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FORRÁSOK

Iuliu Maniu: A kisebbségi kérdés

„Az állam hatalmát a parasztság, 
az ipar, a  kereskedelem, illetve 
a  románok egész gazdasági éle-
tének és társadalmi kiteljesedé-
sének fellendülése és megerősö-
dése érdekében kell használni. 
Az  a  tény, hogy a  mai Románia 
városait majdhogynem teljesség-
gel nem román lakosok lakják, 
az elmúlt nehéz időknek és azon 
korábbi államok tudatos politi-
kájának tudható be, amelyekből 
a  román tartományok az anya-
országgal való egyesülés céljából 
kiszakadtak. Az  uralkodó népek 
nagyon jól tudták, hogy csak vá-
rosokban és a  városok által jö-
het létre kultúra, illetve ezáltal 
egy előrehaladottabb társadalmi 
és gazdasági állapot, így a  széles 
román néptömegek között éppen 
azért hoztak szándékosan létre 
városokat, hogy az ezekből kisu-
gárzó kultúra és gazdaság tönkre-
tegye a román lakosságot. Követ-
kezésképpen a román állam, a ro-
mán nép érdekeinek megfelelően 
helyre kell hozza mindezt, amit 
az idegen uralom szintén állami 
eszközökkel tett. Középosztály hi-
ányában a román nép társadalmi 
szerkezete, míg az iparosok és ke-
reskedők termelő osztálya nélkül 
pedig a nemzeti termelés hiányos 
és beteg. Ezeket tehát az állam 
hatalmával ki kell teljesíteni és 
meg kell gyógyítani.

Itt nem arról van szó, hogy 
a már meglevő gazdasági értékeket 
szétromboljuk, sőt ezeket az érté-
keket meg kell őrizni. Itt inkább 
arról van szó, hogy a román nép so-
raiból egy új társadalmi és gazdasá-
gi erőt kell létrehozni. […]

A kisebbségi kérdés viszonyla-
tában államunk megszervezésének 
és vezetésének életbevágóan fon-
tos, hogy választani tudjon a kisebb-
ségek erőszakos elnemzetietleníté-
se és a nemzeti, illetve társadalmi 
igazságosság politikája között.”

Limes 1998. 4. sz. 266–267., 274.

A bukaresti kormányzatok két világháború 
közti magyarságpolitikája döntően a külön-
böző fejlettségű régiókkal kiegészült ország 
fővárosából irányított egységesítési folya-
matban, valamint Románia és Magyarország 
nemzetközi kapcsolatainak viszonylatában 
értelmezhető. Az  elképzelt román berendez-
kedési modell a  homogén nemzetállam 19. 
századi franciaországi mintája volt. Az ehhez 
vezető utat másként képzelték el az erdélyi 
nemzeti párti és a bukaresti politikusok. Míg 
az előbbiek a kisebbségek egyéni integrálásá-
ban, illetve a saját román társadalom állami 
megerősítésében gondolkodtak, addig a  kor-
szak politikáját meghatározó Liberális Párt 
az első világháború előtti Románia – román 
nemzeti szempontból Dobrudzsában és Mold-
vában sikeresen asszimiláló – diszkriminatív 
nemzetiségpolitikáját kívánta folytatni. 

1918–1922 között a  nagyszebeni Kor-
mányzótanács, az első Vaida- és az első Ava-
rescu-kormányok alatti időszakban zajlott 
le az intézményrendszer átvétele, a  magyar 
tisztviselői kar távozása, és a  magyar birto-
kos osztály pozícióit elgyengítő agrárreform. 
Az erdélyi Román Nemzeti Párt meghatározta 
Kormányzótanács az 1918 előtti magyar-
országi nemzetiségpolitikából indult ki: az 
oktatást a  felekezetekre bízni, akadályozni 
a nemzetiségi alapon történő önszerveződést. 
Az  ezt követő liberális párti Ion I.  C. Bră-
tianu vezette kormány abból indult ki, hogy 
a magyarság politikai jogait egyénileg a meg-
lévő romániai pártstruktúrán belül gyakorol-
hatja. Csakhogy ezt a nemzetiségi politizálás-
ban nagy hagyományokkal bíró szászokkal és 
a  gyorsan szerveződő, még mindig jelentős 
városi polgársággal bíró magyarsággal nem 
lehetett elfogadtatni.

Az 1922–1926 közti liberális párti ura-
lom időszakában a homogenizációs, egységes 
nemzetállam kialakítására törekvő politi-
kai stratégián belül a  Iuliu Maniu képviselte 
integrativ technikákkal szemben a  Ion és 
Vintila Brătianu meghatározta diszkrimina-
tív modell érvényesült. Ez  a diszkriminációs 
stratégia egyrészt a  magyar iparvállalatok, 

pénzintézetek nacionalizálásában, a  kis 
magyar bankok, a  kisiparosság szisztemati-
kus gazdasági diszkriminációjában jelent meg. 
Másrészt ez a stratégia az Anghelescu minisz-
ter képviselte oktatáspolitikában (magánokta-
tási törvény, baccalaurátusi rendszer, kultúr-
zóna stb.) és a nyelvhasználati, önkormányzati 
jogkorlátozásban intézményesült.

