
Az erdélyi kérdés és a romániai magyar kisebbség
helyzete 1920 és 1940 között

A kisebbségi szerzõdés és a román alkotmány

Az 1920. évi trianoni békeszerzõdés értelmében Magyarország keleti
területeit, Erdélyt és az úgynevezett Partiumot Romániához csatolták.
Ezen a 103093 km2-nyi területen 5276476 lélek élt, ebbõl 1704851
magyar 559821 német volt.1 A békeszerzõdés teljesen új helyzetet
teremtett Erdély népei számára. Az itt élõ népcsoportok súlya és
szerepe alapvetõen megváltozott. Miközben a románok kisebbségbõl
államalkotó többséggé léptek elõ, a magyarok többségbõl és államal-
kotó népbõl kisebbséggé váltak. A németek a továbbiakban is kisebb-
ségben maradtak, de alkalmazkodniuk kellett az új helyzethez. Romá-
nia egy olyan területet szerzett meg, amely hagyományosan
multietnikus volt és sajátos regionális hagyományokkal rendelkezett.2

1920 és 1940 között Erdély történetét az határozta meg, hogy a
román kormányok miközben az egységes román nemzetállam megte-
remtését tûzték ki célul, szembenállottak a nemzeti kisebbségekkel,
amelyek nemzeti-etnikai identitásuk megõrzésére törekedtek. Ugyan-
akkor Erdély Románia és Magyarország között zajló diplomáciai
küzdelem tárgya volt, melynek során Románia meg akarta tartani
területét, Magyarország pedig vissza akarta szerezni.

A Romániában élõ kisebbségek helyzete részben a belpolitikai,
részben a nemzetközi viszonyoktól függött. A gyulafehérvári határo-
zatok, amelyben az erdélyi románok kimondták Romániához való
csatlakozásukat, a következõ jogokat tartalmazták Románia kisebbsé-
gei számára: „Teljes nemzeti szabadság az együttlakó népek számára.
Minden népnek joga van a maga neveléséhez és kormányzásához saját
anyanyelvén, saját közigazgatással, saját kebelébõl választott egyének
által. A törvényhozó testületekben és az ország kormányzásában való
részvételre minden nép népességének számarányában nyer jogot.
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Egyenlõ jog és teljes felekezeti autonóm szabadság az állam összes
felekezetei számára.”3 Habár a román történészek ezt az okmányt a
román nemzeti állam születési bizonyítványának tekintik, nem volt
soha sem belsõ sem nemzetközi jogérvénye.

Az I. világháború után a nagyhatalmak arra kényszerítették Romá-
niát, hogy 1919. december 9-én aláírja a kisebbségi szerzõdést. E
szerzõdés 1. cikkelyében Románia kötelezte magát arra, hogy annak
a 2-8. cikkeiben foglalt rendelkezéseket alaptörvényül ismeri el, hogy
semminemû törvény, rendelet vagy hivatalos intézkedés ezekkel a
rendelkezésekkel nem lesz ellentmondásban vagy ellentétben s hogy
ezekkel szemben semmiféle törvény, rendelet vagy hivatalos intézke-
dés nem lesz hatályos. A szerzõdés leszögezte: „Minden román állam-
polgár faji, nyelvi vagy vallási különbség nélkül a törvény elõtt egyenlõ
és ugyanazokat a polgári és politikai jogokat élvezi. Egyetlen román
állampolgár sem korlátozható bármely nyelv szabad használatában a
magán- vagy üzleti forgalomban, a vallási életben, a sajtó útján történõ
vagy bármilyen közzététel terén, vagy a nyilvános gyûléseken. (8.
cikkely). Azok az állampolgárok, akik faji, vallási vagy nyelvi kisebb-
ségekhez tartoznak, jogilag és ténylegesen ugyanazt a bánásmódot és
ugyanazokat a biztosítékokat élvezik, mint a többi román állampol-
gárok. Nevezetesen hasonló joguk van saját költségükön jótékonysági,
vallási vagy szociális intézményeket, iskolákat és más nevelõintézete-
ket létesíteni, igazgatni és azokra felügyelni, azzal a joggal, hogy
azokban saját nyelvüket szabadon használhatják és vallásukat szaba-
don gyakorolhatják. (9. cikkely). Románia hozzájárul ahhoz, hogy az
erdélyi székely és szász közületeknek a román Állam ellenõrzése
mellett vallási és tanügyi kérdésekben önkormányzatot engedélyezzen
(11. cikkely), valamint ahhoz, hogy amennyiben az elõzõ cikkek
rendelkezései oly személyeket érintenek, akik faji, vallási, vagy nyelvi
kisebbséghez tartoznak, ezek a rendelkezések nemzetközi érdekû
kötelezettségek és a Nemzetek Szövetségének védelme alatt fognak
állni. ... A véleménykülönbségek e cikkely alkalmazásáról a Nemzetek
Szövetsége Egyezségokmánya 14. cikkelye értelmében nemzetközi
jellegû vitának tekintendõk. Románia hozzájárul ahhoz, hogy minden
ilynemû vitás kérdés ... a Nemzetközi Állandó Bíróság elé terjesztes-
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sék. Az Állandó Bíróság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye ...
(12. cikkely).”4

