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meg Erdély számára. Erdély nem
szállhatott szembe a törökkel.

1661 szeptember 14-én a török tá-
mogatásával Apafi Mihály lett Er-
dély fejedelmévé. Előzőleg Barcsayt
Kemény János megölette. Kemény
pedig maga a nagyszőllősi csatában
esett el. (1622 január.) Apafi gyenge
ember volt, helyette Teleki Mihály
mint kancellár intézte a kormány-
zást Üj fordulatot jelent Erdély
sorsában egy nagy, világraszóló ese-
mény: Buda visszafoglalása 1686-
ban. Ez Erdély sorsát Is eldöntötte.
Buda 1541-iki elfoglalása megterem-
tette az önálló Erdélyt, az 1686-iki
esemény megsemmisítette a kis or-
szágrész önállóságát. Lotharingiai
Károly csapatai nemsokára Buda el-
foglalása után bevonultak Erdélybe,
s Apafi sokkal gyengébb volt, sem-
hogy ellen tudott volna állni. Az
1687 október 27-én aláírt balázsfalvi
szerződésben kimondták, hogy Apafi
német csapatokat fogad be ti-
zenkét erdélyi városba. Caraffa tá-
bornok nemsokára bevonult Erdély-
be. Apafi 1690-ben elhunyt és a
rendek fiát, a második Apafi Mi-
hályt választották meg, de Erdély
sorsa már meg volt pecsételve. A
rendek megválasztották ugyan Thö-
kölyt, aki betört Erdélybe és Zer-
nyestnél Heissler német tábornok
csapatait tönkreverte, de már ez
sem változtatott Erdély végzetén
Az udvar a kiváló tehetségű Beth-
len Miklós kancellár közbenjárásá-
ra 1691 december 4-én kiadta a Li-
pót császárról elnevezett szabadság-
levelet, a Diploma Leopoldianumot.
amely Erdély és a császár viszonyát
szabályozta. Erdély önálló tartomány
maradt a magyar korona országai
között, a fejedelem pedig a magyar
korona viselője lett

Ha Erdély ebben az időben cros
és a császári csapatok nem vonul-
nak be, talán nem következik be a
Kollonics-éra. Lipót császár és kor-
mányai, ha van egy jómódú, erős és
katonailag megszervezett Erdély,
nem mertek volna úgy bánni az or-
szággal, mint meghódított tarto-
mánnyal. Erdélynek még Rákóczi
Ferenc szabadságharcában volt ki-
sebb szerepe. A rendek fejedelemmé
választották, de nem sokáig tudta
Erdélyt tartani. A nagyszombati bé-
ketárgyalásokon Rákóczi ragaszko-
dott Erdély függetlenségéhez. Nem
csak azért, mert ősei erdélyi fejedel-
mek voltak, hanem azért is, mert
Erdély függetlenségében látta Ma-
gyarország függetlenségének biztos
zálogát.

Erdély kultúrtörténeti szerepe
egészen külön tanulmányt érdemel-
ne. Az „erdélyi lélek", az „erdélyi
szellem", az a bizonyos „transzüva-
nizmus". nem üres szavak. Erdély
egész sereg kiváló politikust és dip-
lomatát adott az országnak, kezdve
Bethlen Gábortól egészen máig. A
transzilvanizmus alatt általában az
erdélyiek különleges diplomata- és
politikai rátermettségét erük. Ez a
külön erdélyi szellemiség, amelyről
most, az erdélyi megyék visszacsa-
tolása alkalmával annyit írtak és
beszéltek, aí egyetemes magyar szel-
lemiség és kultúra gazdagságát je-
lenti. Előbbi kis vázlatunk azt bizo-
nyltja, hogy Erdélynek nagy és sors-
döntő szerepe volt Magyarország
történetében. Nem túlzás, ha azt ál-
lítjuk, hogy nemzeti történetünk igen
nehéz, zivataros századában Erdély
mentette meg Magyarországot

Ballá Antal.
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ERDÉLY
A ROMÁN URALOM ALATT

