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A Nagy Háborúra való visszaemlékezés kezd divattá válni. Ami igazán 

szomorú, hogy száz év után a világ történetírás és zsurnalisztika terén éppúgy 

két ellenséges táborra oszlik, mint annak idején, s ezen Ferenc pápa sem tud 

segíteni. Előadásomban a vesztes fél elfogultságával, de tárgyilagosan 

megpróbálok e korból három arcképet, három világlátást felvázolni. Az első 

Tisza Istváné, a második Ady Endréé és a harmadik egy igazi harcos 

nacionalistáé, Octavian Gogáé. S a győzteseknek „köszönhetően” ő az, akinek 

szellemisége ma is rányomja bélyegét a magyar-román viszonyra, lévén kedvelt 

tananyag a román iskolákban. 

 

 TISZA ISTVÁN bismarcki ember volt. A Németországot erővel és 

okossággal egyesítő vaskancellárt példaképének tekintette. Európai egyensúly, 

gazdasági felvirágzás és szociális reformok – a jóléti állam első formáját 

Bismarck teremtette meg –, mindezt nehéz lett volna a dualista Magyarországon 

megteremteni erély és bátorság nélkül. Tisza tudta, hogy a lehetetlent vállalja, s 

hogy maga a dualizmus sem sokáig maradhat fenn, tehát minél tovább fenn kell 

tartani. Helyzete a görög sorstragédiákat idézi. Mit hozott volna az általános 

választójog? A soknemzetiségű királyság részekre hullását. Mit jelentett a 

parlamenti végtelenített vita, az obstrukció? Gyengülő hadsereget egy 

beláthatatlan európai bonyodalom, a végzet előestéjén.  



Két éve olvastam Tamás Gáspár Miklós egy írásában, amelyben a költő 

egy 1912-ben írott cikkére hivatkozott, hogy ezt a végzetet Ady Endre előre 

látta, sőt, ő volt a történelmi Magyarországon az egyetlen látó ember. 

Szofisztika – TGM stílusában. Ha csak a gazdaság világát vesszük górcső alá, a 

politikus Tisza jól látta e végzet gazdaságba nyúló szálait; a két háború közt 

nálunk is közkedvelt H. Van Loon szavaival: e végzet disznólábakon osont. A 

magyar–szerb sertésháború s a szerb disznók behozatali tilalma kiélezte a 

viszonyt Szerbiával, s Ausztria–Magyarország mindent megtett, hogy a szerb 

királyság ne jusson levegőhöz, azaz ne jusson el az Adriáig. Ennek köszönhette 

önállóságát a monarchia segítségével a török birodalomból kiszakadó Albánia: a 

két világháború közt ezt a kiszorítósdit Mussolini Olaszországa folytatta. A 

balkáni háborúk során az is felmerült, hogy mivel az oszmán birodalomnak és a 

monarchiának is egyformán súlyos veszélyt jelentenek az orosz aspirációk a 

Balkánon, nekünk a törökök mellett kell hadba lépnünk. Tisza ellenezte ezt, 

véleménye szerint inkább az új, oroszbarát balkáni kormányokat kell 

diplomáciai úton jó irányban befolyásolnunk. A szabadelvű Tisza 

győzedelmeskedik a reálpolitikuson.  

A másik gazdasági konfliktus-forrást a gabonakereskedelem jelentette. Az 

erdélyi havasok és a Fekete tenger közötti nagy síkság majdnem olyan nagy 

éléskamra volt, mint Ukrajna. Bukarest kis Párizzsá válásában a gabonának nagy 

jelentősége volt, s a vetélytárs a kivitelben épp a dualista Magyarország volt. 

Tisza gazdasági tanulmányait olvasva látjuk, hogy a magyar 

gabonakereskedelem elsőbbségét épp a dualista szerkezet és a német 

birodalomhoz való jó viszony biztosította. 

Érdemes néhány szót ejtenünk a bécsi Belvedere palotáról is, ahol a 

trónörökös szinte az összes magyarellenes és nagyreményű nemzetiségi 

politikust összegyűjtötte. S nemcsak Ferenc Ferdinánd és munkatársai 

szövögették a terveket a történelmi Magyarország felosztására, hanem Czernin 

gróf és bizalmasa, gróf Schönborn bukaresti követ sem tartották 

elképzelhetetlennek, hogy a románok valamilyen módon betagozódjanak a 

monarchia kereteibe, ha területi engedményekhez jutnak Erdély földjén.  Ijesztő 

kép: Trianonban azt hajtják végre a győztesek, amit a trónörökös Belevedere-i 

tanácsadói kiterveltek. Többen közülük aztán miniszterelnökségig is 

emelkedtek: Milán Hodzsa Prágában. Vaida-Voevod és a pátriárka, Miron 

Christea Bukarestben. Szerencsejátékosok voltak, és sikerült bankot 

robbantaniuk. 