Habár az úgynevezett „egységes román nemzetállam” létrejöttéhez
két olyan dokumentum is hozzájárult, amelynek célja a kisebbségek
védelme volt, Románia a bennük foglalt ígéreteket és kötelezettségeket
soha nem teljesítette. A román kormányok politikájának célja a két
világháború között az etnikailag homogén egységes nemzetállam
megteremtése volt. A román politikai elit a kisebbségekkel szemben
folytatott politikáját e célkitûzésnek rendelte alá.

Az 1923-ban elfogadott román alkotmány Romániát egységes és
oszthatatlan nemzetállammá (1. cikkely) és a román nyelvet az
egyetlen hivatalos nyelvvé (126. cikkely) nyilvánította, tekintet nélkül
arra, hogy a lakosság 30 %-át más nyelveket beszélõ kisebbségek
alkották. Az alkotmány tekintet nélkül a nemzetiségi származásra, a
nyelvre és a vallásra biztosította ugyan a román állampolgárok
számára a vallás, az oktatás, a sajtó és a gyülekezés szabadságát,
valamint az egyesülés jogát, de nem tartalmazott semmilyen kollektív
vonatkozású jogot. Sem a gyulafehérvári határozatokat sem a kisebb-
ségi szerzõdés elõírásait nem cikkelyezték be alkotmányos törvények-
ként, holott az utóbbira Románia nemzetközi kötelezettséget vállalt.
A kisebbségi szerzõdés által elõírt vallási és iskolai autonómiát a
székelyek és a szászok testületei számára hasonlóképpen sohasem
kodifikálták.5 Ezért a román parlament magyar és német képviselõi
az alkotmány ellen szavaztak.6

A román állam a homogenizációt és az asszimilációt különbözõ
módszerekkel és intézkedésekkel kísérelte meg megvalósítani. Ezek az
intézkedések az állampolgárság megtagadásától a gazdasági, a kultu-
rális, a politikai életben való részvétel, valamint az oktatás és a
nyelvhasználat korlátozásáig terjedtek.

Az állampolgárság kérdése

Az 1919-ben Románia által aláírt kisebbségi szerzõdés elrendelte a
román állampolgárság elismerését mindazon személyek számára, akik
a szerzõdés érvénybelépésekor román területen laktak vagy ott szület-
tek (3-4. cikkely). Az 1924. február 24-én elfogadott állampolgársági
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törvény azonban a lakhely helyett az illetõséget állította az állampol-
gárság elismerésének feltételéül. Illetékesség felett rendelkezett min-
den olyan személy, aki négy éven át ugyanabban a helységben lakott
és annak adójához hozzájárult. A kisebbségi szerzõdés által elõírt
állampolgársági rendelkezést csak az 1939. október 20-án elfogadott
törvénymódosítás léptette életbe. De addig 20 év telte el és nagyon
sok magyar arra kényszerült, hogy elhagyja az országot. 1918 és 1924
között 197035 személy távozott Romániából.7

