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1. Rövid historiográfiai áttekintés

1 907 februárjának második felétől – az Apponyi-féle 
törvénytervezet benyújtásától kezdve – a Magyar 
Királyság területén lévő román egyházak (ortodox, 

görögkatolikus) és a román nemzetiség által működtetett 
oktatási intézmények különböző módokon, összehangol-
tan tiltakoztak az „állam iskolán keresztüli magyarosító 
politikája” ellen.1 A tiltakozás eszközeként használták a 
sajtót, s az összefogás eredményeként létrejött egy olyan 
jól szervezett csoport, mely a társadalom széles rétegéhez 
eljutott, tolmácsolva a románság vezetőinek álláspontját 
politikai kérdésekben. Az Apponyi-féle törvény tekinthető 
mérföldkőnek is, ugyanis az oktatásügyi törvénycsomag 
körül kialakult vita és tiltakozás – Flaminia Faur román 
történész szerint is – a magyarországi román nemzetiség 
számára egy addig még nem tapasztalt lendületet adott a 
nemzetiségi jogokért folytatott küzdelemben.2 

A románság tiltakozása a Lex Apponyi ellen jól do-
kumentálható, erre adatokat szolgáltatnak a román saj-
tóanyagok.3 Hónapokon keresztül jelentek meg cikkek, 
melyek mindegyike – képviselve az egységes román ál-
láspontot – elutasító hangvételű volt az iskolai törvények-
kel szemben. A kialakult helyzetről kapunk információkat 
mindazokból az egyházi kiadványokból, melyek – mint 
iskolafenntartói nyomtatott sajtó – sok esetben elsőként 
juttatták el híveikhez a kifogásolt törvény teljes szövegét.4 
Fontosak a román püspökök és metropoliták, valamint a 
magyar parlamentben helyet foglaló román nemzetiségi 
képviselők által megírt visszaemlékezések is. Adalékok-
kal szolgálnak a román felekezetek évkönyvei – például 
az aradi ortodox püspökség által kiadottak, melyek Az 
egyházmegye zsinatának jegyzőkönyvei5 címmel jelentek 

meg –, melyekből jól rekonstruálhatóak Bihar vármegye 
ortodox román iskoláinak mindennapjai is a 20. század 
elején, s maguk az 1907–1908-as esztendők, melyeket 
Flaminia Faur „földrengésszerűnek” jellemez.6 

Az Apponyi-féle törvények kapcsán kialakult heves 
parlamenti küzdelmekről román történészként először Te-
odor V. Păcățian publikált Cărți de aur sau luptele politice 
naționale ale românilor de sub coroana ungară (Arany-
könyvek, avagy a román nemzet politikai küzdelmei a 
magyar korona alatt) című munkájának VIII. kötetében.7 
Tanulmányt jelentetett meg az erdélyi román pedagógus 
és publicista, Onisifor Ghibu Bukarestben 1915-ben, G. 
Sima álnév alatt, melyben a törvény aktuális hatásait tár-
gyalva szó esik a törvény elleni tiltakozáshullámról is.8 
Az 1907-es oktatásügyi törvények Bihar vármegyei vissz-
hangjáról román történészi munka első ízben Petru E. 
Papp tollából származott, aki Belényes település történe-
téről szóló könyvében tért ki az 1907. április 14-i tiltakozó 
gyűlésre, melyet az Apponyi-féle törvénytervezet kapcsán 
hirdettek meg.9 A két világháború között született Teodor 
Neş nagyváradi líceumigazgató könyve, melyben néhány 
oldalon keresztül tárgyalta a Bihar vármegyei románság 
tiltakozó akcióit az Apponyi-féle törvények ellen.10 Az 
1944 és 1968 közötti időszakban a román történetírás 
kevés figyelmet szentelt a 20. század eleji erdélyi román 
oktatásügy vizsgálatának. Flaminia Faur mindezt azzal 
magyarázta, hogy ebben az időszakban Románia kerülni 
akarta a kérdéskört, arra gondolva, hogy érzékeny etnikai 
és politikai húrokat pendíthet meg.11

Egy 1978-ban megjelent munkában, néhány oldalon 
keresztül, utalnak a román szerzők a törvény szerepét il-
letően arra, hogy a 20. század elején az Erdélyen kívüli 
románság együttérzését fejezte ki Kárpátokon túli test-
véreikkel.12 Onisifor Ghibu Nu din partea aceea (Nem 
azért) című munkájában több korabeli sajtóelemzést is 
végzett, de könyve tartalmazott számos, az általunk vizs-
gált témára vonatkozó tanulmányt is.13 A bihari románok 
tiltakozása kapcsán egy, a sajtóban elsőként megjelenő 
cikket is közölt, melynek címe Ulei pe foc (Olaj a tűzre) 
volt.14 Az Apponyi-féle törvények elleni tiltakozásokról 
– minden korábbi román történészi vizsgálódást figye-
lembe véve – a legrészletesebben Liviu Maior és Mircea 
Păcurariu 1980-as évek közepén megjelent könyveiben 
olvashatunk.15 Mindketten főleg a Telegraful Român, a 
Gazeta Transilvaniei és a Lupta cikkeiből merítettek, igaz 
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a Partiumra utalás ritka, a hangsúly inkább az 1907-es 
törvénycsomagnak általánosan az erdélyi román oktatás-
ügyre gyakorolt hatásán volt. Meg kell említenünk Stelian 
Mândruțot is, aki a román nemzetiségi politikusok Lex 
Apponyival szembeni, a magyar parlamentben kinyilvá-
nított állásfoglalásait mutatta be olvasóinak.16

A bihari románok Apponyi-féle törvénnyel szembeni 
tiltakozásáról és annak politikai jelentőségéről végzett ku-
tatásokat Viorel Faur. Kutatásainak eredményét két tanul-
mányban összegezte.17 A rendszerváltást követően Viorel 
Faur lánya, Flaminia Faur gyarapította a témában meg-
jelent munkák számát. 1990-ben és 1994-ben megjelent 
tanulmányaiban elemzés tárgyát képezték olyan 20. szá-
zad eleji, korábban még nem publikált dokumentumok, 
melyek fontos adalékként szolgáltak témánk szempontjá-
ból.18 A Flamini család addigi, témában végzett kutatásá-
nak eredményeképpen jelent meg 1994-ben az a könyv, 
melynek szerzője Flaminia, lektora Viorel, korrektora Ra-
filia Faur voltak.19

