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A kolozsvári magyar egyetemi hallgatók egyesületének megalapítására irányuló első 
kezdeményezések azután jelentkeztek, hogy az erdélyi magyar ifjúság nagyobb számban 
jelent meg a város egyetemén. A fiatalság első pillanattól fontosnak látta, hogy szellemi és 
anyagi érdekvédelme intézményes kiépítésére faji alapon szervezkedjen. A román egyetemen 
hivatalosan elismert diákegyesület alakítását az a tény is szükségessé tette, hogy az ifjúság egy 
része korábban kizárólag állami középiskolában tanult – ők az egyetemen is alig kapcsolódtak 
be a felekezeti ifjúsági mozgalmak tevékenységébe. Másrészt a diáksegélyezés kérdése is 
egységesebb megoldást nyerhetett volna. „A különböző felekezetű egyetemi hallgatóknak egy 
faji alapon szervezett egyesületbe való összehozása pedig az észrevétlenül emelkedett, de 
feltétlenül fennálló válaszfalaknak a vérségi kapocs erejével való ledöntését és a teljes 
érdekazonosság felismerését biztosította volna” – jegyezte meg Vargha Lajos egyik 
visszatekintő írásában.2  
A magyar diákszervezet létrehozására irányuló első – és igen erőtlen – kísérlet 1925-ben volt, 
és minden visszhang nélkül maradt. Egyetlen eredménye az egyesületi gondolat elindítása 
lett, ami továbbra is foglalkoztatta az ifjúságot. A második kísérlet 1927-ben történt. Ekkor – 
tanulva abból, hogy a korábbi próbálkozás azért akadt el, mert az egyetemi szabályzat nem 
adott lehetőséget a faji alapon való szervezkedésre – összetételében ugyanolyan, de nevében 
inkább tudományos egyesület alapítását tervezte a diákság. Ez az egyesület a Kőrösi Csoma 
Sándor nevet viselte volna, és célkitűzéseiben a diákság összes problémáinak felölelésére 
törekedett. „Az 1927-es ifjúság nagy terve ez. Nem pusztán érdekvédelmi szándék, hisz a 
lelkes fiatalok így szimbolizálnak: ’A nagy székely kutatónak emlékére, aki akarattal és 
tudással   magára   hagyottan  is  tudott  nagy   és   maradandó   eredményeket   elérni.’”3    A 
megvalósulásig ez a terv sem jutott el. 1929-ben újabb kísérlet történt. Ekkor ismét egy faji 
jellegű egyesület létrehozását tervezték az alapítók, a Kolozsvári Egyetem Magyar Hallgatói 
Egyesülete névvel. Az engedélyezéssel kapcsolatos előzetes tájékozódásra kiküldött diákokkal 
azonban az akkori rektor közölte, hogy az egyetemi szabályok nem nyújtanak lehetőséget egy 
ilyen egyesület alakítására, és egy regionális alapon szervezendő egyesület lehetőségére hívta 
fel a küldöttek figyelmét. Ezt az ötletet az ifjúság egy része fel is karolta és megkísérelte egy 
                                                 
1 MIKÓ Imre, Huszonkét év, Budapest, 1941, 189. 
2 VARGHA Lajos, Az egyetemi év elején, in Erdélyi Fiatalok, 1938. 3–4. sz. 6. 
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Székelység és Vidéke címet viselő egyesület alapítását. Ezt a formát azonban a diákság többsége 
nem találta megfelelőnek, mert attól tartott, hogy ez a megszorított keret nem megfelelő a 
nem székely megyék területéről származó diákság részére.4 
Az előbbi kísérletek alapján a készülő főiskolai törvényre való tekintettel az ifjúság 
elhatározta, hogy kéréssel fordul az illetékesekhez: fogalmazzák úgy meg a törvényt, hogy az 
nyújtson lehetőséget a diákság faji alapon való szerveződéséhez. Egyidejűleg megkezdték a 
Kolozsvári Magyar Egyetemi Hallgatók Egyesületének (a KMEHE-nek) alapítási munkálatait, sőt a 
rektorátus engedélyével elnököt és tisztikart is választottak. A főiskolai törvény meghozatala 
azonban késett, de közben az egyetemi tanács letárgyalta a diákság engedélyezés iránt beadott 
kérését, és újra elutasította azt. 