 Tiszáról szólván Hornyik Miklós, nemrég elhunyt kiváló írónk azért 

minden nagyrabecsülése ellenére leszögezte, hogy „a legfontosabb kérdésben 

nem volt következetes, mert jól ismerte a nemzetközi katonai viszonyokat, s 

okkal tartott az Erdélyt fenyegető román betöréstől, de végül 1914 júliusában 

mégis hozzájárult a Szerbiához intézendő ultimátum elküldéséhez.” S ha 

lemond, s így tiltakozik? A közös hadsereg egyik altábornagyát, Alexander 

Krobatint idézném: Tisza lemondása már akkor egyértelmű lett volna a 



monarchia összeomlásával. Miközben Ady arról ír, hogy nekünk forradalmas 

paraszt, új Dózsa György kell. Azt hiszem, éppúgy félreismerte a kort, amelyben 

élt, mint jó harminc évvel később Bibó István a sajátját, amikor azt hitte, hogy a 

rövid életű koalíciós korszak a szabadság rövid időszaka volt Magyarországon. 

A Tisza-ellenes sajtóvélemények nem kis szerepet játszottak abban, hogy 

őt a Nagy Háború kirobbantójának tartják. S amikor az őszirózsás 

forradalomban megölték, a sajtó vagy hallgatott, vagy megértőnek bizonyult a 

„népharag” iránt. S az ellenforradalmi időszak során a gyilkosai ellen indított 

per nem adott egyértelmű választ arra, hogy a Nemzeti Tanács által 

megszervezett, előre eltervezett gyilkosság történt, vagy csak az események 

szerencsétlen kimeneteléről, egyfajta „népi” leszámolásról beszélhetünk. A 

baloldal egyik kiváló történésze, a „károlyista”, pontosabban a párt 80-as 

évekbeli Károlyi kultuszának mentora, Hajdú Tibor koncepciós perről beszél: 

bizonyos dolgokat ugyanis szándékos hallgatás övezett. Ide illik történelmi 

alulnézetből a gyilkosságban elmarasztalt Sztanykovszky zászlós története. A 

délszláv származású zászlós 1937-ben szabadult a szegedi Csillagbörtönből, 

belép a nyilas pártba, 1944-ben pedig a kommunista pártba. Járási 

rendőrkapitány lesz Szegeden, majd korruptsága miatt leszerelik. A párt nem 

hagyja magára: pályafutását a fóti gyermekváros gondnokaként fejezi be. 

 

ADY ENDRE mint zsurnaliszta inkább mondható hamis prófétának, mint 

látó embernek. Féja Géza 1936-ban adatta ki Jóslások Magyarországról címmel 

a költő válogatott írásait. A kötet alcíme: Tanulmányok és jegyzetek a magyar 

sorskérdésekről. Féja azoknak szánta a válogatást, akik a népi mozgalom 

lázában új országalapításon törték a fejüket, s az előszóban kiemelte, hogy „az 

országalapítás kísérleti útja pedig a honi végzetek szerint mindig a szellemi 

forradalom volt.” A magyar történelem ilyetén idealisztikus felfogása a 

Martinovics páholytól a Révai József-féle marxista „nemzeti” kánonig egy ívet 

fut be, s elemei jól kimutathatók Ady publicisztikájában. Ha hihetünk Raffay 

Ernő forrásfeltáró munkájának, bizonyos értelemben az író még másolt is, nem 

egy gondolatának előzménye megtalálható a páholyok jegyzőkönyveiben vagy 

levelezéseiben. A kanonizált hősök, Dózsa György, a 16. századi prédikátorok, 

Martinovicsék, a liberális Eötvös József, Táncsics Mihály és Petőfi Sándor 

egyfajta szellemi magaslatról állnak szemben az úri Magyarországgal.  A „bihari 

Isten”, Tisza ennek a halálra ítélt világnak az embere, aki hazaérvén „Gesztre, 

előkészíti a kalendáriumot, melynek két év előtti ősébe bejegyezte volt, hogy a 

szabadelvű párt megbukott …, s bevezeti szépen a kalendáriumba: a vármegyén 

mi győzünk”.  