2. A bihari románok tiltakozása  
a Lex Apponyi ellen

2. 1. A bihari román egyházak tiltakozása 
szervezett keretek között

A Bihar vármegye területén élő románok különböző for-
mában tiltakoztak. Azért is érdemes részletesebben meg-
vizsgálni e vármegye román lakosságának reakcióját, 
mert az ország keleti részében tapasztaltakhoz képest is 
nagy aktivitást mutattak az itt élő románok nemzetiségi 
jogaik megvédésének érdekében. Bizonyítható, hogy a 
román nemzetiségi vezetőknek, valamint a román sajtó-
orgánumoknak jelentős hatásuk volt itt élő nemzettestvé-
reikre, így nem véletlen, hogy több tiltakozó akcióra is sor 
került.20

Az első tiltakozó gyűléseket a bihari román egyházak 
kezdeményezték. 1907. március 7-én a nagyváradi orto-
dox esperesség zsinatot hívott össze, amelyre Toma Păca-
lă esperes elnöklésével a templom21 melletti – az egyház 
által fenntartott – iskolában került sor. A zsinat tiltako-
zott a törvényjavaslat ellen, tekintettel arra, hogy annak 
több pontjában az egyházi autonómia megsértését látta, 
és felhívást intézett a magasabb tisztséget betöltő egyházi 
vezetőkhöz, arra kérve őket, hogy adjanak hangot ők is 
nemtetszésüknek.22 A jelenlévő papok között nagy lelke-
sedést váltott ki az a tény, hogy a törvény kapcsán egy-
séges álláspontot képviseltek. A Tribuna című újság mél-
tatta a Nagyváradon történteket, dicsérve a zsinat „gyors 
reakcióját”.23 A felhívás nem volt eredménytelen, mind az 
ortodox, mind a görög katolikus felekezet elöljárói tilta-
kozó gyűlések tervezésébe és megszervezésébe kezdtek. 
Szándékukban állt megmutatni azt is, hogy kritikus hely-
zetekben a románok félre tudják tenni a felekezeti különb-
ségeket, „le tudják bontani a válaszfalakat”, fontosabbnak 
tartva a nemzeti kérdéseket, jelen esetben a román isko-
lákat és egyházakat ért „támadást”.24 Bisercia în frunte25 
címmel hasonló dokumentum készült a Bihar vármegyei 

Vaskoh városának ortodox esperesi gyűlésén is.26 1907. 
március 28-án a solyómkőpestesi ortodox gyülekezet is 
úgy döntött, hogy „egy tökéletesen összehangolt erőfe-
szítésre” van szükség ahhoz, hogy a budapesti kormány 
meghátráljon és visszavonja a törvényjavaslatait.27 Az ér-
vasadi görög katolikus esperesség is gyűlést hívott össze, 
ahol a jelenlévők ugyanarra az álláspontra jutottak az Ap-
ponyi-féle törvényjavaslattal kapcsolatban, mint korábban 
az ortodox egyházon belül kezdeményezett megbeszélé-
sek résztvevői.28 Mint látható, a bihari román nemzetiség 
gyorsan reagált a benyújtott javaslatra, és egyházaik vi-
lágossá tették: minden törvény adta keretet kihasználnak 
annak érdekében, hogy megakadályozzák Apponyi Albert 
törvényjavaslatának elfogadását.

Sok egyház által meghirdetett gyűlésről, tanácskozás-
ról nem maradt fenn jegyzőkönyv, akadnak mégis olya-
nok, melyekről igen. Élesdlokon 1907. március 23-án 
került sor rendkívüli tiltakozó gyűlésre, amelyen felszó-
lalt Petru Cipou tanító is, aki elmondta, hogy a benyújtott 
törvényjavaslat akadálya a román nép kulturális előreha-
ladásának, és olyan hivatalnokok alá kényszeríti a román 
községi és egyházi fenntartású iskolákat, akik nincsenek 
tisztában ezeknek az intézményeknek a sajátosságaival. 
Kiemelte, hogy egyesek mindezt a „felhajtást” azért ge-
nerálják, hogy „hazafias érdemeket szerezzenek”.29 Az 
összejövetel jegyzőkönyvét tíz élesdloki lakos írta alá, és 
úgy zárul, hogy hangsúlyozzák a jelenlevők a törvény-
javaslatban rejlő, a román egyházi iskolákra leselkedő 
„veszélyt”, egyértelművé téve a község lakosságának 
törvénnyel szembeni elutasító álláspontját.30 Ugyanezen 
a napon Belényesen is gyűlést tartottak, ahol elemzés 
tárgyát képezték a javaslat paragrafusai, melyet „meg-
semmisítőnek” és az „egyházi iskolák kisajátítására” al-
kalmasnak találtak.31

Április 6-án dr. Gavril Cosma ismét összehívta a be-
lényesi ortodox híveket, mintegy demonstrálva azt, hogy 
minden helyi román ellenzi az Apponyi Albert által előter-
jesztett törvényjavaslatot.32 Mezőszakadát román közös-
sége március 24-én határozta el, hogy „szent kötelessége” 
felemelnie hangját.33

„Akárcsak őseink, kik szent örökségként hagyták ránk 
e nyelvet, mi is szeretnénk a jövőben gyermekeink lel-
kébe ezen a nyelven plántálni az igazságokat, és készek 
vagyunk teljes erővel az ellen harcolni, ami próbálja 
megszentségteleníteni az ehhez való jogunkat.”

– olvasható az általuk kiállított dokumentumban.34

A fenyéresi román tiltakozó gyűlés március 27-én arra az 
álláspontra jutott, hogy szeretnének megmaradni a jövő-
ben is románnak és szeretnék megőrizni „ősi” nyelvüket.35 
A drágotaiak üdvözölték vezető papjaik memorandumát, 
melyet az Apponyi-féle törvényjavaslat ellen fogalmaztak 
meg, s melytől azt várták, hogy elviszi a románság „ke-
serves kiáltását a királyi trónig”, ahonnan megértést és jó-
indulatot vártak.36 Pokolán a helyi román közösség a kö-
vetkezőt fogalmazta meg:
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„Minden olyan embernek, aki a nép vezetőjének mi-
nősül és tiszteletnek örvend, feladata a létezést bizto-
sító jogok megvédése, akár az életének árán is. Gyüle-
kezetünk, felismerve azt, hogy kötelessége megvédenie 
egyházi és az oktatással kapcsolatos jogait […] elha-
tározta, hogy tiltakozik Apponyi törvénytervezete ellen 
és csatlakozik ahhoz a küzdelemhez, mely megvédeni 
akarja településeinket.”37 

Belényesforrón az ortodox egyház gyűlése úgy határozott 
április 7-én, hogy meglátása szerint a kultuszminiszter 
által beterjesztett törvények „ellen-
keznek a természet törvényeivel és 
minden pedagógiai alapelvvel”, így 
tiltakozik ezek ellen.38 Hasonlókép-
pen cselekedett ugyanezen a napon 
Belényesszentmárton ortodox gyüle-
kezete is.39 