Ilyen előzmények után alakult meg 1930-ban az ismét tudományos jellegről árulkodó 
Erdélyi Egyetemi Hallgatók Bolyai Művelődési Köre. A Bolyai Kör vezetősége az alapszabály mellé 
százötven paragrafusból álló, 423 aláírással ellátott ügyrendet is készített és terjesztett a 
felsőbb szervek elé. A magyar diákegyesület céljai között a román egyetemi hallgatókkal való 
kapcsolat felvételét és egymás ifjúsági és nemzeti kérdéseinek megismertetését is említették.5 
A jóváhagyás reményében a kör két közgyűlést is szervezett Vargha Lajos választott elnök, 
valamint Szász Tibor, Asztalos Sándor, Fekete János, László Ferenc, Mikó Imre, Csákány Béla, 
Hegedűs Sándor vezetőségi tagok részvételével. Ez a kör már hosszabb életű volt, mert 
majdnem két évig működött, működése azonban kizárólag az egyetemi tanácstól való 
elismertetésének kieszközlésére korlátozódott, mégis be kellett szüntetni, mert elismerést ezt 
sem nyert. „A Kolozsvári Magyar Egyetemi Hallgatók Egyesületének terve főiskolás 
ifjúságunk nagy-nagy szándéka, mely azonban soha meg nem valósul külső tényezők 
ellenállása folytán, s végleg megsemmisül 1930–31 folyamán a Bolyai Művelődési Kör 
vigasztalásul létrehozott, de jóváhagyást szintén sohasem nyert szervezetében és szervezeti 
szabályaiban” – jegyezte le Venczel József 1935-ben.6 Sőt később rendeletileg eltiltották a 
diákságot a nemzeti alapon való szervezkedéstől, és így „Nagy-Románia” egész fennállása 
alatt a magyar egyetemi hallgatókat összefogó magyar diákegyesület sehol sem létezett.7  

1937-ben egy törvényrendelettel aztán a főiskolás hallgatók vagy főiskolás egyesületek 
segélyezését is megtiltották.8 Gál Kelemen beszámol az egyetemek autonómiájával kapcsolatos 

                                                 
4 Ekkor már a magyar diákok minden bizalmukat elveszítették a román egyetem vezetőségében. A felajánlást 
azért is elutasították, mert attól tartottak, hogy az ilyenfajta javaslattal a magyar diákság megosztására törekszik a 
román egyetem.   
5 Lásd a mellékletet.  
6 VENCZEL József, Főiskolás mozgalmaink közszelleme, in Erdélyi Tudósító 1935. november, 403–408. 
7 Ezzel szemben a dualizmus idején a Budapesten tanuló román diákok a Petru Maior Diákegyesületbe 
tömörültek, szabadon szervezkedtek és szabadon fejlesztették román nemzeti érzéseiket.  
8„Egyetlen állami, megyei vagy községi hatóság sem hozhat semmiféle, a főiskolás élettel kapcsolatos 
intézkedést az egyetem vagy a nemzetnevelésügyi minisztérium vezető szerveinek előzetes véleménye nélkül” – 
olvassuk az egyetemi oktatás törvényének egyes rendelkezéseit kibővítő törvény 20. paragrafusában, mely a 
Hivatalos Közlöny 1937. március 24-i 69. számának első részében jelent meg. (A megfelelő részek magyar 
fordítását az Erdélyi Fiatalok 1938. 3–4. száma a 7. oldalon közli.) Ugyanez a törvény a következőkről 
rendelkezett még: „A hallgatóknak meg van tiltva, hogy politikai pártoknak vagy politikai egyesületeknek tagjai 
legyenek, és hogy politikai természetű megnyilatkozásokban és mozgalmakban részt vegyenek. Azokat, akik 