A gazdaságpolitika

A kisebbségeket a leginkább az 1921. július 30-i agrárreform8

érintette, amely elsõsorban a magyar nagy- és középbirtokosok, vala-
mint a magyar közintézmények ellen irányult. Annak ellenére, hogy
Erdélyben a kisbirtokok százalékaránya (69,9 %) nagyobb volt, Havas-
alföldön és Moldvában megállapították a kisajátítandó föld maximu-
mát (2 millió hektár) és minimumát (100 hektár). Erdélyben nem volt
hasonló korlátozás. Miközben Havasalföldön és Moldvában csak a
megmûvelhetõ földbirtokokat sajátították ki, Erdélyben az agrár-
reformtörvény a teljes földbirtokot érintette. A legnagyobb kárt a
magyar egyházak, iskolák és alapítványok birtokai szenvedték el. A
magyar egyházaknak 372614 hold birtokuk volt. Ebbõl 314199 holdat,
azaz az összbirtok 84,54 %-át kisajátították. A magyar egyházaknak
jövedelemforrásuk ezen elkobzása után csaknem az egész magyar
iskolahálózatot fenn kellett tartaniuk. A magyar lakosságot nagy kár
érte azáltal, hogy a székelyföldi közbirtokosságokat, községi erdõket
és legelõket is kisajátítottak, amelyek magyar parasztok ezrei számára
bevételi forrást jelentettek. Különösképpen jogsértõ volt a naszódi II.
román határõrezred és a székely határõrezred magánbirtokainak a
különbözõ megítélése. Habár mindkét tulajdon II. József adománya-
ként jött létre, a román határõrezred birtokát érintetlenül hagyták, a
székely határõrezredét azonban kisajátították.9

Az egyenjogúság elvét az 1934. május 8-án elfogadott banktörvény10

és különösképpen a nemzeti munkaerõ védelmét célzó dekrétumter-
vezet súlyosan megsértette. A tervezet szerint a vállalatok igazgatósá-
gának 60 %-ban románokból, az egyéb kategóriájú alkalmazottaknak

167



pedig 75 %-ban románokból kellet volna állania. A tervezetet, amelynek
célja a „numerus valahicus” bevezetése volt, a Népszövetség közbelé-
pésére visszavonták.11 A bányatörvény alapján az ásványvízforrásokat
államosították.12 Ezáltal a székelyek fontos jövedelemforrásukat, az
ország legjobb ásványvizeit elvesztették.

Az 1937. június 1-én elfogadott törvény szerint a Szász Univerzitás
tulajdonát felszámolták. A vagyon háromnegyedét a nagyszebeni
román ortodox püspökség és egynegyedét a szász evangélikus egyház
kapta. A törvény figyelmen kívül hagyta a magyar lakosság igényeit,
amely a Királyföld lakosságának 14 %-át alkotta.13

Az iskolarendszer

A gyulafehérvári határozat kinyilvánította, a kisebbségi szerzõdés
pedig részletesen szabályozta, hogy a nemzeti kisebbségeknek joguk
van iskolák és más nevelõintézetek létrehozására, amelyekben nyelvü-
ket szabadon használhatják (9. cikkely). A kisebbségi szerzõdés azt is
elõírta, hogy olyan városokban és kerületekben, ahol a nem román
nyelvû román állampolgárok jelentékeny arányban laknak, a román
kormány a közoktatásügy terén megfelelõ könnyítéseket fog engedé-
lyezni avégbõl, hogy az ily román állampolgárok gyermekeit az elemi
iskolákban saját nyelvükön tanítsák (10. cikkely), továbbá azt, hogy
az erdélyi székely és szász közületeknek az állam ellenõrzése mellett
vallási és tanügyi kérdésekben önkormányzatot kell engedélyezni (11.
cikkely). A magyar állami oktatás 1920 közepéig megszûnt létezni. A
magyar nyelvû oktatás feladatait az egyházi iskolák vették át. Ezeknek
a száma oly mértékben megemelkedett, hogy 1920-ig a magyar nyelvû
iskolarendszer nem szenvedett jelentõs károkat és megfelelt a magyar
lakosság számarányának. A kisebbségek anyanyelvû oktatása csak a
békeszerzõdés ratifikálása után szorult háttérbe. A kormány minde-
nekelõtt az erõs egyházi iskolarendszer felszámolására törekedett és
diszkriminációs intézkedéseket hozott az egyházi iskolák ellen. Min-
den gyerek csak saját egyháza iskoláit látogathatta. Ez az oktatókra
is vonatkozott, akik csak saját egyházaik iskoláiban taníthattak.14

