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Ábrahám Barna

Nemzetállam és regionalizmus csatája
Erdély a XX. század eleji magyar és román nemzetépítésben

A Nagy Háború centenáriumának időszaka, korunk, számvetésre kell, hogy késztessen mindnyá-
junkat, a hadtörténeti adatok, események pontosítása mellett meg kell tudnunk ragadni azokat a 
folyamatokat, melyek – akár már a harci cselekményeket megelőzve, hosszú évtizedek óta készí-
tették elő a háború kimenetelét s főleg lezárását. Ami számunkra elsősorban a szentistváni állam 
feldarabolásának megértését, egyáltalán megérthetőségét jelenti.

Jelen írás a XX. század elejének magyar és román Erdély-képét, ezen irányú regionalizmusát 
kívánja ütköztetni, azzal a szándékkal, hogy rámutasson az ellentétes irányú és általában ellensé-
ges hangolású törekvések hasonló gyökereire és szerkezetére. Alapállásuk természetesen a nem-
zet nyelvi, kulturális és területi egysége – a magyarság esetében pozícióőrzésként, a románoknál 
célkitűzésként –, ám nagyító alá véve őket számos fenntartás, különvélemény, egyes kortársak 
szerint „nemzetáruló” megnyilatkozás tárul elénk ezúton is figyelmeztetve a (nem erdélyi) tör-
ténészt arra, hogy a monolit nemzetkép alapján aligha rekonstruálható Erdély egykori arculata.

Erdélyi magyar regionalizmus a századelőn

Erdély 1867-es beolvasztása, az önállóság, valamiféle államiság megszűnte idővel az ottani közélet 
egyre több szereplőjét késztette figyelmeztető hangokra vagy éppen tiltakozásra Budapestnek a 
népi együttélés problémái iránt érzéketlen magatartásával, központosító és a tehetségeket elszívó 
hatásával szemben, akár regionális intézmények, egyesületek létrehozásával, akár a sajtó és a szép-
irodalom lapjain. E megnyilvánulásokban kétfajta, bár keveredő alapállást tapinthatunk ki.

A politikai elit tagjai, másrészt a társadalmi szerveződés szintjén az Erdély-részi Magyar Köz-
művelődési Egyesület (EMKE) „nagymagyar” szellemben a magyar állameszmét, az összmagyar 
érdekeket építette és védelmezte a régióban. Mint már az előkészítő értekezleten elhangzott, „a 
kitűzött cél [a magyar nyelv és érzület terjesztése] nyilván a társadalomé, de ki vonná kétségbe, 
hogy éppen olyan mértékben a magyar államé is. Íme, ismét egy alkalom a kettős kötelesség tel-
jesítésére…” Bartha Miklós ugyanitt csak abban látta Erdély szerepét, hogy mutasson rá a kor-
mányzati magyarosító politika hiányosságaira. Az alakuló ülésre (Kolozsvár, 1885. április 12.) 
küldött üdvözlő táviratában Kossuth is az ország érdekeiből vezette le a régió hivatását: „Erdély 
jobb keze hazánknak. Minden talpalatnyi térrel, mit ott a magyarság elveszít, hazánk ezeréves 
magyar állami jellegének biztonsága csorbul.”

