
Dr. Bernády Györgyöt általában a
„boldog békeidõk” marosvásárhelyi 
városépítõ polgármestereként tartja
számon a történelem. Kétségtelen,
hogy városvezetõi munkássága azóta 
is meghatározza Marosvásárhely arcu-
latát. Polgármesteri és politikai tevé-
kenysége azonban korántsem tartozik 
a kimerített témák közé, korabeli lexi-
konok, sajtó és adomák, róla szóló mí-
toszok éltetik a köztudatban emlékét. 

Sokrétû politikai tevékenysége túl-
nyúlt Marosvásárhely határain, orszá-
gos szintû politizálása még elsõ polgár-
mestersége elõtt rövid ideig megnyil-
vánult.1 A jelen tanulmányban a két 
világháború közötti idõszakban, az Or-
szágos Magyar Pártban kifejtett tevé-
kenységére fektetném a hangsúlyt. A
párton belüli tevékenysége nem min-
den esetben világos, olykor ködös, de
teljes monográfia hiányában életmûve,
tevékenysége csupán mozaikszerû rész-
történetek, tanulmányok alapján re-
konstruálható. Így is kijelenthetõ, hogy
a rendelkezésre álló szakirodalomban
ez a periódus talán a legteljesebben
megírt, az ezt keresztezõ és követõ
„második” polgármestersége pedig
szintén feldolgozatlan.2

Elõzmények

Dr. Bernády György 1917-ig Maros-
vásárhely fõispánja volt, tisztségébõl
való felmentése után Magyarországra
utazott. Ottani tevékenységérõl keveset

tudunk.3 Hazatérése után bekapcsoló-
dott a politikai életbe, elsõsorban városi
szinten, de kapcsolatokat kezdeménye-
zett a román vezetõi körökkel is. Az er-
délyi magyar politikai elit passzivitásá-
val ellentétben Bernády a kisebbségi
érdekképviselet mielõbbi létrehozását
szorgalmazta.

A pártalakítási kísérletek élénkülé-
sét jelezte az 1922. márciusi választá-
sok közeledése, így a Magyar Szövetség
mellett a Magyar Néppárt és a Magyar
Nemzeti Párt is próbált jelölteket indí-
tani. A megbukott Averescu-kormány
helyét a Ion Brãtianu vezette liberáli-
sok vették át. A korabeli beszámolók
szerint a magyar jelöltek felkészültek
bizonyos nyomásgyakorlásra, ám a vá-
lasztási csalás és a terror, minden vára-
kozást felülmúlt.4 Az egyértelmû cél 
liberális többségi kormány létrehozása
volt, amely az alkotmányozáshoz szük-
séges kétharmadot, abszolút többséget
jelentett.5 Ilyen körülmények között vá-
lasztották meg az elsõ fordulóban
Bernádyt országgyûlési képviselõnek,
egyetlen magyarként. Hogy mégis mi-
ért sikerülhetett Bernády megválasztá-
sa? Gyárfás Elemér szerint Brãtianu „õt
pártja és a magyar kisebbség között
összekötõ kapocsnak tekintette”.6 A til-
takozások miatt a kormánypárt érez-
hette a túlkapások hatását, így a szená-
torválasztáson Udvarhely körzetbõl Pál
Istvánt és Temesvárról Fülöp Bélát 
sikerült a parlamentbe juttatni, míg a
pótválasztásokon Sándor József Sepsi- história
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szentgyörgy körzetbõl és Zima Tibor
Aradról jutott be a képviselõházba.7

Egységes képviselõi stratégia különbö-
zõ okok miatt nem nyilvánulhatott
meg: Fülöp Béla és Pál István nem is-
merték a román nyelvet, így érdemileg
nem szólhattak hozzá a parlamentben
zajló vitákhoz, Zima Tibor pedig, bár
értett románul, fõleg a helyi (aradi) ér-
dekeltségû kérdésekben foglalt állást,
így nem szólalt fel az erdélyi magyarság
nevében.8 Legelsõként tehát Bernády
György szólalt fel a képviselõházban
április 10-én. Szûzbeszéde rengeteg kri-
tikát váltott ki, bár románul ekkor még
nem tudott kellõképpen.9 Beszédére jel-
lemzõ, ahogyan ezt említi is, a nyugodt,
higgadt, kiváró magatartás. Ami kritikát
gerjesztett a magyar társadalmon belül,
az, hogy Bernády szerint az erdélyi ma-
gyarság belenyugodott a kisebbségi
sorsba: „Jól tudjuk, hogy ezt a földet,
ahol születtünk, véglegesen a román 
királysághoz csatolták, egy testet alkot
vele, e csatlakozás végleges és vissza-
vonhatatlan, tehát megváltoztathatat-
lan tény. […] Távol áll tõlünk minden-
féle irredenta tendencia. […] Semmifé-
le politikai kapcsolatot nem tartunk
fenn a román állam határain kívüli
nemzettársainkkal […].”10 Azonban
meg kell említeni, hogy bizonyos sérel-
meket is felsorol az oktatás ügyében, az
egyházak, a tisztviselõk rendezetlen 
körülményeirõl, illetve a választási csa-
lásokról szerzett tapasztalatokról: „Ta-
nítóink és tanáraink […] a legkegyetle-
nebb ínséget szenvedik el. […] A refor-
mátus püspökök, esperesek és lelké-
szek kénytelenek szállodai szobákban
összezsúfolódni […] Szováta és Sófalva
parasztjait robotmunkára rendelték ki
[…] pusztán bosszúból amiatt, hogy
rám, a magyar jelöltre szavaztak.”11