– a Iorga-kormány idején lezajlott – parlamenti vitáról: Sándor József szenátor a magyarok 
nevében kérte, hogy ismerjék el a kisebbségek főiskolák felállításához való jogát; kérte, hogy 
a kolozsvári egyetemen párhuzamos magyar fakultásokat létesítsenek, a bukarestin tanszéket 
állítsanak fel a magyar nyelv- és irodalom számára, a kolozsvárin lektori állást szervezzenek a 
magyar nyelvészetnek, a magyar történelem és művelődéstörténet számára pedig tanszéket 
szervezzenek. Kérte a numerus clausus megszűntetését, és kérte az egyetemi ifjúság faji 
alapon való egyesületekbe tömörülése megengedését. A szenátus viszont sorozatosan 
minden kérést visszautasított.9  

A magyar diákegyesületek alapításának megtiltása ellen több román értelmiségi is 
tiltakozott. Pop Ghiţa (miniszterhelyettes a Maniu-kormány idején) 1932-ben nyíltan elítélte a 
magyar diákegyesület megalakulásának akadályozását. Szembefordult Nicolae Iorga 
miniszterelnökkel, aki a kolozsvári román egyetem vezetőségével egyetértésben elutasította a 
magyar diákság szervezkedési kérését.10 Pop Ghiţa így védte a magyar kérést: 
„Kötelességmulasztásnak tartanám a magam részéről, ha nem mutatnék rá néhány sorban 
arra, milyen téves volt a miniszterelnöknek a szenátusban kifejtett elmélete, melyben a 
kisebbségi diákegyesületek megalakítása ellen foglalt állást.  
Szükségesnek tartom már eleve kijelenteni, hogy nem holmi ellenségeskedés sugalmazta 
nekem ezt a cikket. A kisebbségi probléma sokkal fontosabb és szövevényesebb, semhogy 
céltalan pártharcok játékszeréül szolgáljon. Mindettől eltekintve, bármilyen is legyen Iorga 
professzor pillanatnyi pártállása, méltán elvárhatja, hogy ne tévesszük össze az útszéli 
nacionalistákkal.  

Noha éppen Iorga volt a háború előtti román nacionalizmus elméleti és gyakorlati 
terjesztője, maga nem esett a háború utáni felszínes és hangoskodó nacionalisták ama 
hibájába, hogy ugyanabban az ellenséges hangnemben folytassa a harcot azok ellen a 
nemzetek ellen, amelyekkel előbb politikai, később katonai téren kellett megküzdenünk 
nemzeti szabadságunk kivívása érdekében. 
Mikor őszintén értékelem Iorgának ezt a magatartását, csodálkozással látom azt a 
visszautasítást, amellyel Sándor József szenátornak a kisebbségi diákegyesületek engedélyezése 
érdekében előterjesztett kérését fogadta.  

                                                                                                                                                 
ellenszegülnek ezeknek a rendelkezéseknek, az egyetemek rektorai exmatrikulálni fogják. A főiskolás 
egyesületeknek csupán olyan hallgatók lehetnek tagjai, akik az egyetemen egy fakultásra a törvényes látogatási 
időre beiratkoztak. Az egyetem kötelékébe tartozás egész ideje alatt, akár a licenta, akár a doktorátus 
megszerzése végett hallgatják az előadásokat, a hallgatóknak nincs joguk részt venni más főiskolás 
egyesületekben, mint az Egyetemi Szenátus által jóváhagyottakban, melyek a Rektor ellenőrzése alatt állanak. A 
főiskolai hallgatók érdekeit és főiskolai kívánságait csak a törvényesen megalakult főiskolás egyesületek 
képviselhetik és tarthatják fenn egyetemi hatóságok előtt és az ő közvetítésükkel vagy jóváhagyásukkal az állam, 
megye és község hatóságai előtt. [...] A hallgatók politikai és társadalmi természetű igényléseinek megoldása nem 
tartozik az egyetemek hatáskörébe.” (15. §.) 
9 Vö.: GÁL Kelemen, Iorga oktatási törvényei, in Erdélyi Múzeum, 1931. 7–9. sz. 283. 
10 Figyelemre méltó Iorga professzor pálfordulása: korábban még a magyar egyetem mellett állt ki, néhány évvel 
később pedig a román egyetemen szervezendő magyar diákegyesületek ellen is tiltakozott. 