Ezzel szemben Erdély eltérő lelkiségét, múltját hangsúlyozták, és több figyelmet, különleges 
irányítást és fejlesztési forrásokat követeltek a századelő egyes publicistái, írói. A magyar transzil-
vanizmus (a kifejezés már ekkor megjelenik) a fejedelmi kor ilyen szellemű megnyilvánulásaira, 
majd Cserei Mihály krónikájára (óvja az erdélyieket a „gőgös, haszontalan, nagyravágyó 
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magyarországi emberektől”) építve egyébként Jókainál már markánsan jelen van: „A ti viszálko-
dástok háromszor döntötte sírba a hazát, Erdély háromszor támasztotta azt föl újra. Mi adtuk nek-
tek a hősöket, ti adtátok nekünk az árulókat!” (Erdély aranykora,1852) Ő persze nem erdélyi író, 
ám Kemény Zsigmond vagy Petelei István írásaiban a gondolat ugyanígy kitapintható. Immár a 
századelőn írja meg Ady Endre Ismeretlen Korvin-kódex margójára című esszéjét (Figyelő, 1905): 
„lépteim a Királyhágó erdőit tapossák s nem érzem magam Julián barátnak, aki visszavágyik 
Nagy-Magyarországba. […] Szegény Nagy-Magyarország, talán sohasem is volt, csak Erdély volt 
mindig, Tránsszilvánia, Erdőelve, Szilágyságon túl. […] Erdély látott elsőnek mélyen be Európá-
ba. [...] S odakapcsolta magát Európához, lelkébe engedett mindent, ami jött s produkálta a leg-
merészebb és legmagyartalanabb produkciót: az egészen újat. A nagy Kulturvolk a Rajna mentén 
még égette a zsidót, a dominikánus vérebek csaholtak mindenütt Nyugaton, Erdélyben agg és 
primitív lelkű magyarok nem féltek circumcisiót kérni kóbor rabbiktól, s szinte Ázsia szélén egy 
kis ország akadt, mely ki merte mondani, hogy az embereknek hite pedig az ő maguk dolguk.” 

Ady írása a Trianon utáni erdélyi gondolat mindkét irányát előlegezi: Erdély elkülönülő en-
titás („Erdély szerezte a mohácsi veszedelmet, hogy megszabaduljon tőlünk”), másrészt neme-
sebb, magyarabb, egyben európaibb az, ami itt egykor megszületett. Fenti írásában még csak a 
magyarságra összpontosít, ám a háborús készülődés nyomasztó légkörében, előrevetítve a román 
hódítás vízióját, már megfogalmazza e két nép egymásrautaltságának nemes eszméjét (S ha Er-
délyt elveszik? Huszadik Század, 1912. II.): „Román barátaimnak, testvéreimnek, szeretettjeim-
nek már szinte unalmasan s kedvetlen kedvességgel, de majdnem egész hittel mondogatom el 
régi, komoly tréfámat: Hiszen én nektek adom Erdélyt, ha kell Aradig és Máramarosszigetig is, 
a magam külön hazácskáját szintén, de nem hal-e majd [bele] ebbe Románia, akit én szeretek, s 
akinek én önzetlenül s már régen álmodom a legfényesebb jövendőt? […] Elpirulok a magam, 
látszó romantikájától, de leírom, hogy Erdélynek külön lelke van, s fenyegető, brutális, de vajmi 
lehető térképváltoztatások két emlőről szakítanának le két ikergyermeket, a magyart és a románt.” 

Kevésbé ismert, ám nem kevésbé elkötelezett irodalmárok, közéleti személyiségek szintén 
megfogalmazták a maguk fenntartásait, így Dózsa Endre, az Erdélyi Irodalmi Társaság elnöke, 
aki nemcsak regényeiben figyelmeztetett az erdélyi népek együttélésének problémáira, hanem 
cikkeiben (mint például: Transsylvanismus. Erdélyi Lapok, 1910) azt fejtegeti: a népek közössége 
több figyelmet érdemelne, mint amennyit Budapesttől kap. Gr. Bánffy Miklós 1910-es kampány-
beszéde általában is figyelmeztetett Erdély elhanyagolására – „Kevés kivétellel úgy bántak velünk, 
mint a mostoha gyermekkel, az utolsók voltunk abban, hogy vágyaink és követeléseink kielégít-
tessenek” –, s különösen a nemzetiségi kérdés lekicsinylésére, a problémát valóban ismerő erdé-
lyiek kirekesztésére a döntéshozatalból. Az 1913-ban, Kolozsváron megalakult Erdélyi Szövetség 
alapállása is az volt, hogy az itteni népgazdasági, közigazgatási, művelődési, társadalompolitikai 
problémákat csak a speciális erdélyi viszonyok figyelembevételével lehet megoldani.