A sérelmek felsorolását már az elõbbi
kijelentéseikor megnyilvánuló magatar-
tás (a jegyzõkönyv szerint taps) fogadta,
sõt türelemre kellett intenie képviselõ-
társait a beszéde vége felé, de végered-
ményben nem szakították meg beszé-
dét. Felszólalásával többnyire elnyerte
(fõleg) a kormánypárt bizalmát, többen
jelezték felszólalásukban tetszésüket.12

Az Országos Magyar Párt 1922 
decemberében megrendezett alakuló
ülésén betegsége miatt nem tudott
megjelenni. Ekkor választották a párt
alelnökévé.13 Parlamenti tevékenysége
szûzbeszéde elmondásával gyakorlati-
lag véget ért, a következõ (és egyben
utolsó) felszólalására csak két év múl-
va, 1924-ben került sor.14 Gyûléseken
azonban többször is részt vett. Így a fel-
szólalásokkal kapcsolatos kötelességet
ebben a ciklusban végeredményben
Sándor József képviselõ látta el. Ezen
felszólalások a Bernádyéval ellentét-
ben támadó jellegûek voltak (korabeli
beszámolók szerint is Sándor József
volt a temperamentumosabb), más
szemléletet képviseltek. Ilyen szem-
pontból értelmezhetõ Gyárfás Elemér
elemzése, mely szerint e két politikus
(Sándor és Bernády) tevékenysége ke-
resztezte egymást, illetve a kérdéseket
illetõen ellentétes véleményen voltak.15

Az OMP paktumpolitikája

A Magyar Nemzeti Párt és a Magyar
Néppárt egyesülésével létrejött Orszá-
gos Magyar Párt elnökévé báró Jósika
Sámuelt választották meg, alelnökök-
nek pedig Ambróczy Andort, Barabás
Bélát, Bernády Györgyöt, Paál Árpádot,
Grandpierre Emilt, br. Haller Gusztá-
vot, Jakabffy Elemért, Kecskeméthy Ist-
vánt, Sándor Józsefet, Szabolcska Mi-
hályt, br. Szentkereszthy Bélát és
Ugron Istvánt. Az alelnökök mellé egy
36 tagú Intézõ Bizottságot választot-
tak.16 A magyar vezetõk általában meg-
elégedéssel és reménykedve fogadták 
a megalakulást, illetve az egyesülés té-
nyét. Már az elsõ években megjelentek
azok a tényezõk, amelyek a sajátos
pártstratégiát meghatározták. Ide sorol-
ható a párt tevékenységének megalapo-
zása és a politikai szövetség keresése. 
A párt elsõ szûk évtizedének több idõ-
beli-történeti felosztásával is találkoz-
hatunk, azonban erre a korszakra a leg-
jellemzõbb a paktumpolitika, a politi-
kai szövetségkötési kísérletek. A román
pártokkal való érintkezés egyik elsõdle-
ges párthatározatként szerepelt az Inté-68
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zõ Bizottság 1923. február 12-én tartott
ülésének napirendjén. Az itt megho-
zott határozat szerint a párt minden
tagjának, de legfõképp az elnökségnek
kötelessége a román politikai pártokkal
való kapcsolat felvétele és megállapo-
dások kötése.17 A parlamenti tevékeny-
ség is fontosnak számított, azonban az
elsõ években a potenciális parlamenti
kapcsolat nem tartozott a szûk pártve-
zetéshez.18 Az aktívnak számító parla-
menti képviseletet (Sándor József és
Bernády György) az OMP nem látta el
utasításokkal vagy háttéranyagokkal. A
két képviselõnek nézeteltéréseiktõl el-
tekintve is más elképzelése volt arra
nézve, hogy melyik párttal kell paktu-
mot kötni és együttmûködni.. Sándor
József függetlenségi párti mentalitással
az erdélyi román nemzetiségi mozga-
lom politikáját tartotta követendõnek,
így a Iuliu Maniu vezette Román Nem-
zeti Párttal kötött volna szövetséget.
Bernády a mindenkori kormányhoz
kapcsolódó kisebbségpolitikai stratégi-
át tartotta követendõnek. Mivel a hú-
szas évek Romániájában a Nemzeti Li-
berális Párt volt hosszabb ideig kormá-
nyon, ezért velük szövetkezett volna. 
A szûkebb pártvezetés számára egyik
orientáció sem volt meggyõzõ, mivel a
liberálisok 1922-es választási csalásai
után nehezen lehetett volna a közvéle-
mény elõtt az együttmûködést elfogad-
tatni, de a Maniu-párt programjában
szereplõ földreform folytatása is nega-
tív hatással volt a kisebbségi magyar
társadalomra.

Bernády és a csucsai paktum

Az OMP számára a politikai elszige-
teltségbõl való kitörés csakis a szövet-
kezés által volt elérhetõ. Erre korábban
történtek próbálkozások, de eredmény-
re nem vezettek, a kormánypárt részé-
rõl pedig nem volt kezdeményezés. Az
Averescu vezette Néppártnak szüksége
volt az erdélyi szavazatokra, így kezde-
ményezõként lépett fel. Az év végére
megkötött szerzõdés az ún. csucsai
paktumként került be a köztudatba.
Forráselemzés szempontjából viszony-

lag kimerítõ irodalommal rendelkezõ
momentuma ez az OMP történetének.19

Elsõnek Moldován Dénes brassói ügy-
véd került kapcsolatba a Néppárt tago-
zatainak kiépítésével foglalkozó Con-
stantin Bucsannal, akinek szándékáról
tájékoztatta Szele Bélát, a Brassói La-
pok fõszerkesztõjét. Szele levélben for-
dult az Grandpierre Emilhez utasítások
végett. Az OMP tárgyalási delegációjá-
nak így Szele Béla, Gyárfás Elemér, Pál
Gábor, Ferenczy Géza és Török Andor
lettek a tagjai, míg román részrõl
Constantin Bucsan és Octavian Goga.
Három alkalommal folytattak tárgyalá-
sokat (nem számítva a november 25-ei
csucsai ebédet, ahonnan a paktum a
nevét is kapta), melynek eredménye-
képpen egy nyolc fejezetbõl és 54 cik-
kelybõl álló együttmûködési megálla-
podás született.20 Ez volt a legszélesebb
együttmûködési megállapodás, ame-
lyet az OMP valaha is román párttal
kötött, és amely a lehetõ legkedvezõbb
feltételeket biztosította az erdélyi ma-
gyarság és az egyházak számára. Mind-
ezek a Néppárt kormányra jutása ese-
tén jöhettek volna szóba, és ennek fejé-
ben az OMP támogatta volna a Néppár-
tot a választásokon. A szöveg összeállí-
tásában kiemelt szerepe volt Gyárfás
Elemérnek, aki személyesen ismerete 
a Néppárt tárgyalási képviselõit (Gyár-
fás két osztállyal Goga alatt járt a nagy-
szebeni állami fõgimnáziumban, Goga
sógora, Bucsan pedig, aki késõbb bel-
ügyminiszter lett, osztálytársa volt
Gyárfásnak).21 Érdekes a történtekben
Bernády szerepe és a pártvezetés hoz-
záállása a tárgyalásokhoz. A pártveze-
tés a paktumot titokban tartotta, bizal-
masan kezelte, csak a beavatottak szûk
köre tájékozódhatott róla, sem az Inté-
zõ Bizottság, sem az elnöki tanács nem
vitatta meg, annak ellenére, hogy nagy
horderejû, meghatározó kérdésrõl volt
szó. Bernády a források szerint csupán
a paktum ratifikálási napján, október
31-én lett beavatva, „véletlenszerû-
en”.22 Bukarestben az Athene Palace
Hotel halljában találkozott Gyárfás
Elemérrel és több társával, ekkor látta
elõször a paktum szövegét, sõt zavará- história
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ban még fel is ajánlotta a marosvásár-
helyi kultúrpalotát aláírási helyszín-
ként.23 György Béla kizártnak tartja,
hogy Bernády „véletlenszerûen” volt
pont abban az idõpontban a román–
magyar csoport tárgyalásának a hely-
színén, szerinte Grandpierre kezdettõl
fogva tájékoztatta õt a részletekrõl.24 Az
OMP Intézõ Bizottságának december
12-ei ülésén Bernády indítványára az
elnökség felhatalmazást kapott, hogy a
magyar kisebbség érdekében a román
pártokkal tárgyaljon. Az indítványnak
azonban az elõzõ ülés jegyzõkönyv-
ében kellett volna szerepelnie (a titkárt
az elõzõ, november 22-ei ülés jegyzõ-
könyve felolvasása közben emlékeztet-
te erre Bernády), ezt pótlólag vették be
végül.25 A paktumot november 25-én
Averescu tábornok is aláírta Csucsán,
Octavian Goga kastélyában, ahol dísz-
ebédre került sor. A házigazdán kívül
román részrõl jelen volt még Petru
Groza, az OMP részérõl Grandpierre
Emil, Gyárfás Elemér, Paál Árpád és
Bernády György vett részt. Az ebéd so-
rán a Goga köszöntõjére Grandpierre
válaszolt, miután Averescu tartott be-
szédet és végezetül Bernády elemezte a
szerzõdést, Petru Groza segített neki
románra fordítani.26 Bernády elemzésé-
ben kitért a paktum azon részére,
amely a késõbbiekben is a legvitatot-
tabbnak számított, ez a két párt együtt-
mûködésére vonatkozott. Az OMP csu-
pán a parlamenten kívül tartotta volna
meg az önállóságát, ugyanis a megálla-
podás a parlamenti tevékenységben az
OMP-t a Néppártba olvasztotta volna.27

