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Bernády 1927-től, elsősor-
ban nézetkülönbségek mi-
att már nem volt tagja a 

két világháború közötti időszak 
magyar képviseletét ellátó ro-
mániai Országos Magyar Párt-
nak (OMP), „külön utasként” 
volt kénytelen boldogulni a po-
litikai életben. Így egy ellenzéki 
regionális szintű párt létrehozá-
sán gondolkodott, amely társa-
dalomszervezési kísérlet is volt 
egyben. Az 1930-as közigazgatá-
si választásokra az OMP maros-
vásárhelyi tagozata a Nemzeti 
Parasztpárttal kötött választási 
egyezséget (a közös lista vegyes, 
román és magyar jelöltek-
kel indult). Az ezzel szembe-
ni elégedetlenséget használta 
ki Bernády új pártépítéséhez. A 
másik tényező, amelyet kihasz-
nált, az a városi munkásság 
problémáinak a tematizálása 
volt.

Figyelt a szegényebbekre

Az 1929-es nagy gazdasági 
válság következményeként több 
gyár, nagyvállalkozás tönkre-
ment, a válság sújtotta évek után 
némi fellendülés következett, 
melynek eredményeként kon-
szolidálódni látszott az a kispol-
gári és munkásréteg, amelynek 
szavazataira Bernády számít-
hatott az új pártja, a Magyar Pol-
gári Demokrata Blokk (MPDB) 
megszervezésével. Bernády tu-
lajdonképpen a „nemzetiségi 
kártyát” próbálta oly módon ki-
játszani az OMP ellen, hogy mi-
közben színmagyar listát, illetve 
a városi magyarság elsőbbsé-
gét hirdette, próbált odafigyelni 
azokra a szociálisan érzékeny 
tömegekre, amelyeket az OMP 
„polgári elitizmusa” miatt el-
hanyagolt. Ugyanakkor hasonló 
taktikával Bernády a másik ol-
dal, a városi baloldali mozgalom 
vitorláiból is igyekezett a saját 
javára kihalászni a szelet.

Bernády számára fontos volt 
egyrészt, hogy egy ideig titok-
ban tartsa a szervezkedését, 
másrészt pedig úgy állítsa be 
későbbi pártját, mint egy spon-
tán, (mondhatni civil) alulról jövő 
kezdeményezés, amely a város 
szociáldemokrata munkásságát, 
a kisiparos polgárságát tömörí-
ti, és melynek elsődleges célja a 

város magyar vezetésének visz-
szaállítása. A Magyar Polgári 
Demokrata Blokk (MPDB) meg-
alakulását 1930. március elején 
harangozta be a sajtó. A szerve-
zet élén ekkor Petry Zsigmond 
elnök, Kassai Imre főtitkár áll-
tak, akik a Blokk alapítói és kö-
vetőik társaságában keresték 
fel lakásán Bernádyt, hogy kér-
jék fel pártjuk listavezetőjének. 
A nyilvánvalóan színlelt megle-
pődést és meghatottságot elját-
szó Bernády az őt támogató saj-
tó számára a következő napok-
ra anyagot szolgáltatott, amikor 
közölte, hogy elvállalta a felké-
rést. Bernády minden bizonnyal 
tudhatott a kezdeményezésről, 
hogyha nem is az ő kérésére tör-
tént volna meg, akkor is több cik-
kében utalt arra, hogy saját cso-
portosulása volt. A sajtóban kü-
lönféle reakciókat váltott ki a 
Bernády Blokk megjelenése. El-
sősorban a felháborodás volt ér-
zékelhető, mivel az OMP ellené-
ben indult. Az OMP-t támogató 
lapok általában hibás lépésként, 
valamint baloldaliként állították 
be a szervezetet.

A Bernády Blokk céljai

A választási eredmények 
alapján az OMP-Parasztpárt a 
szavazatok 50 százalékát tud-
hatta magáénak, 16 jelöltet de-
legálva a városi tanácsba (mely-
ből 9 magyar), a Bernády Blokk-
nak 20 százalékos eredménnyel 
7 tanácsost sikerült bejuttat-
nia, harmadik helyen végezve. A 
Simó Géza által vezetett Dolgo-
zók Blokkjának 9 tanácsosi hely 
jutott a városi tanácsban. 

A választási eredmények ki-
hirdetése után az MPDB kimond-
ta további fennmaradását és mű-
ködésének folytatását, mint a vá-
ros gazdasági, politikai tömörü-
lése. Bernády sajtóközlemény-
ében tudatta (és ezúttal nem ta-
gadva, tudatosan felvállalta irá-
nyítását), hogy minden negye-
dik szavazatot a blokkénak tar-
tott. Továbbá megköszönte a ma-
gyar városi és falusi munkás-
ság és polgárság támogatását. 
A Bernády Blokk céljait, prog-
ramját az 1931–32-es évek folya-
mán, elsősorban a választások 
előtti felkészüléskor határoz-

