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A hazánkban is ismert román hadtörténész 
ezúttal arra vállalkozott, hogy műve címe szerint 
y,a magyar és német krónikák és történelmi mű
vek" tükrében mutassa be „a román hadtörténe
lem egy évezredét". Azt már a bevezetőben 
tisztázza, hogy ,,a dák nevet viselő Tisza és 
Prut" által behatárolt terület „két évezrede" kö
zül a másodiktól kíván szólni. Már ez az előszó 
világossá teszi, hogy a legszélsőségesebben 
nacinalista stílusban elsődlegesen Erdély birtok
lásának igazolása vezeti. Közli, hogy ,,a magya
rok pannóniai letelepedésük kezdeti időszaká
ban (896-903) csak a Duna-Tisza közét" vették 
birtokukba, csupán „a németektől 955-ben el
szenvedett Lech mezei vereség után kezdtek 
beszivárogni keletre", de „a Tisza természetes 
határán megállították őket a románok", akik a 
„román Gyalu, Gyula és Ménmarót hercegsége
iben éltek". 

Ez azután ugyanígy folytatódik, csak nagy 
léptekkel felidézve: a XI-XIV. században „a 
szlávok és románok elleni" „kulturális és etnikai 
népirtást" folytattak „az apostoli királyi címet a 
skizmatikusok és pogányok irtására kapott ma
gyar fejedelmek", de 1310-1526 közt is „a ma
gyar királyságtól elkülönülő regnum maradt az 
erdélyi vajdaság", sőt „a Tisza és a nyugati Kár
pátok közt (a Partiumban) is a románok vajdái 
uralkodtak". Ezt követően „az Erdélyi Fejede
lemség a másik két román államhoz hasonlóan 
a Porta formális vazallusa lett", amelyekkel Vitéz 
Mihály alatt egyesült, de „a középkori román 
egységállamot a Habsburgok és a lengyelek 
kettős intervenciója és a felkelő magyar nemes
ség árulása elpusztította". A továbbiakban „a 
német-római uralom alatt is megőrizte Erdély a 
félfüggetlen fejedelemségi jelleget", míg „a dua
lista állam 1867-es létesítésekor az erdélyi ro
mánok kifejezett tiltakozása ellenére Magyaror
szág Erdélyt és a hozzá csatolt területeket 
(Partium) annektálta". Azután „1917/18-ban 
megnyíltak a népek két börtönének, az orosz és 
az osztrák-magyar birodalomnak a kapui" és „a 
Román Királysággal egyesült Besszarábia, Bu
kovina, Erdély, a Bánság, a Körös-vidék és a 
Máramaros (Partium)". Ezt „a bolsevizálódott 
magyar társadalom sem tudta megakadályozni", 

sőt „Kun Béla elismerte a románok legitim jogát 
a Tisza keleti partján fekvő területekre". 

Ezt követően a szerző nem csak a második 
világháborús területi változásokat ítéli el, hanem 
az 1959-ben létrehozott Magyar Autonóm Tar
tományról is negatív értelemben szól, „sztálini 
diktátumnak" minősítve azt, mivel szerinte „e 
térség lakosságának többsége természetesen 
román volt". Végül az 1989-es átalakulással kap
csolatos durva magyarellenes kirohanás után a 
szerző „a magyar kisebbség aránytalanul magas 
állami, pártokbeli, kulturális, iskolai, kiadói je
lenlétéről" enged világgá egy hazug sóhajt. 

A továbbiakban öt fejezetben részletezi fenti 
történelmi hamisításait a szerző. A magyar his
toriográfia kezdetének nevezett XII. századtól 
1540-ig terjedő első egységben a románok kár
pát-medencei jelenlétére és a magyar honfogla
lásra vonatkozó egyetlen magyar hivatkozása 
Anonymus. Azután minden hivatkozás nélkül 
azzal folytatja, hogy „a krónikákban vannak 
utalások Vaik román származására, akit ennek 
megfelelően ortodox vallásúnak kereszteltek 
meg születésekor (Vaik-Voicu) és aki románul 
beszélt, de áttérve a latin rítusra, elfogadta a ki
rályi koronát..." és így tovább. Még pedig ilyen 
formában: „IV. Béla nem habozott, hogy a vaj
daság (értsd: Erdély - Z. J.) bekerítésére az 
Arany Hordához forduljon." Ám még Károly 
Róbert idején is „az erdélyi vajdaság olyan va
zallus viszonyban volt a budai királyokkal, Ma
gyarországtól elválasztva, mint Spanyolország 
Németországgal V. Károly idején". így érkezik el 
1541-hez, amikor „újjászerveződött (a X. szá
zadi) erdélyi román fejedelemség". 

A második fejezet az 1541-1711 közti idő
szakkal foglalkozik, amelyet így minősít a szer
ző: „a szultán névleges uralma alatt álló 
félfüggetlen Erdélyi Fejedelemség kora", mivel 
„csapatokban és ellátásban Havasalföldre tá
maszkodva a kuruc mozgalomból fakadó felke
lés akkor érte el csúcspontját, amikor II. Rá
kóczy Ferenc vezetésével Erdély valódi szabad
ságharcává változott, amely Pannónia keleti ré
szét is magával ragadta", és csak 1711-ben lett 
Erdély „Magyarországgal párhuzamosan, a Né
met Nemzet Szent Római Birodalmának korona-
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tartománya". Ez az ostobaság nem igényel vá
laszt, hiszen itt sincs, nem is lehet semmilyen 
hivatkozás. Az e fejezethez hivatkozásként 
használt német nyelvű krónikák csak azt igazol
ják, hogy Erdélyben akkortájt már élt román la
kosság. 