A már jónevű építész, Kós Károly példaértékűnek tekintette a románok önszerveződését, ko-
héziós erejét. 1911-ben Balázsfalván jelen volt a román ASTRA össznemzeti közművelődési egye-
sület ötvenéves jubileumi közgyűlésén, s annak fennkölt, őszinte nemzeti szellemét példaként 
állította tudósításában (Levél a balázsfalvi gyűlésről. Budapesti Hírlap, 1911) a kor magyarjai elé, 
sőt többre tartotta, mint a szintén akkortájt zajló kolozsvári EMKE-gyűlést. Figyelmeztetett rá, 
hogy „itt valami más van”, mint amit neki Budapesten tanítottak. (Valóban elfogadott nézet, hogy 
annakidején az ASTRA szolgált mintaként a magyar EMKE számára). Voltak azonban ennél ko-
molyabb vitái is a pesti döntéshozókkal közgazdasági, kulturális, de még szűk szakmai  építészeti  
kérdésekben is. A Magyar Mérnökök és Építészek Szövetsége elítélte egy második, kolozsvári 
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műegyetem tervét; mások az erdélyi földgáz-kitermelési elképzeléseket szeparatizmusnak minő-
sítették. Kós szerint mindez bizonyítéka a belmagyar antagonizmusnak, mely a nem erdélyi dön-
téshozók tudatlanságában és közönyében gyökerezik. Jelzi ezt a központosított színházi, irodalmi, 
művészi élet, a Budapest-Bukarest vasút nyomvonala, amely kizárta a Keleti-Kárpátok régióját a 
gazdasági fejlődésből, az átgondolatlan település- és földbirtok-politika. Ellenérzéseinek mintegy 
foglalata az 1912-ben maga által írt-szerkesztett Kalotaszegben közreadott, a műegyetem-vitára 
reagáló vitacikke (Erdély és a pesti közvélemény): „...bizonyítani fogjuk azt is, hogy Erdély csak 
politikailag nincsen, de földrajzilag, históriailag, sőt jogilag, s ami a legfontosabb, a köztudatban 
igenis van és lesz is addig, amíg csak meg nem változik a magyarországi és különösen a pesti köz-
vélemény rólunk. Ha pedig az a közvélemény ilyen marad, akkor időtlen-időkig élni fog bennünk 
a külön erdélyiség tudata. És megmarad bennünk az az érzés, hogy nekünk nem édes testvérünk 
Magyarország, hanem mostohánk, akitől semmit sem várhatunk, ha rosszat nem.” 

A dualizmuskori transzilvanizmus utolsó jelentős tetteként jelent meg az Új Erdély 1918 
első felében, Szentimrei Jenő szerkesztésében. A lap a progresszív erők gyülekezőhelyévé vált, 
elutasította a millenniumi nemzeti retorikát, s Erdély kultúrája című rovatában sokan fejtették 
ki transzilván nézeteiket. Újdonság volt, hogy román író  Emil Isac  is szót kapott: a kiutat a 
Román Nemzeti Párt hagyományos autonómiaprogramjában látta. Egy másik hozzászóló, Tur-
nowsky Sándor reményei szerint a béke beköszönte után a „kultúrák egysége” immár nemesebb 
célt fog kitűzni: a nemzeti uralomvágy visszaszorul, s a szociális egyenlőtlenség megszüntetésén 
fog mindenki dolgozni. Maga Szentimrei is Erdély kulturális sokszínűségét emelte ki, melyet a 
népek versengésében is meg kell őrizni. A magyarságnak meg kell változtatnia mentalitását, jo-
gaiba kell helyezni a szakképzést, szakértelmet, az állami szolgálatot nem egy proletariátusnak 
[azaz a rosszul fizetett dzsentri hivatalnokrétegnek], hanem az öntudatos polgárságnak kell ellátnia. 
A munkás magyarság és a munkás nemzetiségek így találhatnak egymásra azon jelszó égisze alatt, 
hogy „Erdély nem volt, hanem lesz.” A lap a nemzetgazdasági gondolkodásnak is teret adott, ezek 
a cikkek a gazdasági önrendelkezésre összpontosítottak. Az Erdélyi Szövetség hasonlóképpen 
foglalt állást, mindkét fórum az „Erdélyt Erdély számára” jelszót tűzte zászlajára. Ám a félfeudális 
viszonyok felszámolását, az urbanizációt, a gazdaság fellendítését e szerzők mindenképpen ma-
gyar vezetés alatt képzelték el.