Tekintettel arra, hogy a romániai magyarok négy egyházhoz, a kato-
likushoz, a reformátushoz, az evangélikushoz és az unitáriushoz
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tartoztak, a rendelet súlyos csapást jelentett a magyar iskolákra. A
magyar egyházi iskoláknak azt az igényét, hogy állami segélyt kapja-
nak, visszautasították. A tanítókat arra kötelezték, hogy román nyelv-
vizsgát tegyenek, ha pedig ez nem sikerült, elbocsátották õket. Az
1924. július 26-án elfogadott törvény értelmében, amely az állami
elemi oktatás rendszerét egységesen szabályozta, az oktatás nyelve a
román volt. A törvény lehetõvé tette, hogy a nem román nyelvû
népesség által lakott községekben a kisebbségek nyelvén oktató elemi
iskolákat hozzanak létre. A román kormány azonban ez utóbbi rendel-
kezést nem tartotta be. 1937-ben Romániában csak 44 állami magyar
nyelvû elemi iskola volt, amelyek a romániai iskolák összlétszámának
1 %-át alkották, holott Erdélyben a magyarok arányszáma 24,4 % volt.
Diszkrimináló volt a törvény 8. cikkelye is, amely bevezette a névelem-
zés elvét. Ennek az elvnek az alapján a hatóságok kizárhatták a magyar
iskolákból mindazokat a gyermekeket, akiknek román õsei vagy a
román nyelvbõl levezethetõ nevük volt, vagy valamely román feleke-
zethez (ortodox, görög katolikus) tartoztak és arra kényszeríthették
õket, hogy román iskolákat látogassanak.15 A törvény 159. cikkelye
elõírta, hogy minden olyan megyében, ahol a kisebbség többséget
alkot, kultúrzónát rendezzenek be. Az itt letelepült román tanítóknak
50 %-os fizetési többletet, telket és nyugdíjazási kedvezményeket
biztosítottak. A nem állami, magán- vagy egyházi iskolák tevékenysé-
gét az 1925. december 12-én elfogadott törvény szabályozta, amely az
egyházi iskolákat a magániskolákkal egyenlõvé tette.16 A magánisko-
láknak nem volt joguk iskolai bizonyítványokat kiállítani és a nyilvá-
nosság jogát csak az Oktatásügyi Minisztériumtól kaphatták meg. A
zsidók által látogatott iskolák oktatási nyelve a román és a héber volt.
A magyar anyanyelvû zsidó tanulóknak nem volt lehetõségük arra,
hogy anyanyelvüket megtanulják. Az állami középiskolákban folyó
oktatást az 1928. május 15-én elfogadott rendelet szabályozta, amely
a román nyelvet oktatási nyelvvé nyilvánította és a kisebbségi nyelvek
fakultatív oktatását vagy kisebbségi nyelvû tagozatok felállítását meg-
engedte.17 Mivel a törvény magyar tagozatok létesítését nem tette
kötelezõvé, az állami magyar középiskolák az 1920-as években beszün-
tették munkájukat. 1918-ban Erdélyben 101 magyar középiskola vagy

169



tagozat volt. 1928-ban csak öt középiskolában oktattak magyarul.18 A
törvény 21. paragrafusa szerint azoknak a tanulóknak, akik tovább
akartak tanulni, az állam által kinevezett bizottság elõtt vizsgát kellett
tenniük. Ez azt jelentette, hogy azokat a tanulókat, akik magyar
iskolákban tanultak, egy olyan bizottság vizsgáztatta, amelynek tagjai
nem tudtak magyarul és az esetek többségében tolmács útján értekeztek
a vizsgázókkal. Az 1926-1927-es tanévben a magyar egyházi iskolát
végzett tanulóknak csak 32 %-a tette le sikerrel ezt a vizsgát.19 Ez
jelentõsen csökkentette a magyar diákok esélyeit arra, hogy egyetemen
folytassák tanulmányaikat. A román állam valamennyi Romániához
csatolt területen államosította az egyetemeket, és mindenütt bevezette a
román nyelvû oktatást. Az erdélyi magyar egyházak püspökei, hogy a
magyar kisebbség számára a tanárképzést biztosítsák, egyetem alapítását
határozták el. Ez az egyetem 1920. október 20-án kezdte meg tevékeny-
ségét, de a román kormány a tanév végén feloszlatta.20 A kisebbségi
szerzõdésnek azt az elõírását, hogy a székelyeknek és a szászoknak
egyházi-és iskolai ügyekben autonómiát kell biztosítani, egyáltalán nem
vették figyelembe.

Az egyházak

A vallás szabad gyakorlatának jogát mind a gyulafehérvári határo-
zatok, mind a Kisebbségi Szerzõdés tartalmazta. Az említett dokumen-
tumok biztosították a vallásszabadság jogát minden személy számára
és valamennyi egyház egyenjogúságát.21 Románia 1923. és 1938. évi
alkotmányai szavatolták a vallási kisebbségek egyenjogúságát. Ugyan-
akkor azonban az 1923. évi alkotmány 22. paragrafusa kinyilvánította:
az ortodox egyház uralkodó egyház a román államban és a görög
katolikus egyház elsõbbséget élvez a többi felekezettel szemben.22

Ezáltal a római katolikus egyház, amelynek hívei legnagyobbrészt
magyarok voltak, és a kizárólag magyar református és unitárius
egyház, valamint a szász és a magyar evangélikus egyház hátrányos
helyzetbe került. Az alkotmány 22. paragrafusa ellentétben állt a
kisebbségi szerzõdéssel és az alkotmány azon paragrafusával, amelyek
biztosították az egyenjogúságot. Hasonlóképpen ellentétben állott a
vallási tolerancia erdélyi elvével, amely már a 16. században érvénye-
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sült. A szenátusi és képviselõházi törvény szerint valamennyi egyház
püspöke, amelyeknek 200000-nél több híve volt, hivatalánál fogva
tagja volt a szenátusnak.23 A magyar unitárius egyház püspöke nem
volt szenátor, mert ennek az egyháznak csak 80000 híve volt. A
magyar római katolikus egyház számára különösképpen hátrányos
volt az a konkordátum, amelyet a román állam 1927-ben kötött a
Szentszékkel. A konkordátum szerint a bukaresti egyházmegyét,
amelynek csak 26 egyházközsége volt érsekség rangjára emelték,
holott az erdélyi egyházmegyének több mint 1000000 híve volt.

Ugyanakkor a konkordátum megszüntette a 900 éves hagyománnyal
rendelkezõ nagyváradi püspökséget és egyesítette azt a szatmárival.
Helyébe pedig egy új görög-katolikus püspökséget hoztak létre. Az
1921. évi agrárreform alapján pedig kisajátították a magyar egyházak
birtokainak 84,4 %-át. Az erdélyi kisebbségek egyházai azonban az
anyagi nehézségek ellenére is biztosították a magyar iskolarendszer
mûködését és a kisebbségek nemzeti és etnikai identitásának legfõbb
õrei voltak.

A nyelvhasználat

Az egyik legfontosabb kisebbségi jog az anyanyelv szabad használa-
tának joga. A román állam sok intézkedést hozott annak érdekében,
hogy a kisebbségi nyelveket a közéletbõl számûzze. A két világháború
között Romániában valódi nyelvi terror érvényesült. Románia alkot-
mányai (1923, 1938) kinyilvánították a polgári jogegyenlõség elvét, de
nem foglalkoztak a nyelvhasználat kérdéseivel. Annak ellenére, hogy
a gyulafehérvári határozatok és a Kisebbségi Szerzõdés szavatolták a
szabad nyelvhasználatot, a román parlament több olyan törvényt
hozott, amelyek a kisebbségek nyelvhasználati jogát korlátozták. Az
anyakönyvvezetésrõl szóló törvény alapján a keresztneveket csak
román formájukban vezethették be az anyakönyvekbe.24 Az ügyvédek
a bíróságokon csak a román nyelvet használhatták.25 A vállalatokat és
a kereskedõket arra kötelezték, hogy cégtábláikat román nyelven
függesszék ki.26 1936. március 27-én életbe lépett a közigazgatási
törvény. E törvény szerint lehetséges volt a községi testületekben a
magyar nyelv használata, de a jegyzõkönyveket románul kellett vezet-
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ni. A városok és megyék igazgatásában a román nyelv használata
kötelezõ volt. Ha a városok és megyék képviselõtestületében egy városi
vagy megyei tanácsos nem a román nyelvet használta, a testületet
azonnal feloszlatták.27 Tilos volt a helység- és utcaneveket magyarul
kiírni, sõt a magyar sajtóban sem használhatták azokat.28 A közigaz-
gatási hivatalnokokat román nyelvvizsgára kötelezték. Ha ez nem
sikerült, elbocsátották õket.29 1938-ban a román kormány megkísérel-
te, hogy megoldást találjon a kisebbségi kérdésre. A kultuszminiszté-
rium kisebbségi ügyosztályát a miniszterelnökségre helyezték át,
fõkormánybiztosság rangjára emelték és mûködésének irányelveit
minisztertanácsi napló formájában dolgozták ki. Az ezzel kapcsolatos
törvényt, utasítást és naplót a szakirodalom „kisebbségi statutum”
néven is említi. A kisebbségi jogokat részletesebb megfogalmazásban
a minisztertanácsi napló tartalmazta. Eszerint a román állampolgárok-
nak tekintet nélkül fajukra, nyelvükre és vallásukra joguk volt iskolá-
kat és kulturális intézményeket létrehozni (12. cikkely). A nyelvi,
vallási és faji hovatartozás a közhivatalok betöltésekor nem lehetett
akadály (12. cikkely). Minden kisebbséghez tartozó személynek joga
volt a községek testületeiben anyanyelvén felszólalni (13. cikkely). A
családneveket eredeti formájukban kellett írni (19. cikkely). E „kisebb-
ségi statutumot” azonban sohasem kodifikálták alaptörvényként. A
kisebbségi fõbiztosságnak pedig csak adatgyûjtési és ellenõrzési joga
volt, a minisztertanácsi napló pedig nem szolgált jogforrásul.30