Csakhogy a vármegye jelentette évszázadok óta az önkormányzati 

szabadság érvényesülését a központi, többnyire idegen hatalommal szemben. S 

Ady szerint – Jászi Oszkárnak a nemzeti állam kialakulása és a nemzetiségi 

kérdés című munkájáról írott recenziójára gondolok – a magyar fejlődés 

elindításának „archimédeszi pontja” épp a vármegye és a nagybirtokos 



oligarchia szétzúzása. Egy évvel később, 1913-ban a Szabad Gondolat c. 

folyóiratban pedig azt is hozzáteszi, hogy a „vezető intelligencia” kicserélése 

ugyancsak szükségeltetne.  (A magyar szélsőbaloldal erre 1919-ben tesz majd 

kísérletet egy félig megszállt országban.)  Ady pedig mintegy vértelen 

forradalomban élvén írja, hogy „az orosz diák válhat pogromistává vagy 

nihilistává, az olasz készülhet hódításra vagy korrupt érvényesülésre , a francia 

minden lehet, a német sörözhet és hódíthat, a román harcolhat a minden 

románok egyesüléséért – nem folytatom. Az új magyar diáknak, a magyar 

ifjúságnak, a Galilei Körnek száz letiport szabadság, a száz szép életlehetőség 

szabja meg mennyeien útját és célját.” Megjegyzem, ha kávéházban élt volna, 

ilyen vérszegény lett volna Mahatma Gandhi programja. A fiatal, progresszív 

értelmiségnek ez a szellemiek mögé rejtőzködő, de a gyűlölséget sem kizáró 

életfelfogás súlyosan megbosszulta magát, olyan jelentéktelen egyéniségeket, 

amilyen Károlyi Mihály gróf vagy Rákosi Mátyás volt, képesített nagy és 

végzetes politikai szerepre 1918–19 során. 

Nem volt megváltás. És jött a román megszállás szégyene. S a 

proletárdiktatúra bukása után egy olyan vesztes baloldal, amely két évtizeden át 

az ellenforradalmi atrocitásokból és a magyar valóság pellengérre állításából 

akart megélni. Mennyire más a konzervatív irodalmár, a Vörösmarty költészetét 

annyira szerető Riedl Frigyes ítélete a bukás után: ahogy Chaironeiánál a görög 

világ, a Piávénál a magyar világ esett szét. 

 

S színre lép OCTAVIAN GOGA, a parvenü. Egy szegény erdélyi román 

pap fiaként születik, s gazdag emberként, a csucsai Boncza kastély 

tulajdonosaként hal meg. Harcos irodalmár, az irredenta Astra kör titkára és a 

Tara Noastra (A mi országunk) s a Lucefaraul (Hajnalcsillag) szerkesztője. Ott 

találjuk a román honfoglalást előkészítő Liga Culturálában, aztán szerkeszti a 

Tribunát is, és megmosolyogja az öreg Ioan Slavicit, aki 19. századiasan merev 

volt erkölcsi nézeteiben és naiv. Nem véletlen, hogy Nagyrománia létrejöttekor, 

mint „árulót” – osztrák–magyar szimpátiái és a Bukarest megszállása idején 

játszott közvetítői szerepe miatt – a rosszhírű Vacaresti börtönébe dugják, más 

„kollaboránsok” társaságában. Herczeg Ferenc, aki a váci államfogházban 

egykor vele együtt raboskodott, úgy emlékezett rá, hogy megértő volt irántunk, s 

három olyan magyar intézményt sorolt föl rabtársainak, amelyek minden kritikát 

kibírtak. Herczeg Ferenc tanúsága szerint ilyennek látta Slavici a királyi kúriát, a 

csendőrséget és a központi tejcsarnokot. 

Goga, a parvenü az irodalom berkeiből kilépve a nagypolitika terén tűnik 

fel. Másodszor házasodik, s egy pénzember lányát veszi el, majd a háború során 

Avarescu tábornok, Románia hősének, a marasesti csata győztesének tanácsadói 

közé kerül. Lázít Magyarország ellen, ahol távollétében halálra ítélik, s végül ott 

van Párizsban, ahol eldől, hogy a román királyság 102 négyzetkilométert kap az 

ezeréves Magyarország testéből. Volt kulturális miniszter, belügyér s végül a 

második világháborút megelőző utolsó békeévben, a nagy romániai belpolitikai 



válság idején a király, II. Károly őt nevezi ki az ország miniszterelnökévé. A 

sors torz fintora, hogy Goga felesége a húszas években a Nagykörút egyik 

bérházában viceházmester, ahol fiukat egy újságriport szerint magyarnak 

nevelte. 

