűlés mindenképpen kezdete volt az erdélyi szintű kettős
hatalmi helyzet kialakulásának, amely a
következő stáció időszakát is jelzi egyben.
A december 1-jei gyűlésen a delegáltak
egy 200 tagú Nagy Nemzeti Tanácsot választottak, amely másnap delegációt küldött a román királyhoz, iktatva a határozat első (az egyesülést kimondó) pontját.
Ugyancsak december 2-án a Nagy Nemzeti Tanács kijelölte a megszállt területeken végrehajtó szervként működő 15 fős
Kormányzótanács (Consiliul Dirigent)
tagjait Iuliu Maniu vezetésével. A későbbiekben, egészen az 1920. április 20-i
feloszlatásáig a Nagyszebenben székelő Kormányzótanács, hol kevesebb, hol
több hatáskörrel, de együttműködve a
bukaresti kormányzattal, a legmeghatározóbb erdélyi politikai orgánum volt.
A „kettős hatalmi helyzet” azt is jelentette, hogy némely településeken az egyes
nemzeti tanácsok, a régi magyar közigazgatás, valamint a Kormányzótanács
által kinevezett román szervek párhuzamosan működtek együtt, viszont a román hadsereg bevonulása utáni első intézkedéseként berendelte a fegyvereket,
sajtócenzúrát és éjszakai kijárási tilalmat
vezetett be. Ez az állapot többnyire a román hadsereg bevonulását követő hetekre volt jellemző, de ahova később vonult
be a hadsereg (pl. Szatmárnémeti, Nagykároly), ott nem volt jellemző a kettős hatalom időszaka.
A román hadsereg néhány ponton átlépte a belgrádi egyezményben meghatározott demarkációs vonalat, majd december 12-én Henri Berthelot tábornok
önhatalmúlag engedélyezte a Szatmárnémeti–Nagykároly–Nagyvárad–Arad
vonalig történő előrehaladást. Később
pedig a Vix-jegyzék tulajdonképpen Károlyi politikájának a kudarcát jelentette, melyet 1919. március 21-től a Tanácsköztársaság időszaka követett. A román
hadsereg bevonulása többnyire békésen
történt. Akárcsak Székelyudvarhelyen,
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Csíkszeredában vagy később Kolozsváron, a lakosság Marosvásárhelyen sem
tanúsított ellenállást. Mint említettük,
a helyi újságok a nyugalom megőrzésére intették a lakosságot, emellett ismertették a megszállás idejére vonatkozó teendőket. A marosvásárhelyi Ellenőr
című lap kiemelte „hogy ne hősködjék
senki, ok nélkül ne csináljon bajt”, és
hogy „a román járőrökre, katonákra
megjegyzést ne tegyenek, azokkal ne
gúnyolódjanak, mert nagyon kellemetlen következményekkel járhat”. Továbbá
azzal is próbálták fenntartani a köznyugalmat, hogy a megszállást ideiglenes,
pár hónapos állapotként képzelték el.

Apáthy kormánybiztos, valamint a
székely és magyar nemzeti tanácsok
szervezésében 28 megye magyarságának részvételével december 22-én, Kolozsváron a kelet-magyarországi magyarság nagy nemzetgyűlését tartották
meg. Kolozsvár Főterén, több tízezres
nagyságrendű tömeg alkotta gyűlésen
az erdélyi magyarság számára az önrendelkezési jogot követelték, ugyanakkor kimondták azt is, hogy nem kívánnak elszakadni Magyarországtól.
Az 1919. január 8-án szervezett medgyesi
gyűlésen az erdélyi szászok kinyilvánították a Román Királysághoz való csatlakozásukat, jobb feltételeket remélve a

jövőbeli államberendezkedésben. A román önrendelkezési kísérletekre szervezett kolozsvári gyűlés azonban vissz
hangtalan maradt, december 24-én
Kolozsvárra is bevonult a román hadsereg. A román hadsereg 1919. január közepére elérte a Máramarossziget–Nagybánya–Zilah–Csucsa vonalát, január
17-én Kézdivásárhelyre, áprilisban pedig
Nagyváradra vonult be.
Az impériumváltás következő fázisa az erdélyi helyi közigazgatásoknak a
Kormányzótanács ellenőrzése alá vonása volt. Ennek megfékezésére, valamint
a hatalmi helyzet átalakulására való reakcióként történtek bizonyos kísérletek
az önálló helyi hatalmi központok kialakítására: ilyen volt a Bánáti Köztársaság Temesvár központtal, a Székely
Köztársaság Székelyudvarhely központtal, vagy Bánffyhunyadon a Kalotaszegi
Köztársaság. Azonban ezek nagyon rövid életű, többnyire inkább sikertelen
kísérletek vagy próbálkozások voltak,
melyeket hadsereg és önálló szervezeti
háttér nélkül nem volt lehetőség megvalósítani.

Az impériumváltás
következő stációja az
erdélyi önszerveződési
mozgalmak megjelenése
volt. Választás elé került
az erdélyi magyar politikai
elit is.

A marosvásárhelyi Székely Napló 1919. január 28-i számának cenzúrázott címlapja
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A szimbolikus térfoglalás is helyet kapott: nagyjából 1919 első felében Erdély
nagyvárosaiban ledöntötték, eltávolították vagy megrongálták a Monarchia idején állított köztéri szobrokat, valamint
rendre átnevezték az utcákat, köztereket.
A közigazgatásban a román nyelvet tették hivatalossá, a köztisztviselőket pedig
románnyelv-vizsgára kényszerítették.
Ugyanebben az időszakban kezdődtek a
román államra letett hűségeskük ügye,
melyet a köztisztviselők, ügyvédek kötelesek voltak letenni, ellenkező esetben
menesztették őket állásukból. A magyar
kormány a békeszerződés aláírásáig informális csatornákon tájékoztatott és
megtiltotta a hűségeskü letételét. Így azon
tisztviselők, akik attól tartottak, hogy egy
újabb határváltoztatás esetén hazaárulóknak tekintik őket, visszavonták a már
letett hűségesküt, és többen felmondtak
állásukból. A hűségesküt nem tett, de
még állásban levő tisztviselőket Magyarországról érkező segélyekből fizették ki,
ahogyan az iskolai oktatókat is.

emlék-lapok

A marosvásárhelyi Tükör 1919. február 2-i cenzúrázott lapszáma

Az impériumváltás következő stációja az erdélyi önszerveződési mozgalmak
megjelenése volt. Választás elé került
az erdélyi magyar politikai elit is. Egy
részük Magyarországra települt, és itt
folytatta politikai tevékenységét. Ilyen
volt például Bethlen István, ifj. Ugron
Gábor stb. Mások viszont amellett döntöttek, hogy Erdélyben maradnak, és
a román állam keretei között folytatják életüket. Ebbe a csoportba tartozott
többek között Bernády György, Gyárfás
Elemér, Ugron István, Jakabffy Elemér,
Bethlen György, Kós Károly és még sokan mások.
1919 novemberében a román hatóságok által megszállt valamennyi területen országgyűlési választásokat

tartottak. Erre válaszul az erdélyi magyarság többsége politikai passzivitásba vonult. A passzivitás–aktivitás
vitájának a kérdésköre pedig az impériumváltás következő stációját jelöli.
A passzivitást azzal indokolták, hogy a
Párizsban zajló békekonferencia területi
változásokat hozhat, így meg kell várni annak eredményeit. A passzivitás ellenére voltak olyan csoportok, amelyek
indultak volna az 1919-es választásokon.
Ilyen volt Maurer Béla, a nagyszebeni Új
Világ című lap szerkesztője, aki levélben
fordult valamennyi erdélyi magyar politikai személyiséghez, megpróbálván
meggyőzni őket, hogy vegyenek részt
a választásokon. Bernády egy igencsak
udvarias levélben visszautasította a

találkozón való részvételét, arra hivatkozva, hogy nem ismeri annak pontos
célját, a politikai szervezkedést pedig
ekkor még igencsak károsnak tartja. Levelét azzal zárta, hogy „a többit bízzuk
egyelőre a békekonferenciára, amelytől
bölcs és igazságos ítéletet várunk”. Bernády visszautasítását vélhetően nem
vette komolyan Maurer és nagyszebeni csoportja, akik indulni kívántak a
már említett 1919-es országgyűlési választásokon, és egy újabb táviratban
Maros megyei szenátorjelöltséggel kínálták Bernádyt. Ő ezt is visszautasította, ahogyan a többi megkeresett erdélyi magyar politikus is. A nagyszebeni
csoportosulás mindenképp indulni kívánt a választásokon, és ennek érdekében megalakították az Egyesült Székely
Nemzeti és Magyar Demokrata Pártot.
Ahogyan a nevéből is látszik, nem egy
letisztult politikai koncepcióval rendelkező csoportosulás volt, hanem inkább
néhány olyan opportunista szervezkedése, akik előnyt próbáltak kovácsolni
az impériumváltás folyamatából adódó helyzetből. A „párt” hivatalos lapja
a már említett Új Világ volt, melyben
pacifista és behódoló üzeneteket fogalmaztak meg, eldöntött tényként kezelve (1919-ben!), hogy Erdély Romániához
került. Ennek megfelelően a Kormányzótanács támogatását élvezték, és az
1919-es választásokon nem szerepeltek
eredménytelenül: nyolc képviselőt és
négy szenátort (hasonlóképpen kihívó
nélkülit) juttattak a romániai törvényhozásba. A csoport munkásságát talán
Fáy József országgyűlési felszólalása jellemzi leginkább: „Nem tagadom, hogy
léteztek olyanok, akik agitációs szólamokat használva a székelység bölcs
nyugalmát háborítani akarták. De Képviselő Urak, ezeknek semmi jelentőségük nincs. Ezek az emberek nem tudják becsapni és megbolondítani bölcs,
szófogadó, munkás székely népünket.
A székelység 1500 éve él az erdélyi hegyek lábainál, történelmének többségét
a magyar állam mostohagyermekeként
élte meg (hosszas taps). A különálló hagyományos székely életmód a magyar
soviniszta törekvések áldozatává vált,
majdnem ugyanúgy, ahogy a más, régi,
a magyar állam területén élő nemzetiségek (egybehangzó taps, kiáltások).
A más népekhez viszonyított (és a magyarhoz képest is) elkülönülő identitás
fejlettségére bizonyíték az, hogy a székely csapatok 1600 körül Mihai Viteazul
seregével közösen harcoltak (viharos
taps, bravó-kiáltások).”
A csoport nem túl dicsőséges „munkássága” igencsak hamar leáldozott:
az 1920-as választásokkor már senki
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nem került a parlamentbe a „régi” újvilágosok közül. Mindenesetre voltak
hasonló példák, vagyis olyan magyar
jelöltek, akik a román pártok listáin
indultak: A Román Nemzeti Liberális
Párt Kiss Gézát és Szőts Gézát támogatta, a Román Néppárt pedig Ébert Ernőt
indította saját listáján, mint „ügyeletes
magyarokat”. Ezek a személyek és csoportok ebben a korai időszakban nem
élvezték az erdélyi magyarság támogatását, és a későbbi periódusban is
renegátként, hazaárulóként tekintettek reájuk. Ettől függetlenül a felsoroltak közül egyesek gyakorlatilag képviselői karriert tudtak építeni, amely
több esetben eltartott egészen az 1930as évek közepéig. Tőlük eltekintve az
erdélyi magyarság politikai és szellemi vezetőinek többsége a békeszerződés
aláírásáig politikai passzivitásba vonult, amelynek felülbírálását 1920-ban
számos dilemma és vita következtében
végezték. Hasonlóan passzív maradt az
erdélyi magyarság az 1920-as romániai
választásokon is. A trianoni békeszerződés aláírását követően Bernády György,
Gyárfás Elemér, Kós Károly és többek
röpiratai hatására kezdett kimozdulni
az erdélyi magyarság a politikai pas�szivitásból.

1919 novemberében
országgyűlési
választásokat tartottak.
Az erdélyi magyarság
többsége politikai
passzivitásba vonult.
Bernády György számára a politikai
passzivitásból kivezető utat az 1920-as
országgyűlési választásokat megelőző
időszak jelentette. Ekkor jutottak tudomására – bár még nem volt aláírva
– a trianoni békeszerződésben szereplő
döntések a határkérdésre vonatkozóan,
így a mielőbbi cselekvés mellett döntött.
Három röpiratot adott ki, melyek közül
kettőt 1920 májusában (Emlékirat és
Nyílt levél), valamint egyet ugyanazon
év júliusában (Előterjesztés a magyar
tisztviselők és ügyvédek eskütétele tárgyában). Ezek szövegét Alexandru Averescu miniszterelnöknek személyesen
átnyújtotta, bennük az erdélyi magyarság főbb jogi sérelmeit sorolta fel. Röpiratai közül a Nyílt levél volt az, amely elsősorban az erdélyi magyarsághoz szólt.
Ebben az aktuális kérdéseket boncolgatta: a politikai aktivizmust propagálta egy általa elképzelt Magyar Nemzeti
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Párt szervezésében. Ugyanakkor tisztában volt a meglévő kisebb politikai alakulatokkal is, de azokat nem tartotta
célszerűnek. Összességében röpirataival Bernády célja egy szúrópróba volt az
erdélyi magyar közvéleményt illetően,
annak kipuhatolózására, hogy elkezdődhet-e a legitim politikai szervezkedés. A sajtócenzúra miatt kevés visszajelzés érkezett írásaira. Ennek ellenére
megállapítható, hogy kísérlete kudarcot vallott, ugyanis a közvélekedés nem
támogatta a törekvéseit, emellett gyanúsan figyelték a már említett bukaresti kapcsolatépítéseit. Röpiratai publikálása után Averescu felajánlott neki egy
képviselői helyet a parlamentben, amit
Bernády nem fogadott el. A Nyílt levelét közvetlenül a parlamenti választások előtti napokban publikálta, ezért ha
nem lett volna a tiltakozás, valószínűleg sikeresen indulhatott volna a képviselőségért.
Indulásáról azonban ekkor még szó
sem lehetett. Ez azzal is magyarázható, hogy akkor még nem írták alá a trianoni békeszerződést, valamint Bernády akciója a kolozsvári magyar politikai
köröket is „sérthette”, amelyek emiatt nem tekintették legitimnek. Ez főleg 1920 novemberében derült ki Sepsiszentgyörgyön, ahol hazaárulóként
bélyegezték meg Bernádyt, amiért szót
emelt a románokkal való együttműködés és a parlamenti képviselet érdekében. Ekkorra a békeszerződést ugyan
már aláírták, azonban a magyar parlament még nem ratifikálta azt, s a korszak közhangulatára is jellemző volt a
kiváró és passzív álláspont. Emellett pedig többen Székelyföldről is elsősorban
Kolozsvárról várták a kezdeményezést,
ezért sem fogadták jó szemmel Bernády
marosvásárhelyi szervezkedését.
Bernády tehát nem indult az 1920as képviselői választásokon. Röpiratainak közzétételét követően saját politikai szervezkedésbe kezdett: Bernády
irányításával a kezdetekben csak „húszas bizottságként” emlegetett politikai szándékú tömörülés indult, amely
már megyei és regionális elképzeléseket is dédelgetett. Kísérlete kudarcnak
bizonyult, ugyanis 1920 novemberében
feloszlott a húszas bizottság. Bernády
látványosabb gesztusára 1921. május
23-án került sor, amely nap akkoriban
Románia hivatalos ünnepének számított. Bernády díszmagyarban jelent
meg Marosvásárhelyen, és beszédet
mondott a magyar és román állampolgárok közti megbékélésről: „Eljöttem
ezen ünnepélyre azért, hogy megjelenésem révén tanúbizonyságot tegyek arról, hogy szülőföldem sorsában

osztozni kívánok. Megjelenésem révén
kétséget kizáró tanúbizonyságot kívántam tenni arról is, hogy ezen állam kereteibe beilleszkedem, s az állampolgári jogokkal kapcsolatos kötelességeket
mindenekben becsületesen teljesíteni
igyekszem.” Beszédét több romániai és
magyarországi lap is közölte, elsősorban az általa képviselt álláspont miatt,
így felhívta magára a román politikai
elit figyelmét. Bernády röpiratainak és
beszédének gondolatiságát a Kós Károly, Paál Árpád és Zágoni István által
csupán 1921 elején kiadott Kiáltó Szó
című írás is tükrözte, amely ekkor vált
igazán időszerűvé. Ezzel pedig megérkezett a kolozsvári kezdeményezés.
Annak ellenére, hogy Bernády röpirata
sok szempontból hasonlít a Kiáltó Szóra, mégis utóbbi vált a politikai cselekvés első széles körökben ismertté vált
programjává, s mint ilyen az irodalmi
és politikai transzszilvanizmus egyik
fő forrásává. Azonban Kósék röpiratának sem volt egyöntetűen pozitív fogadtatása, de együttvéve a Bernády kísérletével elmondható, hogy valójában
hozzájárult a politikai passzivitás feladásához, és a két világháború közötti
politikai cselekvés elkezdésének beharangozóját jelentette.
Azonban ez is egy hosszabb folyamat
eredménye volt, melynek végét elsősorban a romániai Országos Magyar Párt
megalapítása jelentette 1922 decemberében. Ez tulajdonképpen az 1938-as
betiltásáig a romániai magyarság politikai érdekvédelmi szervezete volt, és
működésének a kezdete jelezte azt elsősorban, hogy az erdélyi magyar közvélemény, feladva a passzivitást, megérett
az új impérium keretei között a politikai
aktivizmusra.
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Benkő Levente

Honvéd a Nagy Háború
utolsó évében
Cseke András honvéd fogolynaplója 1918-ból (részletek)

Cs
Feljegyzései inkább
a fogságba esett ember,
a hadifogoly katona
lelkiállapotát, vívódásait
és vágyódásait tükrözik.

eke András 1891. október 26-án született Nagybaconban, 1969. március 26án hunyt el ugyanott. Édesapja Cseke
András református vallású földműves,
édesanyja Kisenyedi Rebeka református vallású volt.
Cseke András a brassói 24. honvéd gyalogezred kötelékében került ki a galíciai
harctérre géppuskásként és telefonosként. Kis jegyzetfüzetébe naponta feljegyezte az 1916. szeptember 30. és 1918.
június 15. közötti, számára fontosabb
eseményeket a fogságba esés napjától a
hazaérkezésig. Feljegyzései nem annyira a hadi eseményeket, hanem sokkal
inkább a fogságba esett ember, a hadifogoly katona lelkiállapotát, vívódásait
és vágyódásait tükrözik. Feljegyzéseinek mondhatni vezérfonala az otthon
maradt szerettei és hazája iránti aggodalom és vágyódás, de ugyanakkor
azt sem mulasztja el, hogy rögzítse a

hazatérés körülményeinek és akadályainak, ezzel együtt az oroszországi
bolsevik forradalom egyes mozzanatait.
Alább csak az 1918. évre vonatkozó feljegyzésekből teszek közzé töredékeket
annak érzékeltetésére, hogyan élte meg
és át a Nagy Háború utolsó szakaszát
egy magyar katona.
A napló szövegének feldolgozásánál az olvashatóság megkönnyítése
érdekében a helyesírás mai szabályait alkalmaztam anélkül, hogy a szöveg
tartalma és értelme sérült volna. Ilyenképpen a mai helyesírás szerint a c betű
régi cz-s írásmódja helyett a c-t alkalmaztam. Cseke András gyakran használt kettős magánhangzókat [teleffon,
elaludttunk, felvirradttunk, kínossan,
indulttunk, meghállunk, rajttam, érttem stb.], ezek esetében is a mai helyesírás szerinti írásmódot alkalmaztam.
Nem változtattam meg a naplóíró által
használt sajátos, erdővidéki archaikus
kifejezéseket, szavakat (pl. értesítlek,
Vilmuska, napnyugodtnak, tanálkoztunk, estve stb.). Az olvashatatlan betűket, szavakat, illetve szövegrészeket
[,,,]-al, a szöveg érthetőségéhez [] közé
tett betoldásokat (betűket vagy szavakat) alkalmaztam.

Cseke András honvéd
fogolynaplója 1918‑ból
(részletek)

Skoda 30,5 Mörser mozsárágyú az első világháborúban, az olasz fronton (forrás: FORTEPAN/Vogl Elemér)

„(…)
Jan. 2. 1918.
Máma vettem a Gáspár 4-ik kártyáját ápril. 28-iki 1917. évi kelettel. Örömem
le nem írhatom, hogy már hat holnapja1
nem kapom sorait, végre mégis kaptam
egyet. Tartalma: Értesítlek, hogy én újra
B[uda]pesten vagyok, de elsején újra hazamegyek. Míg odahaza voltam, kerítést
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csináltam a gyümölcsfák előtt végig. Kemencét is rakat[t]am. Még kutat is ásatok. Vilmuska szép nagy gyerek, ketten
rendeztünk mindent. Anikó, édesanyám,
mind jó egés[zs]égesek. Csókol,
Gáspár
(…)
Jan. 5–10-ig. 1918.
Izgalmas napok. Járnak újra a kozákok, és úgy lövöldöznek, hogy félünk kimenni a házból. Igaz, minket nem bántanak, de a golyó nem válogat.
Az idő még mindig szép.
Cseke A.
(…)
Feb. 3. 1918.
Máma írtam Gáspárnak a 35. sz.
kártyát.
Kedves b.[átyám], Gáspár! Mindhiába várom soraitokat, oly ritkán kapom.
És minden kártyád oly rövid szavú. Életemnek reményei csak tik voltatok minden körülmények között, és vigyázva
arra, hogy tinéktek bánatot ne szerezzek. Most is, e jelen pil[l]anatban, midőn
írom e sorokat, erre gondolok, és a Mindenható áldását kérem tireátok.
Édesanyám kezét csókolom, hű
fia, úgy min[dny]jájatokat csók[ollak], András
(…)
Feb. 4–16-ig. 1918.
Fújni kezdett a szibériai szél – hideg
napok ezek. Elmegyek munkára, már
an[n]yit dolgozom, amen[n]yit akarok,
mégis nincs kedvem hozzá, hiszen igen
hosszú az idő, amit itt eltöltöttem.
Nagyon sokat gondolkozom és ag[g]
ódom. Az oroszok igen szeretik most a
magyarokat meg a németeket, és hirdetik, [hogy] megvan a béke. Mégsem
szál[l]ítanak [el] a lázadó orosz néptől.
Körülöttünk újra harctér van.

„Az oroszok igen szeretik
most a magyarokat meg
a németeket, és hirdetik,
megvan a béke. Mégsem
szál[l]ítanak [el] a lázadó
orosz néptől.”
Úgy félünk járni, fütyölnek a golyók
a levegőben.
Istenem!, mennyi akadály van
előttünk!
Itten rém nagy drágaság van, ha fizet
is a muszka úgy, mint az ő féle népnek,
mégis bajosabb az élés, mint eddig volt.
Cseke A.
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embereink is közükbe ál[l]tak, mivel so(…)
kat ígér a muszka.
Feb. 22. 1918.
A sok gond mindig. Nincs semmi
Nem tudom, mire véljem a dolgot,
kedvem, szeretnék már elindulni, van ezek mián rossz dolgunk lehet még nemár 100 rubelom. De bajos kievezni e za- künk is, ha betörnek esetleg.
vart, bezárt területről. Életem is veszéMáma írtam Ilona és Anikó nővérelyeztetve lehet.
imnek a 18. sz. kártyákat.
Cseke A.
Cseke A.
(…)
Márc. 9. 1918.
Gond újra. Nem lehet menni vonattal. Nem engedi a Vörösgárda át az ők
frontjukon.
Gyalog még nem mehetek, hisz még
hűvös a levegő kint aludni.
Így még levettem az eszem a
menésről.
Cseke A.

(…)
Márc. 20. 1918.
A sok gondok és ag[g]odalmas napok
után máma örömmel vettem a 7. kártyát Gáspártól. Szövege:
Édes öcsém, András! Mink min[dny]
jájan jó egés[zs]égesek vagyunk, amit
neked is kívánunk. Írjál többször, csókol bátyád,
Gáspár.
Nagybacon 917. okt. 25.
(…)
Válasz a 39. sz. kártyán. Édes Gáspár!
Márc. 11–12–13–14. 1918.
Máma vettem a 7-ik lapod. Igazán, minOlyan bús, szomorú napok ezek. Sze- den örömem csak ebben van. Én különretnék már indulni a világba. Hazaevez- ben egés[zs]éges vagyok. Téged csókol,
ni in[n]en, a bizonytalanság tengeréről. édesanyám kezét csókolom, hű fia,
Veszedelmes, bezárt helyen vagyunk. Fáj
Bandi.
a szívem az én szép hazámért, amelyről
már 21 holnapja 2 sem[m]it sem hallok.
(…)
Márc. 31. 1918.
Már-már minden reményeim ingadoznak. De erősítem magam az IstenMásodik húsvét orosz hadifogságban,
ben vetett hittel.
amit távol az én szeretett kedveseimtől
Cseke A.
távol eltöltöttem. A természet dicső templomában a halhatatlanság hite reményei
Márc. 15. 1918.
közt emelkedett a lelkem az Istenhez.
Mindenható Isten! Ím, itt állok a Te
Bajtársaimmal, mind 3 Sándor, Vilszent színed előtt a természet dicső mos, Kálmán szegedi fiú, meg Toll Mitemplomában, ez életnek siralomvöl- hály lugosi szabó – ezekkel a szobánkgyéből hozzád emelem szomorú szíve- ba[n] 30 üveg sör mellett sírtunk, és
met, és a Te szárnyaid árnyékában ke- énekeltük el szívünk fájó érzéseit.
resek menedéket.
Drága édesanyám! Nálad van minÖrök élő Isten!, aki minden időben den gondolatom.
megőrzöt[t]ed szép hazánkat minden
Gáspár, gondolsz-e énreám?
vésztől és vihartól, és így ily szép napon
Cseke A.
adtál a küzdő magyar népnek békességet és szabadságot. Legyen áldott a Te
(…)
szent neved éret[t]e. Esdekelve könyörÁpril. 6. 1918.
gök hoz[z]ád, Édesatyánk, adj újra szép
Szép tavaszi idő van. Semmi hír,
be vagyunk mi ide zárva a lázadó
hazánknak békességet.
Szabadítsd meg e szomorú fogságban csapattól.
hervadó magyar népet, akik itt hervaNagy drágaság van, bajos élni, pénz
doznak. Küldj égi harmatot a mi fájó sincs, mivel fizessenek. Sokat gondolok
szíveinkre. Áld[d] meg szép hazánkat, az én kedveseimre. Nem tudom, láthaáld[d] meg királyunkat. Áld[d] meg a tom-e még meg?
mi vitéz katonáinkat, akik igaz ügyér[t]
Istenem!, de veszedelmes helyre kerültünk. Körülöttünk harctér van újra,
küzdenek.
nem messzi[re], valami 60 k[i]l[o]m[éÁmen.
ternyire].
Cseke A.
Nincs kedvem sem[m]ihez.
Cseke A.
(…)
Márc. 17. 1918.
Veszélyes nap. Puskák ropognak, süÁpril. 7–10-ig. 1918.
vítenek a golyók, még a gyerekek keMár nincs kedvem dolgozni, pedig
zében is puskát lehet látni. Készülőd- sokat ígér a muszka. De én szeretném,
nek a piros gárdák, igen járkálnak. ha odahaza lehetnék. Ha körülnézek a
Sokan olyan meggondolatlan eszű mi határon, szegény hadifogoly testvéreim

emlék-lapok
indulnak a Dél-Kaukázusból hazafelé
napnyugodtnak4, pedig előttük egy lázadó vörös gárda van. A hazavágy annyira
kínozza szegényeket, hogy gyalog indulnak a kietlen Oroszország pusztáin és
járatlan útjain, éhezve, fázva, fáradságtól és ag[g]odalomból, lelki és testi gyengeségtől meggyötörve. Tanálkoztam
velük, akik elbeszélték szomorú helyzetüket. Szemeim kön[n]ybe merül[nek].
Hát Istenem!, így kell hazavándorolni a
hős harcoló szegény honvédeinknek.
Rajtam is a sor, kínoz engem is szép
hazám, amiért vágyik lelkem. Minden
szenvedésnek, megpróbáltatásnak nekimenve, átgázolni, amint lehet. Istenbe vetett hittel.
Bizalmam őbenne.
Csak még hazám, hazám, téged láthatnálak meg, és megnyugodtan halnék
meg, pihen[n]i édesapám porai közt.
Cseke A.
(…)
Ápril. 16–17–18. 1918.
Unalmas, bánatos napjaim az utolsók
a Rikovszkin. De elhagyom ezt Istenben
vetett hittel, hisz akárhova megyek, a jó
Isten szeretete mindenütt kísér.
Összeszervezkedtünk, és elkészülve
minden fáradságra és megpróbáltatásokra, és ezek[kel] a bajtársaimmal útra
indulunk:
Kálmán János 5. honv. Szeged
Toll Mihály 4. husz., Lugos, Ferenc u. 16.
Gál András osztagbeli bajtársam
Molnár László [osztagbeli bajtársam]
Brassói 24-es gép[puskás] honvédekkel.
Cseke A.
(…)
Hálaima a Mindenhatóhoz
1918. ápril. 19.
A mi segedelmünk jöj[j]ön az Atyától,
a Fiútól és a Szentlélek Istentől.
Ámen.
Oh, Szentlélek Úristen! Szál[l]j alá mihozzánk, a Te lelkednek erejével szenteld meg a mi régi búval és bánattal
meggyötört szívünket és imádságainkat. Ámen.
Mindenható Isten!
Kegyelmes Édes Atyánk! Te voltál nékünk hű gondviselőnk és megtartónk
minden időben.
Te tartot[t]ad meg életünket az ellenség gyilkos tüzében – s a Te szárnyaid
árnyékában pihentünk hosszú szenvedéseinkben.
Most is a Te szárnyaid árnyékába húzódva, fölvesszük a hálaadás poharát –
áldunk Téged, Édesatyánk, aki a Te lelkednek erejével erősítettél meg.

Ágyúcső zárdugattyúja

Vonj magadhoz minket, és áldj meg
minket, Édes jó Atyánk, és mutazsd [!]
meg az utat nekünk, amely a mi hazánkba vezet.
A Te szent fiad legyen a mi vezérünk,
az ő lelkét ad[d] szövétnekül.
Áld[d] meg édesanyám!, testvéreim, akikért vérzik szomorú szívem.
Oh, hints égi vigaszt a mi hervad[t]
szívünkre.
Ámen.
Cseke A.
Indulás a Rikovszkiról
Ápril 20. 1918.
Egész hosszú éjjel nem bírtam elaludni, mindig gondolkoztam, hogy mi
lesz mivelünk.
Végre tisztába jöttem gondolataimmal, és egész megnyugodva fölköltem,
felöltöztem, és várom a Gálékot, hogy
jöj[ j]enek. Feltevésem, hogy kevés csomagot vigyek magammal, hogy kön[n]yebb
legyen a menés – mivel gyengék a lábaim. Az ott maradt holmiimat a Vilmos
gyereknek adtam.
Megérkeztek a Gálék – No, hát induljunk. Fölszereltünk. Indulunk a zöld
mezőbe, elkerülve a Juzofkát és minden bányát.
Amint megyünk a réten, velünk
szemben tele veder vizet visznek az
orosz asszonyok.
Talán mégis lesz szerencsénk a föltevéshez5.
Aztán némán, lassan bal[l]agunk
tovább meny ünk [megy ünk] mindig csak délnyugat[nak], remélve a
leg jobbat[, hogy] talán átkerüljük a

krasznik kvardékot. Bízok a Mindenhatóban. Azért remeg a lelkem, hogy
nehogy tanálkoznánk ezekkel a vörös
gárdákkal.
Mezőkön, szántóföldeken keresztül
vezet a mi gyalogutunk, amelyet az Isten áldott napja vezet.
Gyönyörű völgybe érünk be, lábunk
alatt virít az ibolya, fejünk felett szépen
énekel a pacsirta. Elfáradtunk, a Laci
szomjas lett, mivel éppen egy forráshoz értünk. De figyelmeztettem a Lacit,
hogy ez a for[r]ásvíz nem látszik jónak
és ne igyon abból, amit meg is tartott.
Kevés pihenés után tovább indulunk, de már fájnak a lábaim. Kiérünk
a völgyből a magaslatra, hát föltűnik
előttünk a mandukai állomás, amelynél ott voltak a krasznikok. Ettől balra
elkerültük, és nagy kerülés után sikerült velük ne[m] tanálkozni.
Ket[t]ős vágányú vasút vezet délre, de
mi csak nyugatnak tartunk. Az orosz
parasztok szántanak a mezőn, de nem
szólnak, hogy miért nem megyünk az
úton. Ők már tudják, hogy mi járatban
vagyunk.
Elhadjuk [!] a szántóföldeket, egy kis
mezei útra értünk. Tanálkoztunk két
orosszal, akik dohányt kértek tőlünk,
a fiúk meg is kínálták őket. Közben kérdik: Hova mentek, tavaris, mikor még
előttetek folyik a harc? Tovább beszélünk velik, akik irányt adnak, hogy
merre ne menjünk, és merre vannak
Krasznikok, és figyelmeztetnek[, hogy]
igen figyelmesek legyünk, mert ha
a járőrökkel tanálkozunk, azok is lelőnek minket.
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Megköszönjük szíves tanácsukat. Tovább indulunk. Nagyon messze vannak
a faluk, még látszanak a bányák, de
már mes[s]ziről. Beszélgetünk lassan6,
közben elér ben[n]ünket egy parasztkocsi. A paraszt megál[l]ott, és fel is vett a
kocsira.
Megjegyzem, ez a paraszt ukrán féle
orosz volt. Ez megmagyarázta az irányt
újra. Bevitt a falujába. Lisz[,,,] faluba és
aztán leszál[l]tunk, megköszöntük az
orosz szíves tanácsait, jóindulatát, és
tovább megyünk a falun. Kiérve a faluból, újra letérünk az útról a mezőre.
Szántás[t,] vetést nem néztünk, csak
men[n]i.
Nagyon fúj a szél, hordja [a] szél a fekete homokot velünk szemben, nem lehet látni tovább, mint 100 lépésre. A mezőn újra találkoztunk egy ukráin féle
orosszal, aki beküldött a falujába, amelyet Katarinkának hívnak. Beértünk
a faluba, még a nap jó fent van. De el
vagyunk fáradva, éppen ezért a közeli
házba[n] szállást kértünk.
Az orosz paraszt szívesen fogadott
minket, és el[l]átott minden ennivalóval, jó ágyat készített. Reggel megmagyarázta az irányt, és figyelmeztetet[t],
hogy a falukba be ne menjünk, mer[t]
lehetséges[, hogy] ottan vannak krasznikvargyik.
Megköszöntük szíves tanácsait az
öreg Kaglonak és a jó szál[l]ást. Tovább
indulunk.
1918. ápril. 21.
Vasárnap. A nap felkelt, de újra homályba borult. Menetelünk a mezőn.
Ott ma senki sincs. Egész nap nem láttam mást, mint vadlibákat. Szántóföldeken vezet utunk. A napot nem lehet
látni a porfelhőtől. Így irányunkat elveszítettük. Sehol nem lehet házat vagy
falut látni. Leülünk. Gondolkozunk.
Enni kezdünk, de már estvefelé jár az
idő. Felkelünk, tovább megyünk. Szomjasok vagyunk, egész nap nem ittunk.
Amint így tűnődünk, egyszerre felkiált a Gál.
Ne, ott balra egy kis tanya!
Igen, tanya. De ide még messze van.
Betértünk a kis tanyába. Ugatnak a kutyák minket. Odaérünk. Hát kijönnek
az ottani lakosok. De ezek nem oroszok,
hanem görögök. Egy fiú tud oroszul, aki
megmagyarázza az irányt. Egyre figyelmeztetett, hogy itt lovas krasznikvárgyik járnak. Egy kis vizet kértünk és aztán tovább indultunk északnak, mer[t]
igen délnek tartottunk mi.
De már estveledik. Kisüt a nap az ég
alján. Elfáradtunk. Szólok én: Tovább
ne menjünk mi, itt egy kis ház, nem
lakik eb[b]en senki. Háljunk meg itt.
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Betértünk a kis házba, helyet készítet- vendéglőbe[n] megreggeliztünk, és totünk és lefeküdtünk. Én még kimen- vább megyünk. Már sokan vagyunk,
tem, megnéztem a nap merre nyugszik mindig szaparodik a létszám.
le, hogy reggel tudjam az irányt.
Cseke A.
Ápril. 22. 1918.
Izgalmas éj után fölvir[r]adtunk. Egy
fogolymadár felköltött, ébre[s]z[t]getett,
bejött a kis házba. A nap följött, szép
az idő. Indulás napnyugatnak a mezőn.
Amint megyünk, elérünk egy telefonos
utat, amely Komár nevű faluba vezet.
Kitudakozódjuk, nem-e van[n]ak ottan
krasznikok. És mivel még ott nincsenek,
betértünk, ahol egy orosznál tejet kaptunk reggelire. Jelzem, az oroszok pénzt
nem fogadtak el sem[m]iért.
Itt beszélte el az orosz, hogy itt nincs
krasznikkvárgyé, de ott útközben tanálkozhatunk velük, a német front ide 15
km. Továbbindulunk. A falu végén folyik
a Ricska nevű folyó, amelyen csónakon
egy kisfiú átvezetett.

„Tovább ne menjünk mi,
itt egy kis ház, nem lakik
eb[b]en senki. Háljunk
meg itt. Betértünk a kis
házba, helyet készítettünk
és lefeküdtünk.”
Szintén megint a telefonvezetékek
után megyünk. De félelmes, itt lesz
majd a megválás a fogságtól.
Elértünk egy német falut, itt a németek elbeszélték, hogy in[n]en a vörösek
jobbra húzódtak. Mink csak menjünk
balra egyenest.
Továbbmegyünk, újra egy német faluba értünk, ahol sok fogolytársakkal
tanálkoztunk. Egy német gazda elbeszéli, hogy ide 12 km a Klució nevű falu,
ott még ma folyt a harc. Ál[l]ítólag a németek kiverték a krasznik kvárgyékat.
Erre egy fiú kocsin áthajtott abba a faluba, megnézni a valót. Visszajön a német
gyerek, és mondja, hogy ott már nincs
krasznik kvargyé, és hozott német pénzt
is. Így indultunk át az egész ab[b]a a faluba, ahol csakugyan már tiszta a hely. Így
váltunk meg ama veszedelmes helyről.
Cseke A.

IV. 24. 1918.
Magyar bakákkal tanálkoztunk, akik
a hidat építik. Örülök, hogy megláthattam őket.
Itt vagonokba szál[l]tunk, mintegy 51
vagon telt meg foglyokkal, és értünk jött
egy gép – aztán elindultunk Ekaterinneszlavszkára.
Megérkeztünk ide, már messziről
hallszik a mi katonazenénk. Itt időztünk egész éjjel a váróterembe[n].
Ápril. 25. 1918.
Reg[g]eli 8 h.-kor indulunk in[n]en.
Nagy a vonatközlekedés. Sok a fogoly
meg a menekültek, akik hazafelé térnek. Robogunk egész nap.
(…)
Ápril. 27-én 1918.
Még mindig nehezen haladunk a
határ felé, sokat vesztegelünk az állomásokon.
Sok a hadifoglyok [!], de mégis köztük
egy földit nem lelek.
27–28–29.
Még mindig utazunk és vesztegelünk
az állomásokon.
Kínszenvedés, nem lehet lefeküdni.
50-nen vagyunk egy vagonba[n].
Cseke A.
Ápril. 30. 1918.
Brodynál máma reggel átléptük a határt, ahol a régi állások még látszanak
– és a sok sírok. Megérkeztünk Brodyba,
ahol egész nap várakoztunk. Vagon után
étkezést egyszer kaptunk, estve 8 h indultunk tovább vonattal.
Május 1. Reg[g]elre fölébredve Solovra érkeztünk, ahol levágattuk a hajat és
megfürödtünk. Aztán orvosi vizsgálat
után minázsit 8 kaptunk és Brakovkába[n] megpihentünk.
Cseke A.

Máj. 2. 1918.
Vagonokba szál[l]tunk, indulunk
Kraszna felé Lembergbe, ahova estve
megérkeztünk. Megvacsoráztunk, és a
kocsikba visszaszál[l]tunk.
Máj. 3-án reggel indultunk Sokol felé,
Ápril. 23. 1918.
Egy parasztnál aludtunk, aki meg- estve 10 h-kor érkeztünk Korelba. Itt
vendégelt ennivalóval, és szál[l]ást megvacsoráztunk és a vagonokba vis�adott, jó ággyal. Reggel az állomásra in- szaszál[l]tunk.
dultunk.
Cseke A.
Az állomás le van rombolva, körüMáj. 4. 1918.
lötte fekszik 320 bolsoviky 7. Előttünk
20 km[-re] egy híd fel van robbantva, és
Reggel indultunk tovább, és megígy ad[d]ig gyalog kell menni még. Egy érkeztünk 10 h-ra Kholm-ba. Itten

emlék-lapok

Képek: Köpeczi Sebestyén József hagyatéka, Állami Levéltárak Kolozs Megyei Igazgatósága

p. u.-ról. Mindenki örül, hogy in[n]en
elszabadulhattunk, ahol az éhséggel
majd megölet[t]ek, és ahol elkelt minden pénzünk.
Gyönyörű szép mezőn halad a vonat. Mindenütt rozstáblák terülnek el,
amely[ek]et oly szépen ringat a nyári
szellő. A polák, lengyel nép kint van a
mezőn, dolgozik, olyan tiszták a keskeny földek, és elég jól megmívelik.
Apró tarka fekete teheneket legeltetnek
a gyerekek, lent a völgyben kis csörgedező patakok mellett. Itt-ott föltűnik
egy-egy szalmás házas falu, szép fehérre meszelt házak – Istenem, sóhajtok fel.
Egy szép kis fehér ház előtt öregasszony
fon. Körülte szép árnyas fák, és szép kert
terül el. Ez a békesség. Igen, itt már elfelejtették a háborút, és még a szellő is
fújja, hogy itt, hol ezelőtt egy év[v]el, hol
an[n]yi vér elfolyt, már békesség van.
Temetők vannak közel a vasúthoz,
benne fehér nyírfakeresztek – amely[ek]
alatt hej, be sok ifjú szív porladozik – akik nyugszanak már csendesen, levetve minden földi szenvedést és
gondokat.
Rászáll egy-egy madár a fehér keresztekre, és ott énekli síró dalát, ott
csicsereg az elesett hősök felett – aki
bús énekével siratgatja őket.
Estve felé van.
Megérkeztünk egy magállóhelyhez
egy zöld erdőbe – a nap alkonyodik, oly
szépen terül vissza mireánk a sötét felhők alul, annak sugarai közt fürdenek
a szép rozstáblák – amely[ek] közt an[n]
yi szép búzavirág van. Benézek a zöld
erdőbe. Már nem hal[l]szik úgy a madárdal. Istenem, sóhajtok fel magamba[n], milyen hamar múlik minden,
már elmúlt a szép májusi madárdal.
Néma csend. Ahol ezelőtt egy év[v]el a
srapnelek szag[g]atták le a fáknak zöldel[l]ő ágait – most szomorúan néznek
ránk a fáknak ősrégi ágai, amelyeket
némán lenget a júniusi szellő – felénk
integetnek sut[t]ogásaikkal, mindhha11
mondanák felénk – Menjetek haza, hős
fiúk, mink őrködünk az itt pihenő testvére[i]tek felett. A kis erdei virágok néznek felénk, mindha12 ők is dadognák –
„Menjetek békével, jó Magyar fiúk – Mi,
vira[,,,]ni fogunk az elesett testvére[i]tek
sírjain.” Szívemet mély érzés és fájdalom tölti el.
Nézem újra az alkonyodó napsugárt –
milyen szép a júniusi est. Mind[,,, Mintegy? – B. L.] még egy negyedórát időzve kiindul a vonat Kavel Ravaruska felé.
Mink meg lefeküdtünk.

kiválogattak honvédokat és mindenféle hely, ahol sokat szenvedtek a mi testkatonákat, és a kozák féle emeletes ka- véreink valaha[,] milyen zaj volt itten,
szárnyába felvezettek. Beosztottak sza- és mostan néma csend. Fáj a szívem,
kaszokba. Az idő itten hűvös.
ha nézem ezeket és a fehér fakereszteket, kön[n]yeim hullanak reájuk. De egy
sut[t]ogó szellő lengedezése azt súgja
(…)
Máj. 12. vasárnap, 918.
felé[m], hogy ők már megnyugodtak, leMáma sorakozás, azután újra más- vetve minden földi gondokat, szebb hahova vezettek bennünket. Istenem, zába vonultak.
a sors még mindig rosszabb. Kenyér
Hazafelé térünk, mer[t] a nap már lenincs, csak kb. 5 dkgr. naponként. Még menőbe[n] van. Rozstáblás földeken vevan pénzem, és naponként veszek 2 zet utunk, amelyeket szépen ringat a
zsemlét, amely 8 fillér helyett 2 korona. májusi szellő. Homokos talajok vannak
Hűvös, hideg idő van, kimen[n]i sem itten. Jelenleg nagy szárasság [!] [van],
lehet. Csak már lehetne men[n]i haza. még tavaszi vetés abszolút sem[m]
Nincs sem[m]i kedvem.
i. Máma édesanyám[nak], Anikó[nak],
Cseke A.
Ilona[ának], Gáspárnak a 17. sz. kártyákat írtam.
(…)
Cseke A.
Khelm, 1918. V. 23.
Máma a szép nyári délután kijártam a
(…)
zöld erdőbe hal[l]gatni a szép madárdalt.
Elindulás Khelmből, 1918. júni. 1.
Három bajtársammal, Gaal meg Németh
D. e. 8 h.-kor sorakozás, azután ös�(dunavecsei) fiúkkal. Leheverettünk9 a szeolvasnak hadtestenként. 10 h.-kor inzöld bokrok tövébe, és ott elbeszélgettünk. dultunk ki a pályaudvarra. Hosszú ket[t]
Magunk előtt látszanak a régi drótakadá- ős rendekbe[n] megyünk, az utunkba[n]
lyok, buktatók, futóárkok, amelyek már elér egy zápor jeges eső – úgyhogy teljebe kezdettek omladozni. Eldobott kézig- sen eláztam. Kiérünk a vasúti állomásránátok hevernek szanaszét és gránát- ra, ahol átvettek a kísérő katonáink és
szilánkok meg srapnelhüvelyek.
tisztjeink.
Ravaruska, 1918. júni. 2.
Istenem!, sóhajtok fel magamba[n],
Mind 10 egy másfél órát időzve itReggelre ide megérkeztünk, az idő igen
ezelőtt itt milyen harc lehetett, és ez a ten, aztán kiindult a vonat a Khelmi hideg. A bakák tüzeket raknak a vasút
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széléhez, és úgy melegszenek – [mert]
fáznak, ami igen bevett szokás[a] a bakának, hogy ahol, ha megáll, főzni kezd.
Kerül egy kis krumpli, tea, kávé, konzerv,
és elkészíti. Óriási sokat vesztegelünk.
Jaroslavra megérkeztünk du. 5 órára. Itt kaptuk az ebédet és [a] vacsorát.
Itt új gépet kaptunk, és 8-h kor indultunk tovább. Egész éjjel vesztegeltünk.
Reg[g]elre hűvös esőre ébredünk. 1918.
június 3-án reggel már hegyes vidékre
értünk, és Khivó nevű állomásnál kávét kaptunk. Hegyes vidéken haladunk
tovább, még mindig esik. Hideg kárpáti
eső meg-megcsapkodja a vagon oldalát,
nehezen megyünk át a bérces Kárpátokon, pedig két gép visz. Du. esti 6 órára
megérkeztünk Mezőlabarcra, ahol már
magyarok laknak – igen, már Magyarországon vagyunk.
Átvettek a magyar vonatvezetők, és
indulunk Sátoraljaújhely felé.
Egész éjjeli utazás után reggelre már
mes[s]zi bent vagyunk, haladunk délre.
Jólesik lelkemnek látni a magyar gyerekeket, lányokat, asszonyokat, de fáj a szívem,
[mert] ezek mind olyan bánatosan néznek
mireánk. Panaszkodnak nekünk.
1918. júni. 4., reggel 9 h.
Tokajon gyönyörködöm a szép szőlőhegyekben. De ellenben a füvek és [a] gabonafélék igen gyengéknek mutatkozik13.
Krumpli, tengeri, mind elfagytak.
Nagy szárasság [!] van itten. Panasz
egymás után hal[l]atszik a szegény as�szonyoktól.
Nyíregyháza, 1918. júni. 4. d. 12-re ide
megérkeztem.
Itt vesztelegtünk esti 8 óráig, ezalatt
itt ebédet és vacsorát kaptunk.
Egy idevaló birtokos úrnővel máma
a peronon hosszan elbeszélgettem, oly
kedvesen beszélt, és sokat panaszkodott
Nekem ő is. Több mint egy óráig beszélt
nekem, aztán oly szépen elköszönt.
Bizony, ilyen az intel[l]igencia és az
udvariasság.
Indulunk Debrecennek.
8 órakor indultunk el, én meg aludni térek.
Cseke A.

1918. júni. 6. De. 10 órakor érkeztünk
meg Kolozsvárra. Az idő változó, még
mindig látszik a fagykár.
Ebédeltünk és du. 2 órakor indultunk
tovább.
Különös nekem Kolozsvár, most
olyan néma és csendes.
Cseke A.
Tövis, 1918. júni. 7.
Estve 10 h.[kor] ide megérkeztünk.
Nézek az aradi vonalra. Fáj a szívem, elmúlt minden reménységem. Vacsorát
kaptunk és indulunk.
1918. júni. 8. Kiskapus.
Nézek Szeben felé, eszembe jutnak
a békés, boldog napjaim, amely[ek]
után hull a kön[n]yem. Gáspárról
semmi hír.
Cseke A.

„Egy szép kis fehér ház
előtt öregasszony fon.
Körülte szép árnyas
fák, és szép kert terül
el. Ez a békesség. Igen,
itt már elfelejtették
a háborút...”

Fogaras, 1918. júni. 13.
Máma reggel harmatszerű eső van a
tegnapi hősség15 után.
De. 9-kor kaptuk ki a pénzt, 3.10
koronát. Délután 3-kor indulunk a
vasúthoz.
Kiérünk a vasúthoz, beszállunk
a vonatba, lassan indulunk tovább
Brassónak.
Szép mező közt haladunk és zöld
erdők közt hegyeken át, míg du. 7 h.[kor] megérkeztünk Brassóba. Itt elváltam az ismerőseimtől. Ilonához
indultam.
A Brassó város elég szép, nincs rajta a háború jele, csupán az, hogy igen
néma, bús.
C[seke A.]16

A viszontlát[ás]17
Beérkeztem Ilonához, és találtam
a teraszon, aki sírni kezdett, amidőn
meglátott. Elbeszéltem neki hosszú, kínos, szenvedélyes18 [katona- és fogoly]
életem. Itt töltöttem két napot. Tizen1918. júni. 8. Nagyszeben.
Hadtestnél beiktat[t]ak. Tovább negyedikén kijártam, a Béla sírjára viindulunk.
rágokat ültettem.
Cseke A.
15-én délbe[n] indultam haza. Kimentem a vasúthoz, és keveset kel[l]ett várFogaras, 1918. júni. 9.
jak. Elindultam a vonattal.
Beiktat[t]ak. Oly idegen nekem minCseke A.
den. Máma Batóenál voltam. Fogaras
(…)” 19
milyen kihalt.
Nem találom föl magam. Borozok,
míg pénzem van, jelenleg is.
Jegyzetek
Cseke A.
1 Hónapja.

Fogaras, 1918. júni. 10.
Máma fölesküdtünk. Aztán gyakorlatoztunk bent az udvaron. Az idő igen
szép máma.
Ilona nővéremnek [a] 24. sz., édes1918. júni. 6. [5?] reggel megérkeztünk anyámnak [a] 24. sz. kártyát írtam.
N[agy]váradra. Itt egész nap vesztegelCseke A.
tünk. Itt találkoztam Biró osztagbeli honvéd bajtársammal, akivel sokat elbeFogaras, 1918. júni. 11.
szélgettem. Mindenütt általanba14 nagy
Máma jegyzőkönyvet felvettek és szófagykár pusztított. A kapásnövények belileg is kikérdezett a hadnagy úr. Az idő
mind elfagytak. Kivéve a fák alatt kertek- borús. Nekem a lábaim fájnak. Mindenki
ben és északtól hegy által védett dombo- beteg az éhségtől. Reggel rum nélküli tea,
kon, de az aljába[n] még nagyobb a kár.
az ebéd amit ér – a vacsora zupa.
Estve 9 órakor indultunk el in[n]en,
Ez t [az embernek] kibírnia
itt volt ebéd és vacsora és Én meg le- nem lehet.
feküdtem.
Cseke A.
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Fogaras, 1918. júni. 12.
Nagyon meleg nap volt ez. Máma
két éve elhagytam Brassót. 25-en vagyunk egy transzportba[n], akik jöttünk, és mind betegen vannak elnyúlva. Szegény jó magyar nép – mire
jutottál. Mindenki nyög, de nem mondja, hogy várja a szabadságot. Az étkezés
elég rossz.
Cseke A.

2 Hónapja.
3 Mint.
4 Napnyugatnak, nyugatnak.
5 A tervhez, a hazamenési szándékhoz.
6 Itt: halkan.
7 Bolsevik.
8 Ellátást, ételt.
9 Leheveredtünk.
10 Mint.
11 Mintha.
12 Mintha.
13 Mutatkoznak.
14 Általában.
15 Itt: hőség.
16 A lap jobb alsó sarka hiányzik.
17 A lap jobb felső sarka hiányzik.
18 Itt: szenvedésekkel teli.
19 Innen négy füzetlap hiányzik, ki vannak tépve. Valószínűleg Cseke András
nyolcoldalnyi feljegyzése veszett így el.

enciklopédia

T. Szabó Csaba

Az ókori Róma története
a román historiográfiában

Az
Az ókori Róma történetét
mind az ókori auktorok,
mind a későbbi, különösen
17–18. századi történészek
igyekeztek összefoglalni.

1. Charles Dezobry munkája, az Augustus-kori
Róma első nagy összefoglalója

ókori Róma története különösen nagy
szerepet játszott a román nyelvű historiográfiában, elsősorban Dacia provincia rövid, kevesebb mint két évszázados
történetének köszönhetően, amelynek történetisége beépült a román nép
nemzeti öntudatába és 18. század óta
élő etnogenezis történeti irodalmába is.
Bár Erdély római múltja elevenen élt a
román nép kollektív mentalitásában,
különösen a 18–19. század óta, az ókori
Róma történetének román nyelvű összefoglalóira vagy fordításaira a 20. század
elejéig kellett várni. Az alábbi írás rövid
bevezetőt kíván nyújtani az ókori Róma
történetének román nyelvű műveibe.

A kezdetek munkái
Az ókori Róma történetét mind az ókori auktorok, mind a későbbi, különösen
17–18. századi történészek igyekeztek ös�szefoglalni. A nemzeti nyelvek megjelenésével és elterjedésével a 16. század után
egyre több jelentős Róma-történetet fordítottak le a latin és görög auktorok munkái
közül, a lista értelemszerűen Titus Livius Ab urbe condita (A város alapításáról)
című monumentális munkájával kezdődött, amelyet Iulius Caesar Commentarii
de bello Gallico (A gall háború) című munkája követte1. A klasszikus auktorok nagy,
kanonikus munkái ugyan nem nyújtottak átfogó képet az ókori Róma történetéről, ezek elterjedése Európa nemzeti nyelvein jelentős lépést jelentettek a későbbi,
immár modernkori szintézisek megjelenéséig. A román nyelvű irodalomban az
ókori Róma története első alkalommal a
pasoptizmus (ʼ48-as mozgalom – szerk.
megj.) néven ismert román nemzeti öntudatra ébredés korában jelentkezik. Vasile Alecsandri (1821–1890) számos művében, elsősorban az Ovidius című 1885-ös
drámájában igen jelentős szerepet kap
az ókori latin irodalom és az ókori Róma
története is. A román romantika korának számos szerzője jó ismerője volt a
latin és görög nyelvű auktoroknak, de

olvasmányélményeik között ott találjuk
a 19. század nagy francia Róma-történeteit, elsősorban Charles Dezobry (1798–1871)
Rome au siècle d’Auguste, ou Voyage d’un
Gaulois à Rome à l’époque du règne d’Auguste et pendant une partie du règne de Tibère (1835) című munkáját (1. kép), amely
az Augustus-kori Róma első nagy összefoglalójaként jelent meg. 1885-ben Dezobry munkája már súlyosan elavultnak
bizonyult, hisz ekkor már az ókori Róma
kutatása olyan paradigmatikus műveket
alkotott, mint Theodor Momm
sen Róma-története, amely sajnos csak sokkal
később kerül be a román irodalom és tudományosság köztudatába2. Ekkor jelennek meg román nyelven az első jelentős
auktor-fordítások is, ezek közül kiemelendő Titus Livius Róma történetének 1884-es
román nyelvű kiadása. A Nicolae Barbu,
Nedelea Locusteanu és Ion Petrescu által
fordított monumentális munka megjelenése a Román Akadémia akkor még tudományos eredményeket is felmutató munkájának gyümölcse volt.
A bukaresti klasszika-filológiai iskola jelentős fordításait az 1918–1920-as
impériumváltást követően az immár
Kolozsváron és Jászvásáron is létrejött
jelentős klasszika-filológiai iskolák fordításai követték, igaz, az 1920-as években továbbra sem volt román nyelven
elérhetőek az európai modern irodalom nagy Róma-történetei, legyen szó
Edward Gibbon vagy Theodor Mommsen akkor már Nobel-díjjal jutalmazott opuszáról. A Vasile Bogrea és Teodor Naum által fémjelzett kolozsvári
klasszika-filológiai iskola mellett a római történelemnek olyan jelentős tolmácsolói akadtak a 20. század első felében, mint Constantin Daicoviciu vagy
Vasile Pârvan régészek, ókortörténészek
(2. kép)3. Utóbbi 1909-es munkája M. Aurelis Verus Caesar și L. Aurelius Commodus címmel az első olyan, immár nem
auktorok fordításaként megjelent munka, amely az ókori Róma történetének
egy rövid szakaszával (Kr. u. 168–192)
foglalkozik. Pârvan rövid, füzetszerű
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kiadványa igen jelentős, hisz az első
olyan munka, amelyet szakmai tekintély írt román nyelven, és nem egy
már meglévő, külföldi kánonba bekerült Róma-történetet fordítottak le. Pârvan számos alkalommal idézi Theodor
Mommsen nagy munkáját, amelyet
akkor még csak német vagy francia kiadásban olvashattak Romániában.

A 20. századi munkák
Róma történetének első, román nyelvű
monográfiája egy sajnálatos körülménynek köszönhetően jött létre. Az 1948–49es politikai váltás következtében a román
történetírás is szisztematikus változáson
ment át4. Romániában is kötelezővé vált
a szovjet történetírás és annak kanonikus művei. Ezek közül kiemelendő volt
Nikolaj Aleksandrovič Maškin, Istoria
Romei antice (Bukarest, 1951) című propagandisztikus Róma-története, amelyet
a szovjet blokk számos országában, így
értelemszerűen Romániában is kiadtak.
A román historiográfia nagy hiányossága maradt, hogy 1950 előtt nem sikerült
sem a német, francia vagy angol irodalom paradigmatikus Róma történetei
közül legalább egyet lefordítani, sem egy
saját, román szerző által irt Róma-történetet produkálni. Maskin Róma-története szerencsére nem sokáig árválkodott a
román nyelvű irodalomban, mint az első
románul is olvasható Róma-monográfia.
A sztálinista korszak talán egyetlen nagy
Róma-története Romániában Jana Villan
és társainak a Titus Livius-fordítása volt,
amely 1953 és 1963 között jelent meg.
Az 1960-as évek rövid ideig tartó politikai enyhülésével sorra jelentek meg
a tudományos-ismeretterjesztő munkák román nyelven. Ezek nagy része a
francia, vagy ritkábban, a német tudományos irodalom legjavának fordításai
voltak (Marcel Bordet, Istoria Romei antice, Bukarest, 1970, Robert Etienne, Viața
cotidiană în Pompeii, Bukarest, 1970, Jeromo Carcopino, Viața cotidiană în Roma
la apogeul Imperiului, Bukarest, 1979, P.
Grimal, Civilizația romană I–II., Bukarest, 1973, Niels Hannestad, Monumente
publice ale artei române, Bukarest, 1989).
Az 1970-es és 80-as években ugyanakkor olyan jelentős munkák fordításai
is megjelentek – egy- vagy akár kétszáz
éves késéssel – mint Edward Gibbon korszakalkotó Róma története a 18. századból (Istoria declinului și a prăbușirii Imperiului Roman, traducere și prefață de Dan
Hurmuzescu, Bukarest, Editura Minerva,
1976) vagy Theodor Mommsen sokat várt
Róma-története, melynek első román
változatát 1987 és 1990 között fordította
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2. Vasile Pârvan (1882-1927, forrás: Wikipédia)

le Joachim Nicolaus. Fontos megemlíteni ugyanakkor ebből a korszakból Horia
C. Matei és Nicolae Lascu munkáit, amelyek immár nem külföldi munkák fordításaiként, hanem az első romániai
Róma-monográfiaként terjedtek – igaz,
a vártnál jóval kevesebb hatással.

A 21. századi munkák
A 2000-es években tovább nőtt azoknak a
külföldi munkáknak a száma, amelyek
Róma történetét immár a legújabb tudományos eredmények tükrében tolmácsolták román nyelven a nagyközönségnek. Míg a romániai tudományos élet és
egyetemi oktatás továbbra is elsősorban
Mommsen 1976-os fordítását és Marcel
Bordet francia történetíró művét használta alapmunkaként, számos ismeretterjesztő munka – így Pierre Grimal, Viața
în Roma antică (Ed. Corint, Bukarest, 2000)
vagy Jean Noel Robert, Roma antică (Editura All, Bukarest, 2002) – óriási sikert
aratott. A román történészek Róma-történetei (Adrian Husar, Curs de istoria Romei,
Marosvásárhely, 1997, Ligia Bârzu, Istoria Romei antice, Bukarest, 2004) sokáig
nem tudták felvenni a versenyt a francia
vagy német irodalom nagy munkáival,
míg végül 2002-ben megjelent Eugen Cizek nagy Róma-története (Istoria Romei,
Bucuresti, I. ediție din 2002, második,
bővített kiadás 2010), amely mai napig
a legnépszerűbb, román szerző által írt
Róma-történet Romániában. 2008-ban
új, friss fordításban és díszkiadásban is
megjelent Theodor Mommsen többkötetes Róma-története, amelyet az angolszász irodalom egyik új vívmánya, M.
Cary és H. Scullard, Istoria Romei pănă la
domnia lui Constantin (Editura All, Bukarest, 2008) című kötete követett. Az elmúlt

3. Mary Beard S.P.Q.R. – Az ókori Róma
története című könyvének román fordítása
2017-ben jelent meg

években számos új könyv jelent meg, így
Gibbon nagy munkájának kritikai kiadása és új fordítása vagy Mary Beard S.P.Q.R.
– Az ókori Róma története című bestseller
opuszának román változata is napvilágot
látott 2017-ben, megelőzve az idén megjelent magyar fordítást is (3. kép). A Mihnea
Gafița kiváló fordításában megjelent kötet másfél év alatt több ezer példányban
kelt el Romániában, ezáltal az egyik legnépszerűbb tudományos ismeretterjesztő
kötet lett. Mary Beard kötete alighanem a
legolvasottabb Róma-történet, ami román
nyelven is megjelent, és egyben kiváló bevezetőt nyújt az új, a Közép-Kelet európai
történetírástól merően eltérő angolszász
történettudomány sajátosságaiba is.

Jegyzetek
1 Az ókori Róma történetének újrafelfedezéséről és német, angol és magyar nyelvű tolmácsolásáról lásd még: Szabó Csaba:
Az ókori Róma története a magyar historiográfiában. Művelődés LXXI., április 2018.
2 A román romantika szerzőinek klas�szikus műveltségéről lásd: Alexandra Ciocârlie: În dialog cu anticii, Cartea
Românească, Bukarest, 2016.
3 Feltételezhetően, mind Daicoviciu, mind
Pârvan is rendelkeztek az ókori Róma történetéről szóló, szisztematikus összefoglalókkal, írott kurzusfüzetekkel. Ezekről
eddig nem sikerült információt találnom.
4 Matei-Popescu, Florian: Imaginea Daciei
Romane în istoriografia românească între
1945 şi 1960 (The imagine of Roman Dacia in Romanian historiography between
1945–1960). SCIVA 58 (2007), 265–288.
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Laskay Adrienne

100 év magyar zene
Kolozsváron

A
A magyar néplélek
konzervatív,
hagyománytisztelő,
hagyományokra
építő. Ez az alapvető
jellemvonása segítette
megmaradását...

románság idén ünnepli az 1918. évi gyulafehérvári naggyűlés centenáriumát
– a magyarság ugyanakkor 100 éve él
román állami keretek között Erdélyben. Az imperiumváltás következtében
merőben más politikai, kulturális, társadalmi közeg határozza meg az életét. A Trianonban elszenvedett trauma
azonban ennek ellenére sem okozta azt
a rövidzárlatot, amelyet feltételezett és
elvárt az új hatalom. Az első döbbenet
után a társadalom kezdett lassan magára találni, és tenni a dolgát, ahogy
lehetett.
A magyar néplélek konzervatív – talán túlságosan is az –, hagyománytisztelő, hagyományokra építő. Ez az
alapvető jellemvonása segítette megmaradását az ellenszélben. Ennek az
életérzésnek a kulturális vetülete tetten
érhető többek közt a különböző művészetekben, művészi megnyilvánulásokban, így a zeneművészetben is. Ennek

a száz évnek kolozsvári vagy Kolozsvárhoz köthető zeneművészeit, meghatározó művész-személyiségeit, hivatott bemutatni a Magyar Opera égisze alatt az
október végén megnyíló kiállítás. Az ös�szegyűjtött hatalmas anyag – amelynek
bemutatására értelemszerűen határt
szabnak egy kiállítás térbeli lehetőségei
– igazolja előbbi felvetésemet, miszerint
az élet megy tovább, a régi alapokon új
értékek születnek, a törésvonalak kisimulnak és idővel megcáfolják a kezdeti
reménytelenség érzését, az elkeseredést,
a pesszimizmust.
Az anyaggyűjtés folyamán azzal
szembesültem, hogy tulajdonképpen
amit elődeinknek sikerült megvalósítani, akár komoly sikerélményként is
lehet kezelni. Ez a feltevés akkor igaz,
ha a különböző idősíkokat lazán összemossuk, és csupán a végeredményre
koncentrálunk. A kiállítás mindemellett
külön kezeli a két világháború, a ’40-es

Zsizsmann Rezső a Szent Mihály-templom férfikarát vezényli (Kép a szerző által összeállított
Számvetés – A kolozsvári magyar muzsikusok 100 éve című könyvből)
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évek, és a háború utáni periódust, egészen napjainkig.
Konferenciánk a hagyomány hagyományozásának jegyében zajlik, ennek
szellemében megpróbálom én is ismertetni a kiállítás anyagát, amely felöleli a zeneművészet különböző ágainak,
műfajainak művelőit. Természetesen
nincs szándékomban elemezni az egyes
szakterületeket, inkább arra koncentrálok, hogy lehetőleg érintsem a kimagasló eredményeket. Azt is hozzá kell tennem, hogy az anyag válogatás, amely
különböző szempontokat vett figyelembe, hiszen mint jeleztem, lehetetlenség a teljes palettát érzékeltetni. Külön
öröm, hogy volt miből válogatni, ezért a
sikerélmény kollektív.

A két világháború között
több előadóművészről,
művésztanárról tudunk,
akik Bartók, Hubay
vagy a két nagy művész
közvetlen tanítványainak
tanítványai voltak.
Az anyagot tehát felosztottuk szakterületek szerint, azaz külön pannókon mutatjuk be a népzenei hagyományokat kutató-éltető népzenekutatókat,
zeneszerzőket, előadóművészeket, tanárokat és a zene más területein tevékenykedőket. Az adatok közlése jelzésszerű, hiszen bővebb felvezetését
maga a kiállítás nem teszi lehetővé.
Szándékunk szerint bővebben, esetleges
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magyarázatokkal ellátva a kiállítás
anyagát megjelentető albumban találkozhatunk.
Az első csoport, amely a legkonkrétabban hagyományőrző, a népzene és
annak tudományos kutatói. A névsor
imponáló: Seprődi János, Domokos Pál
Péter, dr. Almási István, dr. Szenik Ilona, Deményné Szabó Piroska, Kallós
Zoltán, Jagamas János, és a fiatalabbak, Pávai István és Gergely Zoltán – ott
folytatták kutató és értékelő munkájukat, ahol a nagy elődök: Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajtha László és még sokan
mások abbahagyták. Örvendetes, hogy
a „nagy öregekhez” csatlakozott egy fiatal kutató is Gergely Zoltán személyében. A folytatás tehát biztosított. Munkájukat övezze teljes elismerés, hiszen
a tudományos feldolgozás a gyűjtőutakat követte, és ismert tény, hogy Erdély
egyes vidékeinek feltérképezése – gondolok itt elsősorban a Csángóföldre –
nem volt egyszerű és veszélytelen feladat – a hatalom ott avatkozott be, ahol
csak lehetett, ellehetetlenítve a kutatást, megfélemlítve a kutatókat. Ezért
felbecsülhetetlen az a munka, amit Domokos Pál Péter és Kallós Zoltán végzett,
hogy csak ezt a két kutatót említsem.
Érdekességképpen megemlítem, hogy
a népdalgyűjtő munkához csatlakoztak
előadóművészek, zeneszerzők, táncművészek is; itt említeném id. Balogh Ferenc hegedűművész nevét, aki 1942-ben
elkísérte Lajtha Lászlót homoródmenti gyűjtőútjára, 1943-ban pedig együtt
dolgozott Molnár István táncművésszel,
néptánc-gyűjtővel. De utalhatok Zoltán
Aladár zeneszerzőre, vagy Domby Imre
koreográfusra, néptánc-gyűjtőre. Ha a

népzenekutatásról beszélünk, úgy érzem, a témát társítanom kell a folklór
nak, mint tantárgynak az oktatásával a Zenekonzervatórium keretében.
A Gheorghe Dima Zeneművészeti Főiskolán, amíg létezett magyar szekció,
a tantárgy oktatása a román népzenére szorítkozott, a három éves kurzusnak elenyésző része foglalkozott magyar népzenével. Ma – értelemszerűen
– egyáltalán nem. A tantárgyat oktatók:
Jagamas János és Szenik Ilona azonban megtalálták a módját annak, hogy
a magyar diákokkal rövid gyűjtőutakra
induljanak, ízelítőt adjanak a majdani
zenetanároknak abból az élő folklórkincsből, ami majdan alapját képezi a
középiskolai zeneoktatásnak.
Egy másik terület, amelyen nagyon
konkrétan kimutatható az átöröklődés,
az a zeneszerezés. Ami zeneszerzőink
műveinek elemzésekor első látásra-hallásra szembetűnő, végigkövethető, az a
bartóki, illetve kodályi hatás kisebb-nagyobb mértékű érvényesülése, meghatározó jelleggel. Bartók és Kodály műveinek tetemes részét is alapjában a
tudatosan vállalt népzenei hagyományok képezik, akár idézet, feldolgozás
vagy saját lelki alkatukon átlényegített
formában. Tulajdonképpen ezt a hatást
szinte mindenkinél, még a legnagyobbaknál is ki lehet mutatni, elég ha Ligetire, Veress Sándorra utalok, akik maguk is részt vettek a népzenegyűjtésben,
kutatásban, nem beszélve a közvetlen
tanítványokról, munkatársakról, mint
Jodál Gábor, Viski János (mindkettő Kodály-tanítvány), akik úgymond első
kézből vették át a tapasztalatokat. De hivatkozhatok Eisikovits Mihályra is, aki
tanárként a korszerű népdalfeldolgozást
Bartók és Kodály karműveivel illusztrálta. Erős a bartóki hatás, hogy csak egy
pár nevet említsek, id. Márkos Albert,
Vermesy Péter, Szabó Csaba, Könczei Árpád, Szalay Zoltán munkásságában is,
ami jelentheti a témaválasztást, zeneszerzési technikák átvételét, a mű hangulatát vagy előadásmódját. És akkor
mindjárt itt vagyunk az előadóművészet
kérdéskörénél.
A két világháború között több
előadóművészről, művésztanárról tudunk, akik Bartók, Hubay vagy a két
nagy művész közvetlen tanítványainak tanítványai voltak. A zongoraművészek, tanárok közül Boronkay-Zsembery Elvira, Keppich Ákosné Molnár
Irma és Kardos Magda Bartók-tanítványok voltak. Itt említem meg a Nagyváradon működött Szalay-Fischer magán
zeneiskolát, ugyanis Szalay Stefánia az a Bartók növendék volt, akivel
a Mester közelebbi kapcsolatot ápolt,
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és akinek az iskolájában nagyon sok
későbbi zongoraművész-tanár megfordult, pl. Kardos Magda és Halmos
György. Közismert, hogy Bartók tanárként elsősorban a művek előadásmódjára fektetett nagy hangsúlyt, kevésbé
a technikai részletekre, ezt a módszert
sajátították el és természetesen hagyományozták tanítványaikra az ő közvetlen növendékei. És akkor még nem
említettük Zsizsmann Rezsőt, akinek
nevéhez fűződik számtalan Kodály és
Bartók mű bemutatója, akár mint zongora kísérő, akár mint karvezető, őt tekinthetjük Erdélyben Kodály és Bartók
apostolának. A család ereklyeként őriz
egy Kodály Bicinia Hungaricát a szerző
dedikációjával: „Zsizsmann Rezsőnek
régi szeretettel Kodály Zoltán, 1938 májusa”. De ne csak Bartókra és Kodályra
hivatkozzunk, hiszen számos zongorista növendéke volt Chován Kálmánnak
vagy Szendy Árpádnak, pl. Szele Irén és
egy ideig Molnár Irma is. Azt is érdemes megjegyezni, hogy az anyaországi Zeneakadémia lehetőséget adott az
erdélyiekkel való kapcsolattartásra:
a kolozsvári magyar konzervatóriumban tanulók végvizsgát tehettek Budapesten, ezzel a lehetőséggel sokan éltek. A vizsgák esetenként Bartók vagy
Hubay, esetleg Dohnányi Ernő előtt
folytak. A kapcsolat az anyaországgal
tehát létezett, élt. A hagyományok továbbélését követhetjük a hegedűsök és
csellisták hangszertechnikai felkészülésében, vagy akár előadásmódjukban
is. Végh Sándor 1929 és 1931 között Hubay Jenő növendéke volt, zeneszerzést
Kodálytól tanult; Balogh Ferenc hegedűművész tanára Budapesten Hubay

Jenő tanársegédje, Gábriel Ferenc volt;
Ruha István Nagykárolyban a Hubay-tanítvány Orosz Rózsika tanítványa, Kolozsváron Kouba Paulától tanult,
akitől Selmeczi János is, vagy említsem
ifj. Balogh Ferencet, aki Végh Sándortól tanult. Ezek a művésztanárok adták tovább tapasztalataikat a magyar
konzervatórium, a Rezik-féle magánkonzervatórium, illetve a dr. Hirschler
József pápai prelátus által alapított Római Katolikus Egyházi Zeneiskola növendékeinek. Mindhárom konzervatóriumnak neves tanárai voltak, sokan
azok közül, akiket említettem. A bartóki-kodályi „vérvonal” tovább élt és
munkálkodott később is, a háború után
a Magyar Zene- és Színművészeti Főiskola (1946–1948) és a Magyar Művészeti Intézet (1948–1950) tanárai és növendékei körében. A Művészeti Intézetet
1950-ben megszüntették ugyan, amikor megalakult a Gh. Dima Zeneművészeti Főiskola, amely Állami Konzervatórium volt, de szinte minden magyar
nemzetiségű tanárt ott találunk a tanári karban, aki eddig is tanított, de ha
nem a Főiskolán, akkor a szintén 1950ben alakult zenelíceumban. A folytonosság tehát sokáig megvolt, a gondok
akkor kezdődtek, amikor a Gh. Dima
Zeneakadémián megszűnt a magyar
nyelvű oktatás, a magyar tanárok kiöregedtek, elhaltak. A történelem – úgy
tűnik – ismétli önmagát. De amire írásom elején utaltam, az élni és alkotni
akarás a magyar néplélek tulajdonsága. Sikerült alternatívákat teremteni a
Nagyváradi Partium Egyetem, illetve a
kolozsvári BBTE keretében működő Református Tanárképző Kar nyújtotta keretek között. Erdélyszerte működnek a
nagyobb városokban a zeneiskolák magyar nyelvű osztályai is, jól képzett és
ügyszerető fiatal tanárok éltetik tovább
a hagyományokat.
A kiállítás bemutatja – röviden persze – a két világháború közti magyar
konzervatórium, az Egyházi Zeneiskola és a Magyar Művészeti Intézet tanárai közül a legjelentősebbeket. Érdemes
felfedezni, mennyi érték szunnyadt a

lehetetlennek tűnő mindennapok közepette.
Az utánpótlás jelentős a muzikológusok körében is, akiknek egy része ténylegesen kutatással, tanítással foglalkozik, kisebb hányada az írott és hangzó
médiában igyekszik fenntartani és átörökíteni a hagyományokat. Lakatos István, Benkő András, Szegő Júlia, László
Ferenc, Angi István mellett felnőtt egy
új nemzedék, amely remélhetőleg örökölte az elődök munkaszeretetét és kitartását is. Fancsali János és Németh
G. István mellett, akiket a középnemzedékhez lehet sorolni, új nevek jelentek meg: Sófalvi Emese, Csákány Csilla,
Fekete Adél. Jó munkát kívánunk nekik,
hiszen kutatnivaló bőven akad még a
zene bármely területén.
Mielőtt áttérnék a legnépesebb csoportra, az énekművészekre és a zenésszínpadi előadókra, szólnom kell a
kamarazenéről is, amely Kolozsvár város életében – a hagyományoknak megfelelően – igen nagy szerepet játszott.
A kolozsváriak tudják, hogy a városban,
a polgárság körében élénk társadalmi
élet folyt, a házi zenélés mindennapos
esemény volt, szinte azt mondhatnám,
hogy kötelező jelleggel bírt. Ezt a szokást a lakosság az akkor még igen népes német közösségtől vette át, de hagyománnyá vált a magyarság körében
is. Példaként említem a Lakatos Istvánhoz kötődő több hangszeres formáció
létét: a szonátázás – zongorán és hegedűn, zongorán és csellón, sőt énekművészek jelenléte sem kizárt – talán
a leggyakoribb megnyilvánulás volt, de
beszélhetünk triókról (pl. Hevesi-FejérBoga zongora-trió), vonósnégyesekről
több szereplővel, különböző formációkban, utóbbiak közül kiemelkedik a
klasszikusnak mondható dr. Holló Endre-Eichner Andor-Benedek Ernő-Lakatos István kvartett. De hogy még egy
példát mondjak: létezett az 1940-es dátumot jelölő Kolozsvári Magyar Fiatalok Quartettje, ahol id. Márkos Albert
(I. hegedű), Guráth Erzsébet (II. hegedű), Cseke Vilmos, a neves matematikus (brácsa), Boga László (gordonka)
volt a felállás. Sajnos, bővebbet nem sikerült megtudni erről a – valószínűleg
rövid életű – együttesről, amint a nagyon aktív Boga Lászlóról sem, akiről
még volt növendékei sem tudtak sokat
mondani. Sajnos, nem Boga László az
egyetlen, akinek művészete, pályaképe ködbe vész. A kamarazenélés hagyománya azonban ma is él, kiállításunkon az egyik legnépesebb csoport,
hiszen szinte minden hangszeres művész tagja volt, és tagja ma is valamilyen formációnak.
LXXI. évfolyam 2018. december • 23

A kolozsvári magyar zenei élet legutóbbi száz évét bemutató kiállítás részlete

Lássuk akkor a zenésszínpadot,
amely elég nagy helyet foglal el a kiállításon. Színházi és zenésszínpadi előadások az első világháború alatt és után
is léteztek dr. Janovics Jenő igazgatása
alatt. Az imperiumváltás azonban megfosztotta a magyarságot elsősorban magától a színház épületétől, az előadásokhoz tartozó kellékektől, mint a díszletek
és a kosztümök. Janovics azonban nem
adta fel, az előadások folytatódtak,
ahogy lehetett. Arról is tud az operatörténet, hogy Janovics saját költségén
vásárolt pl. kosztümöket egy elszegényedett szatmári társulattól. A háború
utáni években, aki csak tehette, elhagyta az országot, sok esetben az érvényesülés érdekében. Budapest mindig is
felszippantotta az oda igyekvő tehetségeket. Az opera, az operett és a balett
nem egyenlő eséllyel szerepelt a színpadon. Ennek ellenére az 1919 és 1925 közötti években még virágzott a műfaj a nagy
központokban: Kolozsvár, Arad, Nagyvárad, Szatmárnémeti, Temesvár. A Kolozsváron működő karmesterek Virányi
Jenő, Bródy Miklós, Török Emil és Stephanidesz József – ekkor az operának 40
tagú zenekara volt. Az operaelőadások
száma átlagosan 60–62 volt egy évadban. Kiváló énekesek léptek színpadra:
Kelmay Ilonka (szoprán, opera- és operetténekesnő), V. Hegyi Lili (koloratúrénekesnő, primadonna), Bretan Miklós
(bariton, karmester, zeneszerző, rendező), Baranyai Jolán (koloratúrszoprán,
opera és operett primadonna), Lévay
Ilonka (szoprán), P. Áldor Juliska (szoprán), Turay Emma (mezzo), Papp LászlóC-tin Pavel (tenor), Berky József (operaénekes, táncoskomikus, jellemszínész),
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Ruvinszky Rafael (tenor), Réthely Ödön
(drámai és népszínmű-hősszínész), Kertész Vilmos (tenor), Kolbay Ildikó (opera és operetténekesnő, primadonna),
Rózsa Ili (mezzo), Takács Mihály (hőstenor), Sugár Frigyes (bariton, rendező),
Virág Lajos (bariton), Koller János (bas�szus). Az operarészleg állandó vendégei a Kolozsvárról elszármazott Sándor
Erzsi szoprán és dr. Székelyhidy Ferenc
tenor, valamint Medek Anna. Azt mindenképpen el kell mondanunk, hogy az
anyaország segített, ahol lehetett, elsősorban vendégénekesekkel. Janovicsnak
köszönhetően az operaelőadások száma
és színvonala nem csökkent, az operettnek is megvolt a maga közönsége, a balett önálló műfajként nem létezett, de élt
a betétszámokban. Janovics igyekezett
egyensúlyt tartani a két színpadi műfaj
között. Sajnos, ez a körülményekhez képest ideálisnak mondható állapot nem
tartott sokáig, az operai élet egyre inkább túlélésnek minősült, a ’20-as évek
végén már nem lehetett operaelőadásokat sem tartani. A kiállításon bemutatjuk a jeles művészeket, akik áldozatos munkájukkal tovább tolták Thália
szekerét.
Nem szeretnék bővebben foglalkozni
sem a körülményekkel, sem a történésekkel, de azt meg kell jegyeznem, hogy a
lakosság elszegényedése is hozzájárult az
előadások látogatottságának zuhanó tendenciájához, ami ellehetetlenítette a zenésszínpad normális működését. A repertoárba a nagyoperák helyett operettek és
más zenei műfajok kerültek be egyre nagyobb számban, és egyre inkább csökkenő színvonallal. A tenniakarásnak azonban most is tanúi lehetünk: 1933-ban az

időközben megalakult Színpártoló Egyesület átvette a színház irányítását, Janovics pedig lemondott, az új igazgató dr.
Kádár Imre lett. Sokan elítélőleg és lekicsinylőleg említik az operett előretörését,
én azonban úgy értékelem, hogy minden
negatívum ellenére életjel volt, amely valamilyen folytatásnak az ígérete lehetett,
a túlélést biztosította. Az új igazgató is tette a dolgát, amint lehetett, de új élet csak
1940 után kezdődött, amikor az operát is
újjászervezték, a színházat Nemzeti Színház rangra emelték külön operarészleggel, ezzel együtt neves alkotók kerültek
az intézmény élére, akikről kiállításunk
megemlékezik: Farkas Ferenc zeneszerző,
aki az opera karigazgatója, később Vaszy
Viktor után zeneigazgatója, de a Konzervatórium tanára és igazgatója is; a már
említett Vaszy Viktor karmester, aki
szervezői adottságaival talpra állította
az együttest; a kiváló rendezők, tervezők,
énekesek, akik nagyobbrészt az anyaországból jöttek Kolozsvárra. Ez a pezsgő,
prosperáló időszak, amely biztosította a
zenei élet magas színvonalát és visszaadta a színpad csillogását, rövid négy évig
tartott, a II. világháború elmosta az akkori Magyarország másodiknak számító
színpadát.

A Kolozsvári Magyar
Opera abban a szerencsés
helyzetben volt és
van, hogy rendezői
mindannyian rendelkeztek
zenei képzettséggel.
A zenésszínpadhoz hozzátartozik a
rendező is, aki nem kell hogy feltétlenül zenész legyen, bár ha igen, akkor
optimális a helyzet. Nem kell feltétlenül hagyományőrzőnek sem lennie,
sőt. A Kolozsvári Magyar Opera abban a
szerencsés helyzetben volt és van, hogy
rendezői mindannyian rendelkeztek
zenei képzettséggel. A Janovics-korszak
rendezői a leggyakrabban énekművészek voltak, akik maguk is felléptek,
ez a gyakorlat később is élt, elsősorban
az operettek világában: Szabados Árpád,
Gróf László, Vitéz Welser Tibor maguk is
előadóművészek, D’André Albert neves
énektanár volt, Szinberger Sándor és
Demény Attila zeneszerzést is tanultak,
Vargha Zoltán, Katona Zs. József, Gy. Tatár Éva és napjaink két rendezője, Szabó
Emese és Gombár Annamária, mindketten a Zeneakadémia végzettjei. És akkor
még nem beszéltem Selmeczi Györgyről,
akinek rendkívül szerteágazó tevékenységébe belefér az operarendezés is. Neki
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köszönheti az opera, hogy újra bekapcsolódhatott az anyaország művészi
vérkeringésébe.
Többször hivatkoztam a magyarság
hagyománytiszteletére, hagyományt
őrző jellemvonására, ennek értelmében mondhatjuk, hogy az élet most sem
szűnt meg. Az elfelejtett, elhallgatott
1944–1945-ös évad biztosította a folytonosságot, mint magyar–román színház,
az itt maradt művészekkel, akik közül
több anyaországi volt. Minden bizon�nyal politikai okokból még Lakatos István is csak 1946-tól beszél folytatásról,
ez azonban nem igaz, a tények mást
mutatnak. 1948-ban aztán megalakult
a Népopera, ebből lett az állami támogatású Kolozsvári Állami Magyar Opera. Az intézmény íme, ma is él és felfelé ívelő színvonalbeli tendenciát mutat.
Tegyünk róla, hogy ez így is maradjon.
Szólnom kell még a Dalosszövetségről, amely a Romániai Magyar
Dalosszövetség rövidített népszerű elnevezése. Az első világháború után a
magyar énekkarok is, amelyeknek hagyománya volt és van, megtalálták szerepüket az ország művelődési életében.

A számos városban és faluban sok évtizedes múltra visszatekintő régi „dalárdák” mellé újonnan alakult kórusok
sorakoztak fel egyre nagyobb számban, s 1921. november 13-án Brassóban
30 énekkar küldötte kimondta a Romániai Magyar Dalosszövetség megalakulását. Ez a magyar dal- és zeneegyesületek országos keretbe tömörítésével a
karének dal- és zeneirodalom ápolását
tűzte ki célul, s különféle versenyeket,
karmesteri tanfolyamokat, ünnepségeket, hangversenyeket vett tervbe. Könyvtárakat és kottagyűjteményeket teremtett, pályadíjakat tűzött
ki, szaklapot, zeneműveket adott ki.
A Dalosszövetség első elnöke id. Szemlér Ferenc brassói tanár (1922–23), utóda
Inczédy-Joksman Ödön (1923–44). 1922ben megszületett a versenyek intézménye is, a Dalosszövetség székhelye pedig átköltözött Kolozsvárra. A szövetség
élére Tárcza Bertalan református kollégiumi zenetanár került, aki rendszeresítette a kerületi és az országos versenyeket, 1938-ig hat országos és számos
kerületi versenyt sikerült szervezni,
az országos versenyeken pedig általában több mint 2000 énekkar vett részt.
Tárcza Bertalan több mint egy évtizeden át (1922–1936) szerkesztette a Dalosszövetség hivatalos lapját, a Magyar
Dal című lapot; ezzel párhuzamosan jelent meg az egyetlen évfolyamot megért Magyar Dalárdák Lapja Fövenyessy
Bertalan szerkesztésében Nagyenyeden
(1923). 1927-től kezdve a szövetség rendszeresítette a karnagyképző tanfolyamokat, amelyeken az akkori zenei élet
legjobb szakembereinek egy csoportja adott elő zeneeleméletet, karvezetést, esztétikát s más szaktárgyat (Domokos Pál Péter, Gokler Antal, Nemes
Elemér, Rezik Károly, Szeghő Ferenc,
Tárcza Bertalan, Veress Gábor, Zsizsmann Rezső).

1946 decemberében újjáalakult, a következő esztendőben a népzene, az európai klasszikus és modern muzsika lelkes
híve, Nagy István, a kolozsvári Zeneművészeti Főiskola akkori igazgató-profes�szora került az élére, és 1948-ban felvette
a Bartók Béla Dalosszövetség elnevezést.
Rövid életű volt, 1949-ben a Dalosszövetség megszűnt. A művelődés országos újjászervezésével és a művelődési otthonok
rendszerének kiépítésével az énekkarok
mint népi, szakszervezeti, üzemi, iskolai
kórusok folytatták tevékenységüket művelődési házak, klubok, üzemek, gyárak,
iskolák keretében.
1994-ben az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) a Kolozsvári
Báthory István Gimnázium dísztermében többek közt Guttmann Mihály ösztönzésére újra életre hívta a Romániai
Magyar Dalosszövetséget. Elnöknek a
sepsiszentgyörgyi László Attilát választották, aki hat évet vezette a szövetséget,
utána Major László székelyudvarhelyi
zenetanár következett, akinek lemondása után a következő vezetőség vette
át a szövetség irányítását: elnök Tóth
Guttman Emese, alelnökök Péter Éva,
Kállay Miklós Tünde, elnökségi tagok
Fórika Éva, Major László, Kelemen Antal, tiszteletbeli elnök Guttman Mihály.
A Dalosszövetség kolozsvári tagjairól
szintén beszámol a kiállítás.
Végül pár szót azokról, akik tudósítanak, népszerűsítik, és nem utolsó
sorban rögzítik az eseményeket, a bukaresti és kolozsvári rádió és televízió
szakembereiről, akiknek munkája felbecsülhetetlen, hiszen napjainkban
lehetséges bizonyos határok közt akár
az elődök munkájának megörökítése
is, amelynek feltérképezése enélkül az
alapos kutatások ellenére sokszor lehetelen. Az értékek felmutatását és valamilyen szintű megőrzését – ha töredékekben is – szolgálja ez a kiállítás.

A kolozsvári magyar muzsikusok 100 éve - könyvbemutató és kiállítás a Kolozsvári Magyar Opera épületében 2018 októberében (Rohonyi D. Iván felvételei)
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Nagy Olga

Szociográfiai szempont
a néprajzkutatásban

S

Lapunk fennállásának 70. évfordulóján, idei számainkban egy-egy régebbi írásunkat közöljük. Azzal a szándékkal tesszük ezt, hogy felelevenítsük a folyóirat
gyűjteményében őrzött írásokban évtizedekkel ezelőtt megfogalmazott, de máig
időtálló megállapításokat, gondolatokat, illetve hogy a mai olvasók is megismerhessék korábbi szerzőink munkájának egy-egy részletét. (A szerkesztőség)
okáig kísértett a néprajztudományban
az a tévhit, hogy egyetlen föladat a szellemi élet archaikus jelenségeinek, illetve tárgyi bizonyítékainak felgyűjtése, amíg nem késő. „A huszonnegyedik
órában vagyunk” – szoktuk mondani
nem kis pátosszal. Elhalnak a tündérmesék, el a balladák, nincs már faeke és
a legény nem küld guzsalyt a leánynak
– és így tovább. Ez az értelmezés nemcsak hamis, hanem káros is. A népi valóságban csupán a hagyományőrzést,
az archaikust észrevenni mélységesen
tudománytalan és ellentmond a dia
lektikának. Hiszen minden társadalmi
valóság – horribile dictu, még a természeti népeké is – a hagyomány mellett
a hagyománytól való elszakadást, az új
befogadásának az igyekezetét is felmutatja. Tegyük hozzá: mint minden társadalmi valóság! Minden időben!

A népi közösségek
egyenlőtlen fejlődése

Guzsalyt tartó asszony 1939-ben
a Fehér megyei Úrházán
(forrás: FORTEPAN/Stuber Andrea)
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A népi valóság fölmérésében föltétlenül
abból kell kiindulnunk, hogy az egyes
falvak valóságképében rendkívül gazdagon árnyalt differenciálódások adódhatnak. Hiszen a népi tudatot éppen úgy
meghatározza a régihez való ragaszkodás, mint az új iránti fogékonyság. Ezért
mind a kettőt külön-külön kell számba
vennünk és megvizsgálnunk.
Mert ha igaz az, hogy a mai falva
kat a szocializmus körülményei között
sok azonos gazdasági, társadalmi hatás
éri, nem kevésbé igaz az is, hogy e hatás
arányait és intenzitását a gyakorlatban
még sok más tényező befolyásolhatja.
Itt is számtalan a differenciáló
d ási

lehetőség! De ezen kívül az egyes falvak
valóságképét döntő módon határozzák
meg az olyan társadalmi, gazdasági tényezők, mint pl. a város közelsége vagy
távolsága; a közlekedési utak és eszközök (vasút, autóbusz); a falu elhelyezkedése a környező falvak csoportjában
(központi, vagy távoleső); van-e hetivagy országos vásár a faluban; a lakosság foglalkozás szerinti összetétele:
csak földművesek vagy pedig az iparban, építkezésben, kisiparban is dolgoznak; helyben keresik kenyerüket,
vagy ingázással a közeli vagy távolabbi városokba; egynapos vagy huzamosabb távolléttel; csak férfiak vagy a nők
is eljárnak más helységekbe dolgozni;
kik alkotják a lakosok többségét: az „in
gázók”, vagy az otthon dolgozók – és így
tovább. Hiszen a rendszeresen városba
járók pl. általában a városi hatások legfőbb hordozói.
Az említett társadalmi-gazdasági ha
tás, mely a szocializmus körülményei
között hovatovább mind egységesebben
éri a falut, a tudatformát aszerint ha
tározza meg, hogy a befogadó falu a fenti tényezők következtében mit, mennyit
és hogyan képes asszimilálni. Viszont
ez utóbbit döntő módon szabja meg az
a hagyomány-állomány és az a magatartásforma, mely a múltban, sőt a közelmúltban is meghatározta a faluközösségeket, a tudatszint állapota az új
életlehetőségek kezdetekor. Eszerint az
asszimilálás lehet lassúbb, vagy gyorsabb ütemű, továbbá az asszimilált új
jegyek más-más változatban vesznek
részt a különböző falvak tudatképében. Döntő tényező tehát, hogy a falu a
legújabb időkig túlnyomóan archaikus
beállítottságú volt-e, vagy pedig már
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felbomlóban volt a hagyományos népi
kultúra. Az első esetben az új jegyek felszívódnak és nem feszítik szét a régi
keretet, az utóbbi esetben viszont igen.
És e két határeset között igen sokféle fokozat lehetséges!
Nem szabad figyelmen kívül hagy
nunk azt a tényt sem, hogy az egyes közösségeken belül is van tudatszinti különbség: másként viszonyulnak az újhoz
a férfiak és másként a nők; másként
az öregek és a fiatalok; sőt ezeken belül az egyes személyek is aszerint, hogy
kinek-kinek sajátos társadalmi, gazdasági helyzete hogyan alak ította tudatát. Amikor a hosszúfalusi csángók
között a táltosról kérdezősködtem, egy
öregasszony még tudott róla valamit,
egy nálánál csak valamivel fiatalabb
megvetőleg utasította vissza a kérdést
is, a fiatalok pedig csak csodálkoztak,
mert hírét sem hallották. Egyes falvak
még büszkén emlegetik, hogy van mesemondó a falujukban, de a legtöbb helyen már nevetségesnek tartják a tündérmesét; annál jobban becsülik a jóízű
népi elbeszélőt, aki a falu dolgait mondja el. Ezeket a vélekedéseket erőteljes
érzelmi szálak szöv ik át és majdnem
mindig etikai motivációkkal támasztják alá. Ősi emberi megnyilvánulás ez:
a régi hitvilágot befeketíti az új; a ráció
nevetségesnek, megvetésre méltónak
ítéli a nem racionális hozzáállást.

Szociográfiai szempont
Már a fentiek is arra kötelezik a népi
valóság jelenségeinek kutatóját, hogy
mindég számba vegye a meghatározó
társadalmi, gazdasági tényezőket is.
Még pontosabban: e jelenségek mö
göttes hátterét is észrevegyék, azokat a
társadalmi-gazdasági életbe ágyazódva
értékeljék.
Néhány kiragadott példa ennek il
lusztrálására:
Széken a nehéz háborús években a
lakodalmi szokások közül kihullott
egy nagyon színes mozzanat: a kelengye elvivése a menyasszony házából.
Vele együtt kimaradt egy egész sor rigmus, ének, szertartás. Az ok: a kelengyét nem tudták igényesen előállítani,
mivel nem volt gyapot (amiből megszőjék), valamint egyéb háború okozta hiányok miatt. A hatvanas években történtek kísérletek arra, hogy a már szinte
két évtizede kihullott szokásmozzanatot visszaállítsák, adottak lévén immár
a szükséges gazdasági feltételek.
Egy új szokás megszületésének Szé
ken ugyancsak gazdasági oka volt. A házasságot az egybekelés után szerény

keretek között törvényesítették, mivel
a háború alatt, kivált a szegényebb csa
ládok ilyen módon elkerülhették a la
kodalmat anyagi lehetőség híján. A hatvanas években viszont falvainkban
lábra kapott a versengés abban, hogy
minél díszesebb és nagyobb lakodal
makat rendezzenek, mivel megvan hozzá a mód és úgyszintén megnövekedett
a lakodalmi pénzadományok és egyéb
ajándékok értéke.

Nem szabad figyelmen
kívül hagynunk azt a tényt
sem, hogy az egyes
közösségeken belül is van
tudatszinti különbség:
másként viszonyulnak
az újhoz a férfiak és
másként a nők; másként
az öregek és a fiatalok...
A szociográfiai szempontú néprajzos
folklórkutatás azt jelenti, hogy bármit
kutatunk, mindenkor számba vesszük
a jelenségekhez fűződő gazdasági- társadalmi tényezőket. így például, ha
mesét gyűjtünk, nemcsak arra figyelmezünk, hogy jól jegyezzük le, hanem
arra is, hogy a mesét milyen közösségek éltetik: kik vesznek részt a mesemondásban és a mesehallgatásban?
Férfiak vagy nők? Öregek vagy fiatalok?
Hogyan viszonyulnak a különféle me
setípusokhoz: a tündérmesékhez, anekdotikus történetekhez, igaz történetekhez stb. a különböző kategóriákhoz
tartozó mesemondók és hallgatók.
Ha a falusi építkezést kutatjuk, igen
fontos szempont az építkezők társadal
mi rangja, gazdasági ereje stb. Hogyan
szól bele az új stílus kialakításába a gazdasági versengés, ami sok faluban felütötte a fejét, hiszen ez újabb és újabb
stílusok kialakulásához vezet. Egy Belényes környéki faluban például divat lett
a hullámos lemezből, vasvázzal készült
kapu. Minden család tervében szerepelt
ez a kapu és szinte azon lehetett lemérni az egyes családok anyagi nehézségeit, hogy még nincs vaskapujuk.
A szociográfiai szempontú néprajzku
tatás megköveteli, hogy a vizsgált
köz össéget ne statikusan, hanem
dinamik usan, a maga fejlődésében
szemléljük.
Ezért számolnunk kell az adatokkal
kapcsolatos tényezők sorozatával. Fon
tos az adatok periodicitásának pontos

rögzítése, mert csak így állapíthatjuk
meg a bennük végbemenő változásokat. Egy szokás kutatásakor például löl
kell jegyeznünk annak állapotát az első
világháború előtt, a két világháború között, a felszabadulás után. Előfordul
hat, hogy az utolsó évtized lényeges
változást hozott az előbbihez képest.
Ezt mind rögzítenünk kell. Próbáljuk
meg rekonstruálni a jelenségeket a leg
öregebbek adatközlései alapján. Mivel
az emlékezet kihagyásos lehet, hallgas
sunk meg minél több adatközlőt. Ér
dekes párhuzamokat állíthatunk fel abból, hogy mi az, ami a legtöbb adatközlő
emlékezetéből kihullott és mi az, ami
mindeniknél megmaradt.
A népi valóság kutatójának többször
kell megvizsgálnia ugyanazt a jelensé
get, hogy lemérhesse: mi határozza
meg a mai népi közösségekben a szokások, népi alkotások terén a mozgást,
a fejlődés törvényeit; milyen mozzanatok maradnak meg szívósan, élőn, éppen azért, mert a lékek számára ma is
igényt jelentenek, a játékosság, színesség frissítő élményét. Viszont mi az,
ami elavult, mert nincs többé funkciója; esetleg mint szokáscsökevény olyan
valamikori rítus emlékét őrzi, amelyre
már megszűnt a lelki igény.
A fejlődést éppen azon mérhetjük
le, hogy mi történt a szokásokkal és
hiedelmekkel? Melyek azok, amelyek
megm aradtak, ismét melyek tűntek
el és miért? Mi az az új, ami beáramlott a régiek kiesése nyomán támadt
űr pótlására? Hogyan épültek be az új
elemek a régiekbe? Szétfeszítették-e a
régi keretet, vagy beilleszkedtek? Dön
tően rányomták bélyegüket az illető kis
közösség kultúrájára, vagy csak éppen
színezték azt?

A teljesség igényével
Az eddig elmondottakból az is kö
vetkezik, hogy nem elégedhetünk meg
csak bizonyos népszokások, mesék, tör
ténetek stb. lejegyzésével (nem szabad
engednünk annak a romantikus gyűj
tési módnak, amely szerint csak a „mű
vészi értékű”, költői vagy festői értékű
népi alkotásokat érdemes összegyűjteni), hanem a teljességre kell törekednünk. Ne csak az „ünnepek” érdekeljenek, hanem a „hétköznapok” is.
A teljesség igénye többrendbéli jel
zést hordoz magában. Éspedig: nemcsak az archaikus elemekre kell figyelni, amelyek borostyánkőbe zárt
relikviákként jelzik a népi kultúra ősibb
rétegződéseit, valójában az elhaló (funk
ciójukat vesztett vagy átalakulóban
LXXI. évfolyam 2018. december • 27

lévő motívumokat!), hanem azt is, ami
az élő, vagy még fejlődésben lévő újat
jelenti.
Természetes, hogy a régi, kikristályo
sodott formák szebbek, de az alakuló
formák, változatok a jelenkori, a mai valóságot hozzák érzékletesen, gazdagon,
élettől lüktetően. Ebből fejthető meg egy
közösség élő erkölcsi tudata, a világhoz,
az élethez való viszonyulása. Népköltészeti példával: ne hajhásszunk tündérmesét ott, ahol már kimúlt, mert már
nincs funkciója, hanem vegyük észre a
most élő műfajokat, természetesen keressük ezek kialakulásának, vagy a régi
átalakulásának okait úgy, ahog yan azt
az előbbiekben már kifejtett ük.
Ugyanez áll az építkezés kutatására
is: ne csak a régi, zárt formák, klasszikussá csiszolódott stílusok érdekelje
nek, hanem az újak kialakulása is.
A folyamatot kutassuk még akkor is,
ha az újabb formák éppen azért, mert
még kialakulóban vannak, nem vehetik fel a versenyt esztétikai értelemben
a rég iekkel. Minden érdekeljen, szépítgetés, válogatás nélkül, úgy, ahogy
valóságban jelentkezik. Ez a népi valóságkutatás alapvető tudományos
követelménye ma, amikor az egyes
jelenségeket a maguk teljességében,
dialektikus, ellentmondásos mivoltukban, állandó mozgásukban kell megfigyelnünk.

Megszoktuk, hogy a népi
valóságból csak bizonyos
szokásokat gyűjtsünk.
A népnek azonban
több a hétköznapja,
mint az ünnepe és
ezek a hétköznapok
rengeteg érdekes adattal
szolgálhatnak.
E szempont tehát nemcsak a vizsgált tárgy teljességében való felkutatására kötelez, hanem arra is, hogy a
vizsgálódást kiterjesszük az összefüggésekre is.
Megszoktuk például, hogy a népi va
lóságból csak a színességre, költőiségre
figyeljünk, hogy csak bizonyos szokáso
kat gyűjtsünk (pl. a lakodalmiakat,
mert ezek jelentősek, színesek, költői,
festői elemek, hiedelmek, ceremóniák
fűződnek hozzájuk, tehát gazdag anya
got nyújtanak). A népnek azonban több
a hétköznapja, mint az ünnepe és ezek
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Lakodalmi készülődés 1942-ben (forrás: FORTEPAN/Miklós Lajos)

a hétköznapok rengeteg érdekes, jellemző és figyelemre méltó adattal szolgálhatnak.
A néprajzkutatásnak a népi élet
mind en területére ki kell terjednie.
Itt tal álkozik például a szociográfia az
etnográfiával. Milyen szokások fűződnek például az étkezéshez. Amikor a
régi, hagyományos ételeket kutatjuk,
ha leírj uk, milyen receptek voltak régen és hogyan készítették ezeket, úgy
a régi értelemben vett etnográfiai kutatást végeztünk. Ám dialektikus értelemben nemcsak a hagyományos
ételek érdekelnek, hanem a népi étkezés összes vonatkozásai. Az, hogy mit
és mikor esznek: reggel, délben, este,
vagy csak reggel és este? Hányszor főznek ma a múlthoz képest? Mi idézte
elő a változásokat? Bővült-e a receptek tára? Mit hagytak el és mi az új?
Mindezek az adatok igen értékesek a
népi gondolkozás változásainak feltárása szempontjából. Gusti profes�szornál péld ául a falukutatásban a
két szempont mindég együtt jelentkezik. Azok a kérdőívek, amelyek a népi
étkezés szociog ráfiai felmérését szolgálták, a hagyom ányos ízlést is kutatták. A kettő nem lehet meg egymás
nélkül.
Ha például az építkezéssel foglalko
zunk, nemcsak a régi szalmás, mú
zeumba illő házak, vagy jármoscsűrök
érdekelnek. Ezek is, mert ezek nélkül nem tudjuk rekonstruálni az utat,
amelyet a népi építkezés megtett, amíg
az újabb stílusokhoz elérkezett. De ér
dekesek az újabb stílusok is, amelyek
ben a régi elemek is jelen vannak, noha
gyakran csak álcázva.

A fenti kiragadott példákkal azt a tételt szándékoztunk illusztrálni, hogy
bármit gyűjtünk, akár szellemi, akár
tárgyi kultúra termékeit, a teljességre kell törekednünk. Nemcsak a régiek elmaradásának. megmaradásának
vagy átalakulásának megállapítása, de
e folyamatok jellemzése, erkölcsi vagy
egyéb természetű motivációjának felkutatása is feladatunk. A falunak nincs
már egységes arculata. Ezért nemcsak a
népi szellemi és tárgyi termékek maguk
érdekelnek, hanem az ezekkel kapcso
latos „életrajzi” adatok is.
Sokmindent lehetne még elmondani
arról, hogy a népi valóságkutatás cseppet sem könnyű feladatát a teljesség
igényével hogyan kellene elvégezni. Ezúttal azonban csak arról akartam szólni, amit immár több mint harminc
éves gyűjtői és kutatói tapasztalatok és
– minek szépítsem – kudarcok árán értettem meg. Arról, hogy a népi valóság
helytelen felismerése, saját elvárásaink
a népi kultúrától, a hamis, álromantikus elképzelések milyen veszélyesek a
gyűjtő- és kutatómunkában. Szegényítik a kutatást, gátat emelnek a népiség
igazi megértése elé.
A fejlődés általános törvénye: a régi
átalakul, vagy elhal és új születik helyébe. És ez az új nem alábbvaló a réginél, csak éppen más. Amikor tehát
átalakuló valóságunk sürgetésére átfogalmazzuk nézeteinket, nem teszünk
mást, mint a népi kultúrában is az élőre figyelmeztetünk az elmúlóval szemben és mellett.
(Művelődés, 1975. július, XXVIII. évfolyam, 7. szám, 30–32. oldal)
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Nagy Barna 5:32, 11:1, 32, 12:1
Nagy Béla 10:25

Nagy Imre 7:22, 32
Nagy Tamás 8:6
Piero della Francesca 1:30
Pollák Zsigmond 1:15
Püsök Botond-Csaba 9:32
Rohonyi D. Iván 1:21, 6:7-8, 10-11,
12:23-25
Sipos László 10:16-20, 32
Somogyi Botond 7:14
Suba László 1:29-30
Sütő Éva 2:10
Szabó József 2:11
Szabó Tamás 2:16
Szervátiusz Jenő 11:7
Szolnay Sándor 11:13-14, 16
Szőnyi István 7:19
Takács Gábor 3:30
Tauffer Gyula 4:21
Țețcu Mircea Rareș 7:12
Tóth László 4:17
Tőkés Béla 1:27
Török-Csingó Adorján 7:13
Váci Roland: 2:6-7, 24, 26, 32
Vajda András 10:11-14
Veress Ferenc 3:16
Vetési László 1:10-11

művelődés
A Művelődés 2019. évi asztali naptára.
Vágja le, hajtsa össze a szaggatott vonalak
mentén, majd ragassza meg!