ták meg markánsabban. Általá-
ban a Blokk szerepét Bernády az 
OMP-vel való viszonyulás mér-
tékeként határozta meg, hosszú 
távon a kibékülésig, illetve mely 
szerint a városi magyarság kép-
viseletét egy egységes szerve-
zetbe kell tömöríteni, de leszöge-
zett néhány teljesítendő pontot. 
Tervei szerint a Blokk nem fog-
lalkozott és nem is fog „ún. nagy, 
vagy országos politikával” és ki-
sebbségi politikával sem, csak 
ami Vásárhely „városi nemze-
ti jellegét, hovatartozandóságát, 
közigazgatásai és gazdasági 
kérdéseit érinti”. Bernády elkép-
zelése szerint a város magyar 
jellegének és Székelyföldhöz va-
ló tartozásának kiemelésével a 
Blokk azon kellene dolgozzon, 
hogy a magyarság számarányá-
nak megfelelően képviselve le-
gyen a városi tanácsban, a vá-
ros élén magyar ember álljon, 
a városi tisztikarban és városi 
alkalmazottak sorában a ma-
gyarság számarányának meg-
felelően legyenek alkalmazva. 
A MPDB további célja volt, hogy 
a somostetői Polgári Lövöldét 
rendbe hozzák, hogy a városi la-
kosok a háború előtti hangulatot 
idéző helyszínen kikapcsolód-
hassanak. A párt célkitűzésként 
jelölte meg a polgári öntudat ál-
landóan való ébren tartását, a 
polgárság egy zárt sorba való tö-
mörítését, hogy „önérzetes fajá-
ért” és városáért dolgozó polgári 
társadalommá alakuljon.

A „szürke eminenciás”

Amint ezek a célok teljesül-
nek, Bernády számára nincs mi-
ért tovább fenntartani a Blokkot. 
Szerinte a Blokk létrehozásá-
nak fő oka az OMP és a Nemzeti 
Párt közötti paktum volt, ami ve-
szélyeztette a város magyar pol-
gárainak az érdekeit. A két párt 
közötti békülési szándékát az 
is jelezte, hogy nem avatkozott 
be túlságosan a Blokk vezetősé-
gi ügyeibe, egyfajta „szürke emi-
nenciásként,” inkább a háttérben 
munkálkodott. Ebből fakadó-
an a szervezet adminisztrációs 
és egyéb tevékenységeit a Blokk 
tulajdonképpeni vezetősége 
látta el, elsősorban (az 1932 júni-
usában bekövetkezett haláláig) 
Petry Zsigmond, őt pedig Jakab 

Béla, Kassay Imre és Krón Ernő 
segítették aktív tagokként. 

Az újonnan alakult párt hiva-
talos irodát nyitott a Bolyai u. 2 
szám alatt, a Transsylvania szál-
ló épületében. A Bernády Blokk-
nak az OMP-vel való kibékülé-
se az egyik vagy másik fél sze-
mélyes sértettsége miatt akado-
zott, és ez gyakorlatilag 3 évig 
tartott. Az ún. „békekötés” való-
di okai részben tisztázatlanok. A 
közlemények szerint a városi fia-
talság vette kézbe a tárgyalás fo-
lyamatait, az egyezség körülmé-
nyeiről, feltételeiről pedig szin-
tén nincs ismeretünk, csupán az 
ünnepélyes aktusról: a fiatalság 
a béketárgyalások után felkeres-
te Bernádyt. Felkérték, hogy lép-
jen vissza az OMP-be. „Kérésü-
ket teljesítem, s a belépési nyi-
latkozatot kész vagyok aláírni” (a 
tollat pedig a Polgári Párt a Refor-
mátus Kollégium díszszekrényé-
be helyezték, megőrzésre az utó-
kor számára). 1933. június 20-án 
a Polgári Párt közleményben je-
lentette be megszűnését, illetve 
egybeolvadását az Országos Ma-
gyar Párttal.

Sikeres volt a kísérlet

Bernády György politikai te-
vékenysége és a Magyar Pol-
gári Demokrata Blokk létezése 
megosztó tényezőként volt fel-
tüntetve. De végeredményben 
a város magyarságát akarta 
egy párt alá terelni, igaz, hogy 
konfliktusok és személycse-
rék árán. Bernády társadalom-
szervezői kísérlete nem maradt 
következmények nélkül, sike-
resnek tekinthető, hiszen fel-
hívta a figyelmet azon kisiparos 
és munkás lakosság integrálá-
sára (az OMP-be utólag), aki-
ket az addigi magyar politikai 
diskurzus nem vett figyelembe, 
valamint igényeikkel addig csu-
pán a baloldali mozgalmak fog-
lalkoztak. Megfigyelhető, hogy 
Bernády pártalapítása tulajdon-
képpen egyben szemléletváltás 
is az akkor már gazdaságilag 
hanyatló nagypolgársággal, de 
az OMP arisztokrata többségű 
vezetőségének elitizmusával is. 
Kísérlete tehát, ha a fő sodorral 
szemben is történt, nem volt si-
kertelen és hiábavaló.

FODOR JÁNOS

Bernády György és a Magyar Polgári Demokrata Blokk

A politikai fősodorral szemben

Bernády politikai tevékenysége megosztó tényezőként volt feltüntetve

Bernády György po-

litikai tevékenysége a 

második polgármes-

terségének 1929-es 

befejeztével nem ma-

radt abba. Mint városi 

tanácsos és rövid ideig 

ideiglenes alpolgármes-

terként a közügyekben 

továbbra is meghatáro-

zó személyisége ma-

radt a marosvásárhelyi 

politikai életnek.




