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Gondola ok Erdély önállóságáról.
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Párizsi külsgyminiszt;riumi értekezlet tanulsága:
az állarno. fel és összetartó ere 'e

Nem a • ill:;atn-i
döntő a kérdések eli~ irálás ál.
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• b ém. .p-ot ' e vilá• robléma.
nr~ nl i4ga• sr kell a kérdésekbe bele .venni.
1 Az ebe n ez
A másik világháboru után a 'e nes i elrendező gondolat egezett a N ' metország elleni Dunavülgy konpe
pciro bázisa a Csehszlovákia most fel kell
~
tárni ho,y nem vált be. és tekintve_ csak Csehszlovákia belpolitikai esését is maxi ez csak ma;yar lehet.
Ha Magyarors_.ág a Dunavöl_y koncepció bázisa, feladatát csak akkor tel—
jesitheti,ha h:r.tában biztos támasza van. 1z Erdély szer -oe.
.
A f•iggetien Er e f a török i eben minair, b-ázisa volt németellenes ma—
gyar po...ititkai a»aratnak, mig•későbbiekben német kézben lévő Erdély
a magyar önálló politikai akarat fenyegetője.
Ugyanez volt a más t`világhíborub;an is amikor is Magyarország 'amely .
utoljára kepvíiseTte . az .né.l osá gondolat_ít a Duna völgyében, utolsó., nak tudta fenntartani önálló ágá
éppen ' - - --, felöl 'fenyegetett
és nem tud ha.:ászatilag sem áldozni arra, hogy haderejét Erdély hegyes
vidéki-e von vissza és xott a ka'sh'bQ. u szempontjából kedvező terepen
vegye fel a, harcot az erőteljes német hadigépezettel szemben. EbYa a
szempontból;4ell foglalkozni az önálló Erdi:ly gondo._at íval, tehát tsrrendező szem ontb6l. Erdély megteremt.. s é nek célja csak egy lehet a magya
ás 'román ellentéétkieng enliteni a Kis Ententeszere uén áttör" és -a Du. namedenciben egy uj térrendező gondolatot életre hivni.
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vej ha-legyen í ostoriener elképzelés. A román fegyverszünet részben
vagy egészben it;lte Erdély Romániának, ebből az itéletből fakadjon ne
ter3letile,.haam eszmeileg értsük a részbeni odaitélést és ne jogcélra
valósitsuk az erdélyi önál166gra való törekvést.Csak az alapiigiveket ás
és külső körülmérieke
e
s abjuk heg külső tételeit, a segítés modjá belé
~

14e41"_.,n•imf

nil R2 /

,

t

,

ső. berendezését bizzuk a bentlévő népekre. Erdély semlegessége _ sem_
s
mi esetre sem lehet lefea verzett semlegesség, hanem $ rdély há tai li
a17-727 kell ho legyen .mert csa igy ep iselheti magát
es garanciai .urang n
Osten.
ső berendezése demo ratikus , nem faj', alapon kantonizált hanem
K. uth-i elAizelés szerint e_ , ső:es lei
Az ott élő magyarság
nem mint kiseoos ~ ,_ nanem min ejes rte•ü nép kell hozy minden
elké ozelé sünkben szerepel . e n.Á llamformádáról nemim dönthétiink mert a
Jaltai döntés szerint minden ország maga dönt államformájáról.
A legfontosabb kérdés aorapt Erdély a z dasági javainak felhasználása
illetve gazdasági segitése, melyet ,daL;yarorszá ►g és Románia köaösen
vállinak, az Erdély-i nápzmoz aalga figyelemmel kisérése katonailag
pedig az erdélyi :: a.seregnek a ma„Jrés románhadseregnek cooperálása volna.
Minden esetre legfontosabb, hogy Erdély is felismerje hogy Erdély
is az érdélyieké, Erdély is as
az önállóság go dóratát és ezzel
együtt nyujtsa segitséget' a magyar ás román függetlenségi törekvés...r
nek is mind azt a
.magyar és román viszonylattal is egy ,--J
/ az utóbbiaknál is az erd lyi román politika Mani~u stb. képviselik az -Uné.11ósági gondolatot/ felismerje
Erdély azt, hogy az eyik vagy a ;másik államhoz való helyezkedése
a kető összekötése politikai sikere és politikai érdeke is.
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A békekonferenciával kapcsolatos román propagtlndában — órtesiilésem szerint — igen nagy helyet-foglal el ez 1894—ben tárgyalt
"Memorandum—per, amelyet annakidején a sokoldelu román propaganda
világszenzációvá dagasztott.
Számolnunk kell továbbá azzal is, hogy a román propaganda orcunkbavágje

az erdélyi magyar egyházak és magyar iskolák tiltott sub-

vencionálás át 1919-1940. közt .
A felmerült elsó kérdést történelmi dokumentumok alapján kimeritóen ós objektiv módon tárgyalja Jancsó Benedek: "A román irredentista mozgalmak története" c. 1920—ban megjelent riunkájának V—ik,
VII—ik ós VIII—ik fejezete. /135-155, 193-204. ós 230-235. old ./
Ugyancsak Jancsó Benedek emlitett munkájában /VIII.fe jezet
24B-258.old./ órtókes bizonyító adatok tal ílhatók arra, hogy a román kormány miként részesitette már a mult század ötvenes éveiben
támogatásban a brassói ro:zán iskolákat. Továbbá adatok állanak rendelkezésre ugyanott arra is, hogy a román kormány 1900—ban tett igérate elle-iáre is tiltott subvencióban részesítette a magyarországi

román egyházakat és iskolákat. Ez utóbbi adatok szükség esetén való
:9

felhasználása hasznosnak bizonyulhat.
Egyuttal eljuttatom Jancsó Benedek szóbanforgó munkáját s felhivoti Miniszter Ur figyelmét az abban, feldolgozott adatokra.
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