A magyar irodalomtörténetbe Goga mint Ady barátja s a korabeli fővárosi 

irodalom s egyáltalán a magyar szellemiség bírálójaként vonult be. Az 1913 

januárjában a Romanulban megjelent hírhedten híres írás előtt 1912-ben már 

sajtóvétségért s nemzetiségi izgatásért államfogolyként megjárta a szegedi 

államfogházat, s két hónapra szóló bebörtönzése idején hívei tüntetést 

szerveztek Ady kedvenc városában, Nagyváradon.  

Mielőtt a Romanulban kifejtettekre rátérnék, érdemes megvizsgálnunk, 

mit is jelentett államfogolynak lenni a régi Magyarországon? Úri bánásmódot, 

kiváltságot. Az államfogságra ítélt delikvensnek más elképzelése volt a jövőről, 

mint az állam képviselőinek, s átlépte azt az igen tág határt, amit a politikai 

porond biztosított számára, s vétke már a büntetőtörvények hatálya alá esett. Ha 

jelzőt kellene keresnünk a vétkes mineműségének kihangsúlyozására, a 

„politikai” megtévesztő lenne. Maradjunk Krúdy Gyula megállapításánál – aki 

Herczeg Ferenchez hasonlóan párbajvétségért lett elítélve –, hogy az állam- 

vagy státusfogoly úri fogoly volt. Szegeden, a Csillagbörtön igazgatója alá 

rendelt Vasas Szent Péter utcai államfogházban készült a népvezéri szerepre 

Ondrej Hlinka, az egykori csernovai plébános és Kun Béla is. Kun és Goga 

Adytól nyilvános, elvtársi üdvözletet kapott, Slavici pedig – váci időzésének 

köszönhetően – státusfogságának egy bájos leánykát, akit Laviniának 

kereszteltek el. Valószínűleg a státusfogság liberalizmusának is része volt 

abban, hogy a Gogában munkálkodó tettvágy a szabadulás után a korabeli 

magyarság erkölcsei iránti megvetésben törjön ki. Hogy milyen kemény volt az 

ókirálysági Doftana vagy éppen Vacaresti börtöne a Vasas Szent Péter utcai 

házhoz képest, arról épp Slavici fog majd beszámolni a húszas évek elején írott 

visszaemlékezéseiben: keménységük és romlottságuk a török fennhatóság 

évszázadait idézte. 

   De lássuk a Romanulban megfogalmazott vádakat. Durván: Goga 

lezsidózza a magyar irodalmat. Az Erdély tiszta, móc havasaira és a román 

népballadák szigorú lejtéseire oly büszke költő a magyar irodalom végzetes 

meggyengüléséről beszél, s hogy Budapest semmi más, mint egy furcsa, zsidó 

identitású kis New York. Nincsenek igazi magyar írók, nincs irodalmi hitvallás, 

ám a dualizmus kapcsán vannak jogtalan és túlzó nemzeti követelések.  Az igazi 

magyar hangok annyira eltűntek, hogy új irodalmi honfoglalásra lesz szükségük 

a magyar íróknak, s a román írástudó akkor cselekszik helyesen, ha visszamegy 

népe körébe, a fenyvesekkel teli erdélyi hegyek közé, hogy a románság 

megváltásán munkálkodjék. A románok ellensége a zsidó – ez a költő végső 

konklúziója. S amikor 1938-ban kormányfőként a New York Times 

újságírójának nyilatkozik, akkor sem tud mást mondani, mint azt, „hogy a zsidó 

probléma régi itt, és ez egy román tragédia.” 



Ady válaszol a Nyugat 1913. május 16-i számában. Bár van olyan írása, 

amelyben az új, modern Budapestet Európa Kairójának nevezi, „tarka, lármás 

monstre-mulatóhelynek”, sőt, hogy „életünk érdekes vegyülése a Balkánnak és 

Amerikának”, elutasítja a gogai antiszemitizmust. „Ismeretes, majdnem 

fanatikus románbarát vagyok – írja –, s összehozván Ignotusékat Gogával, 

„bizony Isten, még cigányoztunk is”.  Aztán jön egy zseniális, Hornyik Miklós 

kényes ízlését is kielégítő mondat: „A román zsidógyűlölet majdnem bizáncian 

szép.” S utána: „Nem esküszöm, hogy a romániai katonaság nem veheti el 

valahogyan, egyszer tőlünk Erdélyt …” Még hat év sem telik el, s a csucsai 

kastély lakója – aki majd úgy dobja be „Távol a csatatértől” című, a Világ 

folyóiratban nyitott rovatának jegyzeteit a pesti vonat postakocsijába, mint egy 

száműzött –, kiterítve fekszik a szocialisták díszravatalán Pesten, s a székely 

hadosztály konok ellenállás után feladja Csucsát. Az új földesúr Octavian Goga, 

a pópafi. Ady temetése pedig az első olyan temetés Magyarországon, amelyen 

keresztül egy baloldali hatalom üzen a népnek; más, hatalomátmentő 

hangsúllyal, 37 évvel később, Rajké, 1988-ban pedig Nagy Imréé fogja követni. 