Bernády szerepe és jelenléte többszörö-
sen is fontos, mivel beavatottnak szá-
mított, de nem írta alá a paktumot,
hogy kívülállóként megvédhesse azt.
Sem Bernádynak, sem Grandpierrenek
nem sikerült meggyõznie Ugront vagy
Bethlent, hogy eljöjjön az ebédre, bár
Ugron utóbb a sajátjának tekintette 
a paktumot, késõbbi felmondásának
egyik okaként is szerepelt, Bethlen 
pedig távolabb állt a paktumtól, mint
Bernády. Ugron a csucsai ebédre való
meghívás során ajánlotta fel elõször
Bernádynak a pártelnöki tisztséget, így

az ebéden, de a párton belül is ekkor
még potenciális elnökként kezelték
Bernádyt. A paktum a következõ évben
került nyilvánosságra. Egy nagyváradi
újságíró szerzett véletlenül tudomást 
a csucsai találkozóról, az eseményrõl
tudósított a lapjában, aminek hatására
a sajtóban megindultak a találgatások.
A paktum nyilvánosságra kerülése pár-
ton belüli felháborodáshoz vezetett
Sándor József részérõl, aki azt emlék-
iratokban támadta, és a felbontását 
követelte.

Az OMP elnökválasztása

Báró Jósika Sámuel 1923-ban bekö-
vetkezett halálával a megüresedett el-
nöki széket ideiglenesen Ugron István
foglalta el, az új elnök megválasztásáig.
Bernády György egyre esélyesebbé vált
az elnöki funkció betöltésére, a liberá-
lisokkal való tárgyalása miatt a brassói
elnökválasztó nagygyûlést elhalasztot-
ták. A kialakuló elnökválsághoz hozzá-
járult Ugron többszöri „lemondási kí-
sérlete”.28 Már 1924 nyarán mozgoló-
dás támadt az utódlással kapcsolato-
san. Bernády vonatkozásában a pozitív
ajánlások és vélemények mellett azon-
nal kifogások és kételyek is megfogal-
mazódtak, egyebek között az, hogy
nem Kolozsvárt lakik, és hogy az anya-
gi helyzete elégséges-e az elnöki tiszt-
séghez, de az is, hogy korán behódolt 
a román hatalomnak.29  Ugron és Bernády
már 1924 januárjában (az Intézõ Bizott-
ság ülése után) elbeszélgettek a pártel-
nöki funkció betöltésérõl. Ugron kije-
lentette, hogy egy évre vállalná az 
elnökséget, de csak akkor, ha egyhan-
gúan kérik fel erre, illetve amennyiben
létezne egy elnökhelyettesi státus, ami-
re õ Bethlen Györgyöt óhajtaná, illetve
ha az esetleges mandátumvállalás alól
felmentenék. Bernády véleménye az
volt, hogy Ugront mindenben támogat-
niuk kell, és az is megtiszteltetés, ha
maga mellé Bethlent óhajtja, amely ál-
lás elvállalására õ is felkéri. Bethlen az
Ugronnal folytatott tárgyalásai után írt
Bernádynak, és megviselt egészségi ál-
lapotára való hivatkozással a felkérésre70
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nem adott igenlõ választ, nem vállalta
az elnökhelyettességet, de mint megol-
dást ajánlotta az ügyvezetõ elnöki tiszt-
ség bevezetését. Így ekkor még Ugron
maradt az ideiglenes elnök, míg
Grandpierre ügyvezetõ alelnök lett.30

Bernády azonban kapcsolatait át-
rendezve és egészségi állapotára kon-
centrálva alakította a nyár folyamán a
dolgait. Levelezésük tanúsága szerint
kibékülni látszott Hajdú Istvánnal, aki-
vel addig nem volt túl jó viszonyban
(az elnökválasztáson azonban Hajdú
nem állt Bernády mellé, ezért viszo-
nyuk a továbbiakban végleg elhide-
gült).31 Bernády 1924. júliusi, Herku-
les-fürdõi nyaralása után, útban haza-
felé partiumi városokban tett látoga-
tást, ahol több politikussal elbeszélge-
tett. Sokan Bernády látogatásaiban és a
beszélgetésekben korteskörutat láttak,
annál is inkább, mivel az õsz folyamán
az erdélyi, de fõképpen a határ menti
sajtóban erõteljes propaganda kezdõ-
dött Bernády elnökjelöltsége mellett.
Ehhez csatlakozott az OMP-hez közel
állónak tartott Ellenzék is, míg a Keleti
Újság válaszokat közölt körkérdésekre
Bernády alkalmasságáról.32 Az október
28-ára összehívott Intézõ Bizottsági
ülésen érdekes módon Bernády nem
volt jelen, hiányzását sem igazolja a
felvett jegyzõkönyv.33 A napirendi pon-
tok között az elnökválasztás témája is
megjelent, ekkor Ugron István bejelen-
tette, hogy többé nem kívánja vállalni
az elnöki tisztséget. Issekutz Viktor és
Gyárfás Elemér próbálták meggyõzni,
hogy vállalja továbbra is, azonban
eközben elhangzottak más jelölések is
(Paál Árpád Bernádyt javasolta, Hubay
Károly Sándor Józsefet).34 Végered-
ményben kilenctagú direktórium meg-
választásában állapodtak meg, amely
tagjaivá Sándor Józsefet, Bernády
Györgyöt, Paál Árpádot, Jakabffy Ele-
mért, Hajdú Istvánt, Gyárfás Elemért,
Bethlen Györgyöt, Béldi Kálmánt és
Róth Hugót választották.35 Bernády
György „ejtése” és a direktórium gon-
dolata határokon is átnyúló vihart ka-
vart, annál is inkább, mert a magyaror-
szági „mérvadó körök” – köztük Beth-

len István miniszterelnök is – Bernády
elnökké választását támogatták. Mivel
ez nem történt meg, október 24-én
Bethlen a párt anyagi támogatását is 
leállíttatta, és Ugront Budapestre ren-
delte.36 Grandpierre és Ugron budapes-
ti tárgyalásai után úgy határoztak, hogy
utóbbi megmarad az elnöki székben, és
majd a három püspök meghallgatása
után születik meg a végleges döntés.
November 8-án azt is jelezték Buda-
pestrõl Bethlenék, hogy a segély ismét
folyósítható, tehát addig megtörténtek
a megállapodások. A párttagok buda-
pesti látogatásai idején valószínûleg
Bernády is megfordult Budapesten, de
ismereteink tárgyalásairól nincsenek.37

A következõ rendkívüli intézõ bizottsá-
gi ülésen zajló viták döntötték el a vég-
sõ párbajt Ugron és Bernády közt. Erre
1924. november 18-án került sor Ko-
lozsváron.38 A gyûlésen több vélemény-
csoport is kialakult, amelyek képvise-
lõi hosszasan vitatták az elnökválság
körülményeit. Végeredményben 21 sza-
vazattal és 4 ellenszavazattal Ugron 
Istvánt választották elnökjelöltnek. A
négy ellenszavazatot Bernády mellett
Paál Árpád, Béldy Kálmán és Zágoni
István adta le.39 Bernádynak nem sike-
rült saját városabeli párttársát sem ma-
ga mellé állítani, ezért a decemberben
megtartott brassói nagygyûlésre el sem
ment, az õt támogató, más véleményt
képviselõ tagok pedig hallgattak.

A brassói nagygyûlés azonban nem
fosztotta meg párttevékenységi lehetõ-
ségétõl (nem is ez volt a cél, hanem 
az egység megtalálása, a párton belüli
feszültségek enyhítése ), csupán az ad-
digi alelnöki tisztségét váltotta fel az
újonnan elfogadott Szervezeti és Ügy-
viteli Szabályzat szerinti elnöki tanácsi
tisztsége. 

Bernády vezette tárgyalások a
román Nemzeti Liberális Párttal

Bernády 1925-ben kifejtett munkás-
sága a liberálisokkal megkezdett tár-
gyalások körül összpontosítható. A
kormányra nehezedõ nyomásnak köze
volt az egyházak részérõl Genfbe eljut- história
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tatott panaszkhoz, illetve a közeledõ
helyhatósági választásokhoz. A szava-
zatok miatt fontos volt a kisebbségek
felé fordulni. Az ezt tárgyaló felekezet-
közi értekezleten Gyárfás javasolta a
kormánnyal való kapcsolatba lépést,
ennek levezetésére pedig Bernádyt
ajánlotta.40 Mindez október 30-án zaj-
lott, de ezt megelõzõleg a liberálisok
már felvették a kapcsolatot Berná-
dyval. Tancred Constantinescu keres-
kedelmi miniszter október 12-én felke-
reste Marosvásárhelyen Bernádyt;41 a
kormány nevében tárgyalásokat aján-
lott az OMP-nek, az együttmûködés 
lehetõségét vetette fel a közelgõ hely-
hatósági választásokra vagy hosszú tá-
von az országos választásokra, és ígére-
teket tett a magyar kisebbség számára.
Bernády kijelentette, hogy nincs párt-
felhatalmazása tárgyalások kezdemé-
nyezésére, de hajlandó ezt megszerezni.
A pártvezetés a tárgyalások lebonyolí-
tásáról döntött, Bernády mellé pedig
gróf Teleki Arkturt és gróf Toldalagi 
Mihályt jelölte, ezt Bernády Bukarest-
ben, a parlamenti évnyitón jelezte is
Constantinescunak. 

A Bernády vezette tárgyalóbizottság
fokozatosan haladt a megegyezés felé,
miközben a kolozsvári pártvezetést
részletesen tájékoztatta a tárgyalások
menetérõl. Mindkét fél még karácsony
elõtt be szerette volna fejezni a tárgya-
lásokat. Ekkor ismét felvetõdött a ma-
rosvásárhelyi városvezetés kérdése.
Bernády azon az állásponton volt, hogy
neki „csak az számít, hogy magyar 
ember kerüljön oda”.42 A tárgyalások
szokásos menetrendjét megszakította a
felekezeti oktatásról szóló törvényja-
vaslat beékelõdése. Ezt külön bizott-
sággal, kevés eredménnyel tárgyalták
Bernádyék, ugyanakkor a paktumtár-
gyalások folyamatos halogatásával is
járt. Ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy a
karácsonyi és újévi ünnepek elõtt nem
jöhet létre megállapodás, ezért a ma-
gyar bizottság újbóli felhatalmazás és
további utasítások végett hazautazott. 

Kisebb vita alakult ki a jelentéstétel
helyszínérõl, mivel Bernády azt szeret-
te volna elérni, hogy elsõsorban titok-

tartás és egyéb okok miatt az elnökség
utazzon le Marosvásárhelyre vagy kör-
nyékére, de nem tudott megfelelõ nyo-
mást gyakorolni, és a gyûlést Kolozsvá-
ron tartották meg, 1926. január 16-án,
az Unitárius Kollégium könyvtárában.
Jelen volt Ugron, Bethlen, Balázs And-
rás, Makkai Sándor, Ferenczy Géza, Róth
Hugó, Gabányi, Várady, Mikó Lõrinc,
Bernády, Teleki, Toldalagi, Paál.43 Az
összetételét tekintve elmondható, hogy
nem kimondottan az Elnöki Tanács,
hanem leginkább a pártvezetés azon
tagjai vettek részt, akik érintettek, illet-
ve eleve beavatottak voltak a tárgyalá-
sok menetébe. A tárgyalás hosszúra
nyúló folyamatáról nem került elõ jegy-
zõkönyv. Azonban a tárgyalási anyag
és beszámoló végül a január 20-ai Elnö-
ki Tanács ülése elé került határozatho-
zatal céljából. A pártvezetés határozot-
tabban lépett fel az eddigi stratégiájá-
hoz képest, a párhuzamos és szerteága-
zó tárgyalások révén pedig nem köte-
lezték el a pártot egyik oldal felé sem.
Ezután konkrét határozatokra, illetve
lépésekre is sor került, ami a közeledõ
helyhatósági választásoknak is tulajdo-
nítható – másfelõl az eredményeket 
látva – kezdték komolyabban venni
Bernádyt. A január 20-ai gyûlésen
Bernády már nem vett részt, mert
visszautazott Bukarestbe, azonban Ko-
lozsváron maradt a bizottság többi tag-
ja.44 Ez részben taktikai megfontolásból
történt, hiszen a megosztott vélemé-
nyek miatt a tárgyalás folytatásának el-
lenzõit ellensúlyozni kellett (jelen eset-
ben is Sándor Józsefet). Ugron és
Jakabffy óvatosabb megközelítést aján-
lott, mely szerint a paktum csak a köz-
igazgatási választásokra vonatkozzék.
Amennyiben nem sikerül megegyezni
a liberálisokkal, az alternatíva, az
1925. augusztus 12-ei határozat lépne
érvénybe, azaz a magyar többségû he-
lyeken a magyar jelöltek önálló listán
induljanak, a vegyes lakosságú telepü-
léseken pedig a lehetõségek szerinti
pártokkal egyezkedve.45 A január 20-ai
gyûlés határozatait Teleki és Toldalagi
22-én átadta Bernádynak, kiegészítve
Ugron felhatalmazásával és levelével.72
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A párt a paktum tárgyát képezõ kíván-
ságokat 17 pontban foglalta össze.46

Bernády idõközben Marosvásárhe-
lyen is szervezkedett. Bukarestbõl való
hazautazása alkalmával két gyûlést is
tartott az OMP helyi tagozatával. A bu-
karesti tárgyalások, most már  Paál Ár-
pád részvételével 27-étõl folytatódtak.
Az OMP által meghatározott minimális
követelményeket a liberálisok teljesíte-
ni kívánták, ezért január 31-re leuta-
zott a bizottsághoz Ugron István elnök
és Bethlen György is. A két vezetõségi
tag nem tartotta kielégítõnek a liberáli-
sok ajánlatát, azonban abban az eset-
ben, ha Brãtianu aláírja, a paktumot
megkötöttnek tekintették volna. A köz-
igazgatási választásokról történt meg-
egyezésekrõl, idõszûke miatt Constan-
tinescu az összes erdélyi és bánsági
megyei prefektúrákat táviratban értesí-
tette, ismertetve az OMP-vel kötött
egyezséget, és kérte az eszerinti eljá-
rást.47 Fontos közjáték, hogy február 
1-jén Ugron István minden felhatalma-
zás nélkül, bizalmas és udvarias levél-
ben felmondta Averescunak a csucsai
paktumot, és errõl levélben tájékoztatta
a vezetõség valamennyi tagját.48

A február 4-én zajló bukaresti tár-
gyaláson Constantinescu feltûnõen
kedvetlen volt. A tárgyalásról kijövet
Bernádynak szemrehányást tett a Kele-
ti Újság bukaresti tudósítója, hogy a
magyar újságírók megkerülésével ad-
nak tudósítást a Lupta címû lapnak.49

Bernády ezt „durva hangon” visszauta-
sította, de végeredményben kiszivár-
gott a megkötendõ paktum szövege (ki-
szivárgás a lehetséges tárgyalásokról
addig is felmerült, viszont most a
konkrét szöveget közölték). Ebbõl fa-
kadt Constantinescu kedvetlensége,
mivel másnap Bernádyékat gyanúsítot-
ta a kiszivárogtatással, a Luptában kö-
zölt szöveg ugyanis a magyarból való
visszafordításra jellemzõ fordulatokat
tartalmazott (mint ahogy késõbb gyaní-
tották: a kiszivárogtatás valószínûleg
Kolozsváron történhetett). A paktum
nyilvánosságra kerülését követõen a li-
berálisokat a parlamentben heves tá-
madások érték. Ilyen körülmények kö-

zött február 5-én Constantinescu kö-
zölte, hogy se paktum, se aláírás nem
születhet, a helyhatósági választások-
ról szóló megállapodás betartása vi-
szont az OMP-n múlik.50 Február 7-én
Bernády Marosvásárhelyen összehívta
a tagozati Intézõ Bizottság gyûlését,
amelyen elhatározták a közös liberális
listán történõ indulást.51

A választások után a tárgyalások
formális lezárását Bernády március 
4-én határozta el.52 Végeredményben 
a paktum nem jöhetett létre, Brãtianu
aláírását nem tudták megszerezni,
azonban az OMP számára elõnyösre
fordított helyhatósági választásokat 
sikerként lehetett elkönyvelni. Emel-
lett elõny volt, hogy nem kötelezték 
el magukat, a szabad mozgás ezután is
biztosítva volt, a tárgyalások során szá-
mos olyan intézkedést is sikerült kiesz-
közölni, amelyek addig csak a sérelem-
listákon szerepeltek. Az új választási
törvény szerint a jelölõlistákért fizetett
díj 100 000 lej volt, amit azonban az
OMP nem tudott volna kifizetni, ezt is
a liberálisok állták. 

Marosvásárhely polgármestere

A paktumtárgyalások alkalmával
többször is szóba jött Bernády jelölése,
amelyrõl egyik ülés alkalmával valószí-
nûleg meg is egyeztek Constantinescu-
val. Bár Bernády ezt utólagosan tagadta,
Constantinescu a február 5-ei tárgyalá-
son (Ugron Istvánnal tárgyalt) kijelen-
tette, hogy „akár lesz paktum, akár
nem, akár maradnak a liberálisok, akár
ellenzékbe kerülnek, Bernády mindig a
liberálisokkal fog tartani, és azokkal
megy; ezért is akarom, hogy õ legyen
Marosvásárhely polgármestere, ezt ne-
ki felajánlottam, és meg is teszem õt”.53

A korabeli hatályos román közigaz-
gatási törvény szerint a polgármesteri
szék elnyeréséhez a városi tanács sza-
vazata mellett belügyminiszteri meg-
erõsítés (gyakorlatilag kinevezés) is
szükséges volt. Így a város polgármes-
tere egyben a kormány bizalmi embere
is kellett hogy legyen, ezért volt fontos
Bernádynak elõször megegyeznie a li- história
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berálisokkal. Mivel élvezte a városi po-
litikum erõteljes támogatását, a válasz-
tás csupán formalitásnak számított.
Bernády polgármesteri tevékenységére
azonban rányomta bélyegét a román
közigazgatási rendszer, amely kevés
autonómiát engedélyezett a városi ta-
nácsnak a döntéshozatalban. Bizonyos
folyamatokat, amelyeket már elsõ pol-
gármestersége idején elindított, tovább
folytatott, illetve képviselõi tisztsége 
és a kormányhoz való bejárása révén
néhány kérdést hatékonyabban tudott
kezelni. 

A reformmozgalom és
Bernády kilépése az OMP-bõl

Polgármesteri tevékenysége az OMP-
n belül kifejtett munkáját csak látszó-
lag hátráltatta. Bár a parlamenti cso-
port gyûlésein nem vett részt, a városi
OMP gyûléseit õ elnökölte, viszont az
októberi gyergyószentmiklósi nagygyû-
lésre sem ment el, ahol a tisztújítás zaj-
lott. Az OMP-n belüli ellenzéki mozga-
lomba való bekapcsolódásának kezdete
is e korszakra tehetõ, bár az elején fel-
merültek némi bizonytalanságok. Az
ellenzéki mozgalom képviselõjének és
indítványozójának, Krenner Miklósnak
és csoportjának, az OMP tevékenységé-
vel kapcsolatos elégedetlensége sar-
kallta cselekvésre. Krenner 1926 au-
gusztusában több politikusnak és köz-
életi személyiségnek írt levelet, köztük
Bernády Györgynek és Gyárfás Elemér-
nek is, ugyanis valamelyiküket szerette
volna a mozgalom élére megnyerni. Et-
tõl kezdve Bernády a reformcsoport
azon részéhez tartozott, amely a párt
egységét megõrizve próbált változáso-
kat elérni, elképzelése szerint ismét a
liberálisokkal való tárgyalások útján
(másik része a csoportnak, a Kós Kár-
oly vezette frakció kilépett az OMP-bõl,
és újra megalapította a magyar Néppár-
tot, amely a Nemzeti Parasztpárttal ke-
reste az együttmûködést). Azonban a
liberálisokhoz való túlságos kötõdése,
illetve a választások alkalmával ezek
felpártolása kisodorta Bernárdyt az
OMP-bõl. 1927 októberében az OMP

Elnöki Tanácsa megkísérelte felelõsség-
re vonni, mire Bernády kilépett a párt-
ból. Esetleges felelõsségre vonása már
augusztus és szeptember folyamán
hosszas hírlapi vitákhoz vezetett (tá-
gabb értelemben a cikkpárbaj már júni-
usban elkezdõdött, és októberben is
voltak utórezgései), melynek során az
erdélyi közvélemény gyakorlatilag egy
évtized alatt immár másodszor kiáltot-
ta ki Marosvásárhely polgármesterét
„nemzetárulónak”.54 A polémia átren-
dezte Bernády pártbeli, illetve maros-
vásárhelyi kapcsolatrendszerét. Vég-
eredményben pártszakadás nem követ-
kezett be, de nyilvánvalóvá vált, misze-
rint Bernády 1924-ben miért nem lehe-
tett a párt elnöke. Személye, bár a ma-
gyarországi és romániai vezetés nagy
részének támogatását élvezte, az erdé-
lyi magyar politikai elitet megosztotta. 

Következtetések

Következtetésként elmondható,
hogy Bernády második polgármester-
sége hosszú távon nem hozott komoly
eredményeket, jelentõsége nem mérhe-
tõ a világháború elõtti teljesítményé-
hez. Másrészt pedig a városvezetés az
országos pártpolitikához képest mégis
közelebb állt személyéhez, ennek min-
den kis útvesztõjét ismerte, értette. Az
Országos Magyar Pártban nem tudott
olyan tekintélyre szert tenni, mint ami-
lyent Marosvásárhelyen élvezett. Súlya
a párton belül kisebb volt, illetve nem
tudta kellõképpen tematizálni a párt
Kolozsvár-központúságából fakadó el-
lentétet. Személyes kapcsolatai megha-
tározták politikai irányelveit, ennek
alapján kirajzolódtak azon kulcsszemé-
lyek, akik támogatását évezte, amikor
ezekkel szakított (egyrészt az OMP-bõl
való kilépésével, másrészt a különbözõ
városi ügyekkel), ez a polgármestersé-
gének és pártpolitikai szerepének a vé-
gét jelentette. Ugyanez történt a román
elittel fenntartott kapcsolatai esetében,
azok ugyanis nagy befolyást gyakorol-
tak rá, s így otthonosan tudott intézni
bizonyos ügyeket, amelyeket másként
csak korlátozottan lehetett volna kezel-74
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ni, hiszen Bernádyt elismerték a más
pártot vagy ideológiát képviselõ román
értelmiségi körök is. 

Bernády pacifikáló szándéka nem
vezetett eredményekre, megközelítése
egyrészt nem volt idõszerû, másrészt
ezt nem tudta elfogadtatni magyar
pártfogóival. A város mentalitásában
úgy maradt, illetve volt jelen mint a
„magyar többségû város (sikeres vagy
kevésbé sikeres) magyar polgármeste-
re”. Politikailag a lassú hanyatlás jelle-
mezte, Bernády azonban nem búcsú-

zott végleg a politikától, bár visszavo-
nultabban élt, továbbra is mûködött
városi tanácsosként, illetve külön uta-
kon kísérletezgetett a Magyar Polgári
Demokratikus Blokk (helyi szinten
Bernády Blokknak is nevezték) létreho-
zásával. Ez nem bizonyult hosszú életû
próbálkozásnak, ugyanis 1933-ban a
Blokk betagolódott az OMP-be, ahogy
Bernády is bejelentette visszalépését.55

Így további kutatások szükségesek a
végsõ következtetések levonásához,
összegzéséhez.
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