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Politikai párt, vagy érdekvédelmi szervezet? Az Erdélyi Párt 1940 és 1944 közötti 

működésének vizsgálati lehetőségei 

 

A legújabb kor történeti kutatásának egyik fontos eleme a politikai élet feltárása és ezen 

belül is a párttörténet. Különösen így van ez kisebbségi helyzetben lévő közösségek esetében, 

ahol a megmaradás alapfeltétele a közösség életében felértékeli a politikai dimenziót. Erdélyben, 

a régió magyarságának összefogására és politikai reprezentációjára, az anyaországtól való 1918–

1920-as elszakadás óta több alkalommal is kísérletet tettek. Ezek ma már ismertek, feltárásuk 

folyamatban van.  

Nem így az Erdélyi Párt 1940 és 1944 közötti működése. E politikai formáció pedig 

igazán alkalmat szolgáltat erre, már csak különleges volta miatt is, hiszen lassanként 

elmondható, hogy az utóbbi egész évszázad egyetlen olyan erdélyi magyar pártja volt ez, amely 

többségi időkben, a Magyarországhoz visszacsatolt Észak-Erdélyben fejtette ki rövid, ám annál 

gyümölcsözőbb tevékenységét. Működésének alig négyéves korszaka volt az egyetlen olyan 

rövid időintervallum az utóbbi száz évben, amikor az erdélyi magyarság, vagy legalábbis annak 

nagyobb része ideiglenesen kikerülhetett a kisebbségi létből és többségi nemzetként 

politizálhatott Észak-Erdélyben. Kuriózum tehát, olyan – a körülmények miatt is – egyedi 

politikai párt, amely bár többségi korszakban alakult meg, mégis működési mechanizmusaiban, 

céljaiban és eszköztárában bizonyos értelemben “kisebbségi” jellegű, az egyszerű 

regionalizmuson ugyanakkor túlmutató politikai faktor volt. Éppen ebből kifolyólag nagyon 

izgalmas téma a nagy létszámú román kisébbséghez való viszonya, a párt nemzetiségi politikája, 

illetve érdekvédelmi szervezetként való működése. Egyebek mellett ennek bemutatására teszek 

kísérletet előadásomban. Úgy vélem, hogy a konferencia egyediség témaköréhez szervesen tud 

illeszkedni ez a téma. 

Az Erdélyi Párt tevékenysége és eredményessége a párt létezésének igencsak rövidre 

szabott négyéves korszaka és az azután bekövetkező kommunizmus négy hosszú évtizedének 

kötelező hallgatása és elhallgatása miatt, ma még jórészt feltáratlan. E politikai formáció 

történeti, de akár politológiai jellegű kutatása pedig igazán aktuális lehet napjainkban. Tervezett 

előadásomban a téma több módszert ötvöző kutatási lehetőségeire is kitérnék. 

Eddigi többéves kutatásaim során a létező szakirodalom (szakkönyvek és tanulmányok) 

mellett, forrásként az Erdélyi Párt kiadványait, a pártra vonatkozó budapesti levéltári fondokat, 

illetve a korabeli erdélyi sajtótermékeket és visszaemlékezéseket használtam fel. Kutatómunkám 

tapasztalatait is megosztanám a hallgatósággal. 