Egykori tanárom, Antall József nem véletlenül jegyezte meg, hogy az utóbbi, a 

Hősök terén rendezett gyászünnep valójában a moszkvai rítust idézte, ha a 

szónoki üzenetek ezt eltakarták is. 

„Isten csak egyet teremtett a magyarság javára, a zsidót. Zagyva, álmos 

vérünk, s sötét keletiségünk ellen adatott ellenméreg ez a veronál.”  Ady válasza 

egyértelmű: honunkban fölösleges, sőt káros a zsidóság negatív szerepéről 

vitatkozni. A zsidóság mint gyógyír kell nekünk, de kell a Korrobori őrült 

násztánca is, ahol a távoli ausztrál törzs női  – mint a mi zsidóink – forgatják a 

zeneszerszámokat, s roskadásig táncoltatják a törzs férfinépét, azaz minket, 

magyarokat. A Kazárföldön írójáról, Bartha Miklósról egyfajta lenézéssel 

beszél: „A Bartha Miklósok okkultizmusa borong a világon.” Pedig érdemes 

idéznünk az 1848-ban Rugonfalván,  Erdélyben született  író és országgyűlési 

képviselő egy 1903-as beszédének – A kazár bevándorlás – néhány részletét, 

hogy lássuk, nem a borongó antiszemita, hanem a józan szociográfus 

megszólalása volt ez is. Kazárföldön, azaz a Felvidék kárpátaljai részén és 

Máramarosban a kereskedelem 9/10-e zsidó kézen van – így Bartha – s 

egymillió zsidó él Magyarországon. Az egymillióból 400 ezer Kazárföldön 

található, s hozzáteszi: „A bevándorlás Isten átka is lehet”. „A Felvidéknek az a 

része, ahol a kazárok laknak, egy rémes bűntanya...” Merő hipokrízisből nem 

mondjuk ki – folytatja –, hogy galíciai, romániai vagy orosz zsidót nem 

engedünk be. Ezt addig tesszük, „míg végre el nem áraszt teljesen egy 

semmirekellő proletariátus”, amely – teszem hozzá – a háború alatt a Galíciából 

menekült, osztrák állampolgársággal rendelkező táborlakókkal és befogadott 

menekültekkel tovább duzzadt, s a proletárdiktatúra egyfajta, még Ady 

magyarjainál is „sötétebb keletiségű” népi hátterét adta.  

Az ijesztő az egészben az, hogy a Vasgárda – amelynek történetére 

később térek ki –, szóval a Vasgárda felfutásakor, 1930-ban a román 



fennhatóság alá került Máramarosban és a Szatmárnémeti mellett fekvő Borsán, 

ahol 26 ezer román mellett négyezer zsidó élt, ugyanaz a zsidó uzsora működött, 

s ugyanazok az indulatok feszültek, mint a dualizmus idején. A gyújtogatások és 

etnikai konfliktusok során szemlélődő és tudósító újságíró ugyanazt a nyomort 

és kiszolgáltatottságot, ugyanazt a bűntanyát találja, mint amiről a Nagy Háború 

előtt az Ady által okkult borongásban találtatott magyar országgyűlési képviselő 

beszélt. A borsai pogromhangulat átcsapott a máramarosi havasi románságra, 

amelynek szociológiai zsákutcájáról már Bartha is értekezett, és amelyet a zsidó 

uzsorások változatlanul kiuzsoráztak. Alexandru Vaida Voievod, a Maniu 

kormány belügyminisztere – aki már Ferenc-Ferdinánd Belvedere-i 

udvartartásában megismerkedett a felsőbb körök antiszemitizmusával, s derűs 

tisztelettel tekintett az antiszemita bécsi polgármesterre, Karl Luegerre – 

ekkortájt jelentette ki, hogy Moldova is már elzsidósodott, s jön Bukarest és 

Besszarábia, s hogy a román falu antiszemita: nem szocializmust, hanem 

pogromot akar. A román kormányzat tartott attól, hogy a borsai zsidók házainak 

felgyújtása után – bár a tettesek kilétét nem tisztázták –, a vasgárdisták országos 

pogromot robbantanak ki, ami az 1907-es nagy parasztfelkelés tanúsága alapján 

a bojárok kastélyaira éppoly veszélyt jelentett volna, mint a zsidó 

kocsmárosokra és bérlőkre, a népi düh ugyanis nem állt meg náluk. Adysan 

szólván, egy újabb, kései Dózsa-háború réme lebegett a fejük fölött. 

