Bsrdth Tlbor:

Romdnia 6s Csehszlov{kia geopolitikai helyzete
Ha a romiin politikai fennhattisdg ali tar'
toz6 tertiletek hegy- es vhrajzi t6rkdpet szeml6ljiik,
azonnal 6szrevessziik, hogy Romdnla kdzep€n,
hatrirt6l-hatdrig, egy szdz-szdzotven kilometer
sz6les hegyldnc, e,Kdrprltok hegyldnca htz6dik. A
hegyek 6tlagos magassiiga ezer m€ter, de a csucsok

gyakran k€tezer meter fole emelkednek. Ez a
hosszri 6s szdles hegysor elvdlasztja egymast6l
Rom{nla hCrom nagy tartom{nydt: Erd6lyt'
Moldvdt 6r Hrvrsrlf0ldet (Vdschl{t).
Erddly a Kdrpitok ol6ben fekszik es a masik ket
orszdgrfuszel csak nChfuty magasan fekv6 hig6n
szoroson St 6rlntkezik. Ezzel szemben nyugat

*

fel6 teljesen nyitott 6s a Magyar Alfold fel€
tAjdkozddik. Ez irAnyban futnak foly6i is: A
Sznmos, Kdr0* fo a Mrror, melyek valamennyien
a TiszAba dntik viztiket. A f$ldrrJz sugrlmrz{sr
szerlnt tehtt Erddly a Megyer Alf0ld rlllem{br
tertozlk.

Erd€lyt mi magyarok magunknak koveteljtik az

emlitett foldrajzi adottsdg miatt, valamint

t0rt6nelml, n6pl 6s polltikal 6rvek alapJin. A

tortenelem folyamrin ez a tdjek tobb mint ezer wig
a Magyar Kiralysag szerves resze volt. Az anyaorsziig tertileter6l a trianoni beke szakitotta le 6s
kapcsolta Romanidhoz. A masodik vilaghabor0
idej6n eszaki fele egyid6re visszatert, hogy 1947ben a pdrizsi beke ismet Romiiniinak itelje oda.
Erdely foldjdn magyar nyelvri n6preszek mfu az
6korban megtelepedtek es azok lesz{rmazfii
mind- a
folyton irjabb jovevdnyekkel gyarapiWa

-

mai napig folyamatosan ott elnek. Letsztimuk
mintegy hdrom milli6, az osszmagyarsdg k6'
zel egyotdd r€sze. RomAnia az erddlyi 6slak6

magyars{ggal szemben asszimil6ci6s politik6t
folybt, t6ltik az ember legelemibb jogait is megvonja, * igyckszik 6ket az orsz6g nem.magyarlak.
ta t{jein szCttelepiteni, Ae erd6lyl mrBymokrt r
romln poltttka ldt{lkben fenyegetl.
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Moldvs Romdnia dszakkeleti tartomdnya, a
ktils6 oldakitol a Szovjetunio hatrirdig

Kdrrpd,tok

terjed, arrinylag keskeny f6ldsAv, Oroszorszdg fele
teljesen nyitott, nincs rajta semmi termeszJtadta
vedekezesi lehet6sdg. A Havasalfolddel is csak
egy kis darabon erintkezik, a Foks{nl kapuban,

Galac 6s Foksanl k0z6tt. Ez a kapu strat6giai

szempontbtil nagy jelent6seggel bir, mert hiiborus
konfliktus idejen a rajta valo kozlekedds hls

erdRel megb6ntthat6.
Valachia, a harmadik romiin fennhatosrig aki

tartozo orszAgresz szerencsdsebb f<ildrajzi alakulat :
eszaki hatiira a Karpatok vonulatiira tdmaszkodik,
d6len az Al-Duna szeles drka vedi, kelet fele pedig
a Duna torkolata tajrin eltenil6 hatalmas mocsa-

rak. Csak eppen Moldvaval valo hatdrvonala
bizonytalan. Valachia a romilun gazdasdgi elet
kozpontja. Ott van az ipar, kereskedelem,
kOzigazgatiis stb, vezerld taja.