Erdélyi román regionalizmus-tudat az államfordulat előtt

Volt-e nemzeti összetartozás-, illetve erdélyiségtudata a románságnak? A hagyományosan össznem-
zeti, nem problémaközpontú fölfogással ellentétben Romániára nézve valószínűbbnek tűnik a 
Magyarországon is jól ismert, olvasott történész, Lucian Boia tétele, mely szerint a nyolcvan szá-
zalékban paraszti társadalmat egészen más problémák foglalkoztatták, valamiféle nemzeti ideál-
ról – melyért 1916-tól majd fegyvert kell fognia – nem volt fogalma. Az erdélyi románokkal kap-
csolatban ugyancsak megjegyzi, hogy a Monarchia hadseregében nemigen fordultak elő nemzeti 
villongások, s még az elit esetében is árnyaltan kezeli a nemzeti egyesülés kérdését: e közép-euró-
pai kultúrájú személyek szemében egy vágyott megreformált, föderalizált Habsburg-monarchia 
reális alternatívát jelentett, nem volt kevésbé vonzó, mint a létező, inkább balkáninak tekintett 
Románia. Az erdélyi tömegek érdektelenségére, egyben a falusi intelligencia megosztottságára, 
fölkészületlenségére nem forrásérték nélküli irodalmi adalék a magyarbarátsággal aligha vádol-
ható Liviu Rebreanu immár a háború után megjelent, magyarul is olvasható klasszikus regénye 
(Ion, 1920). A korántsem pozitívként ábrázolt tanítófiú, Titu lelkesen szaval a parasztoknak a 
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Szabad Romániáról, a nemzeti egyesülés nagy céljáról, mire a gazdák csak a vállukat vonogatják: 
az ő problémájuk az, hogy magas az adó…

Egyébként akárcsak a magyarság esetében, itt is inkább egyes kiemelkedő íróik megnyilat-
kozásaira kell alapoznunk. Az egyébként nem-erdélyi, hanem bukaresti kritikus, irodalomtör-
ténész, Eugen Lovinescu méltatta a magyar közvélemény által kevéssé számon tartott író, Ion 
Agârbiceanu életművét (holott fő műve, az 1914-ben megjelent Aranybánya magyarul is elérhe-
tő) Lovinescu kritikájában (Literatura Ardealului. Cu prilejul literaturii lui Ion Agârbiceanu, 1911). 
Külön entitásnak tekinti e földet, pontosabban önálló kis hazaként fogja fel az összes románlakta 
tartományt  Moldvát, Havasalföldet, Bukarestet, Besszarábiát és persze Erdélyt „a hegyek által 
határolt horizontjukkal, gyermekkorunkat védelmezve, szokásaikkal és viseletükkel, nyelvükkel, 
a századok behatásaival” Az erdélyi (román) irodalom úgymond regionális jellegű; specifikumát 
abban látja, hogy itt nem hatott a világos francia irodalom, választékosság, a fejlett szerkesztés. 
„Erdély irodalma »vallásos« irodalom. Mivel nem csupán magasabb hajlamok szabad játékából 
táplálkozik, társadalmi hivatással is bír. Nem csak intellektuális élvezet, hanem lelki viaticum is 
egyben.” Üde hang, élet-tisztaság, egészséges egyszerűség. A romániai irodalom általában a há-
zasságtöréssel vagy érzelmi kérdésekkel, míg társadalmi és nemzeti kérdésekkel csak ritkán fog-
lalkozik. Az erdélyi írók hangja viszont nemzeti, moralizáló, ami a „fajok harcából” is következik. 
Az igazság az, hogy Ady és Lovinescu idejében Erdély mind a magyar, mind a román irodalmi 
életben provinciális, ám amíg Adynak a modernizmusért az álnépieskedőkkel folytatott harcai-
ban egy „avant-garde” Erdélyre volt szüksége, addig a bukaresti kritikus az otthoni kozmopolita 
termékekkel szemben az ősforrást kereste.