A harmadik, 1927–1931 közti korszak 
a Nemzeti Parasztpárt és Maniu kormány-
zása a viszonylagos nyugalom és „prosperitás” 
időszaka. A  magyarságpolitikában az egyéni 
jogegyenlőséget próbálták biztosítani pl. az 
esküt nem tett tisztviselők nyugdíjának ren-
dezé szűnni nem akaró kisebbségellenesség 
miatt ez is csak korlátozottan működött.

Az 1931–1934 közti évek a  gazdasági 
krízis időszaka. A  kormányzattól a  magyar-
ság semmilyen támogatásban nem részesült, 
így még azt is elvesztette, amit a  gazdasági 
prosperitás időszakában nyert. Ekkor jelenik 
meg és követel álláshelyeket az az új román 
munkás és hivatalnok réteg, amelyet a húszas 
évek román nemzeti iskolapolitikája termelt 
ki. Ezzel a  magyarság munkaerő-piaci pozí-
ciói tovább romlottak.

 
Bárdi NáNdor

A romániai magyar kisebbség 
a két világháború között

Ion Brătianu
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KRONOLÓGIA

1922. január – 1926 március 
I. C. Brătianu a Liberális Párt ve-
zetője a kormányfő.
1923. március 29. Életbe lépett 
az új alkotmány, amely a nemzeti 
kisebbség (faji, nyelvi) fogalmát 
nem ismeri el, csak a  vallási ki-
sebbségét. 
1923. július 3. Meghalt Jósika 
Sámuel az OMP elnöke. A  párt 
vezetését ideiglenes elnökként 
Ugron István vette át.
1923. október 31. Bukarestben 
az Avarescu tábornok vezette 
Néppárt és az OMP képviselői 
aláírták választási együttműkö-
dési megállapodásukat (csucsai 
paktum).
1924. július 26. Életbe lépett az 
állami elemi oktatást szabályozó 
törvény, amely bevezette a  név-
elemzés és a  kultúrzóna intéz-
ményét. 
1924. december 12. Életbe lépett 
a magánoktatásról szóló törvény. 
1924. december 14. Az  OMP 
brassói nagygyűlésén Ugron Ist-
vánt választották meg a  párt 
elnökévé. 
1926. február 1. Ugron István 
az Averescu tábornokhoz intézett 
levelében felmondta a  csucsai 
paktumot.
1926. február 17–20. Az önkor-
mányzati választásokon a 49 erdé-
lyi városból 30-ban az OMP által 
támogatott lista győzött. 
1926. március 30. A  király Ave-
rescu tábornokot bízta meg kor-
mányalakítással, május végére 
parlamenti választásokat írtak ki. 
1926. április 21. Az  OMP vá-
lasztási egyezményt kötött a kor-
mányzó párttal. Ennek eredmé-
nyeként május 28-án 15 képvise-
lői és 12 szenátori helyet szerzett 
a magyarság.
1926. szeptember 26. Kolozsvárt 
Krenner Miklós vezetésével meg-
alakult a  Reform Csoport, amely 
az OMP szervezeti szabályzatának 
átalakításával kívánta demokrati-
zálni a pártot. 
1926. október 10. Bethlen 
György lett az OMP elnöke.
1927. május 10. A  román állam 
és a  Vatikán képviselői aláírták 
a konkordátumot. 

A következő, 1934–1938 közti időszakot 
az antirevizionista mozgalmak határozták 
meg. A  megváltozott nemzetközi helyzetre 
reagálva, Magyarország revíziós törekvéseivel 
szemben mintegy túszként kezelték a  romá-
niai kormányok a magyarságot. Tovább folyt 
a magyar kisebbség gazdasági és a nyelvhasz-
nálati pozícióinak, lehetőségeinek beszűkí-
tése, illetve ellehetetlenítése.

1938–1940 között egyszerre három prob-
lémakezelési mód is működött a nemzetközi 
helyzet változásával egyre valószínűbb reví-
ziós szándékok kivédésére. A  bukaresti kor-
mányzat a Kisebbségi Statútummal a külföld 
előtt a kisebbségi magyar kérdés jogi rende-
zettségét próbálta igazolni. Közben tovább 
működtek a munkajogi, nyelvhasználati, gaz-
dasági diszkriminációt hozó intézkedések. 
De ezzel együtt a királyi diktatúra időszaká-
ban az egyetlen engedélyezett politikai szer-
vezet, a Nemzeti Újjászületési Front magyar 
tagozataként, a Magyar Népközösség jelentős 
társadalomépítő és közösségszervező munkát 
végzett a magyarság körében.

A román kormányzatok magyarsággal 
kapcsolatos politikai elképzelései a jogi és 
gazdasági intézkedéseken keresztül valósul-
tak meg. A kisebbségi jogoknak öt lehetséges 
forrása volt a  két világháború közti Románi-
ában. A  gyulafehérvári határozatok, mivel 
azoknak csak az egyesülésre vonatkozó részét 
cikkelyezték be, nem számítottak alkotmány-
jogi forrásnak. Az 1919. decemberi kisebbség-
védelmi szerződést becikkelyezték, de mint 

nemzetközi szerződés alacsonyabb jogerővel 
bírt a belföldi törvénykezésnél. Az abban biz-
tosított székely és szász közületi autonómiát 
pedig az egyházi intézményrendszer révén 
a  román hivatalos politika megvalósítottnak 
tekintette. Az  1923-as, illetve az 1938-as 
alkotmányok a nemzeti kisebbségek fogalmát 
(faji, nyelvi alapon) nem ismerték el, csak 

Karikatúra a korabeli közállapotokról: mit hozott 
az 1923-as év?

Románia közigazgatási beosztása, 1928
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a vallási kisebbségeket. Ezek az állampolgári 
jogegyenlőség deklarálásán túl, kisebbségi 
jogokat nem tartalmaztak. Az  1938-as ún. 
Kisebbségi Statútum, amely egy kisebbségi 
kormánybiztosság felállításáról döntött és 
a  külföld felé kívánta bizonyítani a  kisebb-
ségi kérdés rendezésének szándékát, döntő 
jogkörökkel nem rendelkezett, a tételes jogo-
kat tartalmazó minisztertanácsi napló nem 
számított jogszabálynak. 

A mindennapi életben az egyik legfonto-
sabb, magyarokat érintő jogi diszkrimináció 
az állampolgárság kérdése volt. Az ugyanis 
1924-es állampolgársági törvény a  lakhely 
helyett az illetőséget (négy év folyamatos 
helyben lakását és a  községi terhek igazolá-
sát) szabta feltételül. Ezért még 1939-ben is 

több tízezer romániai magyarnak volt rende-
zetlen az állampolgársága. A harmincas évek 
munkaerőpiacán több jogszabály kötelezte 
a  vállalatokat, bankokat arra, hogy alkalma-
zottaiknak 80%-a, vezetőinek 50%-a román 
nemzetiségű legyen. A  nyelvhasználat terén 
csak a  (román) államnyelv kötelező hasz-
nálatáról születtek jogszabályok az igazság-
szolgáltatás terén, a  kereskedelmi könyvelés-
ben, a postai forgalomban, a városi és megyei 
közhivatalokban. A  harmincas évek második 
felében a magyar nyelvű sajtóban is tilos volt 
a  romániai magyar földrajzi és helységnevek 
használata. A  gazdasági életben a  legfonto-
sabb változásra a  földreformmal került sor. 
Románia négy eltérő adottságú nagy régiójá-
ban külön földreformtörvényeket fogadtak el, 

Ligeti Ernő: Szervezkedési elvek

„Az alkalmazkodásnak a  formája 
más volt a politikai síkon és más 
a  szellemi síkon, noha e  kettő 
súrolta egymást, hiszen a  politi-
ka maga is értelmiségi funkció, 
„szellemi” megnyilatkozás, csak 
más az anyaga, mint az individuá-
lis alkotómunkának. Magának az 
erdélyi szellemi életnek alig volt 
utánpótlása a múltból. A régi írók, 
professzorok, lapvezérek részint 
repatriáltak, részint idejüket 
múlták, kivénültek. […] A  hős-
kor szellemi életének egyik döntő 
jelentőségű ténye volt, hogy az 
alkotás terére teljes vértezetében 
egyedül a  frontnemzedék [az 
első világháború után a  szellemi 
életbe bekapcsolódó nemzedék – 
BN] lépett. 

A szellemi életnek így meg 
volt a korszerű garnitúrája, a po-
litikai életnek nem volt meg. 
Az akkori magyar felfogás szerint 
a  fiatalság bűn a  politikában és 
ha végignézünk a  hőskor politi-
kusain, egyetlen vezető politikus 
sincs negyven éven alul, viszont 
egyetlen vezető írói egyéniség 
sincs negyven éven felül. […] 

A magyar politizálás termé-
szetrajzához tartozott, hogy csak 
annak volt joga politizálni, aki-
nek megfelelő tekintélye volt. 
[…] Öreg hiba volt, hogy nálunk 
a  „tekintély” a  születés alapján 
szerezte a  jogcímet, kirívó ellen-
téteként az utódállamok politikai 
szemléletének, amelyek például 
az arisztokrácia térhódításában 
a  maradiság csökevényeit látták. 
[…]

Vezetni a  népet csak ott le-
het, ahol a  vezérnek tekintélye 
van. Azoknak a  nagy része, akik 
a  politikai fórumokon ágáltak, 
nem tudtak közvetlen kapcsola-
tot találni magával a dolgozó nép-
pel, légüres térben vezérkedtek. 
Talán nem is az volt a  baj, hogy 
valaki egy szép napon ott termett 
az élen és azt mondta: én a  ma-
gyarság összességét jelképezem; 
hanem, hogy azután sem tett kí-
sérletet felülről lefelé odáig lehat-
ni, hogy ennek az országrésznek 
 szegény vagy gazdag, falusi vagy 
városi magyarjai valamennyien 
egy működő politikai szervezet 
aktív tagjai legyenek és őt vezér-
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amelyek közül az erdélyi volt a legradikálisabb, 
miközben itt volt a  legkiegyensúlyozottabb 
a  birtokszerkezet. Erdélyben egész birtoko-
kat, az Ókirályságban csak a  megművelhető 
területeket sajátították ki. Kisajátítandók vol-
tak azok a birtokok is, melyeknek gazdái 1918. 
december 1. és 1921 nyara között külföldön 
tartózkodtak. Ugyanez vonatkozott a  magyar 
állampolgárságot választó földbirtokosokra.

Diszkriminatív volt a  csíki határőrezred 
vagyonának (62.000 hold döntően erdőbirtok, 
és nagy értékű ingatlanok) elvétele, miköz-
ben a  hasonló eredetű naszódi (román) 
határőrezred vagyona köztulajdonban marad-
hatott. A kártalanítás pedig járadék kötvény-
nyel, az 1913-as ár lejbe való átszámolása 
után történt, ami gyakorlatilag a  birtokok 
ellenérték nélküli elvételét jelentette. Intéz-
ményi szinten a  földreform legnagyobb kár-
vallottai a magyar egyházak voltak. Tőlük az 
oktatási, közösségi célokat szolgáló 372.000 
holdnyi birtokállomány 84,5%-át vették el. 
A  másik jelentős gazdasági diszkriminációs 
gyakorlat az adópolitikában volt tetten-
érhető. A  húszas évek közepén Erdélyben 
a kivetett adó növekedése kétszerese volt az 
országos átlagos növekedésnek. A  harmin-
cas évek közepén pedig az adóbehajtás terén 
értek el a románlakta megyékhez képest jobb 
eredményeket a magyar megyékben. (Miköz-
ben az országos átlag a kivetett adók 75,5%-
volt, addig Csík megyében 96,8%, Maros-Tor-
dában 99,9%, Háromszéken 100,2%).

A romániai magyarság sajátos nemzeti 
kisebbségi érdekérvényesítését pártpoliti-
kai és társadalompolitikai stratégiákra 
különíthetjük el. Az  előbbin belül négyféle 
politizálási módot különböztethetünk meg: 

a  paktumpolitikát, a  kisebbségi blokk létre-
hozását, az önálló erdélyi magyar politizálást, 
és a  királyi diktatúrába való integrálódást. 
A  társadalompolitika alatt a  belső társada-
lom- és intézményépítést értjük. A romániai 
Országos Magyar Párt (OMP) 1923–1926 
között három választási megállapodást 
(paktumot) kötött román pártokkal. Ekkor 
integrálódott az OMP a román politikai rend-
szerbe, amelyhez parlamenti részvételre volt 
szükség. Ám mivel a magyarság jelentős része 
rajta se volt a választási listákon, illetve min-
denkor a választásokat felügyelő kormányzat 
győzött (komoly választási visszaélésekkel), 
a  potenciális kormánypárttal kellett meg-
egyezni. A  Liberális Párt azonban tagadta 
a  külön nemzetiségi párt létjogosultságát, 

1927. június 21. – november 24. 
I. C. Brătianu a kormányfő.
1927. július 7–10. Parlamenti 
választásokat tartottak Romániá-
ban. Az OMP a Német Párttal kö-
zös Kisebbségi Blokkban indult. 
A  magyarság 8 képviselői és egy 
szenátori helyhez jutott.
1927. július 20. Ferdinánd román 
király halála, az ország vezetését 
háromtagú régenstanács vette át.
1928. november 10.–1930. jú-
lius. Iuliu Maniu vezeti a nemzeti 
parasztpárti kormányt.
1928. december 12–15. A  par-
lamenti választásokon önállóan 
indult az OMP és 16 képviselői és 
8 szenátori helyet szerzett.
1930. február–március A külön-
böző szintű önkormányzati vá-
lasztásokon Erdélyben a tanácso-
si helyek több mint negyedét ma-
gyar képviselők szerezték meg.
1930. június 7. A parla-
ment megszavazta II.  Károly 
trónralépését.
1930. október–1931. április. 
Gh. Mironescu nemzeti paraszt-
párti kormánya.
1930. december 29. Népszám-
lálást tartottak Romániában. 
Nemzetiség szerint a lakosság 
7,9%-a, anyanyelv szerint 8,6%-
a volt magyar.
1931. április–1932. május. N. 
Iorga szakértői kormányzása. 
1932. május 30. A  román kor-
mány és a Vatikán között aláírták 
az ún. római egyezményt. E  sze-
rint az Erdélyi Római Katolikus 
Státus vagyonát a  gyulafehérvári 
püspök adminisztrálja.
1932. június–1933. november. 
A. Vaida-Voevod nemzeti paraszt-
párti kormányai.
1933. július 1. Az OMP marosvá-
sárhelyi nagygyűlésén programba 
iktatták a kisebbségvédelmi szer-
ződés nyomán a  székely autonó-
mia követelését.
1933. november 1. I. G. Duca ve-
zetésével liberális párti kormány 
alakul. 
1934. január–1937. december. 
Gh. Tătărescu liberális párti poli-
tikus a miniszterelnök.
1937. október 2–7. Marosvá-
sárhelyen a  különböző ifjúsági 
csoportok találkozójára került 
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ként elismerjék. Azokat a  politi-
kusokat, akik a közjogi változások 
utáni években szerepeltek, még 
az értelmiséghez tartozók rétegek 
sem ismerték eléggé.”

Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma. 
Fraternitas, Kolozsvár, 1941. 
80–81.

Mikó Imre: Erdélyi politika

„A  kisebbségi sors mérlegén az 
aktívák között a legelső helyet az 
a tény foglalja el, hogy a magyar-
ság osztályai között sok tekintet-
ben leomlottak a  társadalmi vá-
laszfalak és a  kisebbségi magyar 
társadalom olyan belső átalaku-
láson ment keresztül, ami más 
népeknél forradalmi úton szokott 
végbemeni. Ennek csak külső jele 
az idegenkedés, amivel az erdélyi 
magyarok a  címeket és rangokat 
fogadják. De  belső tartalmát az 
a népi szellem és szociális felelős-
ségtudat adja meg, mely már a ki-
sebbségi magyar irodalmat is elő-
nyösen jellemezte, a tudományos 
kutatás irányát a  falu fel terelte, 
szociálpolitikát csinált a  társa-
dalom önadóztatása, gazdasági 
érdekvédelmi hálózatot épített 
önkormányzati szellemben s a po-
litikában nem a  közjogi hatalmi 
állásokért, hanem a  magyar nép 
anyagi és nemzeti létéért küz-
dött. ”

Közli: Záhony Éva (vál., bev. tan., 
repert.) Hitel Kolozsvár 1935–
1944. Bethlen Gábor Kiadó, Buda-
pest, 1991. 149.

az erdélyi Nemzeti Párt pedig a  regionális 
városi szavazatokat féltette, így csak az Ava-
rescu-féle Néppárt maradt szövetségesként, 
amelynek erdélyi szavazatokra volt szüksége. 
A  velük 1923-ban kötött titkos ún. csucsai 
paktum a választói névjegyzék kiegészítésén 
és a  parlamenti helyeken kívül a  legfonto-
sabb kisebbségi sérelmek orvoslását is kilá-
tásba helyezte. Csakhogy az 1926-os tavaszi 
önkormányzati választásokon  –  annak érde-
kében, hogy a Nemzeti Párt ne jusson Erdély-
ben kizárólagos pozíciókhoz – a Liberális Párt 
paktumtárgyalásokat folytatott az OMP-vel. 
Habár ez nem került aláírásra, a  helyi szer-
vezetek együttműködtek. A választások során 
a 49 erdélyi városból 30-ban az OMP által is 
támogatott döntően liberális listajelölt győ-
zött. A magyarok felkerültek a választói név-
jegyzékbe és az OMP országosan elfogadott 

politikai alakulatnak számított. Csakhogy 
1926. március végén a király Avarescut tábor-
nokot nevezte ki miniszterré, aki májusra 
parlamenti választásokat írt ki. Tehát az 
1923-as néppárti paktum újra aktuálissá vált 
az OMP számára. Ezért Ugron István – aki 
a liberális párti paktum érdekében néhány 
héttel azelőtt felmondta a néppárti meg-
állapodást – lemondott a  párt vezetéséről 
Bethlen György javára. Majd új megegyezés 
született döntően régi tartalommal. Ennek 
révén a választásokon 14 képviselői és 12 sze-
nátori helyet szerzett az OMP. A  kisebbségi 
sérelmek megígért felszámolásából azonban 
nem lett semmi, mert a román pártok – két 
évtizeden át – egymásra licitálva nemzetáru-
lással vádolták a  mindenkori kormányt, ha 
az a magyarságra nézve hátrányos viszonyok 
megváltoztatására tett javaslatot. 1927-ben 

Az Országos Magyar Párt képviselői 1931–1937
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sor közel kétszáz résztvevővel 
(Vásárhelyi Találkozó). 
1937. december 20–22-re ki-
tűzött választásokon a  kormány 
kisebbségben maradt. A  ki-
rály Octavian Gogát kérte fel 
kormányalakításra.
1938. február 10. Az OMP – ma-
gyarországi nyomásra – választási 
paktumot kötött O.  Gogával, aki 
többek között megígérte a  ma-
gyarság „népszemélyiségként” 
való elismerését.
1938. február 10–11. Bevezették 
a királyi diktatúrát. Miron Cristea 
pátriárka a miniszterelnök. 
1938. március 30. A  politikai 
pártokat feloszlatták.
1938. augusztus 4. A  miniszter-
elnökség kisebbségi főkormány-
biztosává nevezték ki Silviu Dra-
gomirt. A  főkormánybiztosság 
működési szabályzata és az arra 
vonatkozó irányelvek a miniszter-
tanácsi naplóban az ún. Kisebbsé-
gi Statútumként váltak ismerté.
1938. december 15. A  Nem-
zeti Újjászületés Frontjának 
létrehozása.
1939. január 17. A  magyarság 
társadalmi képviselői Bethlen 
György, Gyárfás Elemér, Bán-
ffy Miklós és Szász Pál aláírták 
a  megállapodást a  Nemzeti Újjá-
születési Frontot (NUF) képvise-
lő Călinescu belügyminiszterrel 
arról, hogy a magyarság testületi-
leg belép a szervezetébe.
1939. február 11. Megalakult 
a  Magyar Népközösség a  NUF 
magyar tagozataként Kolozsvárt 
Bánffy Miklós vezetésével. 
1940. június 21. A király rende-
lettel átalakította a Nemzeti Újjá-
születés Frontját a Nemzet Párt-
jává. A magyarok – a németekhez 
hasonlóan – nem léptek be az új 
szervezetbe. 
1940. június 26. A  szovjet kor-
mány ultimátumban követelte 
Észak-Bukovina és Besszarábia 
átadását, majd megszállta e terü-
leteket.
1940. augusztus 16–24. Tur-
nu-Severinben eredménytelen 
román–magyar tárgyalások zaj-
lottak a két ország határairól. 
1940. augusztus 30. A  máso-
dik bécsi döntés értelmében 
Észak-Erdélyt Magyarországhoz 
csatolták.

