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Nyolcvan éve történt
A II. bécsi döntés visszacsatolta Észak-Erdélyt Magyarországhoz
• Szinte napra ponto-
san nyolcvan eszten-
deje, 1940. augusztus 
30-án született meg a 
második bécsi döntés, 
amelynek értelmében 
Magyarország vissza-
szerezte Romániától 
a trianoni békével 
elcsatolt területek egy 
részét, Észak-Erdélyt.

Ö S S Z E Á L L Í T O T T A :
K O Z Á N  I S T V Á N

A második bécsi döntést 1940. 
augusztus 30-án hozta meg 
a Harmadik Birodalom és 

Olaszország a magyar–román terü-
leti vita ügyében. A döntést megelő-
zően nagyon kiéleződött a helyzet a 
két ország között, és a teljes magyar 
hadsereget is mozgósították. Koráb-
ban a Besszarábiát követelő Szov-
jetunió felajánlotta a közös fellépés 
lehetőségét, ám ezzel a magyar kor-
mány nem élt. A két fél elsődlegesen 
egy katonai konfl iktusban gondol-
kodott, ám Németországnak nem állt 
érdekében ez, valamint félt egy szov-
jet beavatkozástól, ezért avatkozott 
közbe. A tárgyalások 1940. augusz-
tus 29-én kezdődtek meg Joachim 
von Ribbentrop német és Galeazzo 
Ciano olasz külügyminiszter döntő-
bíráskodásával Bécsben, és másnap-
ra mindkét kormány beleegyezését 

adta. Ezután került sor a határozat 
kihirdetésére, amely Észak-Erdélyt 
Magyarországnak juttatta, így ismét 
az ország része lett 43 104 km², ame-
lyen 2 millió 394 ezer ember élt, akik-
nek az 1930-as román népszámlálás 
szerint 38%-a, az 1941-es magyar 
népszámlálás szerint pedig 53,6%-a 
volt magyar nemzetiségű.

A román és a magyar történetírás 
egymástól eltérő módon értékelte és 
értékeli ma is a második bécsi dön-
tést. Míg a román szerzők túlnyomó 
többsége a „bécsi diktátum” meg-
jelölést használja – a döntés Buka-
restre erőszakolt kényszerítő jellegét 
hangsúlyozva –, addig a magyar his-
toriográfi ába a „döntőbíráskodás”, 
a „második bécsi döntés” semlege-
sebb fogalma vonult be.

Örömmel fogadták 

1940 szeptemberében Észak-Er-
délybe bevonultak a Magyar Ki-
rályi Honvédség egységei, ezzel 
megkezdődött a „kis magyar vi-
lág” négyéves időszaka. Szatmár-
németibe szeptember 5-én, Zilah-
ra 8-án vonultak be a honvédek; 
Csíkszeredába szeptember 11-ére 
érkeztek meg a magyar csapatok. 
A korabeli fényképekből és beszá-
molókból tudjuk, hogy a csíkiak 
nagy örömmel fogadták a bevonu-
ló magyar honvédeket, „Isten ho-
zott honvédek!” feliratú és ahhoz 
hasonló táblákat tartva a kezük-
ben. Több fénykép is megörökítet-
te, ahogy a csíkszeredai, illetve a 
csíki asszonyok és lányok székely 

népviseletben integettek a városba 
bevonuló magyar honvédeknek.

A boldogság azonban nem tar-
tott sokáig: a második világ-
háborúban vesztesnek kiki-
áltott Magyarországot újabb 
csonkítással sújtották, az 
1947-es párizsi békeszerző-
dés ismét a trianoni határok 
közé szorította. 

(Összeállításunkhoz a Wiki-
pédia enciklopédiát és korabeli visz-
szaemlékezéseket használtunk fel)

Magyar honvédek bevonulása 
Székelyudvarhelyre 1940. 
szeptember 17-én
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Potápi: a nemzet 
olyan, mint a család
Tanévkezdés alkalmából 
levelet intézett a Kárpát-me-
dence magyar oktatási 
intézményeinek diákjaihoz és 
tanáraihoz Potápi Árpád János, 

a Miniszterelnökség nemzetpo-
litikáért felelős államtitkára. A 

nemzetpolitikai államtitkárság 
MTI-hez pénteken eljuttatott 
közleménye szerint a levélben 
az államtitkár úgy fogalmazott: 
az idei év a kialakult járvány-
helyzet miatt eltért az eddigi 
tanévektől, hiszen hosszú, 
megpróbáltatásokkal teli 
időszak után a pedagógusok, a 
diákok és a szülők most szep-
temberben találkozhatnak újra 
az iskola falain belül. Kiemelte: 
a nemzet olyan, mint a család, 
amelyet a tagjai tartanak ösz-
sze. Közös érdemünk, hogy ezt 
a családot a járványhelyzetben 
sem hagytuk széthullani – írta. 
Kitért arra is: nincs olyan te-
lepülése, közössége nemze-
tünknek, amelyhez az elmúlt 
tíz évben valamilyen módon az 
anyaország ne jutott volna el.
 

Megbukhat a kormány
Ma dől el, hogy a kormány 
megbukik, vagy talpon marad, 
miután a parlament két háza 
szavaz a Szociáldemokrata 
Párt (PSD) által a Ludovic Orban 
vezette kisebbségi, nemzeti 
liberális párti kabinet ellen 
benyújtott bizalmatlansági 
indítványról. Annyi tudható, 
hogy a PSD mellett korábbi 
koalíciós partnere, a Liberáli-
sok és Demokraták Szövetsége 
(ALDE) is támogatja a kormány-
buktató indítványt, és a Victor 
Ponta volt PSD-s miniszterelnök 
vezette Pro Románia is hajlik az 
indítvány megszavazására.