A települések gyülekezeteinek 
egységes álláspontját látva sorra 
foglaltak állást Bihar vármegye leg-
fontosabb román egyházi fórumai 
is. 1907. április 7-én Belényesen az 
ortodox egyházmegyei gyűlés adott 
hangot tiltakozásának, április 14-én 
Fugyivásárhelyen került sor tiltako-
zó gyűlésre jelentős egyházi veze-
tők részvételével.40 E hónap végén 
(április 25.) általános jelentést tett 
közzé a nagyváradi görögkeleti kon-
zisztórium, melyet Vasile Mangra 
vikárius ellenjegyzett. Ebben az állt, 
hogy a Lex Apponyival kapcsolatban 
a következő megállapítás született: 
lényegesen megváltoztatja és korlá-
tozza a románság kulturális életét.41 A jelentés tükrözte 
minden olyan egyházi testület álláspontját, mely jogilag 
a konzisztórium alá tartozott. A megnevezett Bihar vár-
megyei települések ortodox gyülekezeteinek, valamint a 
görögkatolikus és ortodox egyház vezetőinek reakciói jól 
szemléltetik az itt élő románság viszonyulását az 1907. évi 
iskolai törvényekhez.

2. 2. A bihari román tanítók tiltakozása 
szervezett keretek között

Fontos adalékkal szolgálnak az ortodox egyházhoz tarto-
zó intézményekkel, az általa fenntartott iskolákkal kap-
csolatos dokumentumok is. 1907. április 11-én az ortodox 
egyház által fenntartott iskolák tanítói konferenciát ren-
deztek. A konferencia azzal a határozattal zárult, hogy a 
jelenlévő tanítóság „a leghevesebben tiltakozik” Apponyi 
kultuszminiszter törvénytervezete ellen, mely „megvonja 
a tanítók szabadságát”.43

„Köztudott, hogy a bihari tanítók vannak a legrosszab-
bul fizetve, és ha valakinek szüksége van segítségre, 
azok mi vagyunk. Mindezzel együtt, ha arról van szó, 

hogy néhány tíz koronáért cserébe lemondjuk szabad-
ságunkról és szabad akaratunkról, valamint fegyver 
legyünk valakinek a kezében nemzetünkkel szemben, 
melyhez mi is tartozunk, akkor inkább elutasítunk min-
den segítséget és szegények maradunk, de tetteikben 
mégis szabadok.”

– közli a konferencián elhangzottakból a Tribuna.44

A Belényes környéki román tanítók 1907. április 25-én 
tartottak megbeszélést,45 és feltételezzük, hogy máshol is 

sor kerülhetett ilyen tanítói gyűlések-
re, azonban ezekről vagy nem maradt 
meg dokumentum, vagy ezeknek fel-
lelése még várat magára.

2. 3. Egyéni próbálkozások  
és magánakciók

A Tribuna 1907. május 10-i számá-
ban A bihariak nem engednek cím-
mel jelent meg egy írás, melyben a 
következő volt olvasható: „ott egy 
olyan általános ellenállás van jelen, 
melyet fiatalok indítottak el, és egyre 
inkább terjed az a szemlélet, hogy a 
törvényjavaslat ellen megmozdulá-
sokat kell szervezni”.46

Flaminia Faur könyvében külön 
kiemeli, hogy Belényes környékén 
arra is volt példa, hogy román nők 
kezdtek tiltakozó akcióba. Viora 
Cior daş és Hortensia Paguba 1907 
áprilisának első vasárnapján felke-

resték, végigjárták a Belényes környéki falvakat, tájékoz-
tatva mindenhol a lakosságot a „nehéz helyzetről” és a 
„hatalmas veszélyről”, amelyben a román nép van.47 Va-
sile Mangra, a nagyváradi román ortodox konzisztórium 
elnökhelyettese, 1907. március 7-én írt levelet Roman 
R. Ciorogariunak, az aradi ortodox román Pedagógiai és 
Teológiai Intézet igazgatójának, amelyben ragaszkodott 
az egyházi elöljáró ahhoz, hogy az igazgató adjon ki az 
ortodox egyházi iskolák nevében egy nyilatkozatot, mely-
ben tiltakozását fejezi ki az Apponyi-féle törvények ellen.

„Harcosabbnak kell lennetek, ugyanis a nép könnyen 
mozgósítható, a metropolita ismét gyorsan össze tudja 
hívni a konzisztóriumot, miután a miniszter visszautasít-
ja a törvénytervezet módosítását, s neked szervezned kell 
egy közös48 akciót, mellyel az uralkodó elé lehet menni, 
mint amilyenre az elmúlt időszakban példa is volt.”

– írja Mangra, utalva az 1892. évi román memorandum-
ra.49 Mangra választása azért is érdekes, mert két hónappal 
korábban, január 20-án Apponyi Albert kultuszminiszter 
éppen a Ciorogariu igazgatása alatt működő iskolát láto-
gatta meg Aradon, mely látogatás alkalmával Ciorogariu 
köszöntötte Apponyit Ioan I. Papp egyházmegyei püspök 

Vasile Mangra (1850–1918)42
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társaságában.50 A tiltakozás verses formát is öltött. Ale-
xandru Munteanu, a solyomkőpestesi esperes a Tribu-
nában jelentette meg versét A nehéz órákban… címmel, 
melyből íme egy rövid idézet: „Egy indíttatása van lel-
künknek:/Legyünk egyek mindannyian/Legyünk testvé-
rek/S vitézek a viharban”.51

Jelentek meg Bihar vármegyei tanítók által írt cikkek 
is a sajtóban. A nyárszegi román tanító, Iulian Paguba írá-
sa 1907. március 21-én látott napvilágot. A pedagógus 
megállapította, hogy a románság többségét aggasztja a 
törvénytervezet, mert az nemcsak az egyházakat és az is-
kolákat veszélyezteti, hanem a románság létét is.52

Kisősiből Augustin Maior arra hívta fel a figyelmet, 
hogy az elfogadás előtt álló törvénynek van egy „veszé-
lyes arca”, ugyanis látszólag „csak” az iskoláik vannak 
veszélyben, de az iskolán keresztül a román kultúra, a 
kultúrán keresztül pedig az „igazi szabadság”.53 „A sza-
badság és a kultúra a két legfontosabb feltétele egy nép 
fejlődésének.” – írta Maior.54

A fugyivásárhelyi pap, Petru Popa is kifejtette vélemé-
nyét a nyilvánosság előtt. Popa a kialakult helyzetet úgy 
ítélte meg, hogy van pozitív hozadéka is, a „méltóságtel-
jes” és „nagy harc” ugyanis minden románt „feltüzel ilyen 
tekintetben”.55 Dr. D. Lascu a Tiszántúl című nagyváradi 
folyóiratba írt cikket az Apponyi-féle törvénnyel szembeni 
román tiltakozásról, próbálva „tiszta képet” nyújtani, szem-
ben a „magyar sajtóban megjelenő rágalmakkal”.56 A Lupta 
című újságban is jelent meg cikk a Bihar vármegyei romá-
nok összehangolt tiltakozásáról. „Az ez évben elkezdődött, 
iskoláinkért folytatott harc ékes példája az az összromán el-
lenállás […], mely Biharban megvalósult, ahol az egyházi 
tanácsok és bizottságok felemelték hangjukat az iskolaügyi 
törvények ellen” – hívta fel a figyelmet az újság.57

Vasile Mangra a Nagyvárad című újságnak adott inter-
jút 1907. május 19-én. Kiemelte, hogy az Apponyi-féle tör-
vény „előírja elsősorban a magyar nyelv tanulását, ami a 
valóságban lehetetlen a személyes motiváció hiánya miatt”, 
valamint elmondta, hogy sérti az egyházi autonómiát és 
a román nemzeti érzést.58 Dr. Coriolan Pop, a vármegye 
20. század eleji egyik legmeghatározóbb román politiku-
sa, a Tribunában jelentette meg cikkét, melyben felhívta 
a figyelmet arra, hogy vannak Európában olyan közéleti, 
nagy népszerűségnek örvendő személyek, akik ismerve az 
erdélyi románok helyzetét, a budapesti magyar kormány 
„diszkriminatív” támadását a nemzetiségek ellen, „beszáll-
tak a harcba” a románság „szent ügyéért”.59 Külön kiemelte 
a román politikus a „harcba szállók” közül Lev Nyikola-
jevics Tolsztoj orosz és Bjørnstjerne Bjørnson norvég írót, 
és utalt a brit publicista és történész, Robert William Se-
ton-Watson The Future of Austria–Hungary and the Attitu-
de of the Great Powers (Ausztria–Magyarország jövője és a 
nagyhatalmak hozzáállása) című könyvére, mondván, hogy 
abban tökéletesen bemutatásra kerül a „rövidlátó” nemze-
tiségi politika, amit a „soviniszta magyarok” folytatnak.60

Mindezek az egyéni tiltakozások, magánakciók ösz-
tönzőleg hatottak a Bihar vármegyében élő románságra, 
így olyanok is nyíltan kritizálták az oktatásügyet érintő 
törvényjavaslatot, akik legkisebb rálátással sem voltak a 
nemzetiségi iskolák belső életére, a tanítóság problémáira.

2. 4. Tüntetések románok lakta  
településeken 

Apponyi törvénytervezete ellen az első tiltakozó felvo-
nulásra az ugrai választókerületben, Oláhszentmiklóson 
került sor 1907. március 24-én.61 A román nyelvű erdélyi 
sajtó „üdítő” hírként számolt be arról, hogy az itteni lakos-
ság „izgatottan várja a tüntetés napját”, melyre több bihari 
vezető politikust várnak, s feltételezhetően jelen lesz a Tri-
buna egyik szerkesztője is, kinek lapja azt írta, ez lesz „a 
nemzet védelmében folytatott demonstrációsorozat csúcs-
pontja”.62 „Örök emlék marad az, ami a Bihar vármegyei 
Oláhszentmiklóson lesz, ahol a román nemzet tiltakozó 
gyűlést szervez. Ki gondolta volna, hogy Biharból szár-
mazik majd ez a rendkívüli kezdeményezés?” – dicsérték 
a helyi románok akcióját a Tribuna hasábjain.63 A tüntetés 
napirendi pontjai között két dolog szerepelt: párbeszéd a 
Monarchia belpolitikai helyzetéről, illetve az Apponyi-fé-
le törvényjavaslat elítélése.

1907. március 24-én reggel a vonat elindult Nagyvá-
radról Oláhszentmiklós irányába, dr. Teodor Mihalival, 
a magyar parlament nemzetiségi klubjának elnökével és 
feleségével, dr. Dumitru Lascu politikussal, Vasile Babi 
hitelintézeti igazgatóval, dr. Nicolae Zigrével és a nagyvá-
radi jogi akadémia több román hallgatójával.64 Cséffánál 
szálltak le a szerelvényekről, ahol kisebb tömeg várta őket, 
akik a Deşteaptă-te, românet (Ébredj fel, ó, román) és kü-
lönböző román dalokat énekeltek. Albu pópa köszöntőjé-
re Mihali válaszolt. Innen aztán szekérrel indultak tovább 
Oláhszentmiklósra, mely „szekérkonvoj” vidám nótázás-
tól volt hangos.65 Felsőbarakonyban éljenezve várta őket a 
falu népe, akikhez Mihali és Lascu beszédet intézett. A be-
szédeken felbuzdulva többen a vendégekkel tartottak, akik 
Oláhszentmiklóson is hasonló fogadtatásban részesültek. 
A falu szélén éljenző parasztok várták Mihaliék szekereit. 
A kis település zsúfolásig megtelt, tekintettel arra, hogy 
Rojt, Felsőbarakony és Cséffa lakosai közül is többen el-
jöttek a meghirdetett tüntetésre. Délután egy órakor Teo-
dor Eleneş, a helyi lakosság egyik elöljárója nyitotta meg 
a tiltakozó gyűlést, majd Lascu beszéde következett.

Beszédében kitért azokra a „rágalmakra”, melyekkel a 
magyar parlamenti képviselők illetik a román népet, vala-
mint arra a szegénységre, mely arra kényszeríti a románo-
kat, hogy elhagyva az országot és családjukat, Amerikába 
vándoroljanak.66 Beszédét háborgó bekiabálások kísérték. 
Lascu után Mihali beszélt az egybegyűltekhez. Felhívta 
a figyelmet arra a „férfias küzdelemre”, melyet a román 
nemzetiségi képviselők folytatnak a parlamentben, majd 
hosszasan beszélt a Román Nemzeti Párt programpont-
jairól.67 Hangsúlyozta az általános választójog beveze-
tésének fontosságát, valamint az egyházi és grófi birto-
kok felosztását a parasztok között. A hallgatóság annak 
ellenére, hogy az időjárás nem volt kegyes és havazni 
kezdett, türelemmel hallgatta a szónokot. Más nem in-
tézett beszédet az egybegyűltekhez. A tüntetés egy til-
takozó kiáltvány elfogadásával fejeződött be, melynek 
címzettjei a Román Nemzeti Párt és a román püspökök 
voltak. Arra kérték őket, hogy szervezzenek nagyszabá-
sú tiltakozó gyűlést az Apponyi-féle törvényjavaslat ellen, 
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melyen „képviselteti magát az ország minden olyan része, 
ahol románok élnek”.68

Flaminia Faur történész szerint az oláhszentmiklósi 
tüntetés több volt, mint egy demonstráció az iskolaügyi 
törvénytervezet ellen, valójában egy „kormányellenes po-
litikai megnyilvánulás” volt.69 A Tribuna pedig arról írt, 
hogy Mihaliék és a váradiak „köszönettel a lelkükben” 
távoztak, ami az „ugrai választókerület románjai kiállásá-
nak” volt köszönhető.70 A lap szerint az oláhszentmikló-
si szónokok mindezek után meg voltak győződve arról, 
hogy „egy ilyen néppel sikerül győzelemre vinni a közös 
ügyet”.71

Tiltakozó gyűlésre került sor Magyarcsékén is, 1907. 
április 16-án.72 A Nagyvárad beszámolt arról, hogy a til-
takozó gyűlésre a Bihar vármegyei falu piacterén kerül 
sor, célja „a románság agitálása az oktatásügyi törvény 
ellen”.73 A román sajtó szerint annak ellenére, hogy a ma-
gyar hatóságok „minden lehetséges módon” próbálták 
megakadályozni a tüntetést, jelen volt a szakadó esőben 
egy 500 fős tömeg.74 Bár a demonstrációt a főszolgabíró, 
Ercsey Zsigmond engedélyezte, a csendőrség mégis fel-
tűnt a helyszínen, ahol nemcsak helyiek, hanem más te-
lepülések román papjai és tanítói is jelen voltak.75 A fő-
szolgabíró nyitóbeszédében arra kérte a rendezőket és a 
jelenlévőket, hogy tartózkodjanak mindennemű agitáció-
tól. Az esemény főszervezője George Popescu helyi ügy-
véd volt, de részt vett az eseményen Ioan Pop pusztaholló-
di pópa is, aki világossá tette, hogy a tüntetéssel tiltakozni 
kívánnak a tanügyi törvény ellen.76 Popescu kifejtette, 
hogy a kérdéses jogszabály „megnehezíti a szegény nép” 
életét és „gyakorlatilag hozzájárul a román iskolák szét-
veréséhez”.77 Úgy vélte, hogy a törvény alkalmazásával 
valójában a román iskolákat akarják magyar iskolákká 
alakítani. A legvehemensebb szónok Dumitru Lascu volt, 
aki szerint példa nélküli, hogy a hatóságok a csendőrséget 
felhasználva akarják a románok demonstrációját szándé-
kában megakadályozni. Hangsúlyozta, hogy a magyar 
kormány a románokat meg akarja fosztani anyanyelvük-
től, és megígérte, hogy „kötelet fog gyártani a románok 
felakasztása céljából, ha azok ipart követelnek”.78 Ercsey 
ezek hallatán megakadályozta Lascut abban, hogy beszé-
dét folytassa, aki távozott is a helyszínről. Végül Vasile 
Pop lelkész olvasott fel egy határozatot, melyben az Ap-
ponyi-féle törvényjavaslat ellen tiltakozott. A kellemetlen 
szituáción javítani kívánó Inger Suliman egy rövid, békél-
tető szónoklatot tartott, ami azonban semmit sem segített 
a kialakult feszült helyzeten. Az már csak olaj volt a tűzre, 
hogy amikor Lascu hazaindult, egy szolga – állítások sze-
rint Korda képviselő szolgálója – ököllel mellbe ütötte a 
román képviselőt, akit csak az mentett meg egy nagyobb 
veréstől, hogy kísérői lefogták a támadót.79

1907. március 31-ére tüntetést hirdettek Körösgyéresre. 
A szervezők a következő pontokban fogalmazták meg kö-
veteléseiket: az általános választójog bevezetése, a szabad 
gyülekezéshez való jog, az Apponyi-féle törvénytervezet 
visszavonása.80 Annak érdekében, hogy minél nagyobb 
számban legyenek jelen románok a demonstráción, Du-
mitru Lascu a Körösgyéres környéki falvakba felhívást 

juttatott el, mely „meghívó” tartalmazta a tüntetés idő-
pontját is: 1907. április 7., vasárnap. Az időpont-módo-
sítás a nagyváradi szolgabíró kérésére történt, aki azzal a 
kéréssel fordult a szervezőkhöz, hogy várják meg, amíg a 
húsvét ünnepe letelik, hogy azt mindenki családi körben 
tölthesse.81 Lascu öt nagyváradi román fiút küldött Körös-
gyéresre, hogy tájékoztassák azokat, akikhez esetleg nem 
jutott el a hír az időpont módosulásáról. A nagyváradi fia-
talokat a helyiek örömmel fogadták, és román nemzeti da-
lokkal kísérték be a községbe.82 Ott azonban meglepődve 
vettek tudomást arról, hogy ott csendőrök állomásoznak, 
akiket azért vezényeltek ki, hogyha mégis a korábbi idő-
pontban szerveznék meg a tüntetést, azt megakadályoz-
zák.83 A szervezők zokon vették a hatóságok preventív jel-
legű intézkedését, és úgy értelmezték a történteket, hogy 
ez újabb tanúbizonysága annak, hogy az állam nem bízik 
a románokkal kötött egyezségekben, akkor sem, ha az a 
legtisztességesebb keretek között történik.84

A demonstrációra április 7-én délután sor került. 2 óra-
kor megérkezett a község vasútállomására a Nagyváradról 
román diákokat és értelmiségieket szállító vonat. A tele-
pülésen jelen volt Nagy Márton főbíró, a szolgabíró, a 
jegyző és tizennégy csendőr is.85 Az érkező vendégeknek 
látható módon nem volt ínyükre az „állam jelenléte”, amit 
provokatív megnyilvánulásaikkal igyekeztek érzékeltetni. 
A helyiek hangos éljenzéssel fogadták őket, a köszöntő-
beszédet az érkezők részéről egy pap, Romul Mangra 
mondta, amire Ioan Russu-Şirianu újságíró (korábban 
országgyűlési képviselő) válaszolt. Innen a demonstrálni 
készülők kocsikkal és gyalogosan indultak a piactérre.86 
A tiltakozó gyűlés elnökévé Nicolae Zigre konzisztóriu-
mi titkárt választották, majd az első szónok következett, 
Ioan Russu-Şirianu személyében. Russu-Şirianut Kőszegi 
jegyző szakította félbe, de mivel a jelenlévő tömeg zúgo-
lódni kezdett, ezért a főbíró elnézést kért, s folytatódhatott 
a megkezdett beszéd a jelenlévő románság hangos ováci-
ója közepette.87 Lascu beszédében ugyanazokról a prog-
rampontokról beszélt, mint Oláhszentmiklóson, végül a 
fiatal Vasile Babi beszélt nagy lelkesedéssel. A tiltakozó 
gyűlést Zigre rekesztette be, s a Nagyváradról érkezők az 
állomás felé indultak. George Pop de Băşeşti román nem-
zetiségi politikus a következő táviratot küldte az eseményt 
követően: „A román nemzeti érzés felélénkülésének bi-
zonyítékai az oláhszentmiklósi és körösgyéresi tiltakozó 
gyűlések. Áldás legyen rajtatok.”88 Az Oláhszentmikló-
son, Magyarcsékén és Körösgyéresen megrendezett tün-
tetésekkel a Bihar vármegyei románság valóban felhívta 
magára a figyelmet.

1907. április 14-ére Belényesre is demonstrációt hir-
dettek. A tüntetésre invitáló üzenetet küldtek a környék 
román lakosságának, és közölték az esemény legfőbb 
szándékát: tiltakozás a hitfelekezetek által fenntartott 
iskolák tanítóinak fizetéséről rendelkező törvényterve-
zet ellen.89 A vasárnap megrendezett tiltakozó gyűlésre 
a környék településeiről papjaik és tanítóik vezetésével 
nagy számban érkeztek románok. A tüntetés kezdetekor 
nagyjából 4000 román volt jelen.90 Dr. Constantin Po-
poviciu megnyitójában megköszönte, hogy ilyen nagy 
számban jelentek meg a demonstrálók. Javasolta, hogy a 



13

gyűlés elnöke Gavril Cosma legyen, a jegyző pedig Pet-
ru E. Papp, ugyanis mindketten a román nemzeti érde-
kekért vívott küzdelem nagy „harcosainak” számítottak. 
Cosma mint megválasztott elnök vezette volna le a til-
takozó gyűlést, amit azonban meg-
akadályozott egy Köröstárkányról 
érkezett csoport magyar éneke.91 
Augustin Antal, dr. Ioan Ciordaş és 
Cosma arra kérték a főjegyzőt, te-
gyen rendet, mire azt a választ kap-
ták, hogy ez egy tiltakozó gyűlés, 
ahol mindenkinek joga van véle-
ményt nyilvánítani.92 A szervezők 
és a főjegyző között ezt követően 
hangos szóváltásra került sor, s a 
köröstárkányi csoport tagjai kővel 
dobálták meg a románság veze-
tőit.93 A tüntetők – abból kiindulva, 
hogy a csendőrök nem léptek fel 
a rendbontók ellen – az erőszakra 
erőszakkal válaszoltak. A csend-
őrök végül elválasztották az ösz-
szetűzésbe keveredett magyar és 
román csoportokat, és – a román 
sajtó beszámolója szerint – szuro-
nyaikkal a román tömeg felé szú-
ró mozdulatokat tettek.94 A csend-
őrök végül elkezdték feloszlatni 
a román tömeget, s felszólítottak 
mindenkit, aki nem helyi volt, hogy hagyják el a telepü-
lést, különben fegyvereiket használni fogják. Így szakadt 
félbe az Apponyi-féle törvénytervezet ellen meghirdetett 
belényesi román demonstráció. 

A románság országgyűlési képviselői és a Bihar vár-
megyei román politikusok egyeztettek azzal kapcsolato-
san, hogy mit kellene tenniük a történtek után. Végül úgy 
döntöttek, hogy két táviratot küldenek, egyet a Belügymi-
nisztériumba, a másikat pedig a magyar parlament nem-
zetiségi klubjának, annak érdekében, hogy az „világgá 
kürtölje, milyen szabadsága van a románoknak Magyar-
országon”.96 Ştefan Cicio Pop 1907. április 17-én terjesz-
tette elő interpellációját. A román nemzetiségi képviselő 
ismertette a házzal, hogy április 11-én Ioan Ciordaş, dr. 
Popoviciu Constantin, dr. Gavril Cosma és dr. Jákob János 
belényesi ügyvédek eljuttattak a belügyminiszterhez egy 
táviratot, melyben a következő állt:

„Belényesre mára összehívott népgyűlésünket (sic!) 
jelen volt Markovics Károly cséffai főszolgabíró bele-
egyezése és helyeslése mellett egy kisebb csoport han-
gos énekléssel és kődobálással megzavarta. Felkéré-
sünkre a nevezett főszolgabíró úr a zajongó csoportot 
nemcsak hogy el nem távolította, de a zajongást nyíltan 
engedélyezte és a háromezer főnyi békés embertömeget 
indokolatlanul, csendőrszuronyokkal hazakergettette, 
miközben több vérontás is volt. A gyűlés a jogtalan 
feloszlatás miatt megtartható nem volt. Vizsgálatot és 
elégtételt kérünk a felizgatott népérzület lecsillapítása 
végett.”97

Szóvá tette, hogy Belényesnek három szolgabírája is van, 
mégis Markovics Károly személyében egy „teljesen ide-
gen járásból lett kirendelve hatósági közeg”, és felhívta a 
figyelmet, hogy rendszeresen vannak tiltakozó gyűlései a 

románságnak, ahol 7-8 000 ember 
összegyűl, de eddig sehol nem volt 
semmilyen kihágás.98 Cicio Pop 
szerint a főszolgabíró azzal, hogy 
nem tett semmit a rend fenntartá-
sának érdekében, bűncselekményt 
követett el. Interpellációjában – 
melyet a belügyminiszterhez inté-
zett – négy kérdést tett föl: Tud-e a 
belügyminiszter a Belényesen tör-
téntekről? Van-e tudomása a főszol-
gabíró magatartásáról? Megenged-
hetőnek tartja-e, hogy nem helyi, 
hanem „idegen” szolgabíró jelen 
legyen egy románok által szervezett 
gyűlésen? Hajlandó-e vizsgálatot 
indítani a történtekkel kapcsolat-
ban?99

Ugyancsak áprilisban Ioan Cior-
daş és dr. Nicolae Zigre egy kül-
döttség élén a vármegyei legfelsőbb 
szinteket felkeresve próbált elégté-
telt venni. Május 5-én Nagyvárad-
ról érkezett is hivatalos kiküldött, 
aki azonban a vártakkal ellentétben 

nem magyar felelősöket, hanem agitáló románokat ne-
vezett meg név szerint, akik Belényes környékén uszíta-
nak.100 Agitálás vádjával kerültek a bíróság elé Nicolae 
Fofiu henkeresi és Petru Mihuția vaskohmezői tanítók 
is.101 A román sajtó úgy látta, mindezekkel az intézkedé-
sekkel a tüntetések szervezőit kívánták megfélemlíteni és 
próbálták elterelni a figyelmet Markovics Károly felelős-
ségéről, akit azért küldtek Belényesre, mert „soviniszta és 
gyűlöli a románokat”.102 A Belényesen történteket kihasz-
nálva a románok vezetői megkísérelték a véres tömegosz-
latás fogalmát összemosni a Lex Apponyi elleni román 
tüntetésekkel.

1907. április 14-ére Ştefan Făt oláhapáti pap kezdemé-
nyezésére Kisürögdre terveztek tiltakozó gyűlést szervez-
ni helyi román nemzetiségi vezetők és Dumitru Lascu.103 
A meghirdetett rendezvényre hat községből érkeztek, ösz-
szesen nagyjából kétezer román paraszt vett részt.104 El-
nöknek Teodor Bodea váradpósai lakost választották, aki 
megnyitotta az eseményt, majd Lascu kétórás beszéde 
következett, ami hasonló tartalommal bírt, mint az Oláh-
szentmiklóson elmondott szónoklata.105 A sikeres lebo-
nyolításban része volt Ioan Pop tanítónak is.106 Április 28-
án Oláhhomorogon rendeztek demonstrációt, ahol az esős 
idő ellenére szép számmal jelentek meg érdeklődök, maga 
Lascu is tizenöt román tanuló társaságában. Jelen volt a 
csendőrség is a rend biztosítása érdekében. Lascu itt is be-
szédet tartott, melyben ismertette a Román Nemzeti Párt 
programpontjai mellett a román nemzetiségi képviselők 
parlamenti küzdelmét is a Lex Apponyi ellen.107 Felszólalt 

Dr. Ioan Ciordaş95
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a helyi pap, Blaga is, aki felhívta a figyelmet a magyar 
kormány és az ország nemzetiségei közötti diszharmóniá-
ra, mely szerinte abból ered, hogy az ország vezetői nem 
megoldani kívánják az ország nem magyar lakosságának 
nyomorúságát, hanem olyan törvényekkel provokálják 
őket, melyek a nemzeti érzés elfojtására törekszenek.108 
A tüntetés zárszava Lascu szájából hangzott el. 

Aurel Lazăr elnöklete alatt zajlott le az a demonstrá-
ció, melyet 1907. április 28-ára hívtak össze Mezőszaka-
dátra. Az elnök a megjelenteknek arról beszélt, melyek az 
Apponyi-féle törvényjavaslat által kiváltott sérelmei a ro-
mánságnak. Jelen volt az eseményen a főbíró és a jegyző 
is, valamint tizenkét csendőr.109 Beszédet mondott még dr. 
Coriolan Pop – aki a választókörzet román képviselőjelölt-
je volt –, valamint Vasile Babi. I. Tărău pópa olvasta fel a 
gyűlés határozatát, melyben arra kérték egyháznagyjaikat, 
hogy a főrendiházban is küzdjenek azért, hogy az „egész 
világ” megismerje a románok álláspontját az oktatásügyi 
törvényjavaslattal kapcsolatban.110 Kitért arra is, hogy a 
magyar parlament összetétele nem tükrözi az országban 
lakók többségének az akaratát, valamint előrevetítette, 
hogy abban az esetben, ha a törvényjavaslatot elfogadja 
a parlament, akkor országos román tiltakozó gyűlésre fog 
sor kerülni. Reményét fejezte ki, hogy az uralkodó igaz-
ságot fog tenni és megvédi a románokat, akik „alázatos 
hívő keresztények és hűségesek”.111 Bélben április 14-én, 
virágvasárnap került sor tiltakozó gyűlésre az ortodox 
templom előtt. Az esemény szervezői meginvitáltak min-
denkit, aki szereti „az iskolát, népét és az igazságot”, és 
meg akarja védeni „a gyerekek anyanyelvhasználathoz és 
iskolába járáshoz való jogát”.112

A parókia előtt került sor tüntetésre 1907. május 12-
én Tasádfőn. A Tribuna Bihar folytatja címmel jelente-
tett meg cikket, mely több mint 2000 részvevőről írt.113 
A gyűlést Vasile Bica jegyző nyitotta meg, elnöknek Şte-
fan T. Todor helyi papot választották meg. A jelenlévők és 
a szónokok között itt is jelen volt Vasile Babi és Dumitru 
Lascu is. Meg kell említenünk Pantelie Bugariu helyi ta-
nító nevét, aki beszédében elmondta: van annyira józan 
esze, hogy inkább megmaradjon a „fekete kenyérnél”, 
mintsem elfogadja a kormány által felajánlott „mérgezett 
kalácsot”.114 A gyűlésen hasonló határozat született, mint 
Oláhszentmiklóson. A jelenlévők kifejezték szolidaritá-
sukat Alexandru Vaida Voevod román nemzetiségi kép-
viselő iránt, akit néhány nappal korábban „brutális módon 
eltávolítottak a parlamentből”.115 A demonstráció békésen 
ért véget.

3. Összegzés

A Bihar vármegyei románok tiltakozása az 1907. évi is-
kolaügyi törvények ellen nemcsak jól feltérképezhető, 
hanem különleges is, hisz az ország keleti részében ta-
pasztaltakhoz képest is nagy aktivitást mutattak az itt élő 
románok annak érdekében, hogy kifejezzék nemtetszé-
süket az Apponyi Albert által benyújtott népoktatási tör-
vénnyel kapcsolatban. A bihari román egyházak szerve-
zett keretek között, gyűléseken foglaltak állást, akárcsak a 

román tanítók, akik szakmai konferencián döntöttek arról, 
miként is vélekedjenek a törvényjavaslatról. Jó néhány ro-
mán gyülekezet tartotta fontosnak hívei összehívását és a 
helyi szintű tiltakozást. Tiltakozó magánakciók is voltak 
ugyan, de talán a „legnépszerűbbek” a Nagyváradról meg-
szervezett, a románok politikai vezetői által megtervezett 
tömegdemonstrációk voltak a vármegye román lakosú 
községeiben. E tüntetések többsége békésen zajlott le, 
akadt azonban olyan – példának okáért a belényesi de-
monstráció –, amely félbeszakadt. E fizikai erőszakkal 
is tarkított eseményen mind a román szervezők, mind a 
magyar hatóságok követtek el hibát, a nemzetiségi po-
litikusok pedig kihasználva a helyzetet arra törekedtek, 
hogy a hazai és az európai közvélemény az esetről olyan 
képet kapjon, mely elhiteti, hogy a Bihar vármegyében 
rendezett tüntetések mindegyike ilyen körülmények kö-
zött zajlik.

Akadtak olyan személyek (például dr. Dumitru Las-
cu politikus, Vasile Babi hitelintézeti igazgató), akik a 
szervezett demonstrációk legtöbbjén jelen voltak mint 
szónokok. Feltételezhetően ez nem volt véletlen. Lascu 
jelenléte és beszédei ugyanis nemcsak a helyi románság 
feltüzelésére jelentettek garanciát, de arra is, hogy rajta 
keresztül a jelenlévők megismerik a Román Nemzeti Párt 
programpontjait. Bár látszólag eredménytelennek tűnnek 
a megszervezett demonstrációk, látnunk kell, hogy töké-
letes alkalmat nyújtottak arra, hogy a román nemzetiségi 
vezetők képet kapjanak, mennyire mozgósítható a vidék 
román lakossága és gyakorlatot szerezzenek az aktivizá-
lásukban. E „gyakorlat” nélkül meggyőződésünk, hogy az 
1918. december 1-jei gyulafehérvári román nagygyűlés 
nem lehetett volna olyan sikeres, mint amilyen aztán lett.

Bár a Bihar vármegyei román, a népoktatásügyi tör-
vényjavaslat ellen zajló tiltakozó megmozdulások sokasá-
gáról olvashatunk a legtöbb román történész munkájában, 
korántsem jelenthető ki, hogy minden román pedagógus 
felháborodással fogadta Apponyi – kétségtelenül asszi-
milációs szándékokkal tarkított, ugyanakkor a tanítóság 
anyagi helyzetét is javítani kívánó – terveit. A belényesi 
görögkatolikus főgimnázium, s a vele egybekötött alsóbb 
tanodák 1906/1907. évi értesítő könyvében a következő 
olvasható:

„A jelen iskolai évvel intézetünk történetében új idő-
szak nyílt meg. A mélt. m. kir. vallás és közoktatásügyi 
Miniszter Úr a méltányosság érzetétől vezérelve, 1906. 
szeptember 16-án 77006 sz. a. kiadott szabályzati ter-
vezetet közölt a nagyváradi gör. kath. egyházmegyei 
Főhatóságokkal, amely szerint a felekezeti, községi stb. 
középiskolák tanárai fizetésének kiegészítését, államse-
gély útján óhajtja rendezni […]. Az érsek metropolita 
dr. apsai Mihali Viktor Úr Ő Nagyméltósága távollété-
ben, tekintettel az ügy sürgős voltára 1906. okt. 16-án 
6424 sz. a. a balázsfalvi gör. kath. sz. szék válaszában 
kiemeli: »Máskülönben is hisszük, hogy az érsek Úr Ő 
Nagyméltósága bele fog egyezni a kérdéses segély el-
fogadásába, mivel föltételei nem terhelők«. Intézetünk 
méltóságos kegyura tehát 1906. okt. 18-án 3765 sz. a. 
kelt és a nmélt. m. kir. VKMiniszter úrhoz intézett fel-
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terjesztésében kérni méltóztatott, hogy az államsegélyt 
igénybe vevő intézetek sorába a belényesi gör. kat. 
főgimnáziumot is fölvenni szíveskedjék.”116 

Az értesítő a következő sorokkal zárult: „Benső hálával és 
méltó elismeréssel adózunk a nmélt. m. kir. vallás és köz-

oktatásügyi Miniszter Úrnak, hogy ezáltal a tanárok anya-
gi helyzetét biztosította s ezzel kapcsolatban intézetünk 
tovább fejlődését hathatósan előmozdította.”117 Mindez 
bizonyítéka annak, hogy akadt olyan tanári kar mégis a 
vármegyében, ami inkább a „kalácsot” választotta a „fe-
kete kenyér” helyett.

Köő, Artúr
Proteste der Rumänen im Komitat Bihar gegen die Schulgesetze von 1907 (Zusammenfassung)

Die Demonstration der rumänischen Bevölkerung im Ko-
mitat Bihar gegen die 1907-er Schulgesetze ist nicht nur 
gut erfassbar, sondern auch außergewöhnlich, denn mit 
den Erfahrungen im östlichen Teil des Landes verglichen, 
zeigten die hier lebenden Rumänen große Aktivität, um 
ihr Nichtgefallen bezüglich des durch Albert Apponyi 
eingereichten Volksunterrichtsgesetz auszudrücken. Die 
rumänischen Glaubensgemeinschaften nahmen innerhalb 
organisierten Rahmen, in Versammlungen Stellung, so 
wie auch die rumänischen Lehrer, die in fachlichen Kon-
ferenzen darüber entschieden haben, was sie über den Ge-
setzesvorschlag meinen sollen. Es gab viele rumänische 
Glaubensgemeinschaften, die das Zusammenrufen der 
Gläubigen und das Treffen auf örtlicher Ebene für wich-
tig hielten. Es gab zwar auch private Protestaktionen, die 
,,populärsten“ waren aber vielleicht die von Großwardein 
aus veranstalteten, von rumänischen Politikern geplanten 
Massendemonstrationen in den rumänisch Bewohnten 
Gemeinden des Komitates. Der Großteil dieser Proteste 
verlief friedlich, es gab aber auch manches – z.B. die De-
monstration in Belényes – welches aufgelöst wurde.
Bei diesem mit physischer Gewalt gefärbtem Ereignis be-
gangen sowohl die rumänischen Organisatoren, als auch 

die ungarischen Behörden Fehler, und die Nationalitäts-
politiker nutzten die Situation dazu, um der heimischen 
und der europäischen öffentlichen Meinung über diesen 
Fall das Bild zu vermitteln, welches sie im Glauben lässt, 
dass alle im Komitat Bihar veranstalteten Demonstratio-
nen unter solchen Umständen verlaufen. Es ist zu bemer-
ken, dass es Personen gab (z.B. der Politiker Dr. Dumitru 
Lascu, der Kreditanstaltsdirektor Vasile Babi), die bei fast 
allen organisierten Demonstrationen als Redner anwesend 
waren. Es ist anzunehmen, dass das kein Zufall war. Die 
Anwesenheit von Lascu garantierte nicht nur das Hetzen 
der örtlichen Rumänen, sondern sicherte auch, dass die 
Anwesenden durch ihn die Programmpunkte der Rumäni-
schen Nationalpartei kennenlernen. Zwar scheinen die or-
ganisierten Demonstrationen erfolglos zu sein, allerdings 
müssen wir sehen, dass sie eine perfekte Gelegenheit 
boten, den Anführern der rumänischen Nationalität ein 
Bild zu vermitteln, in welchem Ausmaß die rumänische 
Bevölkerung in der Gegend zu mobilisieren ist und um in 
ihrer Aktivierung Übung zu sammeln. Es ist unsere Über-
zeugung, dass ohne diese ,,Probe“ die rumänische Groß-
versammlung von Alba Iulia am 1. Dez. 1918 nicht so 
erfolgreich gewesen wäre, wie sie dann schließlich wurde.
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