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A magyar–román kapcsolatok és a dualizmus kori 
nemzetiségipolitika margóján számtalan szél-
jegyzetet véstek már fel a történészek. A terhelt 
kapcsolat történetét, egyes aspektusait sokan és 
sokféleképpen megírták. E viszony kevéssé ismert 
oldaláról, a magyar állam romániai segélyakció-
járól történeti igényű, összefoglaló mű azonban 
még nem jelent meg. Makkai Béla történész 
legújabb kötete éppen e hiányt igyekszik enyhíteni, 
úgy a Monarchia szórványgondozási program-
jait, mint a kivándorlástörténetet, nemkülönben 
Ó-Románia kisebbségügyét, és a magyar–román 
kapcsolatokat illetően.

A Thirring Gusztáv nyomán1 választott címet viselő 
munka (Magyarok temetője, Ó-Románia. A regáti 
magyarság a dualizmus kori nemzetpolitikában), a 
Magyarságkutató Intézet Kiadványsorozatának 
részeként jelent meg 2021-ben. A kötet a szerző 
eddigi, immár harminc éve tartó kisebbségpoli-
tikai kutatásainak legújabb eredményeit foglalja 
össze. Makkai Béla számos, a magyar nemzeti-
ségipolitika és szórványgondozás 19–20. századi 
történetét, a magyar állam külhoni akcióit feldol-
gozó művet jegyez. Ide sorolható – egyebek 
mellett – a 2003-ban napvilágot látott szlavóniai és 
boszniai,2 valamint a bukovinai3 nemzetgondozási 
programok történeti igényű feldolgozása. 

A több mint négyszázötven oldalas monográfia, 
tizenkét fejezeten keresztül tárgyalja a két román 
fejedelemségbe (1881-től, az egyesülés után 
királyság), a Regátba kivándorolt magyarság és az 
őket megtartani és hazacsábítani igyekvő anyaállam 
programját: az akció kezdeteit, céljait, eszközeit 
és eredményeit. A későbbi kultuszminiszter, 

1 A választott cím tudatos, egyúttal témára szabott. Thirring Gusztáv (1861–1941) magyar statisztikus, demográfus nevezte a Regátot 

„a magyarság évszázados nagy temetőjének”. Thirring Gusztáv: A magyarországi kivándorlás és a külföldi magyarság. Budapest, K. n., 

1904, 6.
2 Makkai Béla: Végvár vagy hídfő? „Az idegenben élő magyarság nemzeti gondozása” Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában 1904–

1920. Budapest, Lucidus, 2003.
3 Uő: Református segélyakció a bukovinai Andrásfalván. Protestáns Szemle, 2002/11, 1–15.; Uő: Magyarság-gondozás Bukovinában. 

Kisebbségkutatás, 2000/3, 446–477.

Klebelsberg Kuno által kidolgozott, úgynevezett 
romániai akció rövid távú célja a „megtartás”, 
hosszú távú célja a regáti magyarság visszatér(ít)
ése volt. A program, melynek keretében a magyar 
állam segítő kezét az Ó-Romániába távozott 
100–150 ezernyi polgárának nyújtotta, titkos 
jellege ellenére is igen komplex és nagyszabású 
volt. Az állam a „megtartás” legerősebb és leghat-
hatósabb eszközeit vette igénybe: a templomot, az 
iskolát, az anyanyelvű sajtót, s vonta be ily módon 
a segélyezési akcióba az egyházat, az oktatást és 
a kultúrát.

Bár a kiadvány fókuszában a Kárpátokon túlra 
települt magyarok segélyezésére létrehozott, 
döntően kulturális akciótörténet áll, a szerző 
módszeresen építi fel művét: tüzetesen szemügyre 
veszi a kitelepülés okait, a Regátba vándorolt 
„kritikus magyar tömeg” gazdasági és demográfiai 
viszonyait, felekezeti hovatartozását [15–67.]. A 
migrációtörténet-kutatás szakmai kritériuma-
inak eleget téve ismerteti a kivándorlás ösztönző 
tényezőit: a peremvidékek gazdasági elmaradott-
ságát, a földéhség megoldatlan problémáját, a 
munkanélküliséget, a túloldal gazdasági szívóha-
tását, a letelepedést ösztönző román intézkedé-
seket, a vállalkozási- és adókedvezmények sorát. 
Nem feledkezik meg ugyanakkor a Kárpátokon 
túli bevándorlólét árnyoldalainak részletes bemu-
tatásáról, a román részről minduntalan jelentkező 
xenofób megnyilvánulásokról és az asszimilá-
ciós kísérletekről sem. Az idegen ajkú vállalkozó 
réteg elrománosításának mikéntjéről a szerző 
különösen érzékletes képet fest, mikor azt írja: „Az 
idegenekre a beolvadás természetes tényezőin 
túl az asszimiláció célzatos, kényszerítő hatásai 

