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1. Bevezetés

A z első világháború megvalósította a román nem-
zeti és állami célokat, megalakult ‒ gyakorlatilag 
valamennyi románok által lakott területek egyesí-

tésével ‒ mind a korabeli, mind a jelenlegi köztudat ál-
tal Nagy-Romániaként azonosított állam. Nagy-Románia 

több elődállam komplex nemzetiségi viszonyait örökölte 
meg1 alig két év leforgása alatt, így különös nemzetisé-
gi kihívással szembesült, amelyet a kisebbségek szám-
arányától független egyéb aspektusok is kiegészítettek, 
különösen az eltérő jogrendszer,2 a gazdasági fejlettség, 
valamint a vallásszabadság kérdéseit illetően. A történel-
mi események jogi szempontú vizsgálata kivételes jelen-
tőséggel bír, jelen esetben pedig figyelemmel arra, hogy 
a területében megnövekedett Romániához került kisebb-
ségek közül ‒ mindmáig ‒ a legnagyobb lélekszámú a 
magyar nemzetiség, a jelen tanulmány arra tesz kísérletet, 
hogy felvázolja az új román állam kisebbségi jogát érintő 
fontosabb történeti és alkotmányjogi alapokat.

Nagy-Románia esetében a békeszerződések által meg-
növekedett államterület, a gazdasági és a társadalmi 
változások3 és a korábbi, 1866. évi Alkotmány ‒ tételes 
alkotmányjogi szabályokkal összeegyeztethetetlen ‒ ren-
deleti úton való módosításai egyaránt indokolták4 egy új 
alkotmány elfogadását. Az 1923. évi alkotmányozás so-
rán a tudományos élet és a politikum képviselői5 egyaránt 
lényeges elképzeléseket és javaslatokat fogalmaztak meg, 
beismerve az 1866. évi Alkotmány súlyos fogyatékossá-
gait, egyben meghatározva azt az igényt, hogy az új ál-
lam új alaptörvénye egy valódi alkotmányosság alapja 
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legyen.6 Annak ellenére, hogy egyes szerzők kiemelt 
szerepet tulajdonítottak többek között a gyulafehérvári 
határozatoknak és az abban foglalt alapelveknek,7 a de-
centralizációnak és a régiók sajátosságainak,8 a többségi 
álláspont az egységes nemzetállam kiinduló koncepcióját 
vallotta.9 Ennek jegyében szükséges feltárni az 1923. évi 
Alkotmány megalkotására ható belső és külső eredőket és 
azok alapjait a nemzeti kisebbségi jogok területén.

2. A „nagyromán” államcél 1918-ig

A román állam teljes szuverenitását az 1878-as berli-
ni kongresszuson az ott megkötött berlini szerződéssel 
nyerte el. Az ezt követő évtizedekben Románia a nagy-
hatalmak szomszédjaként csak korlátozott módon érvé-
nyesíthette nemzeti politikáját, amelynek célját egy nagy, 
minden román nemzetrészt magában foglaló állam meg-
teremtése képezte. A politikai realitások a nagyromán ál-
lamcél hivatalossá tételét még nem engedték meg, sőt Ro-
mánia 1883-ban Bécsben titokban csatlakozott a Német 
Birodalom, az Osztrák–Magyar Monarchia és az Olasz 
Királyság szövetségéhez, az ún. hármas szövetséghez,10 
bár szövetségesi hűségét mindvégig fenntartásokkal ke-
zelték. A Román Királyság alkotmányos rendszerének 
valósága ekkor tényleges lehetőséget adott a nemzetközi 
szerződések titokban tartására, azok törvényhozási ellen-
őrzése alóli kivonására,11 amely által a nagyromán állam-
cél a közvélemény előtt a hármas szövetséghez való csat-
lakozás ellenére változatlanként fennmaradhatott. 

Az első világháború kitörésekor Románia szövetségesi 
kötelezettségének nem tett eleget, sőt társadalmának köz-
hangulata a háború eredményeként már egy új román kor-
szak eljövetelét hirdette.12 E remény betetőzésének kezdő 
lépéseként Románia szövetségesi kötelezettségével ellen-
tétesen lépett be a központi hatalmakkal szemben az első 
világháborúba 1916-ban13 az egységes nemzetállam meg-
teremtése érdekében.