Nem itt a helye, hogy a nemzeti kisebbségi alapon történő általános szövetkezési szabadság 
elméletét fejtegessem, miután ezt a jogot csaknem valamennyi állam elismerte. Ebből az 
általános jogból következik a kisebbségi diákság számára is az a lehetőség, hogy nemzetiségi 
alapon egyesületeket alkothasson. Ha az egyetem kebelébe nem tartozó kisebbségi 
polgároknak szabad gazdasági, szakmai, közművelődési, tudományos, sőt politikai 
egyesületekbe is tömörülniük, s azt nem is mulasztják el, mert pártjaik hivatalosan letett 
listával szerepelnek a választásokon, s jelöltjeik a parlamentbe is bejutnak, képtelenség és 
értelmetlenség, hogy egyedül csak az egyetem képezzen kivételt. Amikor néhány évvel ezelőtt 
a kolozsvári egyetem határozati úton eltiltotta a magyar egyetemi ifjúság nemzeti alapon való 
szervezkedését, alig tudtam elhinni, hogy a magyar elnyomatás iskolájában megpróbált erdélyi 
tanárok ekkora hibába essenek. Bármennyire is erős ez a kifejezés, egyenesen szörnyűségnek 
tetszett előttem.  

A diákegyesületeknek nincs és nem is lehet politikai jellegük. Csak közművelődési, nevelési és 
bajtársi céljaik vannak. A kisebbségi diákot nem lehet eltiltani irodalmának és kultúrájának 
művelődésétől, attól, hogy a román diák módjára irodalmi és tudományos egyesületekben 
képezze magát, ami végülis a diákság igazi hivatása. Nem kényszeríthető arra, hogy román 
egyesületbe iratkozzék, s tiszta román környezetben éljen, hacsak nem érzi ennek őszinte 
szükségét. A dolog még súlyosabb jelleget ölt, ha bebizonyosodik az, amit a Dimineaţa 
állított a minap, hogy a román egyesületek elutasítják a beiratkozni óhajtó kisebbségi 
diákokat. Vajon okos és megfontolt-e, hogy az erdélyi, vagy besszarábiai kisebbségi diákban 
felébresszük az üldözöttség és jogfosztottság érzését? És ha egy napon titkos kisebbségi 
diákszervezeteket lepleznénk le, vajon nem tehetnénk-e szemrehányásokat magunknak, ha a 
kisebbségi diákok arra a látszatra hivatkoznának, hogy a mi politikánk kényszerítette őket a 
téves útra? Nem volna-e jobb, ha engedélyeznénk az ilyen egyesületeket, amelyek 
törvényesen működve bármikor ellenőrizhetők, mintsem olyan földalatti alakulatok 
keletkezését segítsük elő, melyek ellenőrzés nélkül működnek, s így könnyen veszélyes 
politikai irányzatok lejtőjére kerülhetnek? 