A erdélyi magyarságot ezer-
éves története folyamán so-
hasem fenyegette a végpusz-

tulás veszélye olyan mértékben,
mint a huszonkét esztendős román
uralom alatt Erdély magyar népe
egy alacsonyabbrendü, ortodox val-
lásu, balkáni kultúrközösségbe kény-
szeríttetett bele, aminek az lett a
következménye, hogy nem a maga-
sabb, nyugati kultúrkörhöz tartozó
Erdély emelte magához a románsá-
got, hanem a románság húzta le ma-
gához Erdélyt Ez a huszonkét esz-
tendős idegen uralom rettentő pusz-
tításokat vitt végbe a magyarság;
gazdasági és kulturális javaiban |
egyaránt Az elhamarkodott, inkább ]
politikai célokat szolgáló földreform- •
mai tönkre tették Erdély mezőgaz-i
daságát mélyen leszállítva a mező-
gazdaság hozadékát; az iskolák be-
záratásával, az egyházak elnyomó- [
ritásával az általános kul túrszín- •
vonalat szállították le. A román ura- ,
lom bevitte Erdélybe saját balkáni <
erkölcseit, bevitte azt a szabadrab- j
lást intézményesítő rendszert, amely
nem volt idegen a Regát-beli ro-
mánság előtt az erdélyi magyarsá-
got pedig a benszülött románsággal
együtt rettentő módon sújtotta.

A román uralom első hónapjaiban.
200 ezer embert üldöztek ki lakóhe- ;
lyéről, nagy részben közhivatalno-
kokat A magyar iparos- és gazda-
társadalmat nagyobb adókkal súj-
tották, mint a románokat. A magyar
iparvállalatokat „nacionalizálás" cí-
mén elszedték magyar tulajdonosai-
tól és románoknak adták. Egy tel-
jesen elfogulatlan angol egyházi
küldöttség szerint 1742 magyar is-,
kólát csuktak be s megkezdték min- j
gyárt az uralom átvételekor a ma- \
gyarság kíméletlen elrománosítását i

A román hadsereg nemsokára a '
központi hatalmak összeomlása utáni

átlépte a teljesen védtelen Erdély
határát 1918 december l-re hívták
össze a gyulafehérvári népgyűlést,
amely elfogadta az úgynevezett
Gyulafehérvári Rezoludókat. Ki-
mondották elsősorban azt hogy Er-
dély egyesül Romániával és hang-
súlyozták a nemzeti tzabadságot az
össze* ottíakó népek számára. „Mind-
egyiküknek joga van — mondja a
határozat — a maga nevelésében és
kormányzásához a saját anyanyel-
vén, joga van a saját közigazgatásá-
hoz, a saját kebeléből vett egyének
által..." Az ország kormányzásában
és a törvényhozó testületekben mind-
egyik nemzet népességének szám-
arányában nyer Jogot Ezek a sokat
emlegetett gyulafehérvári határoza-
toknak fontosabb pontjai. Gyakran
hivatkoztak rájuk az erdélyi magya-
rok, de még az erdélyi románság
egyes vezetői is. De soha át nem
mentek az életbe. A Bratianu-kor-
mány, amely Romániát a béketár-
gyalásokon képviselte, megtagadta a
gyulafehérvári határozatok végre-
hajtását Ez még nem lett volna ta-
lán nagy baj. Az 1919. évi december
9-én aláirt párisi szerződés, melyet
Románia is elismert biztosítja a
nemzeti kisebbségek összes jogait A
román közjogi felfogás az volt hogy
Erdély nem önként csatlakozott Ro-
mániához, hanem annexíó révén ke-
rült oda, tehát a valóságban meg-
szerzett meghóditott tartomány. És
valóban, így is bántak vele a román
kormányok.

Gyakran hangzottak el nagy viták
a román parlamentben a kisebbségi
szerződésről, amelyre szakadatlanul
hivatkoztak az erdélyi magyarság
képviselői. A román kormányok
azonban úgy fogták fel. hogy a ki-
sebbségi szerződést csak annyiban
hajtják végre, amennyiben nem
sérti a román nemzeti szuverenitást