Politikai élet

A trianoni békeszerzõdés urán, amikor Erdély hovatartozása a
nemzetközi jog szerint is eldõlt, a magyar kisebbség megkísérelte, hogy
beilleszkedjék Románia politikai életébe. Politikai vezetõszemélyiségei
meghirdették a lojális beilleszkedés és jogvédelem politikáját. 1922-ben
a magyar kisebbség létrehozta érdekvédelmi szervezetét, az Országos
Magyar Pártot, amely az 1938-ban bevezetett királyi diktatúra általi
feloszlatásáig valamennyi parlamenti választáson részt vett. A korrup-
ció és a választásokon alkalmazott erõszak következtében lehetetlen
volt azonban a romániai magyarság számára, hogy számarányának
megfelelõ számú képviselõt és szenátort válasszon. 1922-ben a magyar
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kisebbség az õt megilletõ harminc helyett csak három képviselõt
küldhetett a parlamentbe.1923-ban az Országos Magyar Párt válasz-
tási szövetséget kötött a Román Néppárttal, amely „csucsai paktum”
néven ismeretes. A két párt közötti megállapodás több a magyar
kisebbség nyelvhasználati jogára vonatkozó cikkelyt tartalmazott.
Ezek szerint a magyar kisebbségnek joga volt arra, hogy a helyi és
középfokú közigazgatásban a hatóságokkal való érintkezésben anya-
nyelvét szóban és írásban használja, a közigazgatósági hatóságok
pedig magyarul tudó hivatalnokokat fognak állítani minden olyan
területen, ahol a lakosság legalább 25 %-át a magyar kisebbség alkotja.
Azokban a községekben és városokban, ahol a lakosság legalább 25
%-át a magyar kisebbség képezi, a helység- és utcaneveket valamint
egyéb hivatalos hirdetéseket a román államnyelvûekkel párhuzamosan
magyarul is fel fogják tüntetni, a törvényeket és a miniszteri rendele-
teket pedig magyarul is ki fogják hirdetni. A belügyminisztériumban
kisebbségi ügyosztályt fognak szervezni, melynek élére magyar nem-
zetiségû egyént fognak állítani. A magyar egyházi és iskolai ügyek
céljára a közoktatási és vallásügyi minisztériumban egy-egy külön
ügyosztályt fognak szervezni, a közigazgatásban mûködõ bizottságok-
ban pedig biztosítani fogják a magyarság arányos képviseletét. A
paktum a magyarság jogairól szóló legszélesebb körû megállapodás
volt, amelyet a magyar kisebbség vezetõi a két világháború közötti
Romániában kötöttek.31 1926-ban a Román Néppárt abszolút többség-
gel megnyerte a választásokat. Mivel ez alkalommal a választást nem
jellemezte a korrupció és az erõszak alkalmazása, a Magyar Pártnak
sikerült 15 képviselõt és 12 szenátort küldenie a parlamentbe. A
magyarság elvárásai azonban nem teljesültek, mert a Néppárt a
megállapodás által tartalmazott jogokat nem léptette életbe. 1928-ban
a magyar kisebbség a német kisebbség politikai pártjával kötött
választási szövetséget. Ekkor a Magyar Párt saját listával indult a
választásokon, 16 képviselõt és 8 szenátort küldhetett a parlamentbe
és ott a második legerõsebb frakciót alkotta. 1938-ban, amikor a
királyi diktatúrát bevezették, a politikai pártokat, így az Országos
Magyar Pártot is feloszlatták. A magyar kisebbség politikai vezetése
ekkor úgy vélte, hogy az újonnan alapított Magyar Népközösségnek
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be kell lépnie a korporatív elvek alapjánmegalapítottNemzetiÚjjászületés
Frontjába, mert máskülönben a magyarság politikai képviselet nélkül
maradna. Utoljára a magyar kisebbség az 1939. évi június 1-2-i választá-
sokon vett részt és 9 képviselõt, valamint két szenátort választott.32