De térjünk át az elvi jellegű vitákról a tettek mezejére. Bírálóink, akik állandóan azt vetik 
a szemünkre, hogy védjük a kisebbségeket, többnyire ugyanazzal az érvvel akarnak minket 
lefegyverezni. A múltat hánytorgatják és diadalmasan kérdezik, hogy a magyarok jobban 
bántak-e velünk az egyesülés előtt, nem üldözték-e eleget a román nyelvet? Érvelésük nem 
állja meg a helyét, mert a régi magyar uralom alatt elkövetett hibák nem szolgálhatnak az új 
román uralom hibáinak mentségére. 
A jelen esetben érvelésük azért is helytelen, mert tájékozatlanságon alapszik. Ausztria-
Magyarországon ugyanis a nemzetiségi alapon álló diákszervezetek szabadon működhettek. 
Az egyesülésig sok törvényesen engedélyezett román diákegyesület működött, így Grazban a 
Carmen Sylva, Bécsben a România Jună, Budapesten a Petru Maior, nem is beszélve a számos 
csernovici román diákegyesületről. A kolozsvári román egyetemen működő Iulia román 
diákegyesületet 1896-ban oszlatták fel, ha nem tévedek, a kolozsvári magyar egyetem 
soviniszta vezetőségének hamis és rosszakaratú vádjai alapján… 



Befejezésül engedtessék meg nekem, hogy megfogalmazzam a román állam kisebbségi 
politikájának alapelvét: a kisebbségi kérdés bőséges komplexumának egyetlen pontján sem 
szabad rosszabb bánásmódot bevezetnünk, mint amilyenben az egyesülésig az illető 
tartományokban részünk volt. Másodsorban: az egykor elnyomott románoknak adott jogokat 
nem szabad jelenlegi kisebbségeink számára maximumnak tekintenünk, csupán egy minimális 
tény- és jogállapotnak; inkább több jogot adjunk nekik, mint kevesebbet annál, amit 
szolgaságunk idején magunk elvégeztünk.  
Nem hiszem, hogy a miniszterelnök úrnak ellenvetései lehetnek elemi elvekkel szemben és 
ezért bízom abban, hogy lojalitása és jóakarata megtalálja a módot a hiba helyrehozatalára.”11 

1939. október 19-én újabb rendelettörvény jelent meg a Hivatalos Közlönyben, amely 
elrendelte az összes romániai főiskolások egy közös, Nemzeti Diákarcvonal nevű szervezetbe 
való tömörítését. A szervezetbe lépéskor a tagok esküt tettek le. A kolozsvári diákok 1940 
februárjában csatlakoztak a Diákarcvonalhoz. Az általános elv alapján a magyar főiskolások is 
tagjai lettek a királyi diktatúra által kierőltetett szervezetnek, de azon belül semmilyen 
említésre méltó tevékenységük nem volt.12  

Magyar alapon működő egyetemi diákegyesület híján a magyar egyetemi hallgatók 
különféle egyházi egyesületekben fejtettek ki önképző és közművelődési tevékenységet. 
Ezzel pedig csak a román egyetem járt rosszul, hiszen az ilyenfajta munkálkodás már teljesen 
kívül esett az egyetemi vezetőség ellenőrző hatáskörén. Ilyen módon a magyarok – a 

                                                 
11 Román nyelven megjelent a Bukarestben szerkesztett Adevărul 1932. március 15-iki számában. A cikk magyar 
szövegét közli ÜRMÖSI-MAUER Béla, Kisebbségi kérdések, Cluj–Kolozsvár, 1937, 102–115. 
12 A törvény fontosabb cikkelyeit az Erdélyi Fiatalok 1940-ben megjelent első száma közli (8. oldal): „1. cikk. A 
román egyetemi hallgatók szellemi, erkölcsi, és testi erejének megszilárdítása, valamint munkájuk fegyelmezett 
elvégzésének érdekében az összes egyetemi hallgatók és a romániai főiskolák hallgatói beszervezendők a 
Nemzeti Diákarcvonalba.  
2. cikk. A Nemzeti Diákarcvonal nemzetnevelési, kulturális és társadalmi szervezet, amelynek tagja minden 
főiskolás tanulmányai elvégzésének egész időtartamára.  
3. cikk. A Nemzeti Diákarcvonal célja, hogy tagjaiban fejