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  I. Témaválasztás 
 
A romániai magyarság múltjának minél teljesebb megismerése történelmi szükségszerűség. 

Ennek előfeltétele a korabeli források feltárása, megismerése, résztanulmányok, kronológiák 

és adattárak közlése. Alapvető források és előzetes kutatások hiányában a szintézisek, átfogó 

művek még hiányoznak. 1999 őszén, kolozsvári kutatásaim során a két világháború közötti 

romániai magyarság politikai szervezetének, az Országos Magyar Pártnak (OMP) eddig a 

történészek számára ismeretlen, több mint fél évszázadon át eltűntnek hitt iratanyagát sikerült 

fellelnem. Ennek legfontosabb dokumentumait forráskötetben közzétettem, a kutatást 

kiegészítettem a párt két elnökének, Ugron István és Bethlen György hagyatékának 

kutatásával. A többéves anyaggyűjtés során igyekeztem átnézni a korszak magyar és román 

szakirodalmát, levéltári anyagokat és irategyütteseket, egyházi forrásokat, valamint a korabeli 

magyar és román sajtót. 

Bár az OMP történetéről 1989 után jelentős résztanulmányok születtek, új források 

ismeretében, először mi tettünk kísérletet átfogó párttörténet megírására. Szándékunk szerint 

alapkutatást végeztünk, amelyet újabb kutatások természetesen árnyalhatnak és bővíthetnek. 

 
 II. Előzmények, források, módszerek 

 

A nemzeti kérdést a kor politikai környezetébe elemeztem, és ebben kívántam elhelyezni az 

OMP történetét is, mint a romániai magyarság korabeli, egyetlen politikai testületének 

tevékenységét és szerepét. Az akkori politikai küzdelmeket a kor szemüvegén át törekedtem 

vizsgálni, nem bírálni és ítélkezni, csak az eseményeket összefüggéseikbe elhelyezni és 

bemutatni. 

 

Az OMP történetének három korszakát különböztettem meg: 

a. Az alapozás ideje (1922-1924) 

b. A párt politikai tevékenységének megerősödése (1924-1928) 

c. A párt az önálló politizálás útján (1928-1938) 

 

  III. Tartalmi összefoglaló 

 

A doktori értekezés az OMP történetét időrendben, hat nagyobb fejezetben mutatja be, 

amelyek további, tematikus alfejezetekre oszlanak. 
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1. Románia, Magyarország és Erdély a két világháború között (1918–1940) 
 
1. 1. Románia: 

Nem lehetett nem látni, és nem láttatni a korszak román politikájának központosító, 

homogenizáló, a kisebbségeket elnyomó politikáját, valamint az ellene vívott kisebbségi 

jogokért küzdő természetes ellenhatást. 

 
1. 2. Magyarország:  

Az ország két világháború közötti külpolitikáját a revízióra való felkészülés határozta meg. 

Az irányvonalat a húszas évek elején a kettősség jellemezte, területi koncessziókért a 

győztesekhez is vállalta a közeledést, de a vesztes államok német vezetés alatti fegyveres 

összefogására is hajlandó lett volna azért. Mindenképpen megpróbált a politikai 

elszigeteltségből kitörni, de látható volt, hogy az utódállamok Magyarország ténylegesen 

pacifista politikája esetén sem mondtak volna le kapott területeikről. 

 

1. 3. Erdély:  

Az erdélyi magyarság a hatalomváltozás után is – némi módosításokkal – megőrizte 

társadalmi szerkezetét, politikai programjának alaptétele az egység fenntartásával a kisebbségi 

jogok megszerzése volt. 

 
2. Az OMP megalakulása és tevékenységének megalapozása (1922– 1924) 

 
A magyarság politikai tevékenysége a trianoni békeszerződés aláírása után az önvédelmi 

magatartásokból bontakozott ki. Előbb Magyar Szövetség alakult, majd a Nemzeti és a 

Magyar Néppárt. A Magyar Szövetség 1922. októberi betiltása után e két párt, a hatékony 

képviselet reményével belátva az egységes fellépés szükségességét, előzetes egyeztetések 

után, 1922. december 28-án egyesült a romániai Országos Magyar Párt-ban.  

Az alakuló nagygyűlés résztvevői többségükben a háború előtti politikusok közül kerültek ki; 

elfogadták a párt programját, szervezeti szabályzatát, és megválasztották a vezetőségét. A párt 

programja megfogalmazta követelésüket: „a nemzeti kisebbségek közjogi alanyiságának az 

alkotmányban való elismerését, és az elismerés szükségképpeni következményeként a 

nemzeti autonómiát”.  

A párt kezdeti tevékenységét sok tényező nehezítette, ennek ellenére már az első két évben 

fellelhetőek azok az irányok, célkitűzések és stratégiák, amelyek a párt későbbi tevékenységét 

meghatározták. Az első két évben, a pártot magát, jórészt az Intéző Bizottság jelentette, amely 

üléseit általában havonta tartotta. A vezetőség folyamatosan alakítgatta stratégiáját. A 
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központosító, liberális kormányzat sérelmes intézkedései ellen folyamatosan 

memorandumokban tiltakoztak. Ezeket mindig felsőbb hatóságokhoz intézték, a magyarság 

gondjairól tájékoztatták a miniszterelnököt, valamint a királyt is. A panaszok sorozatos 

beadása viszont annak a román álláspontnak kialakításához vezetett, hogy az OMP csak 

sérelmi politikát folytat, és nem illeszkedik be a román politikai életbe.  

A pártvezetőség kapcsolatot tartott különböző szervezetekkel, ezek közül leghatásosabban az 

egyházakkal. Bár egyes vezetők hiányolták, hogy a pártnak nincsen hivatalos sajtóorgánuma, 

néhány lap és folyóirat azért pártközelinek volt minősíthető. 

A román politikai erőkkel is keresték a kapcsolatokat, bár erre a beteljesült teljes nemzeti 

egység és dicsőség mámorában a román politikusok kevés lehetőséget adtak. A Ion I. C. 

Brătianu meghatározta liberális politikával szemben alternatívának tűnt az Averescu tábornok 

vezette román Néppárt együttműködési ajánlata, amelynek alapján a két párt megkötötte az 

ún. csucsai paktumot (1923. október 23.). Ez a román párt lehetőséget kínált arra, hogy 

hatalomrajutása esetén orvosolja a magyarság sérelmeit, amelynek fejében az OMP támogatja 

őt a választásokon. 

A román pártokhoz való viszonyulás a magyar politikusok állandó témája, a párt 

stratégiájának állandó kérdése volt. A liberális kormányzattal való tárgyalások mellett a 

pártban voltak hívei a Román Nemzeti Párthoz való közeledésnek, kisebbségi tömörülés 

létrehozásának, de ugyanakkor fontos téma volt a magyar nemzetiségű zsidóságnak a 

magyarság kebelén belül való megtartása is. Kialakult az a politikai koncepció, amely aztán a 

párt későbbi tevékenységének alapjául szolgált. Vagyis, hogy az OMP küldjön az illető román 

pártokhoz általuk is elfogadható tárgyalóbizottságot, és fogalmazza meg követeléseinek 

minimumát. Mindennek lényege, hogy a magyarság, mint közjogi alany az alkotmányban 

ismertessék el. Ha ez román részről nem elfogadható, a párt megőrzi akciószabadságát, és 

fenntartja jogát a népszövetségi panaszjoghoz. 

 

3. A párt politikai tevékenységének megerősödése (1924–1928) 
 
3. 1. A liberálisok még hatalmon 

Az 1924-es brassói nagygyűlés azért volt fontos mozzanat a párt életében, mert ekkor sikerült 

az első két év alapozó korszakának vívmányait rögzíteni, egyes vitás kérdéseket – 

elnökválasztás, Elnöki Tanács, szakbizottságok, tagozatok megalakítása – megoldani. 
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3. 2. Averescu kormányzása 

A liberálisok – négyéves kormányzati ciklusuk kitöltése után – lemondtak, és a király a 

Néppárt vezetőjét, Averescu tábornokot bízta meg kormányalakítással. Az OMP a 

kormánnyal választási megállapodást kötött, így velük szövetségben vehettek részt az 1926 

nyarán tartott parlamenti választásokon, amelynek során a magyarság a párt történetében a 

legnépesebb parlamenti csoportot küldhette a román törvényhozásba. Elnökül a párt elnökét, 

Bethlen Györgyöt választották, helyettese Sándor József alelnök volt, míg a pártiroda vezetője 

Willer József lett, főtitkári minőségben. Megtörtént a törvényhozók munkabeosztása, és a 

parlamenti bizottságokba való beosztásuk, ugyanakkor tárgyaltak a politikai munka 

módszertanáról és a bukaresti pártiroda megnyitásáról. Az Averescu kormány a 

megállapodásokban vállalt kötelezettségeit nem váltotta be, amely sok vitára adott alkalmat. 

Mivel egyes képviselők, akárcsak a választók, becsapottnak érezték magukat, felmerült az 

ellenzékbe vonulás lehetősége is. 

Az OMP-ben 1926-1927-ben bontakozott ki a legjelentősebb ellenzéki mozgalom, a Krenner 

Miklós (írói nevén Spectator) vezette reformcsoport tevékenysége. Ők elégedetlenek voltak a 

párt arisztokratikus vezetésével, szélesebb társadalmi rétegek bevonásával demokratizálni 

akarták azt, továbbá közeledést óhajtottak a román politikához. Az ellenzéki csoport 1926 

őszére mozgalommá terebélyesedett, és mind a párton belül, mind azon kívül sok vitára adott 

alkalmat. Mivel a választott vezetőséggel szemben sikereket nem érhettek el, a 

reformmozgalom lángja 1927 nyarán, néhány értekezlet, nyilatkozat és sajtótámadás után 

kialudt. Ennek okaként még a pénzhiány, valamint a szervezés gyenge hatékonysága 

bizonyult. Az év őszén, a párton belüli ellentétek még mindig nem kerültek nyugvópontra, 

jelentős személyek kiléptek a pártból, másokkal szemben a pártvezetőség fegyelmi vizsgálatot 

indított és rosszallásának adott kifejezést. 

 

3. 3. Újabb liberális kormányzás 

1927 tavaszán Ionel Brătianu ismét a hatalom megszerzésére készült, és a királytól megbízást 

is kapott kormányalakításra. Az OMP-n belül több elgondolás fogalmazódott meg a 

lehetséges irányzatokat illetően. A többség a német kisebbséggel létesítendő kisebbségi 

blokkot támogatta, és a párt velük kötött választási szövetséget. Júliusban, a terror jegyében 

megtartott választásokon a szavazók ismét megtapasztalhatták a liberálisok módszereit, 

melynek eredményeképpen a liberális lista került ki győztesen. Ez alapján állapíthatta meg az 

OMP elnöke az új parlamenti csoport első értekezletén (1927. július 18.), hogy: „a súlyos 
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küzdelemből erősen megfogyatkozva tértünk vissza, annál több és nehezebb feladat vár a 

megválasztottakra.” 

 
4. A párt az önálló politizálás útján (1928–1938) 

 
4. 1. Kisebbségi reménységek (1928–1933) 

Az évtizedes kisebbségi sors tapasztalatai egyfajta mérlegkészítésre indították az érintett 

illetékeseket: a párt elitet és az értelmiségieket egyaránt. 1928 őszétől új korszak jelei 

érzékelhetőek a magyar párt politikájában. A kisebbségi sors szomorú tapasztalatai, és főképp 

a másféléves liberális uralom annyira súlyosbította a helyzetet, hogy az OMP vezetőiben is 

érlelődött a népszövetségi panaszjog igénybevétele a sérelmek orvoslásának reményében. 

Ugyanakkor a helyzet javulására némi reményt a Nemzeti Parasztpárt várható hatalomra 

jutása keltett.  

E korszakváltó időszakban zajlott Székelyudvarhelyen, 1928. október 14-én a párt harmadik 

rendes nagygyűlése, amelynek fordulatváltását a gyűlés légkörében Paál Árpád is 

hangsúlyozta. A párt gyakorlati politikáját megalapozó elméletek kidolgozásában egyre több 

feladatot ellátó Pál Gábor határozati javaslata alapján a nagygyűlés döntötte el, hogy 

panaszaival a Nemzetek Szövetségéhez fordul, bár ezt Iuliu Maniu kormányának hatalomra 

jutása miatt későbbi időre halasztották.  

A párt elnökségének összetétele az elkövetkező tíz esztendőben majdnem egészében azonos 

maradt, míg a parlamenti csoport a gyakori választások következtében főképp számarányában 

gyakran változott. A pártszervezetek ekkora már nagyjából kialakultak, és a belső politikai 

érdekharcok is elcsitultak, így a régi vezetőség, egyre nagyobb magyarországi anyagi 

támogatással szilárdan őrizhette helyét. 

A gazdasági válság éveinek nehéz kérdéseit sem a parasztpárti, sem az ún. Iorga-féle szakértői 

kormány nem tudta megoldani, amelynek következtében a magyarság helyzete is egyre 

inkább súlyosbodott. Míg a szatmárnémeti nagygyűlés (1930. október 26.) nem jelentett 

különösebb eseményt a párt életében, addig a marosvásárhelyi (1933. július 2.) az autonómia 

mellett foglalt állást, összefüggésben a volt magyar miniszterelnök, Bethlen István új, 

autonómiát követelő politikai elgondolásával. 

 
4. 2. Önvédelem a megmaradásért (1933–1938) 

Az OMP a román „numerus valachicus” mozgalom, és a Vasgárda előretörésének, valamint a 

magyar „revíziós harc” kereszttűzében megpróbálta kivonni a kisebbségi kérdést a pártharcok 

küzdelmeiből, de a román politika támadásai következtében e kezdeményezés 
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eredménytelennek bizonyult. A névelemzések, a köztisztviselők elbocsátása, az iskolák 

elrománosítása, a magyar helységnevek használatának tilalma, vagyonok elkobzása és 

hatósági brutalitások már-már Szent Bertalan éjszakájának árnyait vetítették előre. Az OMP 

által a Nemzetek Szövetségéhez benyújtott panaszok kevés eredményt hoztak, hisz a 30-as 

évek végére e szervezet politika alkonya volt észlelhető. A párt elsősorban a jogi végzettségű 

fiatalokkal próbálta erősíteni sorait, de a jelentkező, baloldali és jobboldali ellenzéki 

mozgalmakkal is szembe kellett néznie. 

 

5. A román parlamentarizmus utóélete és a pártok beszüntetése (1937/1938) 
 
Az OMP Sepsiszentgyörgyön, 1937-ben megtartott utolsó nagygyűlése amolyan politikai 

hattyúdalnak is tekinthető. A decemberben megtartott választások már a romániai politikai 

élet bomlásának jeleit hordozták: az OMP fölöslegesnek bizonyult megállapodást kötött a 

Goga kormánnyal (1938. február 10.), mert a választások után a parlamentet már nem hívták 

össze, a kormány meg hamarosan megbukott. Az új kormány tulajdonképpen az 1866-ban 

kezdődött alkotmányos monarchiának vetett véget. Ostromállapotot, cenzúrát vezetett be, a 

törvényhozó testület összehívását érvénytelenítették. 1938. március 30-án hozott rendelet-

törvény a pártok működését is betiltotta. Az OMP másfél évtizedes története így véget ért, 

amely időszak alatt a párt megpróbálta a magyarság érdekképviseletét ellátni.  

 
6. Az OMP a nemzetközi színtéren 

 
A kezdeti nehézségekkel küzdő OMP nemzetközi kapcsolatokra, „külpolitikára” nem is 

gondolhatott, leginkább csak a népszövetségi panaszjogra, de arra is óvatosan. Fokozatosan 

bekapcsolódtak a nemzetközi szervezetek – Interparlamentáris Únió, Népszövetségi Ligák 

Uniója, a Szervezett Nemzetkisebbségi Csoportok – valamint az utódállamok magyar 

kissebbségei együttműködésének tevékenységébe. A párt „külpolitikusainak” Balogh Arthur 

és Jakabffy Elemér számított. Az OMP 1930-1937 között összesen 15 panasszal fordult a 

Nemzetek Szövetségéhez. 

 

 IV. Összegzés 

 

Nagy-Románia létrejöttének mámorában az ország modernizálása elmaradt, a harmincas 

években az ország jobbra tolódott, és a megszerzett területek egy részét 1940-ben elveszítette. 

A magyarság számára érthető volt, hogy a hatalom a többség birtokában legyen, és a 
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kisebbségnek a velük való megértést kell keresniük. Ezt az OMP is korán felismerte, 

döntöttek a román pártokkal való együttműködés kereséséről, lehetőségeiről, de partnert 

egyetlen kormányban sem találtak. A román központosításra való törekvés, és a magyarság 

gyengítésére irányuló politika a kisebbség gazdasági, kulturális életét is szétzilálta.  A 

közügyek érdekében a pártvezetőség minden lehetséges módszert megpróbált bevetni (voltak 

kihallgatáson a királynál, tucat számra memorandumokat írtak az éppen funkcióban levő 

miniszterelnöknek, minisztereknek, államtitkároknak, különböző kérdésekben az illetékes 

hivatalvezetőknek, „kijárásokat” folytattak, vagy tiltakozásképpen éppen kivonultak a 

parlamentből), de érdemi  támogatást sehonnan nem kaptak. Krenner Miklós, a korszak egyik 

legtisztábban látó erdélyi magyar politikusa jól fogalmazott: „A kisebbségi sors mindig élet-

halál harc marad.” Az OMP másfél évtizedes, küzdelmes tevékenysége ezt támasztja alá.  

 

 V. Mellékletek 

 

A 250 oldalas értekezéshez képek, levéltári adatokon alapuló mellékletek (táblázatok, önálló 

kutatásokat összefoglaló névsorok) társulnak. 