A két világháború között a magyar kisebbségnek sikerült betago-
lódnia Románia politikai életébe és jelentõs politikai tényezõvé vált.
A román politikai erõk, habár fenntartásokkal, elismerték az Országos
Magyar Pártot a magyar kisebbség érdekképviseleti szervezetéül. A
magyar kisebbség azonban az akkori politikai viszonyok és jogi keretek
között igényeit nem tudta érvényesíteni és az uralkodó román nacio-
nalizmussal szemben csak részeredményeket érhetett el.

A magyar kisebbség külpolitikája és panaszai a Népszövetség elõtt

Az elsõ világháború után a kisebbségek jogainak védelmét a Népszö-
vetség ellenõrzése alá helyezték, így az nemzetközi kérdéssé vált. Több
nemzetközi szervezet a kisebbségvédelmet tekintette feladatának. A
romániai magyar kisebbség kapcsolatot létesített mindazokkal a nem-
zetközi szervezetekkel, melyekhez panaszaival fordulhatott. 1924-ben
a Vallási Kisebbségek Amerikai Bizottságának küldöttsége Romániába
látogatott. A Bizottság jelentését és a román kormány válaszát Reli-
gious Minorities in Transylvania címmel 1925-ben Bostonban megje-
lentették. A jelentés megállapította: „A benyomást, amelyet e termé-
keny országrészen keresztül nyertünk az, hogy ha itt a faji, nyelvi,
vallási és gazdasági problémákra megfelelõ megoldást nem találnak,
ez az ország Európának egyik legszomorúbb országává és a világ
békéjének legfenyegetõbb veszélyfészkévé válik.”33

A romániai kisebbségek helyzetével foglalkozott az Interparlamen-
táris Unió és a Népliga Unió (Union Internationale des Assotiations
pour la Société des Nations), amelynek 1930-tól a Romániai Magyar
Népligaunió is tagja volt. A magyar kisebbség képviselõi 1925-ben
részt vettek a Genfben megszervezett kisebbségi kongresszuson,
amely Európa kisebbségeit egyesítette.

A magyar kisebbségnek számos olyan a nemzetközi jog hatáskörébe
illõ panasza volt, amelyet benyújtott a Népszövetség illetékes fóruma-
inak. A Népszövetség tanácsa kimondta, hogy maguk a kisebbségek,
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vagy a tanácsban nem képviselt államok is felhívhatják a tanács figyelmét
bármiféle a kisebbségeket ért sérelemre vagy annak veszélyére. A magyar
kisebbség számos panaszt nyújtott be a Népszövetséghez, de ezekbõl csak
kettõ, a bánsági magyar telepesek és a csíki magánjavak ügye került a
Népszövetség Tanácsa elé. A Népszövetség közbelépése bizonyos ered-
ménnyel járt. A bánsági magyar telepesek kártérítést kaptak kisajátított
földjeikért, a csíki székely határõrezred jogutódainak a csíki magánjavak
egy részét pedig visszaítélték. Az Országos Magyar Párt panaszokat
nyújtott be a névelemzés, a kisebbségeket sértõ iskolai tankönyvek és a
kultúrzóna ügyében. Ennek eredményeként a román kormány elrendelte,
hogy az iskolai tankönyvekben a kisebbségeket nem szabad megsérteni.
A panaszok többsége azonban eredménytelen volt, mert a Népszövetség
a román kormány válaszait politikai okokból elfogadta. Több esetben a
panaszok nem Genfben, hanem Bukarestben értek el hatást, mert a
román kormányok nemzetközi hírnevüket féltve visszavonták a magyar
kisebbséget érintõ igazságtalan intézkedéseiket.34

A revíziós harc kereszttüzében

A magyar kormány az 1930-as években nyíltan meghirdette revíziós
politikáját.35 Ennek ellenhatásaképpen Romániában antirevíziós szer-
vezetek alakultak. A nemzeti szocialista Németország Közép-Európát
és Délkelet-Európa egy részét mindinkább befolyása alá vonta. A
helyzet paradoxona az volt, hogy miközben Magyarország revíziós
igényeit Németország segítségével akarta megvalósítani, Románia
Németország támogatását akarta elnyerni Magyarország revíziós tö-
rekvéseivel szemben. 1940 augusztusában Németország és Olaszor-
szág nyilvánosságra hozta Erdély megosztását Magyarország és Ro-
mánia között. A bécsi döntés értelmében Magyarország visszakapta
az I. világháború után elvesztett 103093 km2-nyi területének egy
részét és a 43093 2km-nyi Észak-Erdélyt visszacsatolták Magyaror-
szághoz. Ezen a területen akkor 1,34 millió magyar, 50000 német és
1,07 millió román élt. Dél-Erdélyben és a Bánságban, amely a továb-
biakban is Romániához tartozott 400-500000-es lélekszámú magyar
népesség maradt. A döntés a kisebbségi kérdést nem oldotta meg, és
mind Magyarországot mind Romániát kiszolgáltatta Németország-
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nak.36 Ugyanakkor hátrányosan hatott a magyar-román kapcsolatokra,
és politikai, valamint pszichológiai következményei folytán, máig
befolyásolja a magyar-román viszonyt.

Végkövetkeztetések

A két világháború között Románia kisebbségpolitikáját a korra
jellemzõ nacionalizmus határozta meg. Az akkori kor néhány jellem-
vonása azonban pozitívan hatott a kisebbségek helyzetére, amely
egyértelmûen jobb volt, mint a II. világháború utáni kommunista
diktatúra idején. A magyar kisebbség panaszaival a Népszövetséghez
fordulhatott. Románia, amely tekintettel volt nemzetközi megítélésé-
re, bizonyos esetekben kénytelen volt a magyar kisebbségnek enged-
ményeket tenni, és nem hozhatott olyan drasztikus intézkedéseket,
mint a kommunista diktatúra idõszakában. A román parlamentáris
rendszer a kisebbségeket érintõ korlátozások ellenére sokkal szélesebb
kereteket biztosított a kisebbségek számára, mint a kommunista
diktatúrában..

A magántulajdonra épülõ gazdasági rendszer döntõ jelentõségû volt
a kisebbségek számára, amelynek feltételei között a román kormány-
nak számos kísérlete ellenére sem sikerült a kisebbségek gazdasági
alapjait megsemmisíteni. A magyar egyházak anyagi nehézségeik
ellenére is nagy tekintélynek örvendtek, jelentõs politikai és erkölcsi
erõt képviseltek és fenn tudták tartani a magyar iskolarendszert. A
kötelezõ vallásoktatás a román iskolákban tanuló magyar gyermekek
számára is lehetõvé tette, hogy anyanyelvû vallásoktatásban részesül-
jenek. A magyar sajtó és a magyar kiadók nagyobb szabadságot
élveztek, mint a kommunista diktatúrában. A Magyarországon nyom-
tatott könyvek és sajtótermékek akadálytalanul eljuthattak Romániá-
ba. A magántulajdon rendszere bizonyos mértékig védelmet biztosított
a kisebbségek számára a teljes gazdasági és jogi kiszolgáltatottsággal
szemben.37 Végkövetkeztetésképpen megállapítható, hogy a magyar
kisebbség 1920 és 1940 között súlyos veszteségei ellenére is meg tudta
õrizni etnikai és nemzeti identitását.
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