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Az Antonescu-rezsim békeelképzeléseinek kiindulópontja az „antibolsevizmus”, 
illetve a szláv- és magyarellenesség volt, mégis, az elsődleges feladatot Észak-
Erdély visszacsatolása képezte. A román vezetés a homogén nemzetállam 
megteremtésével számolt. A nemzeti homogenizációt a „centrifugálisnak” tartott 
kisebbségek eltávolításával kívánta megvalósítani: lakosságcserével, egyoldalú 
kitelepítéssel, deportálással. 
 

 
 
1940 nyarán a gyökeresen megváltozott nagyhatalmi erőviszonyok – a versailles-i rendszer 
szétesése és a hitleri Németország térnyerése – következtében Nagy-Románia felbomlott. 
Kevesebb, mint három hónap alatt az ország elvesztette lakosságának és területének 
egyharmadát. A súlyos területi veszteségek nyomán hatalmi harc robbant ki, amelynek 
következtében a Berlin által támogatott Ion Antonescu tábornok teljhatalmú 
„államvezetőként” (Conducător) az ország élére került. A mintegy négy éven át tartó 
Antonescu-rezsim idején a legfontosabb közvélemény-formáló „nemzeti ideál” a 
megcsonkított határok helyreállítása volt, elsősorban Észak-Erdély mindenáron való 
visszaszerzése. 
 
Mindent vissza! 
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A román politikai elit képviselőinek gondolkodását a területi revízió, illetve a Szovjetunióval 
és Magyarországgal szembeni reváns eszméje hatotta át. A második bécsi döntés semmissé 
tétele – ideológiai meggyőződéstől függetlenül – a kommunistáktól a szélsőjobboldali 
Vasgárdáig az összes román párt és politikai csoportosulás közös célja volt. Ez képezte a fő 
törekvését a hatalmon lévő és németbarát irányzatot követő politikai elitnek, akárcsak a Iuliu 
Maniu vezetése alatt álló angol- és franciabarát polgári ellenzéknek. Mindezek alapján 
érthető, hogy az 1940–1944 közötti román béketervek, békeelképzelések legfőbb közös 
nevezőjének is a „területi integritás” helyreállítása számított. 

1942 végéig, 1943 elejéig az államvezető és legfőbb bizalmasa, Mihai Antonescu 
miniszterelnök-helyettes a német élettér keretében, egy német dominanciájú Európában 
képzelte el Románia jövőjét. Meggyőződésük volt, hogy Németország a regionális hatalom 
szerepét szánja Romániának, amire gazdasági, stratégiai és etnikai helyzete – „sziget a szláv 
tengerben” – is predesztinálná az országot. A román elképzelések részben egybecsengtek a 
korabeli magyar elgondolásokkal, hiszen a magyar vezetés is a „primus inter pares” 
szerepkörben képzelte el országát a Duna-medencében. Az elveszített területek visszaszerzése 
iránti vágya, továbbá elvakult magyar- és szlávellenessége azonban Ion Antonescut olyan 
messze vitte a Németországgal való együttműködés terén, ameddig a német megszállást 
megelőzően egyetlen magyar kormány sem ment el. 

A két Antonescu német győzelembe vetett hite azonban a sztálingrádi ütközetet követően 
megingott. Az államvezető személy szerint továbbra is kitartott ugyan Hitler mellett, mégis, 
Mihai Antonescu az ő jóváhagyásával kezdte el a béketapogatózásokat. A miniszterelnök-
helyettes terveiben egyre hangsúlyosabb lett a – csíráiban már korábban is meglévő – burkolt 
németellenesség: 1943 első felében, Mussolini bukásáig, Mihai Antonescu Rómát győzködte 
egy közös szláv- és (titokban) németellenes védelmi vonal kiépítésének szükségességéről. 