Magyarok temetője
Makkai Béla: Magyarok temetője, Ó-Románia. A regáti magyarság a dualizmus kori nemzetpolitikában. 
Budapest, Magyarságkutató Intézet, 2021.
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is ránehezedtek. […] A román hatóságok a durva 
nyomásgyakorlástól sem riadtak vissza: az iparo-
sokat a cégtábláikra rótt magyar írásjelek haszná-
latáról súlyos bírságokkal szoktatták le.” [41.] 

A kivándorolt magyarság „megtartása” érdekében 
indított romániai akció történetének feltárásakor 
lajstromba veszi az akció kezdeteit, úgy a korabeli 
politikusok és köreik törekvéseit és álláspont-
jait, mint a segélyezés részletes tervezésének és 
megvalósulásának történetét. Külön fejezetet 
szánt az egyházépítésnek és az egyházi élet fele-
kezetek szerinti tárgyalásának [77–115.], a még 
külhoni létben is fennálló katolikus–református 
ellentéteknek, de a magyar nyelvű közoktatás jogi 
és szervezeti felépítésének, az egyes iskolatípu-
soknak [129–176.], a külhoni magyaroknak szánt 
ösztöndíjas anyaországi képzések [319–354.] 
bemutatásának éppúgy, mint a regáti magyar 
sajtó [259–292.] szerepének. A történet keretbe 
foglalását az utolsó fejezet teszi teljessé: az 
akció mérlegének megvonása, az eredményekről 
való számadás és értékelés, valamint a magyar–
román viszonyra gyakorolt hatásának elemzése 
[397–428.].

A kutatás során feldolgozott hazai levéltári források 
terjedelme impozáns. A Miniszterelnökségi 
iratokhoz tartozó romániai akciók katolikus és 
református iratai mellett a szerző feldolgozta a 
Magyarországi Református Egyház levéltári anya-
gainak – eddig döntően ismeretlen – a témához 
kapcsolódó egységeit és egyéb, nyomtatásban 
megjelent forrásgyűjteményeket is, mint a 
segélyakciók kulcsszereplőinek memoárjai, a 
regáti magyar sajtó gazdag anyaga. Éppen e gazdag 
feldolgozás láttán hiányolhatja joggal az olvasó a 
külföldi forrásokat, gondolunk itt elsősorban a 
romániai – magyar és román nyelvű – kútfőkre. 
Noha a kötet szakmaiságát nem csorbítja, az üzenet 
befogadását ellenben nehezíti, hogy a kiadvány 
nem rendelkezik sem képi anyaggal, sem pedig 
hely- és névmutatóval. Utóbbi különösen hasznos 
lett volna a kereshetőség szempontjából, kivált, 
ha figyelembe vesszük a kiadvány terjedelmét. A 
bizonyára takarékossági okokból kimaradt mellék-
letek „használati értékét” némiképp pótolni töre-
kedett a kiadó azzal, hogy a honlapján szabadon 
letölthető elektronikus formátumban szerepel-
teti a művet (https://mki.gov.hu/assets/books/
mki_2021_makkai.pdf?joomla_image_width=0&-
joomla_image_height=0), biztosítva ezzel a lexikai 
egységek visszakeresésének lehetőségét.

A kritikai megjegyzések és az esetleges hiányos-
ságok ugyanakkor korántsem csorbítják a munka 
értékét. A szerző nagy empátiával és elhivatottan, 
a rá jellemző magas szintű, irodalmi igényű nyel-
vezettel vezeti végig olvasóját a romániai akciótör-
téneten. A román nemzetiségi politika árnyoldala-
inak részletes ábrázolása mellett, kellő – és jogos 
– kritikával kezeli magyar nemzetiségi politikát és 
„birodalmi tudatot” is. Konklúziójában egyúttal 
megfogalmazva a történet tanulságát, megerő-
sítve a szórványgondozási és kisebbségpolitikai 
kutatások létjogosultságát, miszerint „a közös 
munka így válhat tárgyilagos (kár)felmeréssé saját 
mulasztásainkról, túlkapásainkról, s olykor elbukó, 
de akár követésre méltó kezdeményezéseinkről 
….” [440.]
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