A következő nagyobb egység a Habsburg-
uralom alatti időként felfogott, 1867-ig tovább
vezető történelmi korszakot fogja át, de már cí
mében ,,a Nagy-Magyarország7 iránti nosztalgia 
és a történelmi hamisítások" korának nevezi a 
szerző. Itt is megismételi, hogy „Erdély német
római birodalmi koronatártomány" lett volna, 
amelyhez hozzátartoztak volna „a Tisza és a 
nyugati Kárpátok közti román területek (a 
partium)" is, de „amelyek egy részét a magyar
országi tartományhoz csatolták". Az összes tör
ténelmi eseményt ennek tükrében idézi fel, el
jutva a kiegyezésig, amikor is „Ferenc József az 
uralma alatt állt román területeket, Bukovina ki
vételével, betagolta magyarországi »király
ságábavés ennek királyává koronáztatta magát". 
Ezzel szembeállítja „a függetlenségért és a min
den román egyesülésért vívott forradalmi har
cot", amely szerinte a teljes időszakon át szaka
datlanul megnyilvánult. Erdély etnikai összetéte
lére a tendenciózusan idézett részhivatkozások 
és a szerző még tendenciózusabb összeállításai 
szolgálnak. A címtől eltérően egyébként a hi
vatkozások döntő hányadban ismét nem a ma
gyar és német történelmi művekre építenek, 
hanem román publikációkra; az előbbiekkel 
még csak nem is vitatkozik a szerző. 

A negyedik fejezet a kiegyezéstől Románia el
ső világháborús hadbalépéséig „A magyarizálás 
törvényeinek hatása alatti múlt, jelen és jöven
dő" címmel saját ellenséges interpretációjában 
idézi fel azokat a törvényhelyeket, amelyek va
lóban a nyelvi kérdéskört szabályozták. A saját 
értelmezésére építő hamis állításokra vonatko
zóan megint csak hiányzik a hivatkozás. Idéze
tek mutatóban, egyes ténylegesen szélsőséges 
nézeteket tartalmazó magyar írásokból, zömben 
azonban megint csak román, vagy románbarát 
idegen országbeli szerzők írásaiból vannak. 

A zárófejezet 1923-ig vezeti tovább Erdély 
sajátos történetének szálát. A korszakot a szerző 
így jellemzi: „A dualista monarchia úgy robbant, 
mint a történelem rossz ízű, nagy tréfája." 
Megint főleg román előzményekre hivatkozva 
és ezekhez néhány magyar idézettöredéket so
rolva, „a népek döntését" és „Magyarország ezt 
elvitatni szándékozó akcióit" a maga módján 
interpretálva odáig jut el, hogy „Horthy ebben 
az időszakban a bajorországi és ausztriai szélső

jobboldal és a fasizmus logisztikai bázisává tette 
Magyarországot". 

Az érthetetlen módon a Román Hadtörté
nelmi Bizottság, valamint a Hadelméleti és 
Hadtörténelmi Intézet feltüntetésével megjelen
tetett könyvhöz válogatott bibliográfia csatla
kozik. Ez számos olyan művet tartalmaz, ame
lyet a szerző nem hasznosított állításai megfo
galmazásakor. Mindenesetre ez azt a megté
vesztő látszatot kelti, mintha minden alapvető 
magyar és német publikációra épített volna. Te
gyük hozzá: mérhetetlenül sok elírás van mind 
a magyar, mind a német nevek, címek közrea
dásában. 

Még inkább figyelmet kelthet, hogy a 72 olda
las „eszmefuttatáshoz" olyan 74 oldalas függe
lék csatlakozik „Elfelejtett következtetések" 
címmel, amelynek a könyvcímben szereplő té
mamegjelöléshez semmi köze sincs. Annál több 
a szerző prekoncepciójához, amely szerint, a 
teljesség igénye nélkül idézve: „a román nép a 
fajfolytonosság legszebb példája, valójában Eu
rópa egyik legrégibb népe", mert „a románok 
nagy többségükben a dákok leszármazottai", sőt 
így „Európa legtoleránsabb népe", ezen túlme
nően „a román nyelv római nyelv" és „a román 
szellem egységes", továbbá „senki sem vonhatja 
kétségbe, hogy dák állam volt a Tisza és a Feke
te-tenger, a Dnyeszter és a Duna közti területe
ken", azaz „ezeken a határokon belül zárt ál
lamtest jelent meg" és „románia kétségtelen te
rületi valóság", ebből következően végül 
„Erdély a román nép és művelődés bölcsője" és 
„Erdély - román terület". 

Az már csak ráadásul érdemel említést, hogy 
ezek az idézetek a legkülönbözőbb külföldi 
szerzők által a románokról és Romániáról írt 
művekből tendenciózusan kiragadott és egy
másra felfűzött töredékek a szerző prekoncep
ciójának az igazolására, és véletlenül sem szár
maznak magyar, vagy német krónikákból, vagy 
történelmi művekből, ahogyan a cím szerint 
lennie kellene. Ugyanígy a szerző hazug pre
koncepcióját szolgálja tizenhárom záró térkép 
Burebista államától a mai Romániáig terjedő 
történelmi keretben, ám a mai Romániát ügye
sen kiegészítve Nagy-Romániává, a Tiszáig és a 
Dnyeszterig. Ez már valóban nem érdemel 
kommentárt, a recenzens csak annyit tehet, 
hogy egyrészt értetlenségének adjon hangot, 
másrészt felhívja a figyelmet arra, hogy miket 
terjeszt a román „hadtörténettudomány" idegen 
nyelveken, nagy példányszámban. 

Zachar József 
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