Nem akarok, nem tudok ítéletet mondani, de Vaida Voievod, magyarosan 

Vajda Sándor egykori magyar parlamenti képviselő pályafutásában az a 

„majdnem bizáncian szép”, hogy a román királyság bukása után s a szovjet 

modellre való áttérés sulykolásakor nagyszebeni házi őrizetében azon 

elmélkedett, milyen gazdaságos és hasznos lehet a román parasztságnak a 

szocialista nagybirtok és a kolhoz. S Goga is milyen nagyívű pályát futott be 

Petőfi és az Ember tragédiája fordítása után, amikor a Mein Kampf fordításába 

kezdett, s 1938-ban azon morfondírozik, „hogy túl sok zsidónk van 

Romániában”. A történelem magyarországi normatívái mások. TGM-et már 

említettem: neki Ady jósszerepe annyira tetszett, hogy többi kortársától, még 

Tisza gróftól is megtagadta a jövőbe látás tudományát. A vele haláláig egy 

csapatban játszó újliberális történész, Szabó Miklós pedig azt fejtette ki, hogy 

igazi, klasszikus fasiszta mozgalom Európa eme délkeleti felén (értsd: Balkán) 

csak Romániában és Magyarországon alakult ki, s mindkettőben csakis azért, 

mert az elavult, archaikus nagybirtok határozta meg mindkét országban a nép 

életét s szülte a nagyvárosi nyomort. Tetszetős, nem? Csakhogy ez a szép 

elmélet akár azon is összeomolhat, hogy a nagy gazdasági világválság idején 

nyilvánosságra hozott statisztikák szerint Románia egész Európában az első 

helyen, a világon pedig Chile, Kelet-India és Egyiptom után a negyedik helyen 

állt halálozás terén. Ez is azt mutatja, s utaltunk már rá az 1907-es 

parasztlázadás kapcsán, hogy a történeti óra tőlünk délkeletre egyfajta kései 

középkort mutatott: Dózsa a 20. században igazi, véres kísértet volt a regátban.  

S amikor a kapitány, Codreanu lovascsapatával s a csatlakozó paraszt 



sokasággal járni kezdte a román vidéket, éppúgy volt mondható karizmatikus 

fasiszta vezérnek, mint paraszti, népi hősnek. 

Goga arcképe tehát nem lenne teljes a Vasgárda története nélkül. Az 

alapító az ifjú és szép Corneliu Zelea Codreanu iasi, azaz jászvásári jogász 

tanonc, ügyvédkedő nemzeti forradalmár. 1927-ben alapítja meg a Garda de 

Fiert, a Vasgárdát, amelynek ideológiáját fajelméletbe oltott vallási 

ortodoxiának is nevezhetnénk, s amely a társadalmi megváltás utáni vágyat 

gyűlölettel vegyítve a kardot rántó Krisztust hirdette.  Rohamosztagosait 3–9 fős 

csoportokba szervezte, amiket fészeknek nevezett. Ezek a gyorsan s csak felülről 

mozgatható csoportokhoz hasonló sejtek feltűnnek majd az algériai felszabadító 

háborúban s más arab harci  mozgalmakban is. A fészkek tagjai alkották 

Codreanu kapitány szavaival Mihály arkangyal légióját, lévén Mihály arkangyal 

a mennyei seregek fejedelme, aki büntető kardját Mózes holttesténél a Sátán 

mellének szegezi. Az arkangyal a román megváltás narratívájában egy politikai 

látomás beteljesítője. Milyen félelmesen vonzó kép ez a reálpolitikus és balladás 

költő, Octavian Goga számára, mintha csak a madáchi Tragédia újabb jelenete 

lenne a román feltámadás! Igaz, ebben a jelenetben a bűn hordozója, a Sátán 

népe a zsidó és a magyar. Nézzük a románokat nagyon nem szerető Ilja 

Ehrenburg erről 1946-ban, az Európa országútjain című kötetében írott sorait: 

„Láttam zsidó pogromra és az erdélyi magyarok megsemmisítésére uszító 

terrorista röpcédulákat”, s arról is tudósít, hogy az oroszokat ugyancsak szent 

gyűlölettel gyűlölő Ion Antonescu tábornok „Nagy Romániához akarta csatolni 

a Krimet” is. „A fasiszta számára csak egy a fontos – így Ehrenburg, Sztálin 

íródeákja –, hogy ő a dáko-románok utóda, pedig ő maga se tudja pontosan, mit 

jelent ez a modern szakkifejezés.” Megjegyzem, a tábornokot épp Goga vette be 

kormányába, majd lett a vasgárdisták felkelésének leverése után az ország 

teljhatalmú ura.  

Most pedig következzék egy újabb közjáték. Bosnyák Zoltán nevét 

bizonyára hallották. A magyar zsidóság kutatójaként a szélsőjobboldal egyik 

kulcsembere volt, s a háború után halálra ítélték, majd az ítélet kimondása után 

Rákosiék megbízták azzal, hogy mérje fel a holocaust után megmaradt zsidó 

közösség állapotát, rejtett vagy valóságos céljait. S mivel Moszkvában nagy 

cionista per volt készülőben, javaslatokat kértek tőle a zsidóságot érintő 

megszorító intézkedésekre. Az inga azonban lengett – lesz-e monstre per, nem 

lesz? –, így majd hét év fogság után kivégezték. Bosnyák Erdély 1938-ban című 

írásában Goga hatalomra jutását döntő fordulatként értékelte. A 

szabadkőművesek befolyása alatt álló liberálisok után végre egy jobboldali, 

nacionalista és antiszemita kormányt nevezett ki a király – értékeli –, amely 

kocsmaengedélyek tömegét vonta vissza, nagy liberális lapokat tiltott be, s 

mélyen belenyúlt a csalárd kereskedelmi életbe. Két hónap után szovjet, angol 

és francia nyomás alatt II. Károly kénytelen felmenteni Gogát, aki agyvérzést 

kap, majd viszonylag fiatalon meghal. Az antiszemita kurzus azonban megy 

tovább még akkor is, amikor Codreanu és 13 társa „menekülés közbeni” 



lelövését a királyi belügyminisztérium bejelenti. Gyakorlatilag 1941 januárjáig 

kettős hatalom van az országban, a Vasgárda az egyik, Antonescu tábornok és a 

hadsereg a másik a két egymásnak feszülő erő közül. Amikor Codreanu utóda, a 

fanatikus és kegyetlen Horia Sima kapitulál a tábornok előtt, a katonai diktatúra 

a légióra is ráteszi a kezét.  

Hogy miért szövöm mégis tovább ezt a Nagy Háború kereteiből időben 

oly kilógó történetet? Mert ezen keresztül érthetjük meg a gogai nacionalizmus 

máig ható jelentőségét. Az 1945 után népfrontos, majd kommunista kormányzat 

is felhasználja a gárdistákat; volt, akit látványosan kivégeztek, volt, aki 1964-ig, 

a romániai nagy amnesztiáig börtönben ült, mint a Betyár Pópa, a borsai 

eseményekben feltűnt „démoni” pap, vagy volt olyan is, aki a kommunista 

pártban ügyködött tovább. Megjegyzem, a börtönmemoárokat olvasva kitűnik, 

hogy a politikaiak közt a legkegyetlenebb s legaljasabb szerepet a vasgárdisták 

játszották.  

 Kocsis István, a román történetírás talán legjobb ismerője a Trianoni 

Szemle 2011. évi 4. számában kifejtette: amit Georgiu Dej és Nicola Ceausescu 

diktatúrája idején a hatalom igazi gyakorlói valóban komolyan vettek, az a 

dákoromanizmus eszményeinek, céljainak életben tartása volt, s ebben teljes 

sikert értek el. A cél az egynemzetű Románia megteremtése volt, amit Dej 

burkoltan, s egykori ifjú cellatársa, Ceausescu 1965-ös hatalomra lépésétől 

nyíltan képviselt. Idézem Kocsist: „Az ő engesztelhetetlen és kérlelhetetlen ura 

sem volt más, mint a dákoromanizmus nevű nemzeti-faji ideológia.” 1989-es 

bukása után a dákoromanizmus apostolai – megváltozott módszerekkel – mind a 

mai napig dolgoznak „Nagy-Románia álma megvalósításán”, nekünk pedig 

marad a vesztes, a bibói töprengés a kelet-európai történelem zsákutcás voltáról. 