Romdnia beltertiletdnek geopolirikai fet6pit&6t

vizsgiilva, kittuk sok h6tr6ny6t, minden tar,
tom6nyrinak m6s irrinyba val6 t{i€lrozddCsrit.
Nincs olyan er6s vonzdsu vidilie, mely az
(xszetartozast viliigosan kifejczesre juttatnri,
ity w

ofszdg kcinnyen sz&esik tortdneti tartomrilryaila es
elveszti ftiggetlenseget. Mindezdrt Romdnia nem

tud olyan katonai er6t kifejteni, amely teruletevel
es nepessegevel ardnyban dllna. Emiatt van az is,
hogy hosszabb ideig nem tud ellendllni s h{bor6ba
csak skkor avatkozlk be, amlkor valamelylk hadvlsel6 f6l mdr liierdszakolta a ddnt6st.
Srilyosbitja Romiinia geopolitikai helyzetht az a
kcirtilmeny, hogy a Krirpritokon kivril es6 terrilete.
a ,,Reg6t", a hatalmas Orosz Birodalom d6l fele
irdnyulo strategiai tcirekvesenek ftvonal6ban
fekszik. Oroszorsz{g 6vszfizados t0rekv6se
ugyanls rz, hogy a Reg{tot 6s a Fekete-tenger
k0rtl cltcr0l0 r{k*tgot behobelezre, dc rron rzllv
t0bbr6got rhkltron kl. A romAn Elfdldek
elszlAvosittisdval lehet6ve vAlna a d6li szldvokkat

kcizvetlen osszekottetest ldtesiteni es igy
megbizhatd h6tleret teremteni au orosz stratdgiai

ftvonalak mentdn. Oroszorszae ezftiLiyi
politikrijrit meg Nagy p6ter c6r (1692-1725)

keresve. Jellemz6 erre az eltevelyedesre
1956, a
nagy magyar felkeles ideje, amid6n Romiinia
passzivitdsa m69 a nem-szakert6ket is
megd6bbentette. A konjunkt0rrihoz val6 igazodiist
miis esetben is liitjuk, Romania l9l6.ban egy
hir"

telen mozdulattal h6tbatrimadta addigi

szcivetsegeset, az Osztrdk-Magyar Monarchirit.

A
ket vikighriboru kozott a francia vezetesfi Kisantanttal k6tdtt sz6vetseget, majd azt6n Hitlerrel
kacerkodott, hogy 1944-ben azt is hiitbatd.rnadja,
amikor az oroszok fegyverei mdr elerkeztek
Romrinia hatdraihoz.r

A romdnok az orosz hatalommal valo

dsszekapcsolodrisukat termeszetes szovetkezesnek
tekintik, s annak elmelyrilesdvel parhuzamosan

Ne menj el innenl
Pull liutnnuk

Tul e hegyskon tiiig o horizont
Vidrim mez6kre ttz a napsug6r,
Itt felh6k fedik mindig az eget
s utadba bozot, komor szikla d,ll.
Megis... ne menj el, maradj itt fiam!
Ott minden 6lmod val6ra vdlnek.
Almokkal szepitjrik itt a valot...
Mosolyt d.lmodunk a gyermekarcra
s a buzafoldre viddm aratot.
Megis... ne menj el, maradj itt fiam!

A bris Eg alatt v6reid 6lnek:
Magyar kiinny, sohaj, magyar gond, b6nat.
S ha szikkit nem is gordithet karod
a bozdton 8t osv6nyt,,, azt vrighatl

Ne menj el innon, marad ltt liem!
Kis faluk mellett kicsi temet6k.,.
Benne apdid s anyriid pora,..
Visszahuzzri,k a holt szivek szived
bdrhov6 menn6l
hidd et
bdrhova.

Ne menj el innen,- marad itt-fiam!

fogalmazta meg, s az orszfug mindenkori vezetli
minden alkalmat megragadnak arra, hogy a deli
ritvonalrol a nem-szl6v lakossiigot eltiivolitsiik.

ki britor, er6s, dolgos, fiatal.

6letvesz6ly fenyegeti.t
A geopolitika utmutatdsa szerint a nagytAvlatt

Erdely b6rcein, a konnyek nyomdn
hadd csendriljcin meg egyszpr a kacajl
Ne menj el innen, maradj itt fiam!

Ebb6l eleg vil6gos, hogy Rom{nl{t ez oldalr6l

romdn ktilpolitikrinak legf6bb c6lja a szlin

veszellyel szemben valo vedekezes kellene legyen,

ami az egyetlen nem-szldv szomszddjdval,

Magyarorszdggal valo legszorosabb

egyiittmfkidest teszi szriks6gesse. E kristrllytiszta

t

ftmutatds helyett mit kitunk? Azt, hogy az ut6bbi

sziz esztend6ben a rom6n *ritpoil-tika eltert
orszdga hivatAsdt0l es a mindenkoii kon.
junkt0r6hoz igazodott, pillanatnyi sikereket

Ne menj el innen s ne menjen senki,

.