A hadba lépésre az 1916. augusztus 17-én Románia és 
Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország és Oroszor-
szág Bukarestbe delegált követei által megkötött bukaresti 
titkos politikai és katonai megállapodások alapján14 került 
sor. A politikai megállapodás 2. cikke tartalmazta Romá-
nia hadba lépési kötelezettségét Ausztria–Magyarország-
gal szemben, a 3. cikke a szerződő nagyhatalmak elismerő 
nyilatkozatát tartalmazta Románia jogát az Osztrák–Ma-
gyar Monarchiához tartozó 4. cikkben foglalt és ott körül-
írt területekre a hadüzenet ellentételezéseként.15 A 4., 5. és 
6. cikk értelmében a felek kötelezték magukat arra, hogy 
sem különbékét, sem általános békét másként, mint együt-
tesen és egy időben nem kötnek, valamint a béke előké-
szítése és tárgyalása során Románia ugyanolyan jogokat 
élvez, mint a szerződő fél nagyhatalmak.16

A bukaresti titkos megállapodás értelmében Romá-
nia 1916. augusztus 27-én hadiállapotban lévő államnak 
nyilvánította magát17 és másnap megtámadta Ausztria–
Magyarországot. Egy év múlva Románia teljes katonai 
vereségét szenvedett,18 és a Központi Hatalmakkal 1918. 
május 7-én a megkötötte a bukaresti békét.19 A román par-

lament ugyan 1918. június 28-án ratifikálta a békeszer-
ződést, de I. Ferdinánd király (1914–1927) azt nem írta 
alá a háború kedvező fordulatában bízva,20 ennek ellenére 
rögzíthető, hogy Románia egyértelműen megszegte a bu-
karesti titkos megállapodást. A nagyromán államcél meg-
valósítása 1918 nyarán elveszettnek tűnt.

Pár hónappal később a Központi Hatalmak összeom-
lása okán Ausztria–Magyarország 1918. november 3-án 
az antanthatalmakkal Padovában fegyverszünetet kö-
tött,21 majd Magyarország 1918. november 13-án újabb 
fegyverszünetet kötött Belgrádban.22 A központi hatalmak 
fegyverszünetek által is deklarált veresége, Franciaország 
töretlen politikai támogatása,23 Wilson elnök 1918. szep-
tember 27-i és október 19-i nyilatkozatai, valamint Robert 
Lansing amerikai külügyminiszter 1918. november 5-i 
jegyzéke alapján ‒ amelyek értelmében a bukaresti békét 
igazságtalannak nyilvánította, és módosította a nemzetisé-
gekre vonatkozó álláspontját az Amerikai Egyesült Álla-
mok kormányzata ‒ új alapokra helyezte Románia külpo-
litikáját.24 A fenti események eredményeképpen Románia 
– a bukaresti békeszerződést megszegve – újraszervezte 
hadseregét, és 1918. november 10-én ismételten belépett 
az első világháborúba, és mivel a fegyverszüneti megál-
lapodásban nem volt szerződő fél, Erdély keleti részét,25 
majd később egyéb magyar területeket és Budapestet is 
megszállta.26 1918 novemberének végére a területében 
megnövekedett Románia államcélja a megvalósulás útjá-
ra lépett.

3. Nagy-Románia megalakulása

Nagy-Románia megteremtése több történelmi esemény 
lépcsőzetes eredménye volt, amelyek közül az elsőt Besz-
szarábiára vonatkozó, az 1918. május 7-i bukaresti bé-
kében is elismert 1918 januárjától fennálló birtokhelyzet 
változatlan fenntartása képezte.27 A második lépcsőt az 
1918. november 28-án a bukovinai Csernovicban ösz-
szegyűlt román, német és lengyel képviselők Általános 
Gyűlése jelentette,28 amely határozatában kinyilvánította 
Bukovina egyesülését a Román Királysággal,29 és azt az 
Ausztriával kötött saint-germaini békeszerződés 1919. 
szeptember 10-én szentesítette. Harmadik lépésként a 
Kvadriláter, azaz Dél-Dobrudzsa Romániához való visz-
szacsatolása értelmezhető, amely felülírta az 1918. május 
7-i bukaresti békeszerződés rendelkezéseit és a Bulgáriá-
val 1919. november 27-én kötött neuilly-i békeszerződés 
27. cikke szentesített, helyreállítva az 1913. augusztus 
10-i bukaresti béke által megállapított korábbi határokat.30

A negyedik lépést a Magyarországtól megszerzett te-
rületek kérdése képezte. Alexandru Vaida-Voevod 1918. 
október 18-án a magyar Országgyűlésben a román nem-
zetiség részéről bejelentette a román nemzetiség teljes 
önrendelkezésének igényét,31 amelyet az aradi Román 
Nemzeti Tanács 1918. november 9-i magyar kormányhoz 
címzett ultimátuma 23 erdélyi és partiumi vármegye tel-
jes, három magyarországi vármegye részleges megjelö-
lésével ‒ és elutasítás esetén az 1848/49. évi események 
megismétlésének lehetőségének nyomatékosításával32 
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‒ nevesített.33 Az ultimátumot követően a magyar kor-
mány román nemzetiségi képviselőkkel folytatott aradi 
tárgyalásai eredménytelenül zárultak. A Román Nemzeti 
Tanács 1918. november 20-án deklarálta a románok lak-
ta magyarországi területek Romániához csatlakozását, 
majd 1918. december 1-én Gyulafehérváron ‒ a magyar 
állam intézményeinek asszisztálásával34 ‒ a magyaror-
szági román nemzetiség nemzetgyűlése elfogadta a gyu-
lafehérvári határozatokat az önrendelkezési jog alapján,35 
kimondva Erdély és a magyarországi románok által lakott 
vármegyék Román Királysággal való egyesülését.36

