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EURÓPAI INTEGRÁCIÓS TÖREKVÉSEK
ROMÁNIÁBAN A 20. SZÁZAD ELSÕ FELÉBEN

R omániában a második világháború elõtti föderációs és integrációs törekvések
az 1989-es fordulat után váltak kutathatóvá. A kommunista diktatúra által
diktált történetírásba nem illeszkedett a Nyugattal való integrációnak még a

gondolata sem, ennek tulajdonítható, hogy átfogó munkák, amelyek részletesen
elemzik akár az általános európai, akár a román integrációs törekvéseket, még hiá-
nyoznak. A kilencvenes évek közepétõl a téma kutatása fellendült, sõt divatossá
vált, köszönhetõen annak, hogy Románia felkerült az Európai Unióhoz csatlakozó
államok listájára.

A két világháború között számos tanulmány jelent meg a különbözõ történeti,
gazdasági vagy szociológiai intézmények folyóirataiban, ugyanakkor a napilapok
hasábjain is gyakori volt az integráció problémáját firtató újságcikk. 1946-ban Ge-
orge Cioranescu történész doktori disszertációt írt a témából, amely azonban csak
1996-ban jelent meg könyv formájában. Szintén a kilencvenes években látott napvi-
lágot Eliza Campus munkája, melyben általánosságban bemutatja a két világháború
közötti európai integrációs törekvéseket, de részleteiben nem elemzi a problémával
kapcsolatos romániai álláspontokat.

Értékes kutatási eredményeket találhatunk Simion Costea marosvásárhelyi törté-
nész tanulmányaiban, aki 2003 õszén védte meg doktori disszertációját ebben a té-
mában, a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetemen.

Az elsõ világháborút megelõzõ idõszakra vonatkozó legfontosabb forrásanyag
A. C. Popovici erdélyi politikus 1906-ban Lipcsében, német nyelven megjelent
Nagy Ausztria Egyesült Államai címû munkája, amelyben a szerzõ közel négyszáz
oldalon ismerteti az Osztrák–Magyar Monarchiára vonatkozó föderációs tervét.
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Föderációs tervek 1848–1918 között

G. Cioranescu történész szerint már Napóleonnak is voltak a dunai régióra vonatkozó
föderációs elképzelései, aki számára a térség politikai jelentõségét az orosz terjeszke-
dés megállítása adta. Napóleon különösebben nem érdeklõdött a román államok
iránt, úgy gondolta, hogy Havasalföldet és Moldvát Ausztriának kellene adni, és így
erõs akadály képezhetõ az oroszok elõtt. Ugyancsak Napóleon az értelmi szerzõje an-
nak a tervnek, mely egy olyan Dunai-konföderációt említ, amely Moldvát, Havasal-
földet,SzerbiátésBulgáriátfoglalnámagába.1

Mihail Sturdza a Consideratiuni asupra Moldovei si Valahiei ( Gondolatok Mold-
váról és Havasalföldrõl) címû 1825-ben megjelent munkájában, a két román ország
orosz fennhatóság alá vonásáról értekezik, úgy gondolván, hogy a két ország meg-
tarthatna bizonyos szabadságokat és ezáltal egy szélesebb politikai szervezet alapjá-
ul szolgálnának.2 A Hurmuzaki dokumentumkötetben is találhatunk egy föderációs
tervezetet, amely szintén orosz védnökség mellett képzeli el a térség megszervezé-
sét. A szerzõ Nicolae Roznoveanu, moldvai bojár, aki 1826-ban átadott egy memo-
randumot Sztroganov bárónak, amelyben kifejti, hogy Oroszország elsõdleges célja
a török fennhatóság alatt élõ szláv népek egyesítése kell hogy legyen egy dunai kon-
föderáció vagy egy Dáciai királyság keretében. Ez az államszövetség egy 200 ezer
fõs hadsereget bocsátana az oroszok rendelkezésére, feladata pedig az lenne, hogy
hátvédként biztosítsa az oroszok nyugati terjeszkedését. A Dunai-konföderáció se-
gítségével, amelynek határa Itáliát is elérhetné, Oroszország könnyen le tudná gyõz-
ni Ausztriát, ha ez szembeszállna a cár keleti politikájával.3

Ovidiu Pecican történész írja: „a 19. századi román megmozdulások sorozatában
az 1848-as forradalom volt az, amely bizonyítja, hogy a románok a nyugati Európá-
hoz való igazodást választották.4

A havasalföldi forradalmi kormány frankfurti képviselõje, Ion Maiorescu 1848-
ban két tervezetet adott át a frankfurti ideiglenes kormánynak. A szeptember 17-i és
november 4-i tervezetben Maiorescu javasolja, hogy a németek hozzanak létre egy
olyan föderációt, amely a Balti-tengertõl a Fekete-tengerig terjedne, és magába fog-
lalná a román országokat és Magyarországot is. Meggyõzendõ a német kormányt a
tervezet fontosságáról, felhívta a figyelmet egy esetleges szláv szövetség lehetõsé-
gére, amely miután elfoglalta a román országokat és Magyarországot, Németorszá-
got fenyegetné. A szláv föderációval szembeállítja Nagy-Romániát, amely a régi
Dácia egész területét magába foglalná és egy erõs Magyarországot, amely attól len-
ne erõs, hogy végre nemzeti állammá válna, lemondva Horvátországról, Szlovéniá-
ról és Erdélyrõl. Így érvel: „Teljesen biztos, hogy egy szláv birodalom, amely a ke-
leti, nyugati és déli szlávokat is magába foglalja, csak a magyar és román nép, illetve
a köztük élõ szászok holttestén keresztül jöhet létre. Az is biztos, hogy ennek meg-
akadályozására egy erõs és szabad magyar, illetve román államra van szükség, ezál-
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tal mindkét nép eleget tudna tenni missziójának, vagyis elõretolt helyõrségként
megvédeni a nyugat-európai civilizációt… Magyarország és Románia defenzív és
offenzív szövetséggel kötõdne egymáshoz, és mindkettõ egy német védnökség alatt
álló föderáció tagja lehetne. Ez az egyetlen megoldás a pánszlávizmus megállításra
és Németország is megszerezhetné az õt megilletõ helyet a kelet-európai térségben,
egészen a Fekete-tengerig.”5 A beadványt többször is megtárgyalták Frankfurtban,
de eredmény nem született. Maiorescu a tervezetben azokat az elõnyöket emelte ki,
amelyeket Németország élvezhetne, de talán túlságosan nyilvánvaló volt a szándé-
ka, hogy a németek segítségével valósuljon meg a román nép egysége.

Dimitrie Bratianu májustól a havasalföldi román forradalmi bizottság megbízott-
jaként Pesten Batthyány Lajossal tárgyalt. Bratianu álláspontja szerint szükség van
a magyar–román konföderációra az orosz–osztrák zsarnokság elleni harcban. A ma-
gyarok ezzel szemben arra kérték, hogy igyekezzen rávenni az erdélyi románokat,
hogy ne a magyarok ellen, hanem a magyarokkal együtt az osztrákok ellen harcolja-
nak, és ha ez sikerül, akkor lehet tárgyalni egy esetleges román–magyar konföderá-
cióról. A balázsfalvi gyûlésen az erdélyi románok 16 pontos forradalmi követelésé-
nek legfontosabb része az erdélyi románok politikai autonómiája, amit a magyar
forradalmi kormány elvetett. George Cioranescu szerint az autonómia kérése nem-
csak azért figyelemreméltó, mert a legfontosabb kérése marad az erdélyi románok-
nak, hanem azért is, mert az államszövetség szellemét hordozza magában.6 1848 jú-
niusában, a havasalföldi forradalmat követõen, Bratianut már mint a forradalmi
kormány diplomatáját küldik Pestre és Bécsbe. Korábbi tárgyalásai miatt Bratianu
nem fûz nagy reményeket pesti missziójához, mondván „a magyarokkal már nincs
mit kezdenünk”.7

1848 szeptemberében Szolimán pasa orosz utasításra megtámadta Havasalföldet,
ami a román forradalom gyors végét jelentette. A forradalmárok nagy része emigrá-
cióba kényszerült, tevékenységüket külföldön próbálták folytatni. Az emigrációba
kényszerült románok és a magyarok között több tárgyalásra is sor került. A románok
abban bíztak, hogy magyar segítséggel kiûzhetik az oroszokat, illetve igyekeztek
közelíteni az erdélyi román felkelõk és a magyar kormány ellentétes törekvéseit.
1849 májusában Balcescu Debrecenben tárgyalt Kossuthtal és optimistának tûnt a
magyar–román kapcsolatok alakulását illetõen. Balcescu szerint az erdélyi románok
magyarok elleni harcának elsõsorban gazdasági és nem nemzeti okai vannak, az er-
délyi románok azért harcolnak a magyarok ellen, mert azok jelentik a gazdag vezetõ
réteget, és abban reménykednek, hogy a Habsburg császár jutalomként román vaj-
dát nevez ki az élükre. Balcescu szerint „a magyar nemzetnek egyetlen esélye van a
túlélésre, a föderáció, és nem a szupremáció, másképp ugyanaz lesz a sorsuk, mint a
törököknek”. A magyarokat száraz szõlõtõkéhez hasonlítja, mely tõke nem terem,
nem szaporodik, mint a román vagy más nemzetek. A sterilitással megvert magya-
rok eltûnnek, akárcsak a törökök. Ezért a magyarok nem engedhetnek meg maguk-
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nak egy szupremációs politikát, hanem védekezve a pánszlávizmus ellen, vagy egy
Osztrák- vagy egy Román-Magyarországot kell, hogy létrehozzanak.8

A párizsi és londoni román emigráció kapcsolatba került Mazzinnival. A Párizs-
ban élõ Balcescu 1850 januárjában Ion Ghicahoz írt levelében beszámol arról, hogy
Londonban a számûzött forradalmárok kidolgozták a Kelet-Európai Köztársaságok
Konföderációjának tervét. A konföderációt hat nemzet alkotná: románok, magya-
rok, lengyelek, oroszok, csehek és a délszlávok. Klapka a föderáció közös nyelve-
ként a németet és a franciát jelölte meg, míg Balcescu a latin nyelvet tartotta legal-
kalmasabb közös nyelvnek.9

A „Dunai Egyesült Államok”-ban Balcescu kifejtette saját elképzeléseit Ke-
let-Európa föderalizálásáról. A béke megteremtésének és megtartásának egyetlen
lehetséges formája van az al-Duna mentén, egy olyan államszövetség, amely az itt
élõ nemzetek egyenjogúságán alapszik. Három önálló nemzetet kell elismerni eb-
ben a térségben: a magyart, a délszlávot, amely magába foglalja a dalmátokat, a hor-
vátokat, a szlovéneket és szerbeket, valamint a románokat, ahova az erdélyi, bánsági
és magyarországi románok, ezenkívül a két román fejedelemség lakosai is tartoz-
nak. A nemzeti terület meghatározása népszavazás alapján kell, hogy végbemenjen.
Mindegyik nemzet saját ügye a belsõ adminisztráció, vallás, igazságügy, pénzügy és
oktatás, ezek a nemzeti kormány teljes fennhatósága alá esnek, anélkül, hogy a fö-
derációs kormány beavatkozna. Közös ügy a külpolitika, a honvédelem és a keres-
kedelmi és pénzügyek. A hadügyminiszter, a külügyminiszter és kereskedelmi és
közlekedési miniszter alkotná a federációs kormányt, a három közös minisztert
évente nevezné meg a közös parlament. A föderációs gyûlés 150 képviselõbõl állna,
minden nemzet 50 képviselõvel venne részt. A közös gyûlés határozna a költségve-
tésrõl, az etnikai csoportok létszámát és jövedelmét figyelembe véve. Számítva a
magyarok reakciójára, Balcescu hangsúlyozza, hogy a magyaroknak semmi veszte-
nivalójuk nincs azzal, ha elismerik a nemzeti autonómiákat. Ugyanis a nemzetisé-
gek szétválasztása szükségszerû és ezáltal kielégíthetõvé válnak a nemzeti vágyak.
Szó nincs Magyarország területének megosztásáról, a megosztás amúgy is csak fik-
tív lehet mindaddig, míg a három nemzet együtt él. Épp ellenkezõleg: a föderáció te-
rülete növekedne, hiszen csatlakoznának a román fejedelemségek. Ha elfogadják a
két román állam csatlakozását, egyrészt megvalósulna a román nemzet egysége,
másrészt az új föderatív államnak kijárata lenne a Fekete-tengerre.10 Balcescu úgy
látja, ennek egyetlen akadálya a magyar politika, amely nem hajlandó lemondani az
évszázadok során szerzett elõjogairól, mégis úgy látja, hogy Magyarországnak
nincs más lehetõsége, be kell szüntetni minél elõbb az erõszakos magyarosítási poli-
tikát, liberális rendszert kell életbe léptetni és õszintén a federáció útjára kell lépnie,
különben ez a zsarnoki rendszer, a nemzetiségek üldözése, fatális végzethez vezet,
polgárháborúhoz és a fajok közti háborúhoz.
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1850-ben Mazzini létrehozta a „Európai Demokratikus Központi Bizottságot”,
amelybe be akarta vonni a románokat és magyarokat is. Ez év szeptemberében a Pá-
rizsban élõ román emigráció úgy döntött, hogy részt vállal a londoni bizottságban és
Dimitrie Bratianu lett a román ágens. Mazzinitõl azt a feladatot kapta, hogy norma-
lizálja a román–magyar kapcsolatokat, az erdélyi kérdést lehetõleg napolják el, azt
majd csak a forradalom gyõzelme után kell tisztázni. 1851 júniusában a londoni for-
radalmi bizottság felhívással fordul a románokhoz. A román nemzeti bizottság ne-
vében Bratianu válaszol Mazzini felhívására. Bratianu kitér az erdélyi románok ül-
dözöttségére, Balcescu sikertelen missziójára a magyar és román forradalmárok
együttmûködése ügyében. Felhívással fordul a magyarok, délszlávok és románok
felé „fogjanak baráti kezet a mártírok sírhantja felett” és valósítsák meg a dunai
konföderációt. Kitér a román nép hõsies harcára, kifejezi reményét, hogy a Nagy
Dunai Konföderáció ennek a nemzedéknek a mûve lesz. Szerinte ez csak úgy való-
sulhat meg, ha a népek szabad akaratából történik, mert erõszakkal nem lehet egy
népet sem meggyõzni. A föderalizmus egy demokratikus koncepció, a konföderáci-
óban minden résztvevõ szabadon dönthet.11

Látható, hogy akárcsak Balcescu vagy Maiorescu, Bratianu is a nemzeti egység
megvalósítását tartotta a legfontosabb célnak akkor, amikor a konföderáció mellett
érvelt.

G. Magheru, aki ebben az idõben Bécsben tartózkodott, meggyõzõdve arról, hogy
1852-ben kitör a forradalom, felvette a kapcsolatot a prágai forradalmi körökkel, és
megegyeztek abban, hogy amint összeomlik Ausztria, létre kell hozni az „Ausztriai
Egyesült Államok” ideiglenes kormányát, ugyanekkor kikiáltani a románok és szer-
bek egységét a Török Birodalomban élõ testvéreikkel.

Ion Eliade Radulescu Mazzini hatására egy köztársasági alapokon nyugvó Egye-
sült Európáról beszél. A határokat nemzeti kritériumok alapján kell meghúzni, a
nemzetiségi hovatartozást pedig az anyanyelv határozná meg. Az Egyesült Európa
parlamentje a nemzetek és nem a kormányok szolidaritására épülne. Az Egyesült
Európa parlamentje elõtt a románok kérni fogják Erdélyt és Bánságot mint román
nyelvterületeket.

Az erdélyi románok a föderalizmus hívei voltak, hogy ezáltal egyenlõ jogokhoz
jussanak, míg a fejedelemségi románok azért, hogy így megvalósulhasson az egysé-
ges román állam, elsõ lépésként Havasalföld és Moldva egyesülése által, majd né-
met vagy osztrák támogatás mellett a monarchiával. 1848 után, várva az európai for-
radalomra és a birodalmak összeomlására, egy dunai konföderációban látták a
nemzeti egység megvalósításának lehetõségét.

1859-ben valóra vált Havasalföld és Moldva egyesülése, miután mindkét ország-
ban A. I. Cuza-t választották fejedelemmé. 1866-tõl Romániában a Hohenzollern
családból származó Károly kerül a trónra, akinek uralma alatt 1877-ben kivívják
függetlenségüket, majd a következõ cél már Erdély megszerzése lett.
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Az osztrák–magyar dualista állam megszilárdulásával az 1848 és 1868 közötti ak-
tív föderációs tervezgetések idõszakát apály váltja fel, amely egészen 1895-ig tart.

Aurel Popovici föderációs tervezete

1881-ben megalakult az erdélyi románok Nemzeti Pártja. A pártprogram többek kö-
zött a következõ célkitûzéseket tartalmazta: autonóm Erdély, jogegyenlõség az erdé-
lyi nemzetek között, a román nyelv hivatalossá tétele a közigazgatásban és az igaz-
ságszolgáltatásban. Ferenc Ferdinánd trónörökös a monarchia föderalizálásának
híve, támogatja Aurel Popovici és A. Vaida Voevod föderalizációs törekvéseit.12

Popovici 1892-ben magyar egyetemistákkal polemizálva fogalmazta meg elõször a
monarchia föderalizására vonatkozó elképzeléseit. Ezért a cikkért Kolozsváron
négyévi börtönre ítélik, elmenekül és Olaszországban majd Franciaországban tartóz-
kodik, végül Romániában állapodik meg. Az említett tanulmányban kifejti, hogy a
legnagyobb veszély a románok számára észak-kelet felõl mutatkozik, és nincs más
megoldás,csak az Osztrák–Magyar Monarchia konszolidációja, vagyis ennek födera-
lizálása,melynekkereteiközöttmindennemzetteljesszabadságbanfejlõdhet.13

Az 1906-ban Lipcsében megjelent Nagy-Ausztria Egyesült Államai címû munká-
jában Popovici részletesen kifejti föderációs elméletét. Abból a problémából indul
ki, hogy a Monarchia nemzetei elégedetlenek és ez az elégedetlenség a Monarchia
vesztét is okozhatja. „Senki sem elégedett ebben a hatalmas birodalomban. Az
összes nemzetek Bécs nyakába varrják az elégedetlenségük okát. A Monarchiának
még lehet fényes jövõje, ha akarja… Magyarország régóta egy anarchista és rendõr-
állam hibridjére degenerálódott, ahol az uralmon levõ kormány õrült nacionalizmu-
sa tombol. Egyetlen megoldás van, egy új föderációs alkotmány, melynek alapja a
nemzetek elhatárolása”.14 Szerinte a föderális állam egy centralizált államforma,
amely garantálja a birodalom stabilitását és erejét, ugyanakkor decentralizált, mivel
biztosítja a nemzetek szabad fejlõdését.15 „Ha egyszer s mindenkorra belátnák, hogy
a nemzeti elv a mozgató rugója minden nemzeti mozgalomnak a Monarchiában, és
hogy ennek az elvnek helyes alkalmazása nem szeparatizmus, nem irredentizmus,
hanem az öntudatra ébredt népek vágya, hogy autonóm egységeket alkossanak az
általuk lakott területen, a Monarchián belül. Mindez megoldható az alkotmány mó-
dosításával, amely egyenlõ jogokat biztosítana a Monarchia összes nemzetének.
Egy olyan alkotmányra van szükség, amely elismeri és garantálja a különbözõ nem-
zetek egyenlõ jogait, politikai-nemzeti identitásukat, ugyanakkor garantálja a Mo-
narchia egységét és erejét.”16 A Monarchia népei arra a meggyõzõdésre kell, hogy
jussanak, hogy a Monarchia az egyetlen garancia a nemzeti individualitás megtartá-
sára. Az állam konszolidációjának alapvetõ feltétele, hogy egyetlen nemzet sem
érezheti alárendeltnek magát. A Monarchia csak egyetlen formában maradhat fenn,
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ha föderalizálódik és a nemzetek elhatárolása alapján olyan államok jönnének létre,
amelyek minél homogénebbek és kompaktabbak.

Külön fejezetben tárgyalja a nemzetek elhatárolását. Popovici szerint meg kell
rajzolni a Monarchia etnográfiai térképét, és az új államhatároknak egybe kell esni-
ük az etnográfiai határokkal. Különbséget tesz a nemzet és az elszigetelt kisebb nép-
csoportok között, ez utóbbinak az hiányzik, ami az egyik legfontosabb jellemzõje
egy nemzetnek, az egységes terület. „Senki sem gondolhatja komolyan, hogy kis
csoportok kedvéért, akik tulajdonképpen semmit sem jelentenek, egész nemzetek
rabságban legyenek.”17Az etnikai elhatárolást úgy kell végrehajtani, hogy homogén
nemzeti államok alakuljanak a Monarchián belül, ezért csak a nagy területen, kom-
pakt módon élõ nemzeteket kell figyelembe venni. Az erõszakos magyarosításnak
és németesítésnek köszönhetõ, hogy most nem lehet egy teljesen racionális állam-
szerkezetet felépíteni. Ahol szórványban élnek kisebb csoportok, ott csak idõ kérdé-
se, és megtörténik a spontán asszimiláció.18

Popovici figyelembe véve az etnikai határokat, 15 tagállamot különít el a Monar-
chián belül: Német-Ausztria, Német-Bohémia, Német-Morvaország, Cseh-Bohé-
mia, Nyugat-Galícia, Kelet-Galícia, Erdély az összes magyarországi és bukovinai
román lakta területtel, Horvátország, Ukrajna, Szlovákia, Vajdaság, Magyarország
csak a magyar ajkú lakossággal, Székelyföld Udvarhely, Csík, Háromszék valamint
Maros-Torda magyar lakta területei, Tirol és Trieszt.19

Az új monarchia hivatalos nyelve a német, ezt használja a szövetségi kormány, a
parlament, a hadsereg és tengerészet is.20

Popovici részletesen kidolgozza a monarchia alkotmányát is, eszerint a már emlí-
tett 15 állam egy föderációt alkot, melynek neve Nagy-Ausztria Egyesült Államai,
az állam élén a császár, aktuálisan Ferenc József áll.

Az egyes nemzeti államok polgárai egyben a föderatív állam állampolgárai is.
Senki sem gyakorolhat politikai jogokat csak egy államban. Az Egyesült Államok
egy vámterületet alkot, ahol a közös ügyek:
– akülpolitika(diplomáciaikapcsolatok,kereskedelem,nemzetköziegyezmények)
– ahadsereg
– vámtörvények
– közöstörvényhozásabüntetõjogot,polgárijogotéseljárásjogotilletõen
– a tranzit, valamint a stratégiai szempontból fontos vasútvonalak igazgatása és sza-

bályozása,
– alakhelyreésazállampolgárságravonatkozószabályozások
– hajózási,kereskedelmiéspénzügyiszabályozás
– útlevélosztály,idegenekellenõrzése,egészségügyirendészet,állategészségügy
– apénznemésazárfolyamszabályozása
– súly-éshosszmértékekmeghatározása
– BoszniaésHercegovinaközigazgatása21
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Aföderációs kormány a nemzeti államok képviselõibõl alakul meg, élén a császár ál-
tal kinevezett kancellár áll. Popovici tervezetében a parlament a képviselõk házából
és a szenátusból tevõdik össze. Aképviselõket minden állam az általános, direkt és tit-
kos szavazati jog alapján választja. Aszenátus tagsága születés, jogállás, (érsek, püs-
pök egyetemi rektorok, a tudományos akadémiák elnökei, a kereskedelmi kamara el-
nöke),választásésacsászáráltalikinevezésselállnaössze.

A föderativ monarchia minden állama saját parlamenttel, kormánnyal és bírói
szervvel rendelkezne. Az államok élén egy-egy, a császár által kinevezett kormány-
zó áll, aki az illetõ nemzet soraiból való. Ugyanakkor minden államnak saját alkot-
mánya is lenne, ami összhangban áll a föderatív alkotmánnyal.22

A legfontosabb kérdés, hogy valóban sikerül-e létrehozni a föderatív Nagy-
Ausztriát úgy, hogy az más, a föderációhoz nem tartozó államok számára is vonzó
legyen mint a szabadságot és a nemzetek fejlõdését garantáló állam.23 Popovici
ugyanakkor úgy véli, hogy a Habsburg Monarchia államszövetséggé alakítása az
elsõ lépés lehetne az európai egyesülés megvalósításában.24

Popovici munkája talán az egyetlennek mondható olyan mû, amelyben egy román
politikus ilyen aprólékossággal fejti ki a Monarchia föderalizálásának egy lehetsé-
ges módozatát. Ismerte a korszak összes hasonló tervezetét, aprólékosan tanulmá-
nyozta Svájc, Németország és az Egyesült Államok politikai felépítését, munkájá-
ban többször is hivatkozik ezekre az államokra. Különbséget tesz a föderáció és
konföderáció között, azon az alapvetõ eltérés alapján, hogy föderatív állam törvény-
hozó testülete nem az alkotó államok országgyûlésébõl delegált képviselõkbõl áll,
mint a konföderáció esetében, hanem a képviselõket a nép választja, így a föderatív
állam közvetlen kapcsolatban van az õt alkotó népekkel.25 Popovicinak sikerült Fe-
renc Ferdinánd trónörökös kegyeibe férkõznie, és több román (romániai) politikust,
mint például Nicolae Filipescut, megnyernie a föderatív törekvéseknek. Filipescu
nemcsak Popovicival, hanem Ferenc Ferdinánd követével, Ottokar von Czerninnel
is tárgyalt, hogy Románia esetleg tagja lehetne a föderatív Nagy-Ausztriának, ezál-
tal elérhetõvé válna a kitûzött cél, a román nép egy államban való egyesítése.

Aurel Popovici és Ottokar von Czernin (1912-tõl Ausztria–Magyarország buka-
resti követe) kapcsolatba léptek Take Ionescu román konzervatív politikussal, hogy
megnyerjék a föderáció ügyének. Ionescu kezdetben híve a monarchia föderatív
alapon való átszervezésének. 1911-ben elõször Popovicial, majd Milan Hodzaval is
tárgyal errõl a kérdésrõl Szinaján, azonban 1914-ben már másképp nyilatkozik:
„Kijelenthetem, a magyarországi románok úgy várnak minket, mint a Messiást.
1911-ben a román nép egysége csak úgy volt elképzelhetõ, ha mi csatlakozunk a
Habsburg Birodalomhoz. 1914-ben a dolgok azonban megváltoztak”, vagy: „in-
kább leszek pincér Chicagoban, mint a Monarchiához tartozó Románia külügymi-
nisztere Bécsben”.26 Titu Mairoescu, aki 1916-ban a román koronatanács ülésén
még úgy nyilatkozott, hogy szerinte az erdélyi románok nem akarják az egyesülést
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Romániával, hanem továbbra is a Monarchián belül képzelik el Erdély jövõjét, né-
hány évvel késõbb már így nyilatkozott: „Ami apám (Ion Maiorescu) álma lehetett
1848-ban, az nem lehet egy román álma 1918-ban”.27

Popovici föderációs elképzelései Ferenc Ferdinánd trónörökös halálával, a siker-
telen román–magyar egyezkedések következtében, valamint azzal, hogy Románia
1916-ban hadat üzent Ausztria–Magyarországnak, értelmüket vesztették. Popovici
ebben az évben kifejtette, hogy 1892 és 1916 között az erdélyi románok elnyomása
csak fokozódott, így Románia teljes joggal üzent hadat a Monarchiának, hiszen csak
saját népe felszabadításáért harcol, az erdélyi románok pedig már nem a Monarchi-
án belül várják az egyesülést Romániával, hanem ezt szabadon, a Monarchián kívül
szeretnék megvalósítani.”28

Újságcikkek, politikai értekezések, forradalmi összeesküvések, sõt magánlevele-
zések keretében többször megvitatták a dunai régió föderalizálásának több lehetõsé-
gét anélkül, hogy bármilyen eredmény született volna. Amint láthattuk, több román
politikus is egyetértett Közép-Kelet-Európa föderalizálásával, anélkül azonban,
hogy a föderáció igazi hívei lettek volna. A valódi cél 1848 és 1914 között a román
egység megvalósítása egy föderatív államszerkezet keretében. Amikor 1918-ban
IV. Károly a Monarchia megmentéséért egyenlõ jogokat ígért a Monarchia nemzete-
inek, a román politikusok azzal válaszoltak, hogy az ajánlat túl késõn érkezett.

A változást az elsõ világháború hozta, annak ellenére, hogy Románia 1914-ben
semlegesnek nyilvánította magát. A háborúba 1916-ban lépett be az antant oldalán,
azzal az ígérettel, hogy a háború végén megkaphatja Erdélyt. 1918. december else-
jén az erélyi románok Gyulafehérváron a Romániával való egyesülés mellett dön-
töttek, amit késõbb a trianoni béke szentesített. Erdély mellett Romániához került
még Besszarábia, ám ezt a tényt a Szovjetunió soha nem ismerte el. A két világháború
közötti román külpolitika, függetlenül az éppen kormányon levõ politikai pártoktól,
egyetlen célt tartott szem elõtt, a világháborút követõ békerendszer életben tartását,
tehát a megszerzett területek megtartását. Ez az elv vezérelte a román külpolitika
irányítóit a Népszövetségben és a regionális szövetségek létrehozásában egyaránt.

Föderációs tervek a két világháború között. A Kis Antant

A háború után Franciaország igyekezett a közép-kelet-európai német politikai befo-
lyást és tõkét helyettesíteni, a francia befektetõknek ugyanakkor az is érdekük volt,
hogy a Közép-Európa egy gazdasági egységként jelenjen meg. Egy gazdaságilag
egységes Közép-Európa létrehozása azoknak is jól jött volna, akik sajnálták, illetve
nosztalgiátéreztekaMonarchiaszéthullásamiatt.

Take Ionescu, azért, hogy a kis államok hatásosabban tudják érdekeiket képvisel-
ni a háborút lezáró békekonferencián, még 1918-ban Londonban és Párizsban meg-
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kereste Pasicot, Benest és Venizelost, azt javasolva, hogy Csehszlovákia, Görögország,
Lengyelország és Románia egységes blokként lépjenek fel. Take Ionescu szerint ez
a keleti blokk az Égei-tengertõl a Balti-tengerig terjedne, és 75 millió lakosával már
Európa egyik nagyhatalmának számítana.29 Kelet-Európa kis államainak szövetsége
ellensúlyozni tudná a nyugati német–magyar törekvéseket, ugyanakkor egy „cordon
sanitair” lehetne Szovjet-Oroszországgal szemben, megakadályozva a kommuniz-
mus továbbterjedését Európában. Take Ionescu azt javasolja, hogy egyetlen szövet-
ségi szerzõdés kösse össze az öt keleti államot egy égei–balti föderációba. Az öt ál-
lam kölcsönösen garantálja egymás területét, közös külpolitikája legyen, a katonai
kiképzés és a hadsereg felszerelése is közös legyen.30 1920 októberében Take
Ionescu azt nyilatkozta, hogy ha létrejött az öt állam föderatív szövetsége Bulgária
és Magyarország is csatlakozhat a föderációhoz.31 Eliza Campus történész szerint ez
egyértelmûen igazolja azt a román törekvést, miszerint nemcsak Közép-, hanem
Kelet-Európa is egy egységes térség legyen, vagyis a föderatív elv gondolata tovább
élt a román politikusokban a nemzeti egység megvalósulása után is. Take Ionescu
tervezete helyett azután a Benes által javasolt három állam: Jugoszlávia, Románia
és Csehszlovákia szövetsége valósult meg kisantant néven.

G. Cioranescu szerint a kisantant államainak együttmûködése 1848-ra nyúlik
vissza. A szlovákok, románok és a szerbek már a Monarchiában együtt harcoltak az
elnyomás ellen, és ez a közös harc bizonyos egységtudatot alakított ki a három nem-
zetben.32 A kezdeti idõszakban a kisantant védelmi szövetségként mûködött, három
kétoldalú védelmi egyezmény és három katonai egyezmény nyomán:
1. acseh–jugoszlávegyezmény,Belgrád,1920.augusztus14.
2. cseh–románegyezmény,Bukarest,1921.április23.
3. jugoszláv–románegyezmény,Belgrád,1921.június7.

Az egyezmény értelmében egy esetleges nem provokált magyar támadás esetén köl-
csönösen segítséget nyújtanak a megtámadott országnak, a román–jugoszláv szerzõ-
désben pedig segítséget ígérnek egy esetleges bolgár támadás esetére is. Ami a három
ország külpolitikáját illeti, más állammal való egyezmény aláírását kölcsönösen
megvitatják, illetve a Bulgáriát és Magyarországot érintõ kérdésekben egymás taná-
csát kérik. Akisantant államainak külpolitikája a következõ célokat tartalmazta: Gö-
rögország és Lengyelország megnyerése, a legitimizmus, az anschluss és a magyar
revízió elleni közös harc, a békeszerzõdések betartása, hûség a Népszövetség és Fran-
ciaországirányában.

1933 februárjában a kisantant államai egy paktumot írtak alá, amely a politikai és
gazdasági kapcsolatok szorosabbra fûzését indítványozta. A paktum szerint a régió
stabilitása érdekében egységesíteni kell az általános politikát, ugyanakkor létrehoz-
ni egy nemzetközi politikai entitást, amely nyitott más államok számára is, azzal a
feltétellel, hogy elfogadják és tiszteletben tartják a kisantant alapelveit. A paktum
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elõírja egy központi szervezet létrehozását, amelyben az egyöntetûség elve érvé-
nyesül, az elnököt rotációval választják, tiszteletben tartva a tagállamok teljes
egyenjogúságát, ugyanakkor elõírja, hogy fontos következményekkel járó döntések
elõtt a tagállamok konzultálnak. A kisantant minden esetben tiszteletben tartja a
Népszövetség által elõírt elveket. Ugyanekkor elfogadták azokat az alapelveket,
amelyek szerint a gazdasági kisantantnak mûködnie kell. Megszabták az együttmû-
ködés irányait: szükség van vegyes bizottságokra a gazdaság minden területén,
preferenciális tarifarendszerre, a hajózás és repülés, illetve a távközlés és szállítás
összehangolására. Az együttmûködés kiszélesítése érdekében Budapesttel és Bécs-
csel is tárgyalásokat kell folytatni.33

Eliza Campus szerint a kisantant a francia dunai konföderációs tervvel szemben
azért lett sikeres, mert nem egy nagyhatalom kezdeményezte az illetõ államok meg-
kérdezése nélkül, hanem maguk a tagállamok, a saját gazdasági és politikai érdekeik
megvédése érdekében hozták létre. Csaknem húszéves története alatt a kisantant, ha
nem is a kezdetektõl, de 1933-tól regionális föderatív jellegû együttmûködést tanú-
sított Közép-Európában.34

Octavian Taslauanu és a román parlament elsõ találkozása
a Páneurópa-tevezettel.

A két világháború közötti korszakban az osztrák Richard Coudenhove-Kalergi
Páneurópa tervének köszönhetõen Európa szinte összes államában élénk európai
mozgalom indult, és a közös Európára vonatkozó tervek elõször kerültek az utópiák
közül valódi politikai törekvések közé. Így lesz parlamenti téma, politikai vita, valódi
törekvés a Briand-féle Egyesült Európa-tervezet is (1929–1930). Románia sem ma-
radt ki ebbõl a folyamatból. Már 1924-tõl ismert politikusok, a legnagyobb pártok ve-
zetõi nyíltan kiállnak egy gazdasági-politikai páneurópai integráció mellett,35például
Iuliu Maniu (Román Nemzeti Párt), Virgil Madgearu (Paraszt Párt), Octavian C.
Taslauanu(Néppárt).

A román parlamentben az európai integráció gondolatát elsõként Octavian Tas-
lauanu vetette fel. Taslauanu marosvásárhelyi szenátor, ortodox pap fia. 1918 elõtt
fontos szerepe volt az erdélyi románok nemzeti mozgalmában, valamint az 1918.
decemberi gyulafehérvári nagygyûlés megszervezésében. Tisztként szolgált az elsõ
világháborúban a román hadseregben, tagja volt a Nagy Nemzetgyûlésnek, 1920–
1921 között miniszter az Averescu-kormányban. Octavian Goga mellett egyik veze-
tõ egyénisége a Néppártnak. Az elsõk között lett tagja a Páneurópai Uniónak
(Kalergi bécsi szervezete), noha ennek román szekciója csak 1929-ben alakult.
Taslauanu tevékeny harcosa volt a páneurópai gondolatnak, már a megjelenés évé-
ben, 1923-ban olvasta Kalergi könyvét, majd elõfizetõje volt a Pán-Európa folyó-
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iratnak.36 Az volt a célja, hogy Románia támogassa Kalergi mozgalmát, sõt vegyen
is részt egy egyesült Európa létrehozásában, úgy, hogy az egységes román nemzeti
állam érdekei ne sérüljenek. Megpróbálta megszerezni a román parlament hozzájá-
rulását ahhoz, hogy a Bécsben 1926 októberében tartandó Páneurópai kongresszus-
ra román küldöttek is menjenek. Hat szenátor társával közösen aláírtak egy nyilat-
kozatot, amelyben hangsúlyozták egy román delegáció részvételének fontosságát a
bécsi Páneurópa kongresszuson, hogy itt Románia elképzeléseit ismertessék, és ha
szükséges, megvédjék az állam érdekeit. 1926. július 13-án egy rövid felszólalásban
Taslauanu ismertette javaslatát a szenátussal, amit nyomban átküldtek a képviselõ-
házba is. A javaslat, tanulmányozásra átkerült a parlament jogi és külügyi bizottsá-
gához, ahol Taslauanu lett a téma elõadója. A bizottság megvitatta, megszavazta
Taslauanu jelentését és döntött a probléma újratárgyalásáról a szenátusban.37 Tehát
1926 júliusában a román parlament külügyi bizottsága elfogadott egy jelentést,
amely a páneurópai integráció gondolatát támogatta. A parlamenti bizottság által el-
fogadott jelentésben Taslauanu kifejti saját Páneurópa-elképzeléseit. Elsõként a
páneurópai integráció gazdasági alapjait hangsúlyozza: úgy látja, hogy az agrárcivi-
lizációk kora, amelynek politikailag az autarchikus állam felel meg, történelmileg
meghaladott. Az ipari forradalom a gazdaság terén egy újfajta világméretû egymás-
rautaltságot eredményezett és ez az új gazdasági egység elõbb-utóbb olyan politikai
irányt idéz elõ, amely az államok kontinentális konföderációjához vezet. Taslauanu
szerint az 1926-ban megrendezett kongresszusok ezt az irányt igazolják: a páname-
rikai mozgalom a Panamai kongresszussal, a pánázsiai mozgalom a Tokióban meg-
rendezett kongresszussal és Kalergi páneurópai mozgalma a bécsi kongresszussal.38

A marosvásárhelyi szenátor koncepciója szerint az izolált, saját határai közé zárt
nemzetek kora lejárt, a nemzetállamok pedig megpróbálnak kontinentális konföde-
rációkat létrehozni. Az általa támogatott Kalergi-féle tervet a következõképpen ér-
telmezte: „az európai államok konföderációja egy gazdasági és politikai egységbe,
olyan alkotmánnyal, amely az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának mintájá-
ra készül”. Hangsúlyozza a nemzeti szuverenitás tiszteletben tartását, ugyanakkor a
nemzeti államok alárendeltségét az Európai Parlamentnek, amely az összes állam
képviselõibõl tevõdne össze. Páneurópa sajátos célokkal rendelkezõ tagja vagy cso-
portja lenne a Népszövetségnek. Ami az új Európa területét illeti, Taslauanu szerint
a két külön föderációt alkotó állam, Nagy-Britannia és a Szovjetunió nem tartozná-
nak az egyesült Európához.39 Taslauanu mindent megtett, hogy megnyerje a román
parlament támogatását, valamint, hogy Románia alapító tagként vegyen részt Pán-
európa felépítésében, szem elõtt tartva saját nemzeti érdekeit. Taslauanu négy prob-
lémát tartott számon, amelyek Románia nemzeti érdekeit is érinthették az 1926-os
páneurópai kongresszuson:
1. Romániának már csak azét is részt kell vennie ezen a kongresszuson, mert nagy-

hatalmi szövetségesei is jelen lesznek, így külpolitikai érdekei is ezt kívánják.
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2. Részben szembe akart helyezkedni Kalergi területi koncepciójával, mivel ez ki-
zárja Kis-Ázsiát Európából. Taslauanu szerint Törökország feltétlenül tagja kell,
hogy legyen az új rendezésnek, mivel így elkerülhetõ, hogy a Szovjetunió által
gerjesztett pánturanizmus áldozata legyen. Oroszország az õ koncepciójában ve-
szélyt jelent nemcsak Románia, hanem az egész térség biztonságát illetõen. Már
1924-ben javasolta, hogy a kisantant kezdeményezze Kelet-Európa és Kis-Ázsia
államainak konföderációját, amely a Kaukázustól az Alpokig és a Fekete-tenger-
tõl a Földközi-tengerig terjedne. 1926-ban pedig úgy ítélte meg, hogy feltétlenül
szükséges Törökország bevonása az egyesült Európába.

3. Meg kell védeni Románia területi integritását a szovjet területi követelésekkel és
Kalergi 1925-ös békítõ politikájával szemben. 1923-ban Kalergi Páneurópa
címû könyvében támogatta Románia mint lapító állam csatlakozását, és Európa
keleti határát a Dnyeszter folyónál határozta meg, ugyanakkor Oroszországot ki-
zárta az új rendezésbõl. Még tovább menve, Kalergi egy „európai garanciaegyez-
mény” létrehozását sürgette, vagyis egy olyan kollektív páneurópai biztonsági
szerzõdés megkötését, amely arra kötelezi Franciaországot, Németországot és
Olaszországot, hogy megvédjék Oroszországgal szemben Európa határát, a Dnyesz-
ter vonalát, mint saját határukat. Kalergi két múlva azonban a Pán-Európa folyó-
iratban kifejtette, hogy Románia és a Szovjetunió közötti területi probléma, va-
gyis Besszarábia kérdése a páneurópai békét veszélyezteti. Ennek megoldására
nemzetközi beavatkozást, békés határrevíziót javasolt. Taslauanu az egységes
nemzeti állam harcosaként a bécsi páneurópai kongresszuson meg akarta gyõzni
az európai politikai közvéleményt, hogy álljanak ki Románia új keleti határa mel-
lett.

4. Azért is fontos részt venni ezen a kongresszuson, mert Romániát meg kell védeni
a magyar revíziós törekvések ellen is. Ugyanis Taslauanu szerint nem kétséges,
hogy a magyar politikusok, akik támogatják a páneurópai unió létrejöttét, valójá-
ban határrevíziót remélnek. Magyarország célja a páneurópai tervvel egyértelmû:
a trianoni szerzõdésben kijelölt határok revíziója.

Aparlamenti bizottság végül négy szenátort jelölt ki, többek között Taslauanut, hogy
Románia hivatalos képviselõi legyenek a bécsi kongresszuson. Aszenátus 1926. júli-
us 15-én újra tárgyalta a küldöttség kérdését, a szenátus elnöke azonban, arra hivat-
kozva, hogy sem a kormány, sem a parlament nem rendelkezik a kiküldetéshez szük-
séges anyagi hátérrel, azt javasolta, hogy csak Románia bécsi nagykövete vegyen
részt a konferencián mint Románia hivatalos képviselõje. Természetesen azok a kép-
viselõk és szenátorok, akik a saját költségükön el tudnak menni, magánszemélyként
jelen lehetnek a kongresszuson. Aképviselõházban ugyanez a döntés született. Asze-
nátus utolsó plenáris ülésén Taslauanu nem kapott szót, ez lévén az utolsó tárgyalási
pont,aszenátoroknakmárnemvolttürelmükmeghallgatni.40
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Nyilvánvaló tehát, hogy a román parlamentben elsõ alkalommal meghirdetett Pán-
európa-terv nem tett érdemi hatást, igazi vitákra nem került sor a témával kapcsolat-
ban. Egyes politikusok egyenesen ellenségesen fogadták a tervezetet, mások utópiá-
nak, politikai fantáziálásnak tartották, vagy egyszerûen csak mosolyogtak rajta.41

A Bécsben megrendezett Páneurópa kongresszuson Romániát Ghica Dumbraveni
követ képviselte. Taslauanu nem jutott el a kongresszusra és az az igyekezete, hogy
létrehozza a Páneurópa Mozgalom román szekcióját, csõdöt mondott.

A román parlament és II. Károly a páneurópai integráció védelmében

Iuliu Maniu és Virgil Madgearu már 1924-ben az európai integráció hívei voltak, a
Parasztpárt kormányra kerülésével (1928–1931) pedig Románia hivatalos külpoliti-
kai kurzusának is része lett az európai integráció. AParasztpárt kormányzásának idõ-
szaka egybeesett Briand Európai Unió-tervének megjelenésével és Népszövetség
elõtti ismertetésével. A Maniu-kormány támogatta a Briand-tervet, sõt kidolgozott
egy román stratégiát a páneurópai integráció szakaszokban történõ megszervezésére
is, az elsõ szakaszt a közép-európai gazdasági egység megvalósításában látva.42 Apa-
rasztpárti többséggel rendelkezõ román parlament támogatta a Maniu-kormány kül-
politikáját. Ezt bizonyítja annak a francia küldöttségnek a meleg fogadtatása, amely
1930 májusában kelet-európai körútja alkalmából Romániába is ellátogatott és nép-
szerûsítette a Briand-tervet. A francia delegáció tagjai: Louis Loucheur, Henri
Mathias Berthelot és Saint-Aulaire gróf, népszerû politikusoknak számítottak Romá-
niában, köszönhetõen az elsõ világháborús együttmûködésnek és Nagy-Románia tá-
mogatásának. Aromán sajtó kiemelte, hogy ugyanazok a francia politikusok, akik tá-
mogatták a román nép harcát az elsõ világháborúban és Nagy-Románia létrejöttét,
most az egyesült Európa gondolatát terjesztik. A Dreptatea (Igazság) napilap teljes
sikernek könyvelte el Loucheur romániai páneurópai misszióját „ a közvélemény és a
kormány már a kezdetektõl támogatta a csatlakozást a tervezethez, hiszen a cél nem
más, mint tiszteletben tartva a tagállamok szuverenitását, egy olyan nemzetközi szer-
vezet létrehozása, amely az európai államok szoros gazdasági és politikai együttmû-
ködésére törekszik. Románia alapító tagja kíván lenni a létrehozandó európai föderá-
ciónak,hogyrészesülhessenennekgazdaságiésbiztonságielõnyeibõl”.43

1930. május 27-én a parlament díszülést tartott a francia vendégek tiszteletére, ahol
megjelent az egész kormány (többek között Iuliu Maniu kormányfõ, G. Mironescu
külügyminiszter, Nicolae Titulescu, Románia londoni nagykövete). Loucheur a par-
lamentben mondott beszédében úgy mutatta be a Briand-tervet, mint a német–fran-
cia és közép-európai megbékélési politika logikus következményét.44 A megbékélt
nemzetállamok a fejlõdés és a béke biztosítása érdekében egy európai föderációba
tömörülnek. Szükség van továbbá egy egységes európai gazdasági szervezetre, mert
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csak így oldható meg a túltermelés és a gazdaság általános válsága. Loucheur kitér
arra, hogy Briand elõször miért a politikai integrációt javasolja a gazdasági elõtt.
Úgy látja, hogy gazdasági együttmûködés csak akkor jöhet létre, ha azt megelõzi
egy politikai garancia. Az eddigi gazdasági konferenciák sikertelensége is ezzel ma-
gyarázható. Román részrõl a parlament díszülésén felszólalt a külügyminiszter és a
képviselõház elnöke, Stefan Cicio Pop. Mironescu kifejtette, hogy Románia teljes
mértékben támogatja Európa föderalizálásának tervét, mint az egyetlen garanciát a
status quo és a béke megõrzésére.45

1930. május 30-án a parlament együttes ülésén, amelyet ez alkalommal Saint-
Aulaire gróf és Berthelot generális tiszteletére tartottak, Mironescu külügyminiszter
felszólalásában hosszasan beszélt a román–francia jó viszonyról az elsõ világhábo-
rúban, és az azt követõ béketárgyalások alkalmával nyújtott francia támogatásról.
A román sajtó szerint a francia küldöttek a legmelegebb fogadtatásban Romániában
részesültek.46

1930. június 8-án II. Károly király visszatér Romániába. Július elsején a király
felszólalásában külön kiemelte, hogy támogatja Briand uniós tervezetét, a hágai
egyezmény ratifikálását, mivel azok a béke garanciáját és a nemzetek megbékélését
szolgálják, és fontos lépést jelentenek az európai integráció útján. II. Károly szerint
az európai egyesítés elõfeltétele olyan nemzetközi hangulat kialakítása, amely a
múlt elfelejtésén és népek közeledésén alapszik. Hivatalosan is bejelentette, hogy
Románia támogatja Briand tervezetét és úgy értékelte, hogy ez „a közeljövõ legna-
gyobb nemzetközi együttmûködése,” ahol minden nemzetállam elérheti saját szá-
mításait, a „tartós békét és gazdasági prosperitást.”47

1930. november 15-én a parlament nyitó ülésén, ünnepi beszédében Károly ismét
kitért arra, hogy Románia támogatja az európai államok föderációs elveken való
együttmûködését, amely az érvényben lévõ békeszerzõdéseken és szövetségi rend-
szerek tiszteletben tartásán alapszik, és célja a béke és a Népszövetségben foglalt
alapelvek megtartása. Kiemelte a kisantant jelentõségét, Románia kiemelkedõ sze-
repét a bukaresti, szinajai és varsói agrárkonferenciákon, ahol nyolc állam egy regi-
onális gazdasági együttmûködés alapjait tette le, azzal a céllal, hogy megoldják az
agrárszféra válságát.48 II. Károly egyetértett a páneurópai integrációs tervezettel, be-
szédeiben többször is úgy említette, mint Románia hivatalos külpolitikájának egyik
célkitûzését, ugyanakkor hangsúlyozta az egységes román állam érdekei érvényesí-
tésének elsõbbrendûségét.

1930 õszén a királyi beszédre adott válaszában a képviselõház a következõképpen
fogalmazott: „Románia célja a béke megõrzése, a békeszerzõdések betartása, együtt-
mûködés a Népszövetséggel, kapcsolataink megõrzése és élénkítése a szövetséges
nagyhatalmakkal, a kisantant államaival és Lengyelországgal, a már meglévõ kap-
csolatrendszer kibõvítése, az európai államok föderációjának támogatása”. A szená-
tus válasza hasonló a képviselõházéhoz, támogatja az európai integrációs törekvése-
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ket. „A román szenátus támogatja az európai államok minél elõbbi föderációját,
amely által olyan együttmûködés jöhet létre, amely minden tagállam fejlõdését
szolgálja…A román nép a latin civilizáció keleti õrszeme, ezt a küldetését úgy látja
el, hogy közben nem csorbítja a vele együtt élõ népek kulturális érdekeit”49

1930 júliusában Londonban az európai parlamentek konferenciáján Stefan Cicio
Pop, a román képviselõház elnöke felszólalásában a következõket nyilatkozta: „Ro-
mánia a béke és egy keleti Locarno létrehozásának a híve. Támogatja az európai ál-
lamok föderációját, amely egy olyan európai közösség lenne, mely az alkotó álla-
mok egyenlõségére, függetlenségére és biztonságára alapszik a politika és a gaz-
daság terén egyaránt, ugyanakkor kontinentális szervezete a Népszövetségnek,
amelynek célja a háború elkerülése és nem csak Európa érdekeit, hanem az egész
emberiséget szolgálja.”50

1926-ban Taslauanu páneurópai igyekezete csak félig volt sikeres, 1930-ban
azonban mind a szenátus, mind a képviselõház hivatalosan is kiállt az integráció
elve mellett, és azáltal, hogy a Parlament elfogadta a Birand-tervezetet, az európai
integráció megvalósítása hivatalos állampolitikai rangra emelkedett.

I. G. Duca és az európai integráció

Láthattuk, hogy a parasztpárti kormány és II. Károly támogatták Briand tervezetét.
A Nemzeti Parasztpárt mellett a két világháború közötti korszak másik legfontosabb
politikai pártja a Nemzeti Liberális Párt volt, amely 1918–1928 között kormánypárt,
majd a legerõsebb ellenzék és 1933–1937 között újra kormányon van. A belpolitikai
harcok ellenére a két párt ugyanarra az álláspontra helyezkedett, ami az európai integ-
ráció problémáját illeti. ANemzeti Liberális Párt álláspontját I. G. Duca fejtette ki egy
sajtótájékoztatón, amelynek központi témája az „Európai Egyesült Államok” volt.
(I. G. Duca 1922–1926 között Románia külügyminisztere, ebben az idõben a Nemze-
ti Liberális Párt alelnöke, 1930 decemberétõl a párt elnöke, 1933-tól pedig kormány-
fõ). Az említett sajtótájékoztatón Duca így nyilatkozott: „Én hiszek az Európai Egye-
sült Államokban, és mindent megteszek, hogy meg is valósuljon”.51 A páneurópai
integráció „gyakorlati szükségesség, egyetlen módja Európa megmentésének, meg-
erõsödésének és regenerálódásának”52 – hangoztatta lelkesen. Asajtótájékoztatót az-
zal a céllal hirdette meg, hogy így is népszerûsítse a közös Európa ügyét. Saját magát
az integráció egyik apostolának tartotta és úgy nyilatkozott, hogy készen áll arra a
harcra, amelyet a tradicionális mentalitás megváltoztatásáért vívni kell. A Nemzeti
Liberális Párt kidolgozott egy gazdasági-politikai integrációs programot, ahol a kö-
vetkezõ kifejezéseket használja: Európai Egyesült Államok, európai föderáció, gaz-
dasági föderáció, föderalizálás, páneurópai, föderatív kormány, föderatív parlament,
államok fölötti állam. Ami az Egyesült Európai Államok felépítését illeti, Duca ezt
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úgy képzelte el, mint egy föderatív, államok fölötti államot, föderatív kormánnyal,
parlamenttel. A páneurópai föderáció csak az 1918-ban létrejött nemzeti államok
szuverenitására, területi sérthetetlenségére és kölcsönös akaratára épülhet. Az „egye-
sült Államok” létrehozásából nem következik a már meglévõ államok és etnikai cso-
portok megszüntetése, hanem éppen ellenkezõleg, csak a teljes autonómia elismerése
és tiszteletben tartása mellett jöhet létre. Szükség van azonban egy államok fölött álló
államra.53 Duca tehát a nemzeti államok Európája mellett szállt síkra, a sokoldalúság
egységes Európáját hirdette, amely teljes összhangban van Románia külpolitikai
koncepciójával, vagyis a biztonság és területi egység védelmével. A nemzeti álla-
moknak azonban le kell mondaniuk a teljes szuverenitásról, és ennek egy részét a
nemzetek fölött álló föderatív kormányra és parlamentre kell átruházniuk. A nemzeti
állam meg kell, hogy õrizze integritását és autonómiáját, de az abszolút szuverenitá-
sátnem.

Duca radikálisabb álláspontra helyezkedett az európai egység megvalósítása te-
rén, mint Briand, a terv kidolgozója, aki a nemzetállamok teljes szuverenitásának
megtartását és kormányok közötti, nem pedig államok fölötti intézményrendszer ki-
alakítására törekedett. Briand Európa-tervezetébõl kiindulva, Duca szerint az Egye-
sült Európai Államok intézményrendszere a Népszövetség intézményeibõl kell,
hogy kiinduljon, így a Népszövetség Tanácsa lehetne a föderatív kormány, illetve a
Népszövetség Általános Gyûlése a föderatív parlament alapja. Az egyesült Európát
a Népszövetségen belül és annak mintájára kell létrehozni. „Változtassuk meg és
szélesítsük ki a Népszövetség e két intézményének hatáskörét, és máris elérkezünk
az európai föderációhoz.”54

Ami az Egyesült Európai Államok területét illeti, Duca kizárja a Szovjetuniót,
mivel ez a kapitalizmus ellensége, és Nagy-Britanniát, mert ragaszkodik az Európán
kívüli területeihez. Akárcsak a Maniu-kormány, a Nemzeti Liberális Párt sem kí-
vánt föderatív viszonyba kerülni a kommunista Oroszországgal. Angliával kapcso-
latosan azt javasolja, hogy hozzon létre föderációt gyarmatbirodalmával, így három
nagy föderatív állam lenne: az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Egyesült Ál-
lamok és az Angol Birodalom Egyesült Államai.55

Ami az Európai Egyesült Államok létrehozásának folyamatát illeti, az általános
elv szerint a politikai egység csak akkor valósulhat meg, ha már a gazdasági föderá-
ció létrejött. 1929-ben a Népszövetség elõtt Briand is a gazdasági integrációt látta
elsõdleges feladatnak, ezt támogatta a Maniu-kormány és Mironescu külügyminisz-
ter is. Duca ezzel szemben azt állította, hogy a politikai egység elõbb megvalósítha-
tó, mint a gazdasági. „Ahhoz, hogy az egyesült Európa megvalósuljon, politikai
szempontból csak néhány elõítéletet kell legyõzni, a gazdasági egység megvalósítá-
sakor viszont erõs gazdasági érdekek fognak összecsapni.”

Duca szerint az Európai Egyesült Államok létrejötte két nagyobb szakaszra oszt-
ható: elõször a politikai integráció a megfelelõ intézményekkel, majd ezt követi a
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gazdasági integráció. A politikai integráció csak mentalitás kérdése, és a tradicioná-
lis mentalitást sokkal könnyebb megváltoztatni, mint a különbözõ gazdasági érde-
keket egyeztetni. Az államok közötti nézeteltérések minimálisak, akárcsak a régi
mentalitás ellenállása, Duca sokkal jobban tartott az ellentétes gazdasági érdekek-
tõl. Elõször is érdekellentétek feszülnek az ipari államok között, példának az angol
és a német szénbányászatot említi, de ide sorolja a lengyel és román szénkitermelés
és szénexport közötti ellentétet. Az agrárállamok szintén ellentétben állnak és vé-
gül, de nem utolsó sorban az ipari és agrárállamok közötti ellentéteket sorolja fel.
Ahhoz, hogy gazdasági integráció jöjjön létre, az európai államok gazdaságának tel-
jes átszervezésére van szükség.56

Duca elképzelésében elõször a történeti szükségesség alapján a nemzeti elv gyõ-
zedelmeskedik, létrejönnek a nemzeti államok. Ez történt 1918-ban. Ezt követi az
újonnan megalakult államok integrációja egy nemzetek fölötti szervezetben. Az
1918 elõtt korszakban a mostanihoz hasonló föderáció nem jöhetett volna létre.
Azonban hogy 1918-ban azonban a különbözõ európai államok etnikai egysége
megvalósult, eljött az ideje, hogy ezek az államok föderatív egységbe tömörüljenek.
Duca szemlélete szerint a föderáció az államok nemzetek fölötti integrációját jelen-
ti, és semmi esetre sem ezek belsõ átrendezését. A Népszövetségre hárul az a fel-
adat, hogy a régi, nemzetek közötti ellenségeskedéseket, a tradicionális mentalitást
megváltoztassa, elõkészítve így a talajt az európai egység megvalósítására. Akár-
csak Maniu, Duca is a romantikus nacionalisták (Mazzini, Balcescu, Bratianu) el-
képzeléseivel egyetértésben elsõ lépésnek tarja a nemzeti államok megszületését, és
csak ezután kerülhet sor ezek integrációjára. Duca szerint a nemzeti eszme, amely a
nemzeti államok megalakulásával jut kifejezésre, teljes mértékben összeegyeztet-
hetõ az Egyesült Európa elvével.

Mint láttuk, Duca a gazdasági integráció megvalósítását sokkal kényesebb kér-
désnek tartja, a nemzetállamok gazdaságainak konkurenciája miatt. Mégis, a politi-
kai integráció megvalósítása, a súlyos gazdasági válság mind a gazdasági egység
megvalósítását sürgetik. Valószínû a Nemzeti Liberális Párt protekcionista gazda-
ságpolitikája az oka annak, hogy Duca a politikai integrációnak ad elsõbbséget,
noha ezt nyíltan soha nem fejtette ki. A Maniu-kormány és a Nemzeti Parasztpárt
ezzel szemben a „nyitott kapuk” doktrínájához igazodva a gazdasági integráció el-
sõbbségének a híve.

Duca elveit osztotta a Nemzeti Liberális Párt másik vezetõ egyénisége, Constan-
tin Argetoianu, aki 1929 februárjában kifejtette, hogy: „a Népszövetség által kijelölt
út eredményeként a XX. század a politikai internacionalizmus korszaka, és a páneu-
rópai kérdés már a holnapi napirendi pontja.” 1930 májusában a Nemzeti Liberális
Párt kongresszusán az európai integráció megvalósítása a párt hivatalos programjá-
nak része lett.57
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Briand Európa-tervezete és G. G. Mironescu román külügyminiszter

1929. szeptember 5-én Briand francia külügyminiszter a Népszövetség gyûlésén is-
mertette Európa föderatív rendezésére vonatkozó elképzelésit. Több jelenlévõ politi-
kus felszólalt, Románia képviseletében G. G. Mironescu volt jelen, aki hangsúlyozta,
hogy elõször normalizálni kell a politikai és gazdasági kapcsolatokat, mert csak így
lehet egy stabil föderációt létrehozni. 1930. május elsején Briand egy memorandu-
motnyújtottátazeurópaikormányoknak,amelyreválaszukatkérte.

G. G. Mironescu román külügyminiszter a népszövetség ülésén, szeptember
11-én az Európai Egyesült Államok létrehozását illetõen Románia támogatásáról
biztosította a francia külügyminisztert.58 (Mironescu Párizsban doktorált jogász,
majd ezután egyetemi tanár a bukaresti jogi egyetemen, tiszteletbeli tagja a Román
Akadémiának. 1908 és 1922 között a már említett Take Ionecu Konzervatív De-
mokrata Pártjának egyik vezetõ egyénisége, majd a Iuliu Maniu vezette Nemzeti
Párt tagja, 1928 és 1932 között Románia külügyminisztere). Beszédében kiemelte,
hogy egyetért Briand három alapelvével, melyek szerint nem olyan szervezetrõl van
szó, amely ellentéteket szülne Európa és más kontinens között, ellenkezõleg, ezáltal
könnyebbé válna az együttmûködés a többi kontinenssel, a föderáció és a Népszö-
vetség más államai között nem változna a kapcsolat, mindenek elõtt gazdasági ala-
pokon nyugvó szervezetrõl van szó.

Mironescu továbbmegy, és Paul Hymans (Belgium képviselõje) javaslata alapján,
kollektív kereskedelmi egyezmények megkötését javasolja mint elsõ lépést az egye-
sült Európa megvalósítása felé. Felszólalása végén kifejezte reményét, hogy a Nép-
szövetség megvalósítja majd Briand tervét.59 Mironescu tulajdonképpen Iuliu Maniu
tervezetét ismertette, amikor az egyesült Európa megszervezését szakaszokban kép-
zelve el, mindenekelõtt regionális gazdasági egységek létrehozását szorgalmazta.
A román állam mindvégig a gazdasági unió megvalósításának elsõbbségét hirdeti, a
gazdasági válság rendezését szem elõtt tartva, még akkor is, amikor Briand Memo-
randumában már a politikai integráció megvalósítását javasolja elsõ lépésként. Ha-
zatérve, a sajtótájékoztatón Mironescu kijelentette, hogy Románia egyetért Briand
tervezetével, és tanulmányozni fogják az integráció megvalósításának különbözõ
lehetõségeit, ugyanakkor felvázolta az egységes Európa megvalósítása fontosabb
szakaszait: gazdasági fegyverszünet, többoldalú kereskedelmi egyezmények, regio-
nális gazdasági csoportosulások és végül a már meglévõ és mûködõképes regionális
egységek egyesülése.60

1929. november 8-án az Újságírók Szakszervezete a Béke Politikája címmel szer-
vezett konferenciát Bukarestben. A konferencián Mironescu külügyminiszter töb-
bek között részletesen kifejtette Románia álláspontját Briand Európa-tervezetét ille-
tõen. Beszédében hangsúlyozta, hogy mindenekelõtt gazdasági integrációról van
szó, amit a politikai integráció követne. Mironescu reményét fejezte ki, hogy sikerül
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megvalósítani az egységes Európát, ez azonban hosszú folyamat, melynek során ko-
moly problémákat kell megoldani, és módszeresen fel kell rá készülni. Mironescu
véleménye, hogy lehetetlen egybõl összhangba hozni ennyi ország gazdasági érde-
keit, ezért lépésekben kell haladni. Elõször is „kis Európákat” kell létrehozni, majd
ezek a „kis Európák” rendre egyesülnének, és így fokozatosan megvalósulhat az
„Egységes Nagy Európa”: „elsõként három négy ország gazdasági érdekeit kell
összhangba hozni és folyamatosan bõvíteni kell a kört. Ezáltal fokozatosan regioná-
lis gazdasági egységek jönnek létre. Majd a régiók érdekeinek egyeztetésével, létre-
jöhet az európai gazdasági föderáció.”61 Mironescu szerint az európai föderáció
négy komoly akadállyal néz szembe: Európa határainak meghatározása, a nemzetek
önszeretete, a nemzeti szuverenitás problémája és az ellentétes nemzeti érdekek.

Ami a föderáció határait illeti, az azonos Európa határaival. Európa egyesítése érde-
kében a nemzeti öntudatnak, a nemzeti érzésnek bizonyos áldozatokat kell hozni.
A béke és a fejlõdés érdekében a nemzetek közötti együttmûködésre van szükség. A
20. századi nemzetközi kapcsolatok, a különbözõ egyezmények, a Népszövetség már
úgyis az abszolút szuverenitás elvének feladását eredményezték. Mironescu nem fo-
gadja el azt az elvet, mely szerint a nemzeteknek csak ellentétes érdekei lehetnek, sze-
rinte a modern civilizáció és az államok közötti gazdasági és politikai egymásrautalt-
ság elõbb vagy utóbb azonos érdekek kialakulását eredményezi.62 Tehát az európai
integráció elõtt álló nehézségek mind szubjektívek, amelyek a tradicionális mentali-
tásban gyökereznek, olyan elõítéletek eredményei, amelyek már rég elvesztették ak-
tualitásukat, ezért Mironescu úgy látja, hogy ezeket neveléssel és helyes propagandá-
val le lehet gyõzni, és ebben fontos segítség lehet a sajtó. A „béke politikájának”
végeredménye nem lehet más, mint az államok föderatív kapcsolata. Beszédét azzal
zárta, hogy szakítani kell az izolációra, a gyûlöletre és a háborúra emlékeztetõ múlt-
tal.63

1930. július 8-án megérkezett Párizsba Briand Memorandumára Románia hivata-
los válasza. A válasz kidolgozásában Mironescu külügyminiszter mellett fontos
szerepe volt Nicolae Titulescunak, Románia londoni és népszövetségi követének.
Románia elfogadta és támogatta Briand tervezetét, egyetértett azzal, hogy az Euró-
pai Unió a Népszövetség része legyen, mivel csak így látta biztosítva a békeszerzõ-
dések tiszteletben tartását, a függetlenség, az egyenlõség és a területi sérthetetlenség
garantálását. Románia nem zárkózott a nem európai és a Népszövetségen kívüli ál-
lamokkal való együttmûködéstõl. Támogatta egy paktum megkötését, amely hang-
súlyozza az unió békepolitikáját és elõírja a rendszeres találkozókat. Nem támogatta
viszont egy politikai bizottság létrehozását, amely a román vélemény szerint egyes
államok politikai fölényét eredményezné, elegendõnek találta az „Európai Konfe-
rencia” és a „Titkárság” megszervezését. A válaszból, annak ellenére, hogy nem
száll szembe a politikai integráció elsõbbségének gondolatával, egyértelmûen kide-
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rül, hogy Románia elsõsorban egy szorosabb gazdasági és egy lazább politikai
együttmûködést igényelt. A válaszból kimaradt a Maniu-kormány hivatalos állás-
pontja, miszerint az európai egységet több szakaszban kell létrehozni, valószínûleg
azért, mert a román kormány támogatta a tervet és egy saját javaslattal nem akarta
bonyolítani a helyzetet.64

A szinajai konferencia

Románia elfogadta Briand tervét, támogatta egy kormányok közötti politikai szerve-
zet létrehozását, amely tiszteletben tartja a nemzeti szuverenitást és az államok integ-
ritását. Ugyanakkor Románia javasolta, hogy az egyesült Európa elsõsorban olyan
gazdasági szervezet legyen, amely képes megoldani a gazdasági válságot. Ennek ér-
dekében a Maniu-kormány sajátos stratégiát dolgozott ki, amelynek értelmében az
európai egységet szakaszokban kell létrehozni, és amelynek elsõ lépése egy kö-
zép-európai gazdasági egyezmény megszületése lenne. Ezt a stratégiát elfogadta a
kisantant 1930. júniusi konferenciája, ahol a tagállamok elhatározták egy gazdasági
kisantant létrehozását. Ezt követõen egy szélesebb közép-európai gazdasági szövet-
ség, egy „agrárblokk” létrehozását sürgették. Az agrárblokk és a nyugat-európai ipari
államok pedig egy közös páneurópai piacot hoznának létre. Ezt a célt szolgálták az
1930 nyarán tartott gazdasági konferenciák: Bukarestben a román–jugoszláv–ma-
gyar, Szinaján a román–jugoszláv, és Varsóban a román, jugoszláv, csehszlovák, ma-
gyar,lengyel,bolgár,észtéslettkonferenciák.