 
Békeperspektívák 

 
Az Antonescu-rezsim módszeres béke-előkészítő tevékenysége, az eljövendő 
béketárgyalásokra való intenzív felkészülése 1942 nyarán vette kezdetét. Mihai Antonescu 
1942. június 16-ára több mint száz neves személyt – minisztereket, egyetemi tanárokat, 
különböző területeken dolgozó tudósokat – hívott egybe, megalakítva a Béke Irodát. Lépését 
így indokolta: a háború egyelőre nem nyújt semmiféle kedvező békeperspektívát, de egyszer 
mégis eljön majd a béke, ezért kötelességének érzi a dokumentációs anyag előkészítését. Még 
aznap két bizottságot alakítottak. Az I. (politikai) bizottság feladata volt a teljes 
dokumentációs anyag áttanulmányozása, leltár készítése a fontosabb kérdésekről, azok 
kapcsán pedig munkahipotézisek felállítása. A II. (tudományos-dogmatikus) bizottság 
információs és propaganda-feladatokat látott el: előkészítette a dokumentációs anyagot, 
illetve propagandisztikus műveket állított elő. 

Mihai Antonescu, a román béke-előkészítés első számú irányítója ekkor még német 
győzelemmel számolt, de bizonyos fokig figyelembe vette az angolszász érdekeket is. Úgy 
gondolta, hogy az államok vagy a nemzetek közötti egyensúlyon alapuló politikai 
berendezkedés helyébe „a fajok egyensúlya, a földrészek egyensúlya” lép majd. Regionális 
megoldásokban gondolkodott, s az volt a meggyőződése, hogy a háború utáni 
újjászervezésben nagyobb méretű semleges zónákat fognak majd kialakítani. 

A legfőbb célkitűzés Erdély etnikai, történelmi, gazdasági egységének a propagálása volt. 
Az erdélyi kérdést két perspektívából kellett megközelíteni: egyrészt a negatív, magyarellenes 
propaganda, másrészt a pozitív anyaggyűjtés szemszögéből. Mihai Antonescu nagy súlyt 
helyezett a magyar „kétszínűség” leleplezésére, Romániát ugyanakkor úgy volt célszerű 
bemutatni, mint az „európai rend és újjáépítés” tényezőjét. 
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A konkrét határkérdésekben az volt a miniszterelnök-helyettes álláspontja, hogy országát 
„etnikai határok” közé kell helyezni, elsősorban Észak-Erdély visszaszerzésével. Erdélyen 
kívül Besszarábiát és Észak-Bukovinát is az etnikai határokon belüli Románia szerves 
részének tekintette, Transznisztriát viszont – Észak-Erdélyért cserébe – valószínűleg a 
jövőbeli „alku tárgyának” tartogatta a békekonferenciára. Nem teljesen világos a dél-
dobrudzsai kérdésben vallott nézete, de joggal feltételezhetjük, hogy viszonylag könnyű 
szívvel mondott volna le róla, ha visszakapja Észak-Erdélyt. 

A béke-előkészítő munkába bekapcsoltak – pártállástól függetlenül – sok olyan román 
tudóst, közírót vagy gazdaságpolitikust, aki egyetértett az Antonescu által megfogalmazott 
nemzeti célkitűzésekkel. A közreműködők többsége 1944. augusztus 23-át követően is 
folytathatta munkáját, biztosítva ezzel a békekonferenciára való román felkészülés 
folytonosságát. A cél a román átállást követően is főleg annak bizonyítása volt, hogy Közép-
Európa békéjének előfeltételét a trianoni határok képezik. Lényeges különbségnek számított 
persze, hogy a németbarátság helyébe a szovjetbarátság lépett. Az angolszász, valamint a 
környező államokkal szembeni magatartás azonban nagyjából a régi maradt. 
 
Homogenizáció lakosságcserével 
 
Antonescu „nemzetpolitikai” elképzelései a szélsőséges nacionalizmuson, az 
idegengyűlöleten és a faji alapú antiszemitizmuson alapultak. Távlati célja a homogén 
nemzeti állam létrehozása volt, az összes nem román lakos eltávolítása az országból. Románia 
etnikai egyneműsítését egyrészt a szomszédos országokkal eszközölt lakosságcsere révén 
kívánták volna megoldani, másrészt pedig, ha ez nem lehetséges – mint például a cigány és a 
zsidó népesség esetében –, úgy egyoldalú kitelepítés, deportálás útján. 

A 2. bécsi döntést követően a román társadalom széles rétegeiben is egyre inkább teret nyert 
az a vélekedés, hogy a kisebbségek hibáztathatók az ország széteséséért, a megoldást pedig a 
teljes körű etnikai homogenizáció jelentheti. Sokak szemében beigazolódni látszottak egyes 
korábbi figyelmeztetések, miszerint 1918-at követően a román kormányzat nem folytatott 
következetes népességpolitikát annak érdekében, hogy megerősítse a román elemet az 
újonnan megszerzett területeken. 

Elméleti téren Romániában az 1930-as évektől kezdve a lakosságcsere-gondolat egyik 
legfőbb képviselője Sabin Manuilă demográfus, a román Központi Statisztikai Intézet korábbi 
igazgatója, Ion Antonescu személyes jó ismerőse volt. Manuilă 1941 őszén részletes 
tervezetet állított össze a magyar–román viszály végleges rendezéséről, a lakosságcsere 
romániai alkalmazási lehetőségeiről, amelyet az év október 15-én megküldött Ion 
Antonescunak. Mivel Manuilă a tervezetet az államvezetővel történt egyik találkozóját 
követően állította össze, az fő vonásaiban Antonescu nézeteit is tükrözte. 

Manuilă szerint az etnikai egyneműsítés szempontjából a lakosságcsere az „ideális” 
megoldás. A „centrifugális” kisebbségektől (magyarok, oroszok, ukránok, bolgárok, szerbek) 
a több lépcsőben végrehajtandó, teljes és kötelező lakosságcsere révén kell majd 
megszabadulni. Ennek során Nagy-Románia területéről 3,5 millió lélek távozna, és mintegy 
1,6 millió román érkezne. Az erdélyi magyarok részben a Bácskába és a szerb Bánságba (az 
utóbbi terület Magyarországhoz kerülne), részben a Nagyszalonta–Nagyvárad–Szatmárnémeti 
sávba (a mintegy 5800 km2-nyi területet Románia átengedné Magyarországnak) 
kerülhetnének, a székelyek pedig Kárpátaljára költözhetnének a ruténok helyébe, akiket 
viszont Ukrajnába telepítenének. Ezzel, illetve a többi kisebbség áttelepítésével egy 91%-os 
román többségű nemzetállam jönne létre, amelynek területe nagyjából ötezer km2-rel lenne 
kisebb Nagy-Románia 1939. évi területénél. 

A tervezet nem vált a kormány hivatalos programjává, az Antonescu-rezsim 
népességpolitikája mégis mindvégig Manuilă eszméivel összhangban alakult. Ezt bizonyítja 
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az 1943. szeptemberi román–orosz–ukrán lakosságcsere-terv is. A tervezetet, amely az 1941-
esnél jóval részletesebben taglalta a konkrét feladatokat, tárcaközi bizottság dolgozta ki. A 
román kormány úgy határozott, hogy „teljes és végleges” megoldást kap a kérdés, ezért 
késedelem nélkül végre kell hajtani a lakosságcserét. Ez azt jelentette, hogy összesen mintegy 
930 ezer oroszt és ukránt kellett volna az észak-besszarábiai és észak-bukovinai, valamint a 
Duna torkolatánál lévő kompakt szláv területekről a Dnyesztertől keletre telepíteni, helyükbe 
pedig 400 ezer románt (250 ezret Transznisztriából és 150 ezret a Bugtól keletre fekvő 
területekről) hozni. 

Megvalósulása esetén a lakosságcsere teljes és kötelező lett volna: Besszarábia, Bukovina 
és Tulcea megye falvaiból, városaiból az orosz és ukrán lakosok túlnyomó többségét 
kitelepítik, a 60 éven felüli férfiak, illetve az 55 éven felüli nők, továbbá azok kivételével, 
akiknek román a házastársuk. Őket külön kérés alapján menthették volna föl, de még akkor is 
át kellett volna költözniük az ország más részébe. Manuilă tervéhez hasonlóan azonban ez az 
elképzelés sem valósult meg, elsősorban a szovjet csapatok gyors előrenyomulása miatt.  