Az erdélyi magyarság három nappal korábban, 1918. 
november 28-án a marosvásárhelyi székely nemzetgyűlé-
sen,38 majd az 1918. december 22-én Kolozsváron tartott 
magyar nemzetgyűlésen39 szintén a népek önrendelkezési 
jogára hivatkozva a Magyarországgal való egység fenn-
tartásáról határozott. Az erdélyi szászok az 1919. január 
8-án tartott medgyesi gyűlésen csatlakoztak a gyulafehér-
vári határozatokhoz, és elfogadták a Román Királysággal 
való egyesülést.40 A román megszállás ténye ‒ amely he-
lyenként valóban emlékeztetett az 1848/49. évi polgárhá-
ború időszakára41 ‒ a székely és a magyar nemzetgyűlések 
fenti határozatait negligálta. Az erdélyi területek birtoká-
ban lévő Románia így a párizsi békekonferencia Legfelső 
Tanácsánál 1919 februárjában bejelentette területi igé-

nyét42 a bukaresti titkos megállapodásra és a gyulafehér-
vári határozatokra alapozva, ami csekély módosításokkal 
1919. március 18-án nyert végleges jóváhagyást.43 A ma-
gyarországi területek Romániához csatolását a trianoni 
békeszerződés aláírása szentesítette 1920. június 4-én. 

4. Nagy-Románia megalakulása  
és a kisebbségi jogok forrásai 
1918 és 1923 között

Nagy-Románia megalakulása korszakának nemzeti ki-
sebbségi jogát két szempontból szükséges vizsgálat tár-
gyává tenni. Az első nézőpontot az idézett nemzetgyűlé-
sek, illetve részben az azok alapján alkotott jogszabályok 
mint a belső szempontok, míg a második nézőpontot a 
Párizs környéki békerendszer békeszerződései és kisebb-
ségvédelmi szerződései44 mint külső, nemzetközi jogi 
szempontok jelentik. A nézőpontok esetében a román ál-
lamcél tekintetében a román állam csak a román népesség 
egy államban való egyesítését vonta le következtetésként, 
alapvetően figyelmen kívül hagyva azt, hogy az addigi 
egynemzetiségű állam szükségképpen többnemzetiségű-
vé válik.45

A gyulafehérvári határozatok37
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4. 1. A belsô jogforrások. A gyulafehérvári 
határozatok

A megalakult Nagy-Románia gyakorlatilag egyetlen kö-
zös nevezővel, a többségi román nyelvvel rendelkezett.46 
A megszerzett területek korábban egy kormányzat alatt 
nem álltak, így az államépítés 
olyan integrációs politikát feltéte-
lezett Románia részéről, amely az 
eltérő állami örökségekből fakadó 
különbségeket sikerrel feloldhat-
ják. Az integrációs politika elemeit 
a nemzetgyűlési határozatok jelent-
hették, amelyek közül csak a gyu-
lafehérvári határozatok rögzítettek 
kidolgozott tételeket. 

A gyulafehérvári határozatok I. 
pontja Erdély és a magyarországi 
románok által lakott vármegyék 
Román Királysággal való egyesü-
lésén túl lényegében a bukaresti 
titkos megállapodásban rögzített 
határokat idézve a Bánság területé-
re vonatkozóan is igényt fogalma-
zott meg, amely területi követelés a 
Szerb–Horvát–Szlovén állam azo-
nos igényével ütközött. A II. pont 
az I. pontban rögzített területek-
nek ideiglenes autonómiát bizto-
sított  az általános népszavazással 
választott alkotmányozó testület 
összegyűléséig.47 Ez utóbbi, az önkormányzatisággal kap-
csolatban különös jelentősége van a III. pontnak,48 amely 
a többnemzetiségűvé váló új Román Királyság alkotmá-
nyos berendezkedéséről fogalmazott meg alapelveket,49 
mintegy az egyesülés feltételeit. A III. pont ennek meg-
felelően a korábbi, a magyar állammal szemben 1849-ben 
és a Memorandum időszakában50 képviselt nemzetiségi 
álláspontok és igények román állammal szembeni meg-
fogalmazását jelentették,51 nevezetesen valamennyi nem-
zetiség számára a teljes nemzeti szabadság elismerését, 
ami alatt az anyanyelvi oktatást, közigazgatást és igaz-
ságszolgáltatást értették. A III. pont különös rendelkezése 
már a magyarországi nemzetiségi törvény 1861. és 1868. 
évi vitájában is megfogalmazott nemzetiségi arányok sze-
rinti törvényhozói és közigazgatási képviselet rögzítését 
tartalmazta elvárásként a román állammal szemben.52 Az 
egyenlő jogok és a vallásszabadság kérdésében, a gondo-
latszabadság és a sajtószabadság, a gyülekezési jog és az 
egyesülési jog53 kérdésében eltérés a magyar alkotmányos 
rendtől nem lelhető fel, így ezek az előírások a román al-
kotmányos rend hiányosságaira világítanak rá. A közvet-
len, általános, titkos, egyenlő, nemektől független, min-
den 21. életévét betöltött állampolgár számára biztosított 
választójog lényeges újításnak számított mindkét állam 
esetében. A gyulafehérvári határozatokban előírt földre-
form, ami a nagybirtokok és a hitbizományok megszün-
tetését célozta, később különös jelentőséggel bírt, annak 
közvetett hatása ugyanis elsősorban a magyar nemzetiség 

tulajdonában álló földterületek kisajátítása és a román 
nemzetiségűek javára való átadása okán a nemzetállam 
politikai célját szolgálta. A munkásjogok biztosításának 
előírása a kor erősödő baloldali mozgalmainak társadalmi 
hatását tükrözte.54 A gyulafehérvári határozatok IV–VIII. 
pontjai egyéb, az antanthatalmaknak, Ausztria–Magyaror-

szág népeinek, a csernovici gyűlés-
nek, a román hadseregnek címzett 
politikai deklarációikat, és Auszt-
ria–Magyarországgal kapcsolatos 
értékítéleteket fogalmaztak meg. 

A IX. pont Erdély, a Bánság és 
a Partium román nemzeti ügyeinek 
továbbvitelére Román Nemzeti 
Nagytanács létrehozását határozta 
el a nemzetközi elismerés igényé-
vel, és a hatalmat ráruházta.55 A IX. 
pont értelmében a nemzetgyűlés 
megválasztotta a nagytanácsot, 
azaz a Marele Sfat Naţionalt, amely 
már másnap, 1918. december 2-án 
átruházta jogait, azaz a jogalkotói 
és a végrehajtó hatalmat a 15 tagú 
Kormányzótanácsra, a Consiliu Di-
rigentre.56

A gyulafehérvári határozatokat 
elfogadásuk után azonnal Buka-
restbe vitték, azonban azok közül 
kizárólag az I. pont, azaz a terüle-
tek egyesülése Romániával került 
a román jogrendbe becikkelyezésre 

3631. számú rendelettörvény58 által. Ugyanebben a Hiva-
talos Lapban jelent meg a 3632. számú rendelettörvény,59 
ami a román állam által megszállt magyarországi területek 
közjogi helyzetét szabályozta,60 és a Consiliul Dirigent-
re mint Kormányzótanácsra ruházta ezeknek a területek-
nek a vezetését a bukaresti központi kormány hatáskörébe 
utalt külügyi, hadügyi, közlekedésügyi, ideértve a vasút, a 
posta, a távirat, illetve a távbeszélő kérdéskörét, leszámít-
va a vámügyi, az állambiztonsági, valamint a belső állami 
kölcsönök ügyeit. A Kormányzótanács működése mellett 
párhuzamosan és visszaszoruló módon ekkor még műkö-
dött a magyar közigazgatás és igazságszolgáltatás állami 
szervezetrendszere is.61

A Kormányzótanács jogalkotási feladatokat is ellátott, 
az általa kibocsátott rendeletek a decret nevet viselték, és 
ezt a jogot  a bírói gyakorlat és a törvényhozás is utólag 
elismerte, ezért összefoglalásukat meg is jelentették.62 
A Kormányzótanács I. számú rendelete63 különös jelen-
tőséggel bírt a nemzeti kisebbségek alkotmányos joga 
tekintetében, ugyanis annak 1. cikke az 1918. október 
18. – azaz Alexandru Vaida-Voevod a román nép önren-
delkezési jogát deklaráló magyar parlamenti nyilatkozata 
– előtt alkotott magyar jogszabályokat hatályukban fenn-
tartotta,64 a 3. cikk a területeken a román nyelvet tette hi-
vatalos nyelvvé.

A gyulafehérvári határozatok egyéb rendelkezései an-
nak ellenére, hogy azok III. pontja elvi jelentőségű téte-
leket fogalmaztak meg a román állam új alkotmányos be-

Iuliu Maniu (1873–1953), a Kormányzótanács 
elnöke57
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rendezkedésével szemben, nem 
kerültek be a későbbi román al-
kotmányokba,66 illetve jogrend-
be.67 A trianoni békeszerződésig 
a Kormányzótanács vezetésével 
a román megszállás alatt álló ko-
rábbi magyarországi területek 
a gyulafehérvári határozatok-
ból eredő és külön jogszabályok 
alapján felállított quasi autonó-
miáját az 1920. április 4-i 1462. 
számú rendelettörvény68 szüntet-
te meg, fenntartva a Kormányzó-
tanács rendeleteinek jogforrási 
minőségét.