újra a  Liberális Párt került hatalomra, de 
ekkor már a  nyári választásokra csak parla-
menti helyeket ajánlottak fel az OMP-nek. 

Mivel a választási törvény szerint a parla-
menti képviselethez egy–egy pártnak orszá-
gos 2%-ot vagy egy megyében abszolút több-
séget kellett elérnie, a  választási visszaélé-
sektől tartó német és a magyar pártok vezetői 
közös kisebbségi blokkal kísérleteztek a biz-
tos bejutás érdekében. A közösen szerzett 15 
mandátum azonban 8:7 arányban oszlott meg 
a  két nemzetiség között, miközben kétszer 
annyi magyar élt Romániában, mint német. 
Ez a fajta kisebbségi politizálás, mely Európa 
több országában jól működött, Romániában 
a magyar kisebbség sajátosságai miatt (a töb-
biektől lényegesen eltérő nagysága, regioná-
lis befolyása, az anyaország nyíltan vállalt 
revíziós jövőképe, a  magyar–zsidó, magyar–
német kettős identitás és a  zsidó, német 
önálló pártalakulatok konfliktusa) nem vált 
tartós politizálási módszerré. 

Ehhez hozzájárult az is, hogy a  néme-
tek  – a kiegyezés óta – hagyományosan a kor-
mánypártokkal kötöttek külön megállapo-
dást és amikor 1928-ban Iuliu Maniu került 
kormányra, együttműködést ajánlott nekik. 
Ez magyar vonatkozásban azért nem működ-
hetett, mert a Nemzeti Parasztpárt (az erdé-
lyi Román Nemzeti Párt utódként) további 
földreformot helyezett kilátásba, amit csak 
a magyarság kárára lehetett volna megvalósí-
tani. Így az OMP ettől kezdve egyedül indult 
a választásokon. Ez az önálló politizálás idő-
szaka 1928–1938 között. A  parlamenti mun-
kán túl, a  helyi és minisztériumi hatóságok 
előtt képviselték a magyar ügyeket, a román 
közvélemény felé közvetítették a  magyar 
álláspontokat és részt vettek a magyarság tár-
sadalmi intézményeinek szervezésében. 

Ennek a  munkának a  másik oldala az 
OMP nemzetközi fellépése. Erre egyrészt az 
Európai Nemzetiségi Kongresszusokon  – 
az európai kisebbségek rendszeres talál-
kozóján – került sor, ahol Jakabffy Elemér, 
Balogh Artur és más OMP politikusok fontos 
szerepet játszottak. Másrészt 54 esetben for-
dultak panasszal a  romániai magyarság kép-
viselői a Népszövetséghez, nem sok sikerrel. 
Az 1928–1931 közötti, Maniu vezette Nemzeti 
parasztpárti kormány, amelynek vezetői 1918 
előtt maguk is kisebbségiek voltak, nemze-
tiségi politikája nagy csalódást jelentett az 
OMP vezetőinek. A  megváltozó nemzetközi 
helyzetben, az egyre magyarellenesebb romá-
niai légkörben 1934-ban az OMP azt javasolta, 
hogy fogadjon el a román parlament pártközi 
megállapodást a  kisebbségi kérdésben. Ezt 
a többi párt elutasította. Az önálló politizálás 

legfőbb eredménye a magyar politikai közös-
ség (egységének) fennmaradása és a kisebb-
ségellenes intézkedések egy részének meg-
akadályozása volt. 

1938. március 31-én királyi rendelettör-
vénnyel feloszlatták a  politikai pártokat és 
egyesületeket. A  királyi diktatúrában létre-
jött Nemzeti Újjászületés Frontjába az OMP 
volt vezetőivel, a magyar püspökökkel, illetve 
Bánffy Miklóssal (volt magyar külügyminisz-
terrel, aki hazatért Erdélybe) és Szász Pállal 
(az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület elnö-
kével) folytatott tárgyalások után a  magyar-
ság egésze belépett. Az  1939. januári megál-
lapodás szerint a magyarok településenként 
külön osztályokat létesítenek, szakmai szer-
vezeteik szintén belépnek az országos szak-
mai testületekbe, valamint egy összefogó gaz-
dasági-társadalmi-kulturális intézményt hoz-
hatnak létre. A megalakuló romániai Magyar 
Népközösség élére Bánffy Miklóst nevezte 
ki a király. A Népközösség magába integrálta 
az OMP-ből hiányzó munkásságot és intenzív 
társadalomszervező munkába kezdett. Tevé-
kenységének döntő része azonban az első 
bécsi döntés után felerősödött magyarellenes 
kampányok és intézkedések kivédésére, eny-
hítésére irányult.

A romániai magyarság legkiterjedtebb 
intézményrendszere az egyházközségek mel-
lett az általuk fenntartott iskolahálózat volt. 
Az  iskolafenntartást – kb. 800 intézményről 
volt szó – állami támogatás hiányában az 
egyházak és a kisebbségi társadalom „gazdál-
kodta ki”. Az egyetemi képzést, önálló magyar 
intézmény hiányában, a Kolozsvárott létreho-
zott egyházi kollégiumok közös irányításával, 
szakonkénti magyar nyelvű kollégiumi külön 

Bánffy Miklós
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A romániai kisebbségi magyar 
nemzet politikai, kulturális és 
közgazdasági helyzetképe a gen-
fi kongresszus előtt

„[…] Számításaink arra enged-
nek következtetni, hogy nemze-
tünk gazdasági veszteségei közel 
járnak a 100 milliárd lejhez, vagy-
is 3 milliárd svájci frankra rúg-
nak. A mű tehát, amelyet az új ro-
mán állam kormányzata a magyar 
kisebbséggel szemben maga elé 
tűzött, nagyrészt elvégeztetett. 
Az  erdélyi magyar nemzet a gaz-
dasági csőd örvényében vergődik. 
S ez az örvény feltartóztathatat-
lanul magával sodor mindent: is-
kolát, kultúrintézményt, vállalko-
zást, köz-és magángazdaságot. 

Nem halványul azonban el 
minden romániai kisebbségi baj-
nak legfőbb forrása: az a gondo-
latvilág, mely a kisebbségeket 
a gyulafehérvári határozatok, 
a  békeszerződés és a kisebbségi 
szerződés ellenére csak átmeneti 
jelenségnek tekinti s a közös élet 
minden vonalán az egységes, faji-
lag és vallásilag homogén román 
nemzet megteremtésében látja a 
román állam egyetlen végső célját.

Végül rá kell mutatnunk 
a  romániai magyar kisebbség 
lelkiállapotának megítélésénél 
arra a terrorra, amely alatt kü-
lönösen az impériumváltozás 
első 4-5 évében végtelenül sokat 
szenvedett (irredentizmus, bol-
sevizmus, összeesküvés vádjai, a 
sziguranca [politikai rendőrség], 
csendőrség, rendőrség kínzásai, a 
közigazgatási szervek zaklatásai, 
a felelőtlennek minősített diák-
zavargások stb. folytán). […]

Ezek semmi esetre sem al-
kalmasak arra, hogy a romániai 
magyar kisebbség a többségi nem-
zethez tartozó állampolgárokkal 
hasonjogú és érzésűnek tekint-
hesse magát.”

Magyar  Kisebbség, 1930. 17. sz. 
648.

képzéssel próbálták biztosítani. Az  egyhá-
zak legkiterjedtebb társadalmi szervezetei a 
nőszövetségek voltak. 

A  nagy múltú erdélyi, magyar közműve-
lődési egyesületek munkája a  tárgyalt idő-
szakban leginkább az intézmények értékei-
nek megőrzésére korlátozódott. Az  Erdélyi 
Múzeum Egyesület (EME) könyvtárát és 
gyűjteményeit a  kolozsvári tudományegye-
tem használta, de ezért nem fizetett bér-
leti díjat. Jogilag csak 1926-ban ismerték el. 
Az Erdélyi Közművelődési Egyesület (EMKE) 
anyagi háttere a  hatalomváltással szinte tel-
jesen megszűnt. Alapszabályzatát csak 1935-
ben ismerték el. A  két világháború között 
tevékenysége névleges volt. Az 1844-ben ala-
pított Erdélyi Gazdasági Egyesületnek 1936-
ig, amíg Szász Pál nem vett át az elnökséget, 
nem voltak falusi tagozatai. Ezt követően 
elsősorban a vidéki kisgazdaságok érdekeire 

figyelve és azokat képviselve az egyesület szé-
les körű felvilágosító és szervező munkát kez-
deményezett. Néhány év alatt közel 40.000 
gazda tömörült az egyesületbe. Igen intenzív 
volt a  dalegyesületek szervezése. 1930-ban 
150 tagszervezete volt a  Romániai Magyar 
Dalosszövetségnek. Az  erdélyi magyarság 
közvélemény-formáló belső nyilvánossága 
a  politikai napilapokban és folyóiratokban, 
valamint sajátos közéleti „belső parlament-
jeiben” testesült meg (OMP nagygyűlései, az 
Erdélyi Katolikus Státus Igazgatótanácsának 
és az Erdélyi Református Egyházkerület Igaz-
gatótanácsának ülései).

Romániában a  két világháború között 
25–30 magyar hírlap jelent meg. Ezek közül 
a  legfontosabbak a Keleti Újság, az Ellenzék, 
az Erdélyi Lapok és a Brassói Lapok. A folyó-
iratok közül a legnagyobb példányszámú az 
ismeretterjesztő jellegű Magyar Nép volt. 

Az Erdélyi Kárpát Egyesület néprajzi kiállítása, Kolozsvár

Az EMKE algyógyi népfőiskolájának épülete
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Véleményformálónak számított a  nemzet-
közileg elismert, kisebbségvédelmi perio-
dika, a  Magyar Kisebbség és a  konzervatí-
vabb erdélyi irodalmat képviselő Pásztortűz. 
Bánffy Miklós támogatásával indult útjára 
a  legrangosabb erdélyi irodalmi folyóirat, az 
Erdélyi Helikon. A  korszak irodalmi termé-
sének legjava itt jelent meg. A  társadalom-
politika terén az Erdélyi Fiatalok, a Hitel és 
a Korunk c. folyóiratok és mozgalmaik voltak 
a legfontosabbak.

A belső önszerveződés intézményei 
a  romániai magyarság önazonosságát, tár-
sadalmi pozícióit őrizték az impériumváltás 
utáni helyzetben. Ezen túl integratív sze-
repet betöltve, az OMP-t saját magyar kép-
viseletükként elfogadva, az önálló politikai 
közösség belső stabilitását erősítették. 

Tudja-e?

 � Az 1930-as népszámlálás szerint Erdély 
lakossága 5.548.368 fő. Ebből a  népszám-
lálás szerint 1.349.563 lakos volt magyar 
nemzetiségű. Ez közel 200 ezer fős csökke-
nést jelentett az 1910-es népszámláláshoz 
képest, ami több okra vezethető vissza. Egy-
részt 197.000-en távoztak Magyarországra. 
Másrészt a megkérdezett 193 ezer zsidó 
felekezethez tartozóból, 179 ezren zsidó 
nemzetiségűnek ugyanakkor kb. 81 ezren 
magyar anyanyelvűnek vallották magukat. 
Míg 1910-ben csak az anyanyelvet kérdezve 
az izraelita felekezetű-magyar anyanyel-
vűek száma kb. 135 ezer fő volt. Az  előze-
tesen 200 ezresre becsült cigányság száma 
109 ezer lett. A román többségű területeken 
a románsághoz sorolták őket, míg a magyar 
többségű helyeken különválasztották. 1930-
ban a magyar anyanyelvű görög katolikusok 
és görögkeletiek jelentős része nem magyar 
nemzetiségű volt. A  romániai magyarság 
becsült száma az 1,6 millió fő körül mozgott.

 � A  legnagyobb romániai társadalomala-
kító program, az 1921. évi földreform során 
3.192.508 holdat sajátítottak ki. Ennek 
24,9%-át osztották ki a  földigénylőknek 
és 65,6%-át a  románságot erősítő közlege-
lők és erdők létesítésére használták fel. 
1927-ig Erdélyben 212.803 román, 45.628 
magyar, 15.934 német és 6.314 más nemzeti-
ségű részesedett a földreformból. A magyar 
egyházak 314.199 holdnyi földbirtokának 
84,5%-át sajátították ki ekkor. 

 � A  magyar nyelvű oktatás alapvetően 
a  felekezeti iskolákba szorult vissza. 
Az  1930–1931. tanévben 483 református, 
297 katolikus, 36 unitárius és 6 evangéli-
kus elemi iskolát tartottak fenn, állami 
támogatás nélkül. A  magyar tankötelesek 
57,6%-a (76.255 fő) járt felekezeti iskolába. 
A magyar nyelvű állami iskolák száma is le-
csökkent 112-re 1934–1935-ben. A  közép-
iskolai oktatásban 23 magyar nyelvű fele-
kezeti polgári iskola működött (17 líceum, 
7 tanítóképző, 4 felsőkereskedelmi és 4 téli 
gazdasági iskola). A  középiskolás magyar 
fiatalok 54%-a nem anyanyelvén tanult. 
Országosan az egyetemet végzett fiatalok 
6–7%-a volt magyar nemzetiségű.

 � Milyen eredményeket ért el a  romá-
niai Országos Magyar Párt a parlamenti 
választásokon? Önállóan 1922 márciusá-
ban 3 képviselői és ugyanennyi szenátori; 
1926 májusában 14 képviselői 12 szenátori;  
kormánypárttal közös listáról 1927 júniu-
sában 10 képviselői és 1 szenátori, a Német 
Párttal közös listáról 1928 decemberében 
16 képviselői és 6 szenátori helyet szerzett. 
Utána ismét önállóan indult négy ízben: 
1931 júniusában 10 képviselői és 2 szená-
tori, 1932 júliusában 14 önálló és 3  szená-
tori, 1933 decemberében 9 szenátori és 3 
képviselői, 1937 decemberében pedig 19 
képviselői és 3 szenátori széket tudhatott 
magáénak. 1939 júniusában a   Nemzeti 
Újjászületés Frontjának egyetlen listájá-
ról 9 képviselőt és 6 szenátort juttatott a 
törvényhozásba.

Erdélyi Helikon