A szinajai konferencián határozat született egy román–jugoszláv vámunió létre-
hozásáról, amely az elsõ lépést jelentené a regionális közép-európai gazdasági in-
tegráció és a késõbbi páneurópai integráció létrehozásában. A konferencia megnyi-
tóján Virgil Madgearu ipari és kereskedelemügyi miniszter így nyilatkozott: a kon-
ferencia célja a román–jugoszláv gazdasági egység létrehozása, mint regionális gaz-
dasági egység, egy európai gazdasági együttmûködés reményében. Elsõdleges cél
az európai agrárállamok és ipari államok gazdasági együttmûködése, az európai ag-
rártermékek protekcionizmusa. Ion Michalache mezõgazdasági miniszter hangsú-
lyozta, hogy a konferencia feladata a mezõgazdaságban dolgozók szolidaritásának
megszilárdítása és közös stratégia kidolgozása a válság megoldására. A legfonto-
sabb megoldásra váró kérdések: a paraszti gazdaságok hatékonyságának növelése,
az amerikai konkurencia és a szovjet dömping megszüntetése, harc a nyugati ipari
államok túlzott protekcionizmusával szemben. Az egyetlen megoldás Románia és
Jugoszlávia vámuniója, elõször a mezõgazdasági, majd pedig az ipari termékekre
vonatkozóan is. Az õ koncepciójában a román–jugoszláv vámunió fontos része a
Briand-tervnek, az a közvetlen funkciója, hogy megoldja a túltermelési válságot.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nyitottak más agrárállamok felé is.65
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A sajtónak adott interjújában Michalache kifejtette, hogy Briand, francia külügy-
miniszter Egyesült Európa-terve az amerikai konkurenciával áll szemben, mivel
biztos felvevõpiacot hoz létre a közép-európai államok agrártermésének Nyu-
gat-Európában. Az út az egyesült Európához több lépcsõs. A szinajai konferencia az
elsõ lépés az európai megegyezés felé, alkalmazva a korábbi Csorba-tói konferencia
határozatait, ahol Benes, Marinkovici és Mironescu egyetértettek abban, hogy a
Briand-tervet elsõként a kisantant keretein belül alkalmazzák. Ha egyszer megvaló-
sult a gazdasági kisantant, akkor ezt állandóan bõvítve, a szomszédos államok csat-
lakozása révén elérhetjük az Európai Egyezmény megszületését. Michalache remé-
nyét fejezte ki aziránt, hogy mindez jelentõsen hozzájárul a román parasztok
helyzetének javulásához.66

Mihail Popovici szerint a román–jugoszláv gazdasági együttmûködést is fokoza-
tosan kell kialakítani, a kétoldalú gazdasági kapcsolatok mind szorosabbá tétele, a
személy- és áruszállítás összehangolása, egységes kereskedelmi és vámügyi tör-
vénykezés által. A Csorba-tói konferencia határozata értelmében elõször a jugo-
szláv–román gazdasági egyezményt kell életre kelteni, mivel sokkal könnyebb két
agrárállam érdekeit összehangolni, ezután Csehszlovákia is csatlakozna a gazdasági
kisantant létrehozása érdekében. Ezt követné a kelet-európai államok szélesebb szö-
vetsége, ezáltal erõteljesebben védhetik az agrárállamok érdekeit. Az agrárblokk si-
keresebben biztosítaná a felvevõpiacot Nyugat-Európában a keleti gabonának. Ez-
által nõne az agrárállamok vásárlóereje, ami viszont nyugati ipari termékeknek
kelet-európai exportját biztosítaná. Popovici szerint a román–jugoszláv gazdasági
egyezmény nemcsak a két ország fejlõdését eredményezné, hanem modellként szol-
gálhatna a többi államoknak, és fokozatosan az európai államok gazdasági együtt-
mûködéséhez vezetne a Népszövetségen belül.67

Virgil Madgearu a Neue Freie Presse-nek adott interjújában azt állította, hogy a
szinajai konferencián eldöntött román–jugoszláv vámunió olyan gazdasági egységet
eredményez, amelynek 32 millió fogyasztója van. A két ország egy gazdasági egy-
ségként léphet fel, közös külkereskedelmi politikával. A vámuniót nem kell kiszéle-
síteni, páneurópai szinten egy preferenciális tarifákon alapuló gazdasági együttmû-
ködésre van szükség, nem pedig vámunióra.68

Románia részvétele a Népszövetség ülésein

1930. szeptember 8-án kezdetét vette Genovában a II. Európai Konferencia, ahol je-
len volt az a 27 európai állam, amely tagja volt a Népszövetségnek, és megtárgyalták
az államok Briand Memorandumára adott válaszát és határoztak az európai egység
megvalósításának további lehetséges útjáról. Romániát a konferencián G. G. Miro-
nescu külügyminiszter, Nicolae Titulescu londoni nagykövet, meghatalmazott mi-
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niszter, Virgil Madgearu ipari és kereskedelmi miniszter, és Ion Lugosianu helyettes
államtitkárképviselték.69

Aromán külügyminiszter szerint megnyitó beszédében Briand elég részletesen és ob-
jektívan ismertette a Memorandumra beküldött válaszokat. Arthur Henderson javas-
lata, hogy a probléma kerüljön a Népszövetség elé és ott határozzanak felõle, Miro-
nescu értelmezésében nem más, mint az angolok próbálkozása, hogy aláássák a Briand-
terv sikerét. Briandhoz hasonlóan Mironescu is visszautasította az angol javaslatot.70

Mironescu a konferencián hangsúlyozta, hogy két dolog világossá vált: az összes
érintett állam szerint az európai egységet a Népszövetség keretein belül kell megvaló-
sítani. Tehát egyértelmû, hogy az elõkészítõ munkálatokról be kell számolni a Nép-
szövetségnek, annál is inkább, mivel Anglia formálisan azt kérte, hogy az egész prob-
lémát a Népszövetség tárgyalja. A Népszövetség tudomására kell hozni, hogy az
európai államok a Briand-tervben a béke egyik fontos biztosítékát látják, és minden-
képp a Népszövetségen belül akarják létrehozni az egységes Európát, és tudósítani
akarják a szervezetet minden eddigi lépésrõl, vagyis kérni kell, hogy az 1930. szep-
temberi népszövetségi ülésszak egyik napirendi pontja a Briand-tervezet legyen.

A másik probléma, amire Mironescu kitért, hogy kinek a majdani feladata az Eu-
rópai Unió megszervezése. Mironescu álláspontja szerint ez nem a Népszövetség
ügye. Az õ koncepciója értelmében az Európai Unió nem más, mint szabad alkalma-
zása egy egyezménynek a szabad európai államok által, és az nem természetes, hogy
ha a Népszövetség hoz létre hasonló regionális egységeket.

Akonferencia végül elfogadta Briand javaslatát, amelyrõl Mironescu úgy vélekedett,
hogy közepes és teli van kompromisszumokkal, ráadásul a problémát a Népszövetség
elé utalja. A román történészek kiemelik Titulescu fontos szerepét, háttérmunkáját,
amely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a konferencia egyáltalán valamilyen ered-
ményt tudjon felmutatni.71

Mironescu jelentéseire Iuliu Maniu kormányfõ levélben válaszolt, és felkérte, illet-
ve felhatalmazta Mironescut és Titulescut, hogy tegyenek meg minden diplomáciai
lépést és a magánbeszélgetéseik alkalmával is terjesszék azt az elvet, miszerint min-
denekelõtt egy Közép-Európai Konföderáció létrehozására van szükség.72 Románia,
Csehszlovákia és Jugoszlávia külügyminiszterei két alkalommal találkoztak Genová-
ban, szeptember 8-án (az Európai Konferencia után) és szeptember 9-én, amikor meg-
egyeztek a kisantant álláspontjáról a Népszövetség ülésére vonatkozóan.

Titulescu a Népszövetség ülésének elnöke (1930. szeptember)

Franciaország és más meghatározó államok bizalmát és támogatását élvezve, 1930
szeptemberében Nicolae Titulescu, Románia korábbi képviselõje, lett a Népszövet-
ség elnöke. Titulescu ismertette az Európai Konferencia határozatát, és a napirendi
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pontok közé került a Briand-terv megtárgyalása is.73Mironescu felszólalásában hang-
súlyozta, hogy a gazdasági válság megoldásához nem protekcionista politikára, nem
izolációra, hanem a népek együttmûködésére van szükség. Ezért elõször egy kö-
zép-európai gazdasági integrációt javasolt, amelyet a páneurópai gazdasági integrá-
ció követne. Kiemelte Románia szerepét a regionális együttmûködés kiépítése terüle-
tén, utalt a Csorba-tói találkozóra, ahol létrejött a gazdasági kisantant, majd 1930
augusztusában a szinajai találkozóra, ahol Románia és Jugoszlávia gazdasági, pénz-
ügyi és kereskedelmi miniszterei találkoztak. Mironescu szerint a gazdasági kisan-
tant magja lehet egy szélesebb közép-európai gazdasági együttmûködésnek. A buka-
resti konferencia (július vége), ahol jelen voltak Magyarország, Románia és Jugo-
szlávia gazdasági szakértõi, majd augusztusban Varsóban Bulgária, Csehszlovákia,
Észtország, Lettország, Lengyelország, Románia, Jugoszlávia és Magyarország kül-
döttei, és ahol eldöntötték a jelenlévõk, hogy évente legalább egyszer találkoznak a
gazdaság sürgetõ kérdéseit megtárgyalni. Mironescu szerint ezek a konferenciák fon-
tos állomásai voltak egy közép-európai gazdasági régió kialakulásának, amely nélkül
apáneurópaipolitikai-gazdaságiintegrációnemjöhetnelétre.74

A Népszövetség 11. ülésén a Mironescu által ismertetett hivatalos román állás-
pont két fontos alapeleme: az érvényben lévõ szerzõdések garanciája mellett a Briand-
terv támogatása és egy incrementalista stratégia alkalmazása, mindenekelõtt az ak-
tuális gazdasági problémák megoldásra. Az európai egyesítés keretein belül Romá-
nia egyik fontos külpolitikai célkitûzése a román–magyar kapcsolatok rendezése.
Mironescu Az Est újságnak adott interjújában kifejezi reményét az iránt, hogy a gaz-
dasági együttmûködés egy román–magyar politikai megbékélést és együttmûködést
eredményez. 75

Madgearu is felszólalt a Népszövetség ülésén, ahol Mironescuhoz hasonlóan be-
szélt a Briand-tervrõl, külön hangsúlyt fektetve a gazdasági válság megoldására,
mint az Agrár Államok Szövetségének legfontosabb céljára. Az õ beszédének hatá-
sára fogadta el a Népszövetség a varsói konferencián kidolgozott elvet, miszerint a
nyugat-európai ipari államok a kelet-európai gabonát elõnyben részesítik az ameri-
kai és szovjet gabonával szemben.

Gafencu, a minisztertanács egyik helyettes államtitkára, ezzel kapcsolatban így
nyilatkozott a bukaresti rádióban: a nagyon általános, pontatlan és hangzatos szózatok
mellett Románia egy pontos, jól meghatározott, véghezvihetõ javaslatot tett, amely
nem más, mint egy egységes európai gazdasági terület, páneurópai szabadkereske-
delemre épülõ közös piac létrehozása, és páneurópai protekcionizmus az orosz és
amerikai konkurenciával szemben.76

Végül a Népszövetség döntött Vizsgáló Bizottságok létrehozásáról, amelyben az
európai kormányok mellett a nem európai államok kormányai is részt vehetnek.
A „Bizottság az Európai Unióért” 1930. szeptember 29-én alakult meg. Határozat
született azzal kapcsolatban, hogy az 1931-ben tartandó népszövetségi ülésre a Bi-
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zottság különbözõ jelentéseket és javaslatokat készítsen. A Bizottság elnöke Briand
lett, titkára Sir Eric Drummond (a Népszövetség titkára), a Bizottságban képviselve
volt az összes európai állam, amely tagja a Népszövetségnek. Döntés született arról
is, hogy a vizsgáló vagy tanulmányozó Bizottság 1931 folyamán három alkalommal
tanácskozik.77

Nicolae Titulescu diplomáciai tevékenysége az Egyesült Európáért

Titulescu diplomáciai körutat szervezett, amelynek során többek között a Briand-ter-
vet népszerûsítette úgy, ahogy a román nemzeti érdekeknek leginkább megfelelt.
1930. október 30-án rövid idõre látogatást tett a Vatikánban, találkozott XI. Pius pá-
pával, aki kifejezte elégedettségét aziránt, hogy a román parlament megszavazta a
Vatikán és Románia között kötött konkordátumot. Ugyanakkor biztatta Titulescut,
hogy folytassa tovább ténykedését a béke megvédése érdekében és a harcot a szovjet
rendszerrelszemben.78

Még ugyanaznap Titulescu látogatást tett a Palazzo Venezia-ban, ahol Grandi és
Mussolini fogadták. A revízió problémája mellett szóba került a Briand-terv is. Titu-
lescu kifejtette, hogy Briand azért javasolta az egységes Európát, mert õszintén hisz
ennek megvalósulásában, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy õ maga is híve az egye-
sült Európa megvalósításának. Titulescu hangot adott kritikájának is: az egyetlen hi-
bája ennek a tervnek, hogy alárendelte a gazdaságot a politikának, de ez csak egy ré-
sze a tervezetnek, és összességében minden állam által elfogadható.79

Titulescu, mivel Romániára nézve veszélyesnek tartotta az olasz revíziós politi-
kát, mindent megtett egy francia–olasz közeledés érdekében, sikertelenül. Rómából
Párizsba utazott, ahol november 6-án Aristide Briand külügyminiszterrel találko-
zott. Az olasz kérdés megbeszélése után Briand így nyilatkozott Titulescunak: azért
javasolta az egységes Európa tervet, hogy ezzel küzdjenek a bolsevizmus ellen és,
hogy a francia erõforrásokat a béke szolgálatába állítsa, mindezt a Népszövetség ke-
retein belül.80

Titulescu a Cambridge-i egytemen

A római és párizsi útját követõen Titulescu visszatért Londonba, ahol november
19-én a Cambridge-i Egyetemen konferenciát tartott a Béke elvének fejlõdése címen.
Angolul tartott elõadásában Titulescu az angol és nemzetközi közvéleményt szólítot-
ta meg, hangsúlyozva a Népszövetség szerepét a nemzetközi együttmûködés által a
béke megõrzésében, a gazdasági válság megoldásában, a meglévõ határok védelmé-
ben tett erõfeszítéseit, valamint az európai unió megvalósításáért tett lépéseit.81
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Szembehelyezkedve azzal a véleménnyel, hogy a genovai fórum fölösleges fecsegés,
Titulescu hangsúlyozta, hogy addig, míg a népek beszélnek egymással, nem nyúlnak
fegyverekhez. A béke az õ koncepciójában egy lelkiállapot, amit az 1930-as év ese-
ményei feldúltak: a volt antant államok közötti nézeteltérések, a legyõzött államok
revizionizmusa, a szovjet fenyegetettség és a gazdasági válság. Titulescu szerint az
egyetlen megoldást a nemzetközi együttmûködés jelenti, az ellentétes érdekû orszá-
goknak szövetségre kell lépniük egy közös cél érdekében a Népszövetségen belül.
Azok a szövetségek, amelyeket a legyõzött államok a Népszövetségen kívül kötnek,
háborúhozvezethetnek.82

A súlyos etnikai problémák és a területi ellenségeskedés megoldására javasolta
az 1918 után létrejött nemzeti államok szuverenitásának és területének teljes tiszte-
letben tartását, a békeszerzõdések által meghatározott határok sérthetetlenségét. Le
kell mondani a revízióról, a régi nacionalista-soviniszta mentalitást le kell küzdeni,
biztosítani kell az emberi jogokat (ide sorolja a nemzetiségek jogait is), a határok
spiritualizálását, az egyének és a kereskedelem szabadságát, és támogatni kell a
Briand által javasolt Európai Unió létrehozását. „A régi köztudatban a határ nem
volt más, mint akadály, ugyanis elválasztotta az embereket. A békét nem úgy szol-
gáljuk igazán, ha a határokat keletebbre vagy nyugatabbra toljuk. Minden erõnkkel
a határok spiritualizálásán kell dolgoznunk, különféle egyezmények segítségével,
különösen gazdasági egyezmények által, amelyek a közös érdeket szolgálják. Nem
a határok módosítására, hanem az elõítéletek leküzdésére van szükség. És akkor,
amikor a nemzetközi élet azzá válik, aminek igazán lennie kell, amikor biztosítja az
embernek akárhol is van, azokat a jogokat amelyek egyszerûen abból adódnak,
hogy ember, és ha az új generációk már nem ismernek semmit a régi gyûlöletbõl és
elõítéletekbõl, akkor a határoknak már nem lesz olyan fontos szerepük mint ma.
Mindez Európa egységét eredményezi.”83

Az angolok visszautasító magatartása ellenére Titulescu határozottan kiállt a
Briand-terv megvalósításának fontossága mellett. Hangsúlyozta, nem igazak azok a
híresztelések, melyek szerint a Briand-terv alapján Európa országai egyetlen állam-
ba olvadnak, mint például az Amerikai Egyesült Államok. Ellenkezõleg: a Briand-
terv olyan együttmûködést javasol, amelyben minden állam megõrzi szuverenitását.
Elutasítja azt a feltevést, mely szerint az Európai Unió az Amerikai Egyesült Álla-
mok és Anglia ellen irányulna, hiszen ezek az államok is meghívást kaptak az
együttmûködésre. Nem irányul a Népszövetség ellen sem, hiszen minden állam ki-
fejezte akaratát azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Európát a Népszövetségen be-
lül hozzák létre. Figyelmeztetett arra, hogy az Európai Unió nem dönthet egyetlen
olyan kérdésben sem, amely a Népszövetség hatáskörébe tartozik. „Ami a jelent il-
leti, az Európai Unió az egyetlen lehetõség a béke megvédésére. Ami pedig a jövõt
illeti, egy olyan új nemzetközi élet csírája lehet, amelyet mi a háborúk és szenvedé-
sekkel teli képzeletünk fel sem fog.”84
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Románia tevékenysége az Európai Uniós Bizottságban (1930-1932)

1931 januárjában, Genovában Titulescu két fontos javaslatot tett. Németország ra-
gaszkodott ahhoz, hogy a Szovjetuniót és Törökországot azonnal, teljes jogú tagként
hívják meg a Bizottságba, ezzel szemben Titulescu azt javasolta, hogy kezdjék el a
munkálatokat az aktuális felállásban, és ha olyan probléma merül fel, amely megkí-
vánja az orosz vagy török részvételt, akkor mint meghívottaknak, de nem mint a Bi-
zottság teljes jogú tagjainak kérjék ki a véleményüket. A kérdést illetõen nem tudtak
megegyezni, ezért úgy döntöttek, hogy egy albizottságot hoznak létre, ennek Titu-
lescuistagjalett.

Az ülés második fontos kérdése a gazdasági válság kezelése volt. Miután sikerült
napirendre térni a Szovjetunió és Törökország problémáját illetõen, a Bizottság rá-
tért ennek megtárgyalására. Marinkovici a közép-európai és délkelet-európai orszá-
gok nevében kérte, hogy az ipari államok adják fel a kedvezményezett ország elvét,
ami a gabonavásárt illeti, és felkérte az ipari államokat, hogy vásárolják fel a ke-
let-európai gabonát, éspedig kedvezményes vámtarifák alkalmazása mellett. Titu-
lescu másik fontos javaslata egy „központi hitelintézet” létrehozására vonatkozott,
amely hiteleket nyújtana a közép-európai agrárállamoknak, ugyanakkor Marinko-
vicihoz hasonlóan felkérte a nyugat-európai államokat, hogy vásárolják meg a ke-
let-európai agrártermékeket. Titulescu kifejezte reményét, hogy ezáltal talán kiala-
kulna egyfajta európai gazdasági szolidaritás.85

Titulescu hangsúlyozta, hogy az 1930-as kelet-európai gabonatermés kielégítené
a nyugat-európai szükségleteket. A gabonavásár és a hitelintézet megvalósítása ér-
dekében Titulescu javaslatot tett egy genovai székhelyû különbizottság létrehozásá-
ra, amely együttmûködne a Népszövetség hasonló szervezeteivel. Úgy vélekedett,
hogy ezek a konkrét lépesek hozzájárulnak az egységes Európa megvalósításához
és nem utolsósorban nagyon sok közép-, és kelet-európai állam rossz gazdasági
helyzetén segítenének. Titulescu javaslatát elfogadták, összeállt egy újabb bizott-
ság, amelynek Titulescu is tagja lett.86 A genovai ülésen nyolc határozat született,
amelyek többé-kevésbé tartalmazzák Románia javaslatait is:
1. A Bizottság meghívta Izlandot, Törökországot és a Szovjetuniót, hogy vegyenek

részt a világgazdasági válság tanulmányozásában, már ami az európai közösséget
illeti. Titulescu javaslatát elfogadva, nem azonnali felkérésrõl volt szó, hanem a
következõ ülésszakra (1931. május), a három ország nem teljes jogú tagként és
nem minden kérdés megtárgyalására lett meginvitálva. Simion Costea történész
szerint a Szovjetunió meghívása Románia bizonyos szintû diplomáciai vereségét
jelentette, ami viszont egyértelmû nyereségként könyvelhetõ el, hogy Titulescu
erõfeszítéseinek köszönhetõen a meghívást elhalasztották és csak bizonyos kér-
dések megvitatására kérték fel a Szovjetuniót.87
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2. A gazdasági válság gyors megoldását szem elõtt tartva határoztak egy ülés meg-
szervezésérõl, ahol az európai gabona exportõr és importõr államok vesznek részt
és elfogadták Románia javaslatát, miszerint a nyugat-európai államok felvásárol-
ják az 1930-as év gabonáját.

3. Létrehoztak egy 11 tagú bizottságot, melynek feladata, hogy a következõ évek
többlettermésének exportja érdekében szervezzen meg egy kedvezményes vám-
tarifa rendszert.

4. Létrehoztak egy 11 tagú bizottságot, amely azt a feladatot kapta, hogy megszer-
vezzen egy mezõgazdasági Hitelintézetet.

Ezek mellet határozat született még az 1930-as márciusi genovai kereskedelmi
egyezmény alkalmazásáról, tárgyalásra került a munkanélküliség problémája is, vé-
gül pedig Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország és Németország külügymi-
niszterei egy közös nyilatkozatot tettek, amelyben kiálltak a béke megtartása mellett.
Romániában a Bizottság ezen ülésszakát pozitívan értékelték.88Mironescu külügy-
miniszter az Európai Uniós Bizottság ülése után megbízta Titulescut, hogy képviselje
Romániát az összes európai uniós nemzetközi konferencián. Titulescu kérésére pedig
szakértõket neveztek ki a mezõgazdasági, ipari és kereskedelmi minisztériumoknál,
akikkelegyüttdolgozhat.

Mironescu miniszterelnök, remélve, hogy az európai hitelintézet létrejön, meg-
alapította a Nemzeti Mezõgazdasági Hitelintézetet mint a létrehozandó Nemzetközi
Mezõgazdasági Hitelintézet romániai partnerét.89 Duca (Nemzeti Liberális Párt) az-
zal vádolta emiatt a miniszterelnököt, hogy eladja az országot az idegeneknek. A
parlament elfogadta Mironescu javaslatát, aki nem sokkal késõbb, 1931. április
18-án II. Károly nyomására lemondott miniszterelnöki tisztségérõl.

A Európai Uniós Bizottság harmadik ülésszaka, 1931 május

Briand elnöklete alatt Genovában 1931. május 15–21. között került sor az Európai
Uniós Bizottság harmadik ülésszakára. Az ülésen részt vettek az összes európai álla-
mok képviselõi, valamint a Szovjetunió, Törökország és Izland küldöttei is. A talál-
kozó központi témája a gazdasági válság volt. Romániát Titulescu, Antoniade és
Cezar Popescu képviselte. Május 20-án a Bizottság megszavazta Titulescu korábbi
javaslatát a Mezõgazdasági Hitelintézet létrehozásáról. Az egyezményt Titulescu
írta alá azzal a kitétellel, hogy azt a bukaresti parlamentnek is jóvá kell hagynia. Aro-
mán pénzügyminiszter, Constantin Argetoianu nem értett egyet az egyezménnyel,
mivel úgy látta, hogy Románia nincs abban a gazdasági helyzetben, hogy az Intézet
részfinanszírozásátvállalnitudja.90

Az 1931. szeptemberi negyedik ülésszak nagyrészt azzal volt elfoglalva, hogy je-
lentést készítsen a Népszövetség 12 nagygyûlésére. A jelentés nem tartalmazott az
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Európai Unió megvalósítását illetõen egyetlen konkrét politikai vagy gazdasági ja-
vaslatot sem, kilátásba helyezte viszont újabb bizottságok és konferenciák szervezé-
sét, korabeli értékelések szerint csak szószaporításról és tehetetlenségrõl tett tanúbi-
zonyságot.91

Az ötödik és hatodik üléseken sem született semmilyen döntés. 1932-ben a
Stresa-ban tartott konferencián felvetõdött a közép- és kelet-európai országok gaz-
dasági és pénzügyi helyzetének konszolidálása. Az Agrárállamok Blokkja a román
ipari és kereskedelmi minisztert, Virgil Madgearut választotta elnökének. Madgearu
az agrárállamok nevében kérte a kedvezményes rendszer bevezetését a mezõgazda-
sági termékek exportját illetõen, javadalmazott körülmények között. Hangsúlyozta,
hogy ellenkezõ esetben az agrárállamok fizetésképtelenné válnak és nem tudják
külföldi adósságaikat visszafizetni.92

1932 márciusában meghalt Briand, és a következõ Népszövetségi ülésen hiába
kérték a Bizottság meghosszabbítását még egy évre, a kérést nem szavazták meg, az
Európai Uniós Bizottság feloszlott.

Tardieu Dunai konföderációs terve

1932. március 2-án André Tardieu, francia kormányfõ és külügyminiszter azzal a me-
morandummal fordult az angol és olasz kormányhoz, hogy siessenek az agrárválság
sújtotta Duna menti államok (Ausztria, Magyarország, Csehszlovákia, Románia, Ju-
goszlávia, Lengyelország) megsegítésére. Titulescu szerint a Tardieu-terv elsõsor-
ban Ausztria és Magyarország megmentését szolgálná, és nem jelenthet végleges
megoldást. Az elsõ szakaszban Franciaország és a kisantant államai több ponton
egyetértettek, különösen abban, hogy a dunai államoknak a nagyhatalmak beavatko-
zásanélkülkellegymássalegyezkedniükakedvezményeketilletõen.

Romániában az akkor ellenzéki Nemzeti Parasztpárt megelégedéssel fogadta a
Tardieu-tervet, több rendezvényükön megvitatták e kérdést azzal a céllal, hogy Ma-
gyarország helyett Románia legyen az új dunai szervezet politikai központja. Még
1930-ban Iuliu Maniu a Briand-tervvel kapcsolatosan azt nyilatkozta, hogy egy re-
gionális föderációra van szükség elsõ lépésként, amely tömörítené Lengyelorszá-
got, Csehszlovákiát, Ausztriát, Jugoszláviát, Magyarországot, Bulgáriát, Görögor-
szágot és Romániát, és egy ilyen nagy konföderációban a magyar elem nehezen
tudna vezetõ szerephez jutni.93 Tardieu javaslatával ellentétben, az új dunai konfö-
deráció a román álláspont szerint Lengyelországot, Bulgáriát és Görögországot is
magába kell, hogy foglalja. Virgil Madgearu úgy látta, hogy Románia a Tardieu által
javasolt dunai blokk létrehozásában nem érdekelt, hiszen a gabonatermés 90%-a és
a kõolaj 75%-a más országokba megy. Ezért Madgearu garanciát kért arra vonatko-
zóan, hogy nyugaton megvásárolják a román gabonát.94
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Mihail Manoilescu, a Tardieu-terv alapjául szolgáló három Európa-elmélettel
szembeállítja saját három Európa-elméletét, amely komoly vetélytársa lehetett vol-
na a Tardieu-tervnek, azáltal, hogy Közép-Európát német érdekszférába helyezi. A
lakosságfelesleg problémáját elemezve arra a következtetésre jut, hogy Nyugat-Eu-
rópa államaiban (Anglia, Franciaország, Belgium, Hollandia és Portugália) a lakos-
ságfelesleget elszívják a gyarmatok. Közép-Európa ipari államai (Németország,
Olaszország és Spanyolország) nem rendelkeznek gyarmatokkal, de jelentõs lakos-
ságtöbblettel sem, nincs elég termõföldjük és az elégedetlenek táborát alkotják. A
harmadik, vagyis Kelet-Európa (Lengyelország, Bulgária, Jugoszlávia, Románia,
Görögország, Magyarország) államaiban a termõföldekhez képest kevés a lakosság.
A megoldást a közép-európai és a kelet-európai államok gazdasági együttmûködé-
sében látja.95

Titulescu, miután Benessel együtt tárgyalt Tardieuval az új dunai tervezetrõl, II.
Károlynak így értékelte a fejleményeket: nincs konszenzus még köztünk sem
(Benes, Titulecu) és a nagyhatalmak között sem ez ügyben. Titulescu ugyanis azt a
javaslatot tette Benesnek, hogy legyen maga a kisantant a kezdeményezõje egy regi-
onális együttmûködésnek, és nem lennének újra a nyugati terveknek kiszolgáltatva.
Ezáltal talán a politikai helyzet is javulhatna Kelet-Európában, mert ha mégis sike-
rülne a kelet-európai gazdaság nehéz helyzetén javítani a kisantantnak, akkor a
szomszédos államokkal talán a politikai viszony is jobbra fordulna.96

A kisantant a Tardieu-terv bukása után

Titulescu szerint egy gazdasági Dunai Konföderáció mindenképp hozzájárulna Kö-
zép-Európa föderatív átszervezõdéshez, és a térség összes állama csak nyerne, hiszen
közös erõvel gyorsan javítani lehetne a súlyos gazdasági helyzeten. Ezért már 1932
májusában – amikor André Tardiue elvesztette a választásokat és letûnt a politikai
szintérrõl – Titulescu és Benes tovább folytatták a tárgyalásokat egy gazdasági föde-
ráció létrehozása érdekében. 1932 májusában Belgrádban találkoztak a kisantant ve-
zetõi, ahol az együttmûködés lehetõségeirõl tárgyaltak. D. Ghica úgy nyilatkozott a
sajtónak, hogy a kisantant már a kezdetektõl egy szélesebb gazdasági együttmûködés
híve volt, most azonban már nyilvánvalóvá vált, hogy nemcsak regionális problémá-
ról van szó, hanem egész Európát érintõ gazdasági válságról, ugyanis a közép-euró-
pai államok gazdasági válsága olyan mélységbe süllyedt, melynek megoldásához a
kisantantmárkevés,ésszükségvananagyhatalmakgazdaságisegítségéreis.97

Az új francia kormány nem volt érdekelt egy dunai gazdasági együttmûködés
megvalósításában. Eliza Campus szerint a Tardieu-terv már egyrészt megbukott a
négy nagyhatalom konferenciáján, mivel nem tudtak érdemben megegyezni és
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ugyanakkor elbukott, mert Közép-Európa államai objektív és szubjektív okokból
nem álltak készen egy föderatív jellegû gazdasági együttmûködésre.98

A kisantant államai 1933-ban Prágában döntöttek egy Gazdasági Tanács létreho-
zásáról, amely évente négy alkalommal ül össze. Titulescu egyenesen a béke legbiz-
tosabb garanciáját látta a szoros gazdasági együttmûködésben.99 1934 áprilisában a
kisantant Gazdasági Tanácsának II. ülésén Titulescu hangsúlyozta, hogy a kisan-
tantnak nem áll szándékában rivális gazdasági csoportokat létrehozni Európa e ré-
szén, épp ellenkezõleg, a gazdasági kapcsolatok kiszélesítésén dolgoznak.100

A Balkáni Egyezmény

Abalkáni államok szorosabb együttmûködésének szükségességét az 1929 októberé-
ben Athénban tartott XXVII. Nemzetközi Békekongresszus alkalmával a Kong-
resszus görög elnöke, A. Papanastasiu vetette fel. Az elsõ balkáni konferencia meg-
szervezését a Béke barátainak görög szervezete vállalta el. A konferenciára 1930
októberében Athénban került sor, célja a balkáni népek szorosabb együttmûködése
gazdasági, kulturális és politikai téren egyaránt, végeredményben a balkáni államok
uniójának megteremtése.101 Résztvevõ államok: Románia, Bulgária, Törökország,
Görögország,Albánia,Jugoszlávia.AromándelegációtStefanCicioPopvezette.

A konferencián különbözõ tagozatok alakultak: politikai, gazdasági, kulturális,
szociális és egy külön csoport, amely kidolgozta a konferencia statutumát. A konfe-
rencia végén a tagozatok beszámoltak tárgyalásaik eredményeirõl. A politikai tago-
zat döntött a külügyminiszterek rendszeres évi találkozójának megszervezésérõl, a
háború törvényen kívül helyezésérõl, a problémák békés úton való rendezésérõl.
Ezek mellett szó esett a törvénykezés összehangolásáról is.102

A kulturális tagozat, abból a sajnálatos ténybõl kiindulva, hogy a Balkán népei
nem ismerik egymást, a hangsúlyt egymás történelmének, szokásainak megismerte-
tésére helyezte. Javasolták az egyetemek és más intézmények közötti állandó diák-
és tanárcserét. Konferenciák rendezését a városokban és falvakban, kiállítások ren-
dezését, a könyvek és mûtárgyak vámmentességét, valamint Balkáni Hetek megren-
dezését minden országban. Felvetették egy Balkáni Együttmûködési Intézet létre-
hozásának szükségességét is.103

A gazdasági tagozatban sürgették a gazdasági kapcsolatok szorosabbra fonását,
sõt még a pénznem egységesítése is felmerült.104 A gazdasági tagozat ugyanakkor
hangsúlyozta a vasúti összeköttetések létrehozásának fontosságát a fõvárosok kö-
zött, autóutak építését, egységes vasúti, légi, tengeri és postai tarifarendszert. Elha-
tározták, hogy együtt népszerûsítik a balkáni országokat Nyugat-Európában és
Amerikában.105
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A szociális tagozat tárgyalásain többek között felmerültek: közös harc a nõ- és
gyermekkereskedelem ellen, az egészségügyi intézmények szoros együttmûködése,
közös stratégia kidolgozása a munkanélküliség leküzdésére, valamint a parasztok és
munkások életkörülményeinek javítására.106

Döntés született egy állandó testület létrehozásáról, a testület neve: Balkáni Kon-
ferencia. Székhelye sorra minden tagállam, szervei pedig: az általános gyûlés, tit-
kárság, állandó bizottság és a nemzeti csoportok. A nemzeti csoportok tulajdonkép-
pen az illetõ államok delegáltjaiból tevõdnének össze, akik kapcsolatban állnak
saját kormányukkal. Az Általános Gyûlés minden év októberében ülésezik, és vá-
lasztott delegáltakból áll. A Népszövetség és a Nemzetközi Munkaügyi Központ ál-
landó meghívottaknak számítanak. A Konferencia Bizottsága a Nemzeti Csoportok
vezetõibõl és két-két delegáltból áll, és a végrehajtó testülete a Balkáni Konferenci-
ának. A Konferencia nyelve a francia.107

1931 januárjában a Konferencia Állandó Bizottsága döntést hozott, miszerint
minden tagországban elõkészítõ munkálatokat végezzenek: így Törökországban
elõkészülnek a második Konferenciára, Bulgáriában a Mezõgazdasági és Kereske-
delmi Kamarák megbeszélésére, Albániában találkoznak a megyei szervek, Görög-
országban a bankok, kereskedõk és iparosok találkoznak, Romániában az egyete-
mek képviselõi, Jugoszláviában pedig a munkás és nõi szervezetek találkoznak.
Ugyanakkor döntés született a külügyminiszterek találkozójának rendszerességé-
rõl.108

A második balkáni konferencia 1931 októberében, Isztanbulban került megrende-
zésre és legfontosabb témája a gazdasági együttmûködés volt. Új együttmûködési
tervek születtek: szabad munkavégzés a hat állam állampolgárainak bárhol a balká-
ni államokban, a gabona és más termékek védelme, a vasútvonal összekötése, egy
balkáni egészségügyi egyezmény megkötése.

1932 októberében Bukarestben a harmadik Balkáni Konferencián Titulescu, ro-
mán külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a találkozó célja meghatározni a béke
megvédésének módozatait. Elfogadták a Balkáni Unió tervezetét, döntés született
egy vámunió létrehozásáról, a Balkáni Agrár-, Kereskedelmi- és Ipari Kamara létre-
hozásáról. Ugyancsak a harmadik konferencián döntöttek egy közös tengerészeti
központ létrehozásáról Isztambulban, közös történelmi kutatások, irodalmi fordítá-
sok megkezdésérõl. Ezek a határozatok, mivel nem az államok kormányaik hozták,
nem léphettek életbe, csak azt követõen, hogyha az illetõ kormányok rendre meg-
szavazták a Balkáni Paktumot.

A negyedik konferencián, 1933 novemberében a résztvevõk egyöntetûen meg-
szavazták a Balkán Paktumot és döntés született arról, hogy a tényleges hatalom
nélküli találkozók helyett egy balkáni parlamentet kell létrehozni. A negyedik kon-
ferencia azáltal, hogy elfogadta a Balkán Paktumot, egy újabb föderatív rendezés le-
hetõségét kínálta a Balkán országainak.109
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A Balkán Egyezményt hivatalosan 1934. február 9-én négy állam írta alá: Romá-
nia, Jugoszlávia, Törökország és Görögország. A paktum legfontosabb feladata a
béke megvédése, de emellett egy föderatív jellegû együttmûködés megvalósítása is
körvonalazódott. Eliza Campus szerint a Balkán Egyezmény Statutuma egyértelmû-
en alátámasztja, hogy itt nemcsak egy Hitler és revizionizmus ellenes összefogásról
volt szó, hanem egy sokkal összetettebb együttmûködési kísérletrõl, amely egyér-
telmûen föderatív jelleget mutat:
1. A Statutum elõírja, hogy az Állandó Tanács rendszeresen összeül, vagyis a négy

külügyminiszter évente egyszer találkozik.
2. Az egyöntetûség elve mindvégig tiszteletben volt tartva, amely fékezõ erõként le-

hetetlenné tette egyik vagy másik ország szupremációját. Hozzájárult továbbá a
szolidaritás megerõsítéséhez az új kontinentális térségben, és ezáltal a béke
együttes megvédésének záloga is lett.

3. a IV. fejezet leszögezi a tagállamok egyenjogúságát, valamint a III. fejezet szerint
az Állandó Tanács elnökét rotációval választják.

4. AGazdasági Tanácskozó Testület bizonyítja, hogy az egyezmény tagállamai dön-
töttek egy egységes gazdasági terület létrehozását illetõen.

5. A Gazdasági Statutum elõírja négy nemzeti szekció létrehozását, amely kereske-
delmi, mezõgazdasági, ipari, pénzügyi és a közlekedésben jártas képviselõkbõl
állna, akik évente kétszer találkoznának. A Gazdasági Tanácskozó Testület dön-
tött egy balkáni bank létrehozásáról és a turizmus fellendítésérõl. Az Állandó Ta-
nács pedig a régió többi államával való kapcsolatok kiépítésrõl, egy esetleges
egységes gazdasági övezet létrehozásáról hozott határozatot. Felmerült a balkáni
régió elve, hogy kedvezõ légkör alakulhasson ki egy valódi gazdasági együttmû-
ködéshez.110

A Balkáni Egyezmény államai ankarai találkozóján Titulescu kiemelte, hogy a Bal-
kán Egyezmény államai elítélik a terrorizmust és mindenféle erõszak alkalmazását.
Hasonlóan nyilatkoztak, amikor 1935-ben Olaszország megtámadta Etiópiát, és
1936-ban,amikorNémetországmegszálltaademilitarizáltzónát.

A béke megõrzése érdekében 1938-ban a Balkán Egyezmény államai újra tárgya-
lásokat kezdtek Bulgáriával, így született meg júliusban a szaloniki megnemtáma-
dási egyezmény. Eliza Campus szerint akkor nyílt meg az út a valódi együttmûkö-
dés elõtt egy föderatív jellegû gazdasági és politikai együttmûködés érdekében,
amikor Közép-Európában már az agresszió tombolt.

A háború és a háború elõtti közvetlen események szétrombolták a kisantantot és a
Balkán Egyezményt is. Nem hozott eredményt sem Kalergi, sem Briand tervezete.
Az elsõ világháborút követõ idõszakban a legyõzött államok elégedetlensége és a
gyõztes államok félelme egy újabb háborútól, valamint ezek tehetetlensége és a sú-
lyos gazdasági válság nem teremtettek kedvezõ légkört az államok gazdasági és po-
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litikai integrációjára. Románia, bár aktív résztvevõje volt a két világháború közötti
integrációs törekvéseknek, mindvégig saját nemzeti érdekeit tartotta szem elõtt. A
Briand-terv támogatásával, a kisantant és a Balkán Egyezmény létrehozásával a ro-
mán vezetõ politikusok igyekeztek olyan nemzetközi helyzetet teremteni, amely ga-
rantálja Románia új határait, politikai és területi sérthetetlenségét, ugyanakkor a sú-
lyos gazdasági problémák megoldását is.

Az Egyesült Európát akkor számos igyekezett ellenére sem sikerült megvalósíta-
ni, és felvetõdik a kérdés, hogy a politikusok valóban akarták-e az integrációt. Ami a
románokat illeti, Titulescu, Maiorescu valóban Európa-szerte elismert és fõleg Ro-
mániában európai szellemiségû politikusok voltak, de tényszerûen dokumentálható,
hogy minden kérdést elsõsorban románként néztek, és csak azután következhetett
az európai megközelítés.
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