Ezt a tiszta forrást félti a legnagyobb román transzilván író, Ioan Slavici is, aki persze szintén 
nem „erdélyi”, hiszen Világoson született. Egész életében a magyar kormányok ellen harcolt  ült 
államfogházban is , de ettől még nem lett a kortársak által szabadnak nevezett Románia kritikátlan 
hódolója. Világosan jelzi ezt egy 1907-es cikke, mely valójában az ünnepelt bukaresti történész-
hez, Nicolae Iorgához írott levél. Indítóoka Iorga egy akkor megjelent cikke, melyben megrója 
az erdélyieket, hogy túlságosan bíznak saját erejükben, Romániától pedig nem várnak semmit. 
Slavici siet ezt levelével megerősíteni, hiszen nemcsak személyes tapasztalatai (volt alkalma szert 
tenni ezekre a bukaresti évek alatt), hanem egyszerű román földijei benyomásai is ezt támasztják 
alá. Mikor 1906-ban paraszt ismerősei megtekintettek egy bukaresti kiállítást, a környező falvakat 
is bejárták, majd nem győztek „tiltakozni” a romániai hazafias propaganda ellen, mondván, az er-
délyiek az ottaniaknál minden szempontból magasabb szinten állnak. Slavici rámutatott a romá-
niai parasztság nyomorára, degenerálódására, a hit válságára, a papság lezüllésére, az elit romlott-
ságára, a kortársak által magasztalt magaskultúra felszínességére. Erdélyben, Magyarországon, a 
Bánságban és Bukovinában ez nem áll fenn (legfeljebb az elzsidósodott területeken, teszi hozzá), 
s még kulturális szempontból is regáti testvéreik felett állnak. Általános meggyőződésük szerint 
semmit nem várhatnak Romániától: „Az ottani [erdélyi] románoknak nincs mit tanulniuk az itte-
niektől, s Isten óvja őket attól, hogy ugyanilyen állapotba jussanak.” Érdemes összevetni ezt Kós 
Károly fenti, Magyarországról alkotott ítéletével. Iorga nem is próbálja cáfolni e látleletet, csak 
konstruktív hozzáállást kér: az erdélyiek feladata az, hogy mutassanak rá a bajok okaira, közösen 
próbáljanak javítani rajtuk. Ismét Ady cikkére utalunk, mely szerint „úgy gondolom, meg kellene 
próbálni Kazinczyval Erdélyből kiásni, ha élt s megtermékenyíteni, megszaporítani azt a magyar 
típust, mely nem medve, holott Erdélyben több a medve.”

Slavici már a fordulat után kiadott könyvében emlékeztetett rá, hogy a modern román kultú-
ra az erdélyi tanárok érdeme, Romániában a bizánci és a francia hatás következtében a „felülhelyezett 
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réteg” (o pătură suprapusă, Mihai Eminescu kifejezése az elidegenedett uralkodó osztály meg-
határozására) eltávolodott a néptől. Ha ez a szakadék tovább mélyül, az egész nép ebbe a hely-
zetbe süllyed. Számos példát hoz fel az Ókirályság romlottságára. Egy barátjától értesül, hogy 
a bukaresti Nemzeti Színházban maró gúnnyal, jobb esetben közönnyel fogadják az erdélyiek 
benyújtott darabjait. Az egyik bizottsági tag egyenesen ökörnek titulálta az erdélyi parasztot, aki 
mindig mindent kétszer mond el. Állítólag Slavici darabját is nullának minősítették, s közben 
az erdélyi tájszólást is nevetség tárgyává tették. De ez nem csoda  írja az informátor , hiszen a 
hatvanfős bizottságban ő az egyetlen erdélyi, a többiek pedig jórészt nem is románok, hanem 
zsidók, görögök, örmények, bolgárok. Utólag maga Slavici is úgy értékeli romániai tartózkodását, 
hogy idealizmusával, őszinteségével nem illett bele a bukaresti társaságba. A fentiek ismeretében 
nem csoda, hogy könyvében határozottan visszautasította a romániaiak aspirációit az erdélyiek 
politikai, kulturális vezetésére.
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