• RÖVIDEN 

Az EMSZ sajtóirodájának tájékoz-
tatása szerint a kampányindítón 

Mezei János, az MPP elnöke kijelen-
tette, a szövetségben a jelöltállítás 
során tanúbizonyságot tettek arról, 

hogy a 2020. januárjában 
létrehozott szövetség tag-
pártjainak nem a politikai 
pozíciók fontosak, hanem a 
közösségi képviselet meg-
erősítése. Az EMSZ társel-

nöke szerint Hargita megye 
megújulhat, illetve véget vethetnek 
„a megtévesztésnek és az álszent po-
litikának” a megmérettetésen. „Eljött 
az ideje a korrekt megvalósításoknak 
és az összefogásnak” – tette hozzá 

az elnök. Csomortányi István, az Er-
délyi Magyar Néppárt vezetője úgy 
vélekedett, az elmúlt időszak par-
lamenti magyarellenességéből és a 
Hargita megyei területvesztésekből is 
érezhető, hogy az erdélyi magyarság 
korszakhatárhoz érkezett: 2020-ban 
véget ér a „neptuni korszak”. Sajná-
latosnak nevezte, hogy ennek a kor-
szaknak nem az erdélyi magyarok, 
hanem a román állampolitika vetett 
véget. „Bukarest elérte a stratégiai 
céljait, az úgynevezett nyugati világ 
»jó tanulója«, az EU és a NATO tagja, 
ezért senki sem kéri számon rajtuk az 
emberi jogokat” – jelentette ki Cso-
mortányi. Az EMSZ néppárti társelnö-

ke úgy vélte, az erdélyi magyaroknak 
el kell jutniuk a „valódi pluralizmus-
hoz”. Csomortányi István szerint erre 
azért is szükség van, mert az elmúlt 
30 évben a magyar közösség nem érte 
el egyetlen stratégiai célját sem: nem 
szerezte vissza az autonómiáját, sem 
az oktatási hálózatát, továbbá Erdély 
magyarlakta térségeiben a leggyen-
gébb az életszínvonal.

Az autonomisták tábora

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács elnöke kijelentette, a je-
lenlévő pártok büszkén mondhatják, 
hogy az autonomisták táborába tartoz-
nak, olyan személyek alkotják, akik az 
első agyagfalvi nemzetgyűlés „évszá-
zados távlatából” sem mondtak le az 
önrendelkezésről. „Békés honvédel-

münk és önvédelmünk legfontosabb 
intézményes eszközének tartjuk az 
autonómiát” – mutatott rá Tőkés, aki 
úgy vélte, az „új magyar egységben” 
a pártérdeket felülírta a nemzeti érdek 
iránti elkötelezettség. „Sajnos még 
mindig híjával van az egység, mert 
hárompárti együttműködésre gondol-
tunk, beleértve az RMDSZ-t is, de nem 
találunk partnerre” – összegzett.

Szimbolikus helyszínen vágott neki a választási kampánynak az EMSZ
• Az 1848-as székely nemzetgyűlés agyagfalvi emlékmű-
vénél tartotta Hargita megyei kampányindítóját szomba-
ton az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ). A székely önkor-
mányzatisági eszme kiemelkedő történelmi helyszínén a 
Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt vezetői, 
az önkormányzati választásokra készülő több száz jelölt, 
valamint helyi érdeklődők vettek részt.

Kampány, óvintézkedések közepette
A koronavírus-világjárvány miatti óvintézkedések jegyé-
ben, számos korlátozás mellett kezdődött el pénteken a 
szeptember 27-ére kitűzött önkormányzati választások 
kampánya. A kampányidőszak 30 napos, és szeptem-
ber 26-án, szombaton reggel 7 órakor zárul. A kormány 
az utolsó pillanatban, csütörtökön este fogadta el a 
kampány idején érvényes járványügyi óvintézkedéseket. 
Ezek szerint mind a jelöltek, mind támogatóik számára 
kötelező lesz a védőmaszk viselése a szabadtéri kam-
pányrendezvényeken és a kopogtatós kampány során is. 
A zárt térben zajló kampányrendezvényeken legfeljebb 
50, a szabadtéri eseményeken pedig maximum 100 sze-
mély vehet majd részt, és minden rendezvényen kötelező 

lesz a maszkviselés, a biztonságos távolság betartása és 
a kézfertőtlenítés. Kötelező az egyméteres védőtávolság 
megtartása az eseményen részt vevők között, akkor is, ha 
a rendezvény utcán zajlik, vagy kopogtatós (door-to-door) 
kampányakcióról van szó. A szabadtéri kampányrendez-
vényeken személyenként 4 négyzetméternyi felületet kell 
biztosítani. A törvény azt is előírja, hogy a polgármeste-
reknek kötelességük kijelölni a plakátolóhelyeket, ugyan-
akkor minden párt és választási szövetség egyetlen, 
legtöbb 500 mm x 350 mm-es plakátot helyezhet el egy 
pannón. Tiltja a törvény az olyan választási plakátokat, 
amelyek színkombinációja vagy más grafikai elemei 
Románia vagy más állam nemzeti szimbólumait idézik.