Ennek az álomnak s győzelmeiknek „köszönhetően” a román nemzet s a 

„nemzetcsináló” értelmiség nem ismer történeti zsákutcát. Csak zárójelben: az 

utódállamok mindegyikére ez a jellemző. Ha például a horvát történelmet 

bemutató múzeumi tárlatokat Zágrábban megnézzük, kiderül, hogy az I. és a II. 

világháborúban s a jugoszláv néphadsereg és a szerbek elleni nemzeti 

felszabadító háborúban is a horvátok a győztes oldalon voltak. Cinikusan, az 

utolsó győzelem alkalmával a kezüket mosván azt is nyugodtan mondhatják, 

hogy a szerbek a Krajina kiürítésével egy etnikai öntisztogatást követtek el.  

Folytatom: ugyanakkor Bukarestből Párizsba vetődve – mint Cioran, 

Ionesco vagy Eliade – a román intellektuel nemcsak felmentődik zavaros faji 

álmainak bűne alól, de a franciák szkeptikus gondolkodásának képviselőjeként a 

híres párizsi akadémia etalonjává válhat. Kit érdekel, hogy Cioran lángolt 

Codreanuért – akit ma ortodox papok szeretnének szentté avatni –, s hogy a 

Vasgárda ideológusa volt? Az a majdnem bizáncian szép gyűlölet – elvetvén a 

zsidóellenességet – az európai filozófia csúcsaira jut, Romániában pedig 

Antonescu nemzeti hőssé lesz és szobrot kap, s köztereken, utcákon olvasható a 

neve. Az Angol Pázsit című Hornyik opuszban több más balkáni bohóság 

mellett bizarr sorok találhatók utódáról: „Jusson eszünkbe egy pillanatra a 



Conducator, Nicolae Ceausescu. A végóráit rögzítő aranyfüstmentes 

videofelvétel. A pillanat, amikor a vérnyomását mérik a kivégzés előtti 

percekben. Ettől lettem rosszul, nem az élettelen test látványától.” Akár egy 

ionescói abszurdból vágták volna ki … 

 

 

Három megjegyzés a hozzászólások alapján: 

 

1. A Schönborn család 1701-ben kapta meg a birodalmi grófi címet, s lett 

a Rákóczi szabadságharc leverése után a kárpátaljai Rákóczi birtokok ura. Az 

1890 és 1895 között Tudor stílusban épült beregvári kastélyuk a régió egyik 

legszebb műemléke. Kapcsolatuk a zsidó pénztőkével köztudomású volt, s 

Masarykék a csehszlovák földreform során is kesztyűs kézzel bántak velük. Ady 

is „finomkodott” velük, holott a régi Magyarország talán legnagyobb oligarchái 

voltak. 

2. A legtöbb támogatást az emigránsok a szabadkőműves Masaryk 

elnöktől kapták, akit a levéltári dokumentumok szerint gyanús szálak fűztek az 

amerikai hírszerzéshez, külügyminisztere, Eduard Benes pedig Sztálin ügynöke 

volt. Egyáltalán nagy kérdés, hogy a cseh és a román páholyok – amelyekben 

ugyancsak sok vezető s kormányba került politikus található– miért lehettek 

nacionalisták, míg a mi zsidó többségű páholyaink tagjai inkább csak 

világpolgárok, haladók, sőt internacionalisták? 

3. Neje, a matuzsálemi kort megért Veturia Goga (1883–1979) a román 

kommunista államtól komoly nyugdíjat kapott, s a csucsai Goga mauzólemban 

férje mellett kapott végső nyughelyet. 

4. Ehrenburg és a román holocaust kutatója, Matatias Carp is mintegy 

félmillióra teszik a vasgárdisták és az Antonescu rezsim alatt megölt zsidók 

számát. Joseph Göbbels megjegyzi, hogy a birodalom román barátai e téren igen 

barbárok voltak, a németeknek – így a propagandaminiszter – civilizáltabban 

kell e kérdést megoldaniuk. Elég elolvasni Curzio Malaparte Kaputtjának a iasi 

pogromról szóló fejezetét, milyen középkorias, barbár vidámsággal ment az 

öldöklés, mint egykor a nagy ukrán hetmanok korában. 

5. Nemrég beszélgettem a Dráván épült perlaki erőmű üzemcsatornája 

mellett helyi horvát tisztségviselőkkel, s bor mellett nevetve mondták, a Krajinát 

a Vihar hadművelettel felszabadító Anton Gotovina nemcsak horvát tábornok s 

igazi hős volt, de volt idegenlégiós, testőr Le Penéknél és ki tudja még mi 

minden. Izgalmas életút, nem? De nem ő volt az a kiválasztott, akitől joggal 

félhettek a szerbek?   
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