A gyulafehérvári határozatok 
politikai, jogi, különösen alkot-
mányjogi minősítésével kapcso-
latban ma a politikai deklaráci-
ókénti értelmezés tekintetében 
konszenzus áll fenn, de a vizsgált 
korban az közjogi viták tárgyát 
képezte.70

Egyes vélemények szerint a 
gyulafehérvári határozatok az 
1923. évi Alkotmány meghozataláig Erdély és a kelet-ma-
gyarországi részek alaptörvényeként értelmezhetők.71 Ez az 
álláspont azonban tételesen jogilag nem igazolható. A gyu-
lafehérvári határozatokat egyrészt nem alkotmányozó vagy 
törvényhozó testület fogadta el, így azok szükségképpen 
nem felelhetnek meg a jog által megkívánt érvényességi 
kellékeknek, másrészt mind a gyulafehérvári határozatok 
I. pontját rendelettörvény iktatta a román jogrendbe, mind 
pedig a IX. pontból fakadó kormányzótanácsi működést 

is rendelettörvények ismerték 
el, illetve szüntették meg, amely 
rendelettörvények a jogforrási hi-
erarchiában az alkotmánynál ala-
csonyabb szintű jogszabályok. Így 
a gyulafehérvári határozatok jogi 
szempontból társadalmi tényként 
és politikai nyilatkozatként értel-
mezhetők, és a Magyar Királyság 
területén a 19. században hozott 
nemzetiségi nemzetgyűlések hatá-
rozataival, illetve az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia nemzetiségei által 
az első világháború végén kiadott 
nemzetgyűlési határozatokkal 
rokoníthatók. A gyulafehérvá-
ri határozatok deklaráció jellegét 
bizonyítja, hogy az azok megho-
zatalában részt vevők is egyfajta 
autentikus értelmezésként a ro-
mán állammal való feltétel nélküli 
egyesülést támogatva a gyulafe-
hérvári határozatok elvi és nem 
jogi jelentőségét hangsúlyozták72.

4. 2. A külsô jogforrások. A párizsi 
kisebbségvédelmi szerzôdés

Nagy-Románia mint többnemzetiségű állam kérdésének 
másik nézőpontját jelentik a nemzetközi jogi szerződések, 
amelyek közül a Szövetséges és Társult Főhatalmak és a 
Román Királyság között 1919. december 9-én kötött pári-
zsi kisebbségvédelmi szerződést73 kell kiemelni.

Alexandru Vaida-Voevod (1872–1950)65

Az erdélyi Kormányzótanács69
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A Párizs környéki békekonferencián Románia nem nyert 
a nagyhatalmakkal azonos tárgyalási pozíciót, és aláren-
delt szerepéből fakadóan kénytelen volt az alapvetően az 
újjászervezett Lengyelország részére kidolgozott kisebb-
ségvédelmi szerződésrendszer részesévé válni. A Szö-
vetséges és Társult Főhatalmak Romániával szembeni 
álláspontja az volt, hogy a Romániának juttatott területe-
ken – bár a román elem tagadhatatlanul többségben volt74 
–jelentős számú nemzetiség is élt.75 A többnemzetiségű 
állam tényéből fakadó konfliktusok lehetősége a teljes bé-
kerendszer stabilitását veszélyeztető körülményként álltak 
fent, amelyeket a lehető legkisebb mértékre volt szüksé-
ges redukálni.76 Külön hangsúlyt kapott e körben az, hogy 
az 1878. évi berlini szerződésből fakadó kötelezettségek 
román oldalról való késedelmes teljesítése77 indokolttá 
tették még az államterületek jogi átadása előtt annak felté-
teleként78 megfelelő nemzetközi jogi garanciák érvényesí-
tését Romániával szemben.

A párizsi kisebbségvédelmi szerződés tárgyalásakor 
Románia több ízben nyíltan bírálta a Szövetséges és Tár-
sult Főhatalmak fenti eljárásrendjét.80 Románia függet-
lensége és szuverenitása elleni támadásként értékelte az 
1878. évi berlini kongresszusra való utalásokat,81 illetve 
az államok szuverén egyenlősége elvébe ütközőnek ítélte 
a kisebbségvédelmi szerződés rendszerét, arra hivatkozva, 

hogy annak elemei a Nemzetek Szövetségének nem min-
den tagállamára kötelezőek.82 A román alapállás a későb-
biek során sem változott, a nemzetközi kisebbségvédelmi 
rendszert az univerzalitás hiánya miatt alkalmatlannak tar-
totta ‒ de nem hatékonysági szempontból, hanem mert a 
partialis rendszer ezen álláspont szerint súlyosan sértette 
az államok egyenlőségét és szuverenitását. 83 E felfogás-
sal szembeni legegyszerűbb jogi kritika alapvetően abban 
foglalható össze, hogy e jogokat tartalmazó szerződése-
ket pontosan az államok szuverén egyenlőségéből fakadó 
nemzetközi szerződéses formában rögzítették,84 amelyek 
megkötésére Románia mint a nemzetközi jog szuverén 
alanya nem volt köteles ‒ igaz ebben az esetben nem vagy 
csak csekélyebb területi nyereségre tett volna szert a jogok 
ellentételezéseként. Románia végső hivatkozása a kisebb-
ségvédelmi szerződés ellen az volt, hogy a román állam 
a szerződésben foglalt kötelezettségeket mint a tárgyi jo-
gokat kisebbségei számára már biztosította külön kötele-
zettségvállalás nélkül, így annak megkötése felesleges.85 
A Szövetséges és Társult Főhatalmak ezeket az érveket 
nem fogadták el, és gyakorlatilag ultimátumot intéztek a 
román kormányhoz,86 amelyet követően Románia végül 
megkötötte a kisebbségvédelmi szerződést.

A párizsi kisebbségvédelmi szerződés ultimátum jel-
lege a későbbi román jogalkotást tekintve döntő jelentő-

A román küldöttség a párizsi békekonferencián79
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ségű. A szerződésben rögzített rendelkezések elfogadásá-
hoz, következésképpen a rendelkezésekből fakadó jogok 
biztosításához hiányzott a román állam valós akarata,87 
amely akarat és szándék hiányában a későbbi tárgyi jog-
szabályok megalkotása és értelmezése a párizsi kisebb-
ségvédelmi rendelkezések lényegével ellentétes eredmé-
nyekre vezetett.

A párizsi kisebbségvédelmi szerződés részletesen sza-
bályozta a román állam kisebbségekkel szembeni köte-
lezettségeit. Románia a szabadság és az igazság biztosí-
tékaként mind régi, mind megnövekedett államterülete 
lakóinak fajra, nyelvre vagy vallásra való tekintet nélkül a 
megfelelő jogok megadását és biztosítását vállalta a szer-
ződés alkotmányjogi garanciája mellett, amely rendelke-
zéseket kiegészített a nemzetközi jogi biztosítékok rend-
szere.88

A párizsi kisebbségvédelmi szerződés alkotmányjogi 
garanciájaként és egyben jogalkotási kötelezettségeként 
Románia vállalta a szerződés rendelkezéseinek alaptör-
vényként való elismerését, és kötelezte magát arra, hogy 
a szerződésben foglaltakba ütköző törvényt, rendeletet 
vagy hivatalos intézkedést nem hoz, illetve ilyen állami 
aktus nem lehetett hatályos.89 A nemzetközi jog elsőbbsé-
ge e körben a román alkotmányozó, illetve törvényhozó 
hatalom nyilvánvaló és egyértelmű korlátait állította fel, 
ami azonban szemben állt a román állam nemzetállami 
értékválasztásával és államcéljával. Mindazonáltal a pá-
rizsi kisebbségvédelmi szerződés90 1920. szeptemberi 
26-i ratifikálásával annak jogforrási jellege nyilvánvalóvá 
vált,91 azonban a rendelkezések alkotmányba foglalására 
az 1923. évi alkotmányozás során a magyar kisebbség ha-
tározott kérése ellenére nem került sor,92 így külön alkot-
mányjogi biztosítékot nem nyert.

Az alkotmányozás mulasztásából fakadóan a pári-
zsi kisebbségvédelmi szerződés hatékony végrehajtása a 
későbbiekben kétségessé vált,93 sőt egyes rendelkezéseit 
hallgatólagosan hatályon kívül is helyezték.94 Az 1923. 
évi alkotmányozás során az az álláspont nyert elismerést, 
hogy a kisebbségvédelmi szerződés szövegével szemben 
annak alkotmányba foglalása nem lehetséges, és a nem-
zetiségi kisebbségek jogai tekintetében az általános tör-
vényhozás útján kell eljárni, ellenkező esetben Románia 
szuverenitása sérülne.95 A román politikum álláspontja e 
körben egyértelmű volt, egyetlen nemzetközi szerződés 
sem írhatta felül a román Alkotmányt, és nem vezethetett 
belügyeinek nemzetközi ellenőrzéséhez.96 A román állam 
így a párizsi kisebbségvédelmi szerződést a jogforrási hie-
rarchiában a mindenkori alkotmány alatti törvényi szintre 
helyezte, így a nemzetközi jog és a belső jog közötti el-
lentmondást a belső jog javára döntötte el mind a politi-
kum, mind a törvényhozás, mind pedig a bírói gyakorlat.

A román alkotmányos rendszerben a jogértelmezés 
egysége és az alkotmányos konfliktusok feloldása a Sem-
mítő- és Ítélőszék, a Curtea de Casaţie şi Justiţie feladata 
volt97 az 1923. évi Alkotmány 103. cikke, illetve a Sem-
mítőszék szervezetéről szóló törvény 29. cikke alapján.98

A Semmitő- és Ítélőszék a belső jog és a nemzetkö-
zi jog viszonyát illetően a korszakban azt az álláspontot 
képviselte, hogy a becikkelyezett nemzetközi szerződés a 

belső törvényhozás szempontjából csak az általános tör-
vényekkel azonos hatályú és jogforrási helye ezekkel a 
törvényekkel azonos,99 azaz a lex posterior derogat lex 
priori elve alapján a későbbi törvényhozás a korábban be-
cikkelyezett nemzetközi szerződést módosíthatja.100 Az 
értelmezés nyilvánvalóan szemben áll az in claris non fit 
interpretatio, a nemzetközi szerződések felek közötti ér-
telmezésének és a felek közötti módosításának elvével, 
valamint a belső jog és a nemzetközi jog konfliktusát ez 
utóbbi javára feloldó pacta sunt servanda elvvel. Ez a 
jogértelmezés illuzórikussá tette a párizsi kisebbségvédel-
mi szerződés rendelkezéseinek az alkalmazását, nyíltan 
szemben áll annak 1. cikkével. A román alkotmányjog en-
nek megfelelően a párizsi kisebbségvédelmi szerződésben 
foglalt kötelezettségeket és jogokat, azok tételes szabályo-
zását a törvényhozás hatáskörébe oly módon utalta, hogy 
a nemzetközi szerződés rendelkezéseinek nemzetközi 
jogalkotási határait lebontotta.

Egy későbbi semmítő- és ítélőszéki döntés pedig a fen-
ti álláspontot is meghaladva a nemzetközi szerződéseket 
az általános törvényi szint alá helyezte.101 A nemzetközi 
szerződések végrehajtására vonatkozó intézkedések al-
kotmányosságát vizsgálva a Semmítő- és Ítélőszék meg-
állapította, hogy a törvényhozás csupán a nemzetközi 
szerződések hasznossága és alkalmassága felett jogosult 
dönteni a ratifikáció során, azaz a nemzetközi szerződés 
becikkelyezése nem keletkeztet a kormányzat számára 
végrehajtási kötelezettséget, a nemzetközi szerződések 
végrehajtása a kormányzat diszkrecionális joga és az bírói 
úton nem ellenőrizhető102.

A román alkotmányjogi gondolkodásban ennek meg-
felelően teret nyert az az értelmezés, hogy a nemzetközi 
jog szabályai a ratifikálás során ugyan beépülnek a ro-
mán jogba, azonban ezek a nemzetközi szabályok nem 
képezhetik a törvénytervezetek alkotmányellenesség ér-
tékelésének kritériumát.103 Az alkotmányjogi okfejtés kö-
vetkezményeként a párizsi kisebbségvédelmi szerződés 
végrehajtása is az adott kormányzat szuverén döntésétől 
függött. A végrehajtó hatalom ebből adódóan túlsúlyba 
került, a román alkotmányjog szempontjából a nemzetkö-
zi szerződések ratifikálásuk és törvényi formájuk ellenére 
az általános törvényekkel egyenlő státust sem élvezhettek. 
A párizsi kisebbségvédelmi szerződés tehát nemhogy az 
alkotmányban nem nyert elismerést, illetve alaptörvényi 
jelleget, hanem annak érvényesülése és végrehajtása a 
kormányzat diszkréciójától vált függővé.104

5. Záró gondolatok

Fentieket összegezve megállapítható, hogy sem a gyula-
fehérvári határozatok belső jogalkotási aktorai, sem a pá-
rizsi kisebbségvédelmi szerződés külső, nemzetközi jogi 
kötelezettségei nem érvényesültek ténylegesen. A gyula-
fehérvári határozatokban nevesített feltételek az új román 
állammal szemben és a nemzetközi szerződésben foglalt 
alkotmányjogi garancia illuzórikusak voltak. Figyelem-
mel arra, hogy az alkotmányjogi biztosítékok ezáltal nem 
voltak alkalmasak a kisebbségvédelem hatékony érvénye-
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süléséhez, így kizárólag a nemzetközi jogi garanciarend-
szer érvényesülhetett. A párizsi kisebbségvédelmi szer-
ződés az általa nevesített jogokat és e jogok által érintett 
személyeket a Nemzetek Szövetsége védelme alá helyez-
te.105 Figyelemmel arra, hogy a párizsi kisebbségvédelmi 
szerződést ‒ a nemzetközi jogtól idegen módon a felek 
önmaguk nem, csak a Nemzetek Szövetsége Tanácsának 

hozzájárulásával módosíthatták ‒ a nemzetközi jogi ga-
ranciarendszert a román törvényhozás, végrehajtás, illetve 
igazságszolgáltatás nem negligálhatta. Következésképpen 
a nemzeti kisebbségek védelme és jogainak érvényesítése 
1923-at követően alapvetően a román állam keretein kí-
vüli fórumokon jelent meg, és ott nyert bizonyos szintű 
‒ politikai és nem jogi ‒ érvényesülést.

Fazakas, Zoltán
Die Schaffung von Großrumänien und das Recht der nationalen Minderheiten  
von 1918 bis zur rumänischen Verfassung von 1923 (Zusammenfassung)
Der Erste Weltkrieg erreichte die nationalen und staatli-
chen Ziele Rumäniens und bildete – durch die Vereinigung 
praktisch aller von Rumänen bewohnten Gebiete – einen 
Staat, der sowohl vom heutigen als auch vom gegenwär-
tigen öffentlichen Bewusstsein als Großrumänien identifi-
ziert wurde. Großrumänien hat in Zeitraum von weniger 
als zwei Jahren die komplexen ethnischen Beziehungen 
mehrerer Vorgängerstaaten geerbt und damit ergaben sich 
besondere ethnische Herausforderungen. Die Prüfung his-
torischer Ereignisse aus rechtlicher Sicht ist von besonde-
rer Bedeutung. Mit Rücksicht darauf, dass die ungarische 
Bevölkerung immer noch die größte Minderheit in Rumä-
nien ist, versucht die vorliegende Studie die wichtigsten 

historischen und verfassungsrechtlichen Grundlagen zu 
skizzieren, die die Minderheitenrechte des neuen rumä-
nischen Staates betreffen. Dementsprechend untersucht 
die Studie das rumänische Nationalstaatsziel und seine 
verfassungsrechtlichen Grundlagen und die historischen 
Schritte, die zur Schaffung des neuen Staates führten. Die 
Schrift konzentriert sich auf die Resolution von Alba Iulia 
und den Pariser Vertrag zum Schutz von Minderheiten, in 
denen die Anforderungen an die grundlegenden Minder-
heitenrechtsinstitutionen der neuen Verfassung des neuen 
Staates festgelegt sind. Die rumänische Verfassung von 
1923 ignorierte die Regelungen dieser Dokumente, und 
die Gründe dafür werden in der Schrift untersucht.
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A vasút a gőzmozdony 19. század eleji feltalálását 
követően nagyon rövid idő leforgása alatt a leg-
fontosabb, legmegbízhatóbb és leggyorsabb sze-

mély- és áruszállítási eszközzé vált a világon. A 20. század 
elejére vasútvonalak hálója kötötte össze Európa legna-
gyobb városait. Ennek köszönhetően a 18. század végén 
ismert utazási idők jelentős mértékben rövidültek. Az 
1880-as évektől közlekedő Orient expressz például alig 
pár nap alatt1 tette meg a Párizs–Konstantinápoly távol-
ságot. Nagy mennyiségben mozgatott meg árut, lehetővé 
téve ezáltal a jelentősebb külkereskedelmet távoli orszá-
gok között.

A vasút hadicélú felhasználása sem várhatott sokáig. 
Katonai alkalmazása az amerikai polgárháborúban kez-
dett kibontakozni, míg a porosz–osztrák és porosz–fran-
cia háborúkban már egyértelművé vált ezen szállítási mód 
meghatározó fontossága a hadviselés területén. Moltke 
porosz királyi tábornagy haditerveiben a nagy létszámú 
hadseregek mozgósításával és átcsoportosításával már 
tudatosan számolt, amelynek logisztikai hátterét a vasút 
jelentette.2 A haderő mozgékonysága és akció rádiuszá-
nak jelentős javulása valósult meg ezzel. A hadügyet „a 
vasutak teljesen átalakították, hiszen a hadviselés jellege 
és technikája általa alapjaiban megváltozott. A csapatfel-
vonulás és az összpontosítás lényegesen rövidebb időt vett 
igénybe, és az utánpótlás biztosítása sokkal könnyebben 
megoldhatóvá vált a vasúttal.”3

Így az első világháború kirobbanása után a vasút, a vas-
úti szállítás és közlekedés kiemelt hadijelentőséggel bírt, 
amelynek koordinálása, építése, menetrendje hadiérdek-
nek minősült, amihez részben a jogi feltételek már adottak 
is voltak a kaszárnyaépítési hullám tapasztalatai révén.4 
Ebből adódóan az Osztrák–Magyar Monarchia háborús 
koordináló szervei – az osztrák Hadfelügyeleti Hivatal és 
a magyar Hadfelügyeleti Bizottság – is kiemelt figyelmet 
fordított a vasúttal kapcsolatos hírlapi vagy egyéb (pél-
dául levelezés) közlésekre.

1. Röviden a Hadfelügyeleti Bizottságról

A központi igazgatásban speciális szerv fogta össze a kü-
lönleges jogrend egyes intézkedéseinek a koordinálást az 
első világháború idején. Ez a szerv a Honvédelmi Minisz-
térium berkein belül felállított Hadfelügyeleti Bizottság 
volt. A bizottság lényegében a kivételes hatalmi intézke-
dések végrehajtásának koordináló szerveként működött, 
ugyanis „a kivételes rendelkezések végrehajtása és fel-
ügyelete az egyes szakminisztériumok feladata volt. Így 
a kivételes intézkedések gyorsasága és az egységes irá-
nyítás céljából […] külön intézményt szerveztek az egyes 
szakminisztériumok oda delegált képviselőiből”.5 E szerv 
„olyan hatalommal bírt, hogy a hivatalos út betartása nél-
kül »minden katonai érdeket érintő vagy a kivételes intéz-
kedésekkel összefüggő ügyekre vonatkozó« ügyben »úgy 
az érdekelt katonai parancsnokságok, mint a tekintetbe 
jövő polgári hatóságok és hivatalok« kötelesek voltak hoz-
záfordulni. A szakminiszterek feladata volt, hogy a hozzá-
juk tartozó intézményeket figyelmeztessék e kötelesség-
re.”6 A bizottság szervi határozványa szerint feladata „a 
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