
A ROMÁN POLITIKAI ÉLET ÚTJAI

A JORGA KORMÁNY megalakulásával a magyarság súlyos di-
lemma elé került: Jorga, személye szerint, szimpatikus a magya-
rok előtt; Erdélyről mindig szeretettel, a kisebbségekről gyakran
megértéssel beszélt. Százával lehet kijelentéseit idézni, melyek őt a
kisebbségek s éppen a magyarok barátjának mutatják; valeni de
muntei szabad egyetemén állandósította a magyar irodalmi előadá-
sokat.

De Jorga kormányelnökké lett s tetteinek irányítója a tudós
megértő belátása helyett az egységes román nemzet közvéleménye
lett. Az a Jorga, aki pár évvel ezelőtt azt mondta, hogy Erdélyben
nem ismer magyart, szászt és románt, hanem csak „erdélyit“, kormány-
manifesztumában kijelentette, hogy semmiféle regionálizmust meg-
tűrni nem fog s szó nélkül eltűrte, hogy a közoktatási javaslatokban
a kisebbségeknek tett engedményeket a liberális párt tönkretegye.

Ezt az állhatatlan, dualisztikus természetű Jorgát ismerik a kisebb-
ségek, a magyarok. Hogy milyen álláspontot foglaljanak el vele szem-
ben: ez volt a kérdés, mikor kormánya megalakult.

A MAGYARSÁG MÖGÖTT a parlamenti életnek tízesztendei
keserű és tarka tapasztalata áll.

Az 1919 novemberi Vajda- és 1920 júniusi Averescu-féle válasz-
tásokon a magyarság nem vett volt részt. Nem volt szervezve, de nem-
zetközi helyzete sem engedte meg. Mikor 1918 decemberében a romá-
nok átvették Erdély felett az imperiumot, a szászok magyar időből
fennmaradt politikai szervezettel, párttal rendelkeztek, ők csak frontot
kellett, hogy változtassanak $ ami volt addig a magyar, lett azontúl
a román állam és kormány. A magyarok ellenben szervezetlenek
voltak, idegenek a kisebbségi életben és szervezkedésről 1919-ben
és 1920 tavaszán nem lehetett még szó; a trianoni szerződés még nem
létezett, Erdély jogilag megszállott magyar terület és lakosai magyar
állampolgárok voltak. A magyarság, még ha módja lett volna is reá,
nem viselkedett volna korrektül, ha egy idegen állam politikai életébe
avatkozik. Ebben az időben mondta Jorga, hogy „a románok asszimüáló
politikája őrültség, annál is több, bűnös és kánevő; de a hiba részben
a magyarokat terheli, mert szervezetlenül állanak e politikával szem-
ben. Passzivitás a legnagyobb bűn.“ De Jorga helytelenül ítélte meg,

1 L. az dső két cikket Magyar Szemle, 1931 XII., 288. 1. és 388. 1.
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román szemmel nézte a dolgot. A szervezetlenség és passzivitás a
helyzet folyománya volt.

Mindez elmúlt, mihelyt a trianoni béke valósággá és Erdély
román területté vált s a mind aggresszívebb román politika ellen
védekezni kellett.

1922-ben megalakult az első háborúutáni Bratianu-kormány
s kiírta a választásokat. Februárban a magyarság egyelőre két pártra
oszolva, de egységesen ment a választásba. A választások, mint előző
cikkemben megírtam, olyan hallatlan terror és korrupció mellett
folytak le, hogy a kormányon kívül álló pártok, közöttük a kisebbségiek,
teljesen megsemmisültek. Harmincnyolc magyar képviselőjelölt közül
csupán egy, Bemády György és később, pótválasztásokon még két
magyar, Sándor József és Zima Tibor jutott mandátumhoz. Hasonló
módon és hasonló eredménnyel folytak le a szenátusi választások.

Bratianu kormányzata alatt kezdődött meg a magyar kisebbség
kíméletlen üldözése, intézményeinek, iskoláinak elvétele, az agrár-
reform végrehajtása. Tehetetlenül ki volt mindennek szolgáltatva
a magyarság. Az erőtlenség és védtelenség érzete késztette a magyar
pártot, hogy elfogadva Avarescu—Goga néppártjának ajánlatát, 1923
októberében megkösse az úgynevezett csúcsai paktumot, mely poli-
tikai és választási megegyezést létesített a két párt között. A paktum
szövegét 1929 decemberében közölte a „Patria“ s tíz pontja tanúsága
annak a teméntelen sérelemnek, amely a magyarságot érte s amelyek-
nek valóságát ígért orvoslásuk tanúsítja.

Ez a paktum azonban nem lépett hatályba, 1926 február i-én a
Magyar Párt felmondta, de ugyanazon év májusában megtartott
választásokon a magyarság egy újabb megegyezés révén a hatalomra
került néppárttal közös listán vett részt s 15 képviselői és 13 szenátori
helyhez jutott.

A megállapodásokat azonban, amelyek egyelőre nem kerültek
nyilvánosságra, az Avarescu-kormány nem tartotta meg, egyetlen
kisebbségi sérelem orvoslást nem nyert, sőt folyt tovább az elnyomás
politikája s mikor tizenhárom hónapi kormányzat után megbukott,
a csalódott kisebbségek, magyarok és németek, kisebbségi blokkba
szervezkedve vettek részt a második Bratianu-kormány 1927 júliusi
választásain. A választások ismét a liberális kormányzatoktól meg-
szokott erőszakoskodások és szavazat-meghamisítások mellett folytak
le, annyira, hogy például Udvarhelyen egy magyar jelölt sem jutott
mandátumhoz. A blokk is hátrányosan alakult a magyarságra nézve
s a végén a magyar pártnak 8 képviselője és egyetlen szenátora jutott
a törvényhozásba, míg a negyedannyi számú németséget 7 képviselő
képviselte. Folyt tovább a Bratianu—Angelescu-féle elnyomási poli-
tika, amely ellen hiába küzdött a magyarság megfogyatkozott parla-
menti képviselete.

Végre 1928 őszén kormányra került Maniu és az erdélyiek.
A szászok azonnal paktumot kötöttek vele, de a magyar párt, meg-
undorodva annyi kísérletezéstől és annyi csalódástól, nem paktált
többet, hanem egyedül önmagára támaszkodva ment a választásokba
és 16 képviselői, 6 szenátusi helyhez jutott. Maniu választásai kor-
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mányzati és közigazgatási befolyásolás és korrupció nélkül, tisztán
folytak le. Sajnos, helyébe lépett a nemzetiségi gyűlölködés, a magyar-
ság elleni felelőtlen izgatás a tömegek körében s ez a tömegterror
a magyarság aránytalanul csekélyszámú parlamenti képviseletének
a magyarázata.

A magyarság mindamellett teljes bizalommal nézett Maniu
kormányzata elé. Az erdélyieket tradíciójuk kötötte, hogy a kisebbsé-
gekkel szemben megértő politikát folytassanak. Mikor 1868 őszén
a magyar nemzetiségi törvényjavaslat tárgyalás alá került a magyar
törvényhozásban, a nemzetiségi bizottság román és szerb tagjai külön
javaslatot terjesztettek elé, melynek első szakasza kimondta, hogy
„Magyarországon a magyarok, románok, szerbek, szlovákok, oroszok
és németek egyenjogú országos nemzeteknek ismertetnek el“, tehát
nincs szembeállított államfenntartó nemzet és nemzetiség, többség
és kisebbség, hanem vannak egyenjogú „országos nemzetek“.

Ez lebeghetett az erdélyi románok előtt, mikor a Magyarországtól
való elszakadás alkalmával a gyulafehérvári rezoluciókban „teljes
nemzeti szabadságot“, „libertate national!“, biztosítottak az „összes
együttélő népeknek“. „Nemzeti szabadság“ alatt, pedig, mint maga
Maniu egy 1924 májusában tartott felolvasásában mondta, az erdélyi
románok „a kisebbségek jogát és szabadságát értvén a múltban s ez
lévén politikai koncepciójuk eredete, nem lehet a gyulafehérvári
rezoluciók értelme sem más“.

Ez a teória kötelezett s tényleg a Maniu-kormány megalakulása
pillanatában bejelentette, hogy feladatául tekinti a kisebbségi jog
törvényes szabályozását.

Ami következett, azt elmondta gróf Bethlen György pár héttel
ezelőtt, a Jorga-választásokat megelőző programmbeszédében, amelyben
visszapillantást vetett a Maniu-kormányzat eredményeire:

„A nemzeti parasztpárt kormányrajutásakor, — mondta a magyar
párt elnöke, — mindnyájan rendkívüli nagy várakozással voltunk eltelve
a kormány nemzetiségi politikájával szemben.

Indokolt volt várakozásunk, mert számos ígéret hangzott el részük-
ről s ezelőtt két és fél évvel, mikor szintén választások előtt állottunk,
a magyar választóközönségnek egy része hajlandónak látszott arra a
hiedelemre és bizalomra, hogy ennek a pártnak a kisebbségi politikája
következtében végre meg fog változni minden, amit az eddigi kormányok
a mi terhűnkre sérelemként elkövettek.

A kormány, mikor különböző ügyeinkben hozzáfordultunk, eleinte
az időre hivatkozott, azzal tért ki, hogy még nem volt elég ideje arra,
hogy politikáját és tevékenységét kifejthesse. Azután azt hallottuk, hogy
sok más kérdés elsőbbrendű fontosságú, mint éppen a kisebbségi kérdés
megoldása. így telt az idő, míg azután külföldre küldöttek egy neves
pártembert a kisebbségi kérdés tanulmányozása céljából. Akkor azt
hallottuk, hogy talán pár hónap alatt ez a kisebbségi szakértő befejezve
tanulmányait, hazatérése után rövidesen megalkotják az ezen tanulmá-
nyokon alapuló kisebbségi törvényjavaslatot s akkor már csak hetekkel
biztattak csupán, hogy ennyi kell a törvényjavaslat végleges megalko-
tásához.

Az illető politikus meg is fordult több helyen külföldön s e ki-
küldetést kellő módon ki is használták arra, hogy a román kormánynak
a kisebbségekkel szemben tanúsított jóakaratát demonstrálják. A romá-
niai ruthén kisebbségek panaszát a népszövetségi tanács azzal az indo-
kolással utasította el, hogy az tárgytalan, mert a román kormánynak
komoly szándéka a kérdés végleges rendezése s felesleges azzal fog-
lalkozni.
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Azután hónapok teltek el s mind kevesebbet hallottunk ezekről a
tervekről.

Azután hallottunk bizonyos terveket, hogy t. i. itt csak kerettör-
vényekre lenne szükség, mivel a kisebbségek igényei különbözők.

A sok halasztás, várakozás végül is beletorkollott a kormány buká-
sába; de ugyanezen párt exponenseiként újabban kineveztetett előbb
az előző kormányelnök, majd Mironescu, s végül nyíltan kimondották,
hogy nincs semmi remélni valónk, mert rájöttek, hogy nincs is szükség
kisebbségi törvényre, mivel anélkül is megfelelő a velünk szemben való
bánásmód és a kérdést levették a napirendről.“

A kisebbségi törvényből hát nem lett semmi. De Bethlen az ese-
ményeknek csak külső formáit mondta el s nem mutatott rá az ered-
ménytelenségnek arra a mélyebben fekvő okára, amit a sovén román
közvélemény legyőzhetetlen ellenszenve képviselt, Maniu ismert
gyengeségével szemben.

ILYEN TAPASZTALATOKON és ennyi csalódáson ment keresz-
tül a magyarság, mikor ez év tavaszán jött Jorga. Manifesztumá-
ban, melyet kormányralépésekor bocsátott ki, azoknak a támogatását
is kérte, „akiket a történelem kérlelhetetlen logikája polgártársainkká
tett és akik a maguk érintetlen erkölcsi erejével testvéri munkatársaink
kell hogy legyenek“. A magyarok és szászok ezek, akiknek a közre-
működésére, természetesen, csak akkor számíthatott, ha igényeiket
kielégíti. De a magyarság már csalódott kormányokkal kötött pak-
tumaiban és csalódott valamennyire a kisebbségekkel alkotott blokk-
ban is s emellett a németség azonnal felajánlta a választási kartellt
Jorgának; a magyarságra nézve tehát választás csak a kormánnyal
való hasonló megegyezés, vagy az önállóság maradt. A magyar párt
az utóbbit választotta.

Nehezen tehetett mást okosan. Országos arányszáma — a ma-
gyarság állítólag az ország népességének nyolc százalékát képezi —
biztosította, hogy a választói törvény által a parlamenti képviselethez
megkívánt két százalékot el fogja érni. Román pártokkal való együtt-
működés csak a többi párt haragját vonta volna magára s nagyobb
eredményt az sem biztosított volna. Emlékezhetünk, hogy 1926-ban,
mikor a magyar párt a néppárttal kötött paktumot, mennyi gyűlölettel
beszélt a „néppárti magyar, szász, zsidó, cigány koalícióról“ az erdélyi
nemzeti párt. „Nem tudom, mit vétettem én szegény mokány“, írta
akkor az Adeverulban Vajda Sándor, „hogy Nagyromániában is a
magyar oligarchia zsákmányává lettem; most a bukaresti, mint hajdan
a budapesti kormány jóvoltából. Mielőtt örökre elfordulnék pártom-
tól, kálvinista leszek, megmagyarosítom nevem s ha gróf Bethlen meg-
engedi, beiratkozom a magyar pártba. Akkor talán velem is köt írásos
paktumot a román belügyminiszter, akkor engem is szolgál a román
csendőr s nem leszek szegény román kisebbség Nagyromániában.
S ha minden várakozásom ellenére nem így lesz, akkor a népszövet-
ségnél keresem jogaimat.“ így fogták fel az erdélyi románok a magya-
roknak egy regáti párttal való paktum kötését.

A flamandoknak van egy „nemzeti tízparancsolata“ s annak
negyedik parancsolata azt mondja: „Gij zult niet medoen aan bel-
gische partijpolitik“, ne elegyedj belga pártpolitikába. A magyar párt
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is mindig bölcsen cselekedik, ha nem elegyedik román pártpolitikába.
Valamennyire talán ezt fejezte ki a magyar párt elnöke, gr. Bethlen
György, mikor programmbeszédében kijelentette, hogy a magyar
párt „nem akar azokba az áldatlan politikai harcokba avatkozni,
amelyek oda vezettek, ahol most látjuk az országot“.

De amennyire a kisebbségi politika bölcs megítélése diktálta ezt
az állásfoglalást, éppen annyira tévedett a párt, mikor elhitte Jorgának,
hogy Maniu választásaihoz hasonló tiszta választásokat fog rendezni.
Igaz, hogy „Az Országhoz“ intézett kiáltványában szabad választást
ígért Jorga: „Mindenkinek jogában áll arra szavazni, akit a legjobbnak
és az ország érdekében a legmegfelelőbbnek tart“. De a választások
intézése az időközben belügyminiszterré kinevezett Argetoianu kezébe
került, aki 1927-ben, akkor mint a liberális kormány belügyminisztere
csinálta volt hírhedt piszkos választásait. Most, mint előző cikkemben
említettem, ugyanaz történt.1

Az erőszak és a korrupció talán a híres 1922-i Brátianu-féle
választásokat is felülmúlta.

„Megérkezett a terror“, állt a magyar párt hivatalos lapjának,
a „Keleti Újságnak“ élén nagy betűkkel s azután jött nap-nap után
a beszámoló róla.

Székelyudvarhelyen a párt elnökét, gróf Bethlen Györgyöt csend-
őrök várták s megtiltották a magyarpárti gyűlés megtartását. A magyar
korteseket letartóztatták s 30—40 kilométernyire hurcolták. Kibéden
magát a képviselőjelöltet, Laár Ferencet, aki református pap, fogták
el s tartották egész éjjel fogva. Szentkirályt Sebesi János és Hinléder
Ákos volt magyar képviselőket tartóztatták le a csendőrök. Három-
széken egyáltalában nem engedtek magyarpárti gyűlést tartani. Szilágy
megyében Jósika Jánost azzal vádolták, hogy revíziós magyar politikát
hirdet. És így tovább.

A szavazás napján a községekből a csendőrök nem engedték a
magyarokat az urnákhoz. Udvarhelyben, Csíkban és Kisküküllőben
több községben kolerát konstatált a hatósági orvos és a községeket
a választás napján lezáratta. Másnap a megyei főorvosok persze kon-
statálták, hogy a diagnózis helytelen volt.

A szavazás alatt a magyar bizalmi férfiakat eltávolították a szava-
zási helyiségekből s a sokszor a regátból kiküldött választási elnök úgy
diktálta be a szavazatokat, amint tetszett. Háromszékben nyolc szín-
tiszta magyar faluból csak 42 szavazatot diktált a magyar pártra.
Szaniszló magyar községben 1931 kormánypárti és 334 magyarpárti
szavazatot hirdettek ki. S így ment ez a végtelenségig mindenütt.
Egy öreg székely mondta a választás napján a képviselőjelöltnek:
„Uram, tiszta csúfság ez, amit itt velünk véghezvisznek. Minek is
hajkurásztak ide minket? Hiábavaló itt minden; itt nemcsak a szava-
zatunkat, hanem a becsületünket is ellopják“.

„Nem választás volt ez, közölték Csíkból a „Keleti Újság“-nak,
hanem kalózhadjárat“. „Ilyen választásokra“, írták Udvarhelyből,
„példa eddig soha nem volt ebben a megyében. A liberális választások

1 A most lefolyt választások részletes ismertetését és analízisét közli Fritz
László a lugosi „Magyar Kisebbség“ ezévi július 16-i számában.
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visszaélései gyermekjátékok voltak azokhoz a nyílt törvénytelenségek-
hez és durva atrocitásokhoz képest, amelyek most történtek“.

A magyar pártnak mégis sikerült 139.003 szavazatot szerezni,
ami a beadott érvényes szavazatok 4.75%-át képezve, ennek arányában
10 képviselőre jogosított a kamarában.

Talán a képviselőválasztások alkalmával gyakoroltnál is nagyobb
volt a terror és a szavazatok meghamisítása a pár nappal később meg-
tartott szenátorválasztásoknál. Mutatták a számok. 1928-ban, a Maniu-
féle tiszta választások alkalmával a magyar pártra esett Csíkban 10.422
szavazat, most 6516; Háromszékben 1928-ban 8647, most 6687;
Udvarhelyben két évvel előbb 10,546 szavazatot kapott a magyar párt,
most — ahogy Fritz László írja — 3212 szavazat „maradt“ az urnák-
ban javára.

A magyarpárti képviselők a mandátumok igazolása alkalmával
elmondták teméntelen sérelmüket, de a dolgon változtatni nem lehe-
tett. Csak az volt teljesen érthetetlen, hogy miért kellett ezt az erő-
szakot a magyarsággal szemben alkalmazni. Hogy az ellenzéki román
pártok ellen felhasználták a román választások minden megszokott
eszközét, hogy azokat tönkre tegyék, az érthető volt talán, — de a
magyarság sok bizalommal viseltetett Jorga iránt és ment a választá-
sokba s az általános román politikában kétségtelenül nem lett volna
s talán így sem lesz éles ellenzéke. Nincs ennek más magyarázata, mint
a román lélekbe és életbe beévődött korrupt és terrorra hajló szadista
hajlam, amely választások alkalmával tönkrever mindent, mint a jégeső.

Pedig a választások előtt és közvetlenül a választások után a
parlament megnyitásakor két olyan dolog történt, ami reménységeket
támasztott a kisebbségekben. Igaz, hogy mindkettő egyszersmind
éles világot vet arra a — magyarán mondva — kétkulacsos lelkivilágra,
amely a román politikai élet minden mozzanatát jellemzi.

MIKOR JORGA MEGALAKÍTOTTA KORMÁNYÁT, a miniszter-
elnökség keretében egy kisebbségi államtitkárságot és egy kisebb-
ségi miniszteri szaktanácsosi állást szervezett s az előbbire a háború
előtti magyar képviselőház volt szász tagját, Brandsch Rudolfot,
utóbbira a kiváló magyar tanférfiút, Bitay Árpádot hívta meg.

A kinevezéshez a kormányhoz s főleg Argetoianuhoz közelálló
„Curentul“ a következő megjegyzéseket fűzte:

„Ha Romániában nem mennek jól a dolgok, nemcsak a román nép
fog szenvedni, hanem az együttlakó más népek is, s nem lehét jó állapota
a kisebbségeknek, mikor a románok válságokon mennek keresztül;
egyenlő módon oszlanak meg a közös fájdalmak mindazok között, kik
az ország területén élnek. A kisebbségeknek eddig az volt a felfogása,
hogy Európa mai összealkotása ideiglenes s ennek az átmenetiségnek
a hiedelmével mentek panaszra a nemzetközi fórumokhoz. Nem tudtak
megbékülni a gondolattal, hogy helyzetük rendezése nem jöhet kívülről,
hanem csupán belpolitikai viszonyok eredményeképpen.

A kisebbségek e magatartása téves volt. E külföldre néző politikával
semmire sem mehettek; nem teremthettek barátságosabb légkört maguk-
nak a román állammal való viszonyaikban. Most azonban jön a két
kisebbségi képviselő kinevezése a kormányzatban való részvételre: ez
a kisebbségekhez való közeledés nyílt politikája: hogy az együtlakó
nemzetek belefoglalódjanak a román állam életritmusába. Erre az őszinte
gesztusra a kisebbségeknek kötelességük azzal válaszolni, hogy maga-
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tartásukat megváltoztassák Romániával szemben. Megbocsáthatatlan
vétek volna“ — végzi a cikk — „ha a kezdődő új politika visszhang
nélkül maradna a kisebbségek öntudatában.“

E fejtegetésekre a magyar párt lapja, a „Keleti Újság“ válaszolt:
„Mi nagyon szívesen elhagynék a kálváriajárást, ha elvesztett

anyagi és kulturális helyzetünkből csak annyit visszaadnának, amennyi
minket népszámunk arányában megillet s amennyit történeti küzdé-
sekkel megszereztünk magunknak. Ha ezt az igénylő álláspontunkat
csak államellenesnek tudják venni s mikor mindenünkből kiforgatódtunk,
akkor is csak minket tartanak hibásnak, ezt a felfogást igazán nem tudjuk
másnak venni, mint a mesebeli farkas vádját a patak folyásában alulálló
bárány ellen, hogy ez a bárány zavarja a farkas ivóvizét.

Panaszos helyzetünk okait kellene megszüntetni s akkor nem lenne
panaszunk sem nemzetközi fórumok előtt, sem idehaza.“

De a kormány első lépése nem volt biztató. Amennyire örvendetes
volt a hivatal, az államtitkárság szervezésének ténye, éppen olyan
kellemetlenül érintette a kisebbségeket, nem is csak a magyarokat
egyedül, az államtitkárság személyi betöltése. Gróf Bethlen György
programmbeszédében hangsúlyozta, hogy Brandsch kinevezését „mély
sajnálattal“ látja a párt s a párt elnöki tanácsa április 28-án a következő
határozatot hozta:

„Amidőn a kormány elsőízben jutott arra a helyes elhatározásra,
hogy a nemzetkisebbségek részére a kormányzatban helyet biztosított:
a magyar párt elnöki tanácsa őszinte sajnálattal állapítja meg, hogy a
létesített alminiszteri állást a kisebbségi pártok meghallgatása nélkül
töltötték be és megütközéssel veszi tudomásul, hogy a választás olyan
politikusra esett, akinek politikai szereplésével szemben az egész magyar
kisebbség indokolt bizalmatlansággal viseltetik.“

A Brandsch Rudolffal szemben fennálló ellenszenv oka az, hogy
Brandsch a régi magyar időkből mint erős „zöldszász“ ismeretes,
„azok közé a — hála istennek — kevés szászok közé tartozik“, mint
Bethlen György mondta, „akik régi idők óta állandóan és sohasem
mulasztották el a magyarok iránti ellenszenvükről bizonyságot tenni“.
1930 Őszén a kisebbségi törvény megalkotásával kapcsolatosan hírlapi
vita fejlődött ki, melyben Brandsch is részt vett s a „Bukarester Tag-
blatt“ december negyediki számában „Veszedelmes barátok“ címen
cikket irt, melyben osztályozva a romániai kisebbségeket, a magyar-
ságról azt írta, hogy az „elsősorban külpolitikailag orientált és határ-
revízióra gondol, úgy, hogy számára a kisebbségi kérdés másodsorba
kerül és csak agitádós eszközül szolgál“.

A cikk e vádaskodása nagy felháborodást keltett a magyarság
körében, a kormány előtti árulkodásnak tekintették s a szászok körében
is visszatetszést szült. A „Siebenbürgisch Deutsches Tagblatt“ lova-
giasan védelmébe vette a magyar kisebbséget.1

Brandsch kinevezésének népszerűtlenségét növelte az, hogy
Jorga a kinevezés előtt nem lépett érintkezésbe a kisebbségekkel s ha
már a nagyobb magyar kisebbséget mellőzte, illett volna, hogy leg-
alább a szászokat megkérdezze. Az országos német párt vezére Hans
Ottó Roth, egy kiválóan talentumos és szimpatikus politikus, akit,
ha vállalta volna az állást, — ami valószínűtlen, — a magyarok is

1 A Brandsch-ügyről, amelybe elvi kérdések fonódnak, egy külön cikk kere-
tében fogok írni.
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szívesen fogadtak volna. A megnemkérdezés illetlen ténye azonban
a szászokat is lehangolta.

A Brandsch-ügyet a magyarság nem vitte a törvényhozás elé,
de szóvá tette a kamarában nehány román. Gheorghe Bratianu ki-
fogásolta, mert szerinte az államtitkárság felállítása „késleltetni fogja
többség és kisebbség között a közeledést és lelki összeolvadást“ és
Goga Octávián érdekesen foglalta össze a román szempontokat:

„Elismerjük“ — mondta — „a kisebbségek szerepét az országban.
De ez a szerep nagyon bonyolult; ebben nem dönthet egy államtitkár
vagy egy miniszter: a kisebbségi kérdés egy nagy összprobléma. Az egész
kormány dolga; vagy, ha egy szervre akarjuk bízni, akkor intézését vér-
beli román kell, hogy a kezébe vegye.

Miért? Éppen azért, mert összprobléma. Kisebbségi ember a kér-
déseket mindig a kisebbségi partikulárizmus szempontjából fogja meg-
ítélni.

Másodszor: ha már nem az uralkodó nemzet köréből veszünk
valakit, a magyarok joggal mondhatják: mi vagyunk a legnagyobb
kisebbség, a mi körünkből kell az illetőt választani.

És harmadszor: indokolás nélkül kijelentem, hogy államtitkokat
nem bíznék Brandsch Rudolfra.“

A kérdés nem vert nagyobb hullámokat a parlamentben. Roth
lojálisán pártját fogta Brandschnak, Brandsch pedig kijelentette, hogy
reá lehet államtitkot bízni s ezzel az ügy Bukarestben be volt fejezve.

A „Magyar Kisebbség“ egy cikkéből láthatóan azonban a kérdés
valószínűen az idei augusztusi genfi Kisebbségi Kongresszus elé kerül
s mire e sorok napvilágot látnak, talán érdekes fejleményei lesznek.1
Jorga mindenesetre politikai hibát követett el, mikor a kisebbségek
megkérdezése nélkül egy népszerűtlen és ellenszenves embert válasz-
tott ügyeik intézésére.

Az ÁLLAMTITKÁRSÁGON KÍVÜL felmerült egy másik incidens
is, mely elkedvetlenítően hatott a kisebbségekre.

Az újonnan összeült parlamentet megnyitó trónbeszédben a
kormány egy mondatot adott az uralkodó szájába, amely feltűnést
keltett. A trónbeszédben a király elismerve, hogy a román állam
különböző népek összességéből áll, felszólította a törvényhozás pártjait,
hogy félretéve mindent, ami őket elválasztja, dolgozzanak, hogy „ezt
az áldott országot és népeit, melyeknek élén ősisége, munkássága és
vitézsége folytán a román nemzet áll“, boldoguláshoz vezessék.

E koncepció nem új és megfelel a valóságnak; hivatalos elismerése
annak a ténynek, amit az új állam megalakulásakor —gyakran románok
is, pl. Onisifor Ghibu, kolozsvári egyetemi tanár — elismertek, hogy
tudniillik Románia ma Európa legtarkább nemzetiségi és legtöbb
felekezetű állama.

Hogy e koncepció ellen viszont a soviniszta pártok, az óliberálisak
és a néppárt, tiltakoztak, az természetes. Annak idején ők fogalmazták
az alkotmány első szakaszát, amely kimondja, hogy „a román királyság
egységes és oszthatatlan nemzeti állam“. Nem volt csoda, ha Dúca
kijelentette a kamarában, hogy „az állam egységét és nemzeti mivoltát

1 Jakabffy Elemér „Veszedelmes barátok vagy veszedelmes barát“ című cikke
a „Magyar Kisebbség“ 1931. január i-i számában.
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nem szabad kétségbe vonni“, és ha Goga azt mondta, hogy a „népeim“
kifejezés, így többes számban, aggodalmat kelt. Goga volt, aki a gyula-
fehérvári rezoluciókat is „malomalatti politikusok“ bolondságának
nevezte.

„Mióta történetünket tudjuk“, mondta most parlamenti beszédé-
ben, „törekvésünk mindig az volt, hogy nemzeti államot alapítsunk.
Levontuk a nemzeti eszme végkövetkeztetését s harcoltunk, nem azért,
hogy heterogén államot alapítsunk, hanem hogy politikai határainkat
összeegyeztessük etnográfiai határainkkal. Mikor ezt a ,népeim’, ,po-
poarele mele’ szavakat hallom, eszembe jut a háború előtti osztrák-
magyar moriarkia nomenklatúrája s abban a ,Meine Völker’ szólás-
mód.“

„Azok közé tartozom, akik tudják, hogy mit jelent egy heterogén
állam és azoknak centrifugális törekvései, alak nem akarnak együttélni
és tudom, hogy országunk nyugalma és Európa békéje érdekében vál-
tozatlanul meg kell, hogy őrizzük államunk nemzeti jellegét. Ez nem
jelent türelmetlenséget a kisebbségekkel szemben, akik azonban nem
népek, hanem a történet folyamán a mi nemzeti államunk területén
elhelyeződött néptöredékek.“
Hogy Dúca, Goga és a többi így beszélt, az érthető. Kevésbbé

érthető, hogy csatlakozott hozzájuk az a nemzeti parasztpárt is, amely-
nek soraiban ott ülnek az erdélyi románok, azok, akik a gyulafehér-
vári rezoluciókat szerkesztették. Az erdélyi nemzeti párt hivatalos
lapja, a kolozsvári „Patria“ „Konfúzus stílusban szerkesztett trón-
beszéd“ cím alatt támadta meg Jorgát s a kamarában Mirto tiltakozott
a párt nevében. Beszédében mintha a régi magyar nemzetiségi politika
csendült volna meg.

„Románia egységes nemzeti állam, melyet fiainak évszázados
küzdelme és áldozatai hoztak létre. Határain belül nincsenek különböző
népek, csak állampogárok. Nemzetközi szerződések és a gyulafehérvári
rezoluciók garantálják a feji és vallási kisebbségek békés együttélését.
Tiszteletben tartva kisebbségi jogaikat, ami viszont a másfajúak és más-
vallásúak kötelességévé teszi, hogy a román állam lojális polgárai legye-
nek, a nemzeti parasztpárt nem fogadja el azt a koncepciót, hogy áUamunk
idegen népek konglomerátuma, nem fogad el egy olyan koncepciót,
amely a regi idegen és szerencsére letűnt uralom emléke.’’
E sok beszédre Jorga röviden azt válaszolta, hogy a trónbeszédnek

abba a rövid mondatába nem kell olyan finom nüanszokat belemagya-
rázni, amelyek abban nincsenek, ő nem politikai vagy alkotmányjogi,
hanem etnográfiai értelemben vett népekről beszélt, melyeknek más
történelmi tradícióik vannak. Ez még nem hazaárulás, ami miatt az
ember bíróság elé kerül. S hogy be is bizonyítsa, hogy nem haza-
áruló: amint a törvényhozás megkezdte munkáját, két törvényjavas-
latot terjesztett be, egyet a felső oktatás, másikat a baccalaureátusi
vizsga reformjáról; mindkettő komoly, materiális előnyöket biztosí-
tott volna a kisebbségeknek, s azután szó nélkül eltűrte, hogy saját
többsége mindkét javaslatot úgy átalakítsa, hogy azokból a kisebbsé-
gekre vonatkozó minden előny, minden könnyítés kihulljon s a kisebb-
ségek mindkét téren a réginél is súlyosabb helyzetbe kerüljenek.

Nincs ennek más magyarázata, mint az, hogy Romániában min-
denki, aki nem kisebbségi, soviniszta. A tömegekben, többséggé léte-
lük óta is, él a magyarok ellem gyűlölet s ha Janus-arcú vezetőik néha
türelmességről, kisebbségi jogokról beszélnek, az csak szemfény-
vesztésül szolgál. A gyulafehérvári rezoluciókat bemutatták a béke-
konferenciának, — a ,Patria“ cikkét és Mirto beszédét nem vitték
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világgá; Maniu ígéretét a kisebbségi törvényről szertekürtölték, —
de hogy nem lett belőle semmi, arról hallgatnak, s a világ azt sem
tudta, hogy Maniu kormányának a belügyminisztere, akire a törvény
megalkotása és végrehajtása háramlóit volna, ugyanaz a Vajda Sándor
volt, aki 1926-ban megírta a kisebbségek iránti gyűlölettől izzó „Doliul
nostru“ című cikkét.

Ebben a légkörben él a magyarság tizenhárom év óta s ezt az
atmoszférát azzal a kormánnyal, amelynek belügyminisztere Arge-
toianu a abban a törvényhozásban, amelyben a döntés a liberálisaké,
nem fogja Jorga megváltoztatni, még ha túl éli is az őszi viharokat.
S talán őszintén nem is akarja!

UGYANAZ A ROMULUS BOILA, Maniu sógora, aki alkotmány-
jogi tankönyvében azt írta volt, hogy Románia kormányzatának
„parlamenti jellege“ van, a Jorga—Argetoianu választások után cikket
írt a „Patria“-ba: azt írja, hogy a kormány eldobta az erkölcsi tisztesség
és törvényes rend leghalványabb látszatát; az állami közegek gaz-
emberek bandájává alakultak s a választások bebizonyították, hogy a
népképviselet alkotmányos rendszerének meghamisításával akármilyen
kalandor kezébe veheti az ország kormányzatát. Nincs parlamenti
kormányrendszer ott, ahol a népképviseletet meghamisítják: a Jorga-
kormány bűnben fogantatott — nem parlamenti kormány.

Ez a megállapítás vonatkozik nemcsak a mai, hanem minden
előző román kormányra, kivéve az erdélyiekét, Maniu kormányát.
A regatiak képtelenek tiszta kézzel választani, különösen Erdélyben,
mert nincs gyökerük a nép körében s nem bírnak korrupció nélkül
kormányozni, mert korrupcióban fejlődött ki a Regát. Ezt szenvedik
Erdély népei tizenhárom év óta s ebből akartak menekülni az erdélyi
románok regionális politikájuk révén.

Az első kísérlet nem sikerült.
Meg kell próbálni újra, erősebb kézzel.
Az út, melyen haladni kell, világosan áll. Erdély sorsában román

uralom alatt csak akkor fog változás állani be, ha fel tudja magát
szabadítani a regát diktatúrája alól, ha „az évszázados együttélés
folytán kialakult sorsközösség kényszerét magasabb államférfiúi belá-
tással felismerve, Erdély sorsának irányítását az itt élő nemzetek
egymással összefogva veszik kezükbe. Ennek első feltétele adva lenne
azáltal, ha a nemzeti párt visszatérne eredeti programmjához, ami
által valóra válhatna az itt élő nemzetek és azok tagjainak egyenjogú-
sága. Mert az erdélyi problémának ez az egyedüli megoldási módja,
amelyhez felajánljuk támogatásunkat. Természetes, hogy ez a meg-
oldás nem választási paktum lenne, hanem azt jelentené, hogy Erdély
újra megtalálta önmagát s végre talán az a sok energia, amely a kisebb-
ségek lenyűgözésére fordíttatik, az összes itt élő népek boldogulását
szolgálhatná.“

Ezt az utat, amelyen haladva Erdély összes népei évszázados
tradíció alapján együttműködhetnének, gróf Bethlen György, a magyar
párt elnöke jelölte meg.