L. Ady Marlske
(Megielent Erdelyben 1929-ben, a
,,Sz i ld gt'stig" <'i trt ri ri.i sd g hu n. )
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Nyugattdl fokozatosan elfordulnak. Az oroszok
Rominirib a valo bevonul4sukkor fogadt:ik
Jusztini6n phtriarkht, aki megigerte, hogy
papsdgival egytitt az orosz t<irekv6seket fogja
tdmogatni. Ennek fejCben engeddlyt kapott a
g 6r6gkatol ikus nyu gati trij 6koz6d As 0 egyh riz
megsztintetes6re, illet6leg a gorogkeleti egyhinba
val6 beolvasztishra, ami meg is t6rt6nt. A rom6n
intelligencia, amely megel6z6leg a fasiszta
VasgArda fellegv4rB volt, kovette a papsrig 6s
katonasdg pdldAjdt Cs tomegesen beldptek a kommunista prirtba.

Ma az orosz-romftr

egyritt6les

Rominia ktilpolitikdj6nak tengelye. A rom{n
ndpess€gben nem 6l r nemzetl 6rdeknek,
szabadsdgnrk 6s f0ggetlens6gnek rz t v{gya,
amely mCs n6peket, mlnt a megyart ls, buk{sdban

ls nnggyl tosz. Romrlnlrfiban rz embereh
ldc{Iokdrt il€m merr€k h{bor0br, t*vohbbl nrgy
c6lok6rt nem halnak meg.
Csehszlovrlklf.
Cisehszlovdkia geopolitikai
helyzete k€nyesebb mint Romrinihl. Ez az orczhg
Kdzep-Eur6pdban fekszik, f6ldje mintegy ezer

-

kilometer hosszusdgban elnyulik kelet-nyugati
iranyban. Szdlessege azonban ar6nytalanul keskeny, kelet fele fokozatosan sz6z kilometerre
csokken. Vegyes lakossrigiira utalva neve inkdbb

lehetne

,,Cseho-Germano-Szlov6ko-Hungaro-

RuthCnia".

Hogyan t0rt6nt meg, hogy egy llyen furcsa
f6ldrr.fzl nlekf orszdg l{trej0hetett? Tlsztrln 6s
klpirdlrg a Mlarryk dr Bcnrs {ltel voletott
hlllftrl*l ffs$frgffi$n srsdm$fry€E$Fpen, mlndsn
t0rtdnetl eldzmdny n6lk0l, hamls rdrtok 6s gttldstrlenul megt€vesztd 6rtelmezdsek rlepfrtn.

Ilyen sztiletesi bizonyitvriny Littin nevezte a,nemet
propaganda Csehszlovriki6t,,6sszehazudott"
illamnak. Csehszlovikia <isszetart6 politikai es

katonai ereje minduntalan egzisztenciilis

probl6mdkkal volt k€nytelen viaskodni, mert rossz
foldrajzi es nepi felepitese'miatt a t<irCsvonalak
ment€n az orszitg sz6thulhissal fenyegetett,
- ami
meg is tortdnt tobb izben.
Csehszlov{lda nemzetk0zl helyzet6nek az a legjellemz6bb vondsa, hogy az illlam teste nyugaton
m6lyen beleny0lik a ndmet nepesseg0 tertiletbe,
hosszu ddli oldaldn pedig a magyar nepess6g6
ttijakba. Hogy eletben maradjon, kenyszerhelyze-

t6ben mindig sztiks6ge van arra, hogy Eur6pr
wzet0 hatalma tfmogmsa, behddollsa lrrln.

Ez a t{mogatd hatalon el6bb Franclaorezdg
volt, azutfur pedig a Szovjetuni6. Csehszlovrllda
geopolltlkel helyzete 6s Nyuget-ellenes
mrgrtertrlsa mlatt Jelen formlJrtben nem
alkalmas trra, hogy K0z6p-Eur6pe tJ
fel6plt6sdben r6szt vegyen.

I Az

| 9 44-ben bekebelezett Beszar6bidban I 95 5-ig az
oroszok a nem-szl6v lakossdgb6l 450,000 egyent
trivolitottak el, akiket oroszorszdgi telepesekkel
p6toltak. E mrivelet eredmenyekCnt ma masf6t milli6
nem.seldv dll seemben k&milli6 szlAwal. A tertilet
mdris szl6v t<ibbsdgrivd vrilt.

r A romdn opportunizmus tcirtdneti gyokereit
vlrsgdje gi€ulus, * Nyuflatl fvlagt'drttdg i953 m4ur.

*i[fud rn$g ffi E*t et Qacl,t &,
lblySirrtot (P{rhrl, Osrrefoslsld munkr Fijt6

jBniuslrs*rn$b&n,

Fsrenetdl freneia nyalvan (Hlstotre des ddmaemtlot

populalres, Pdries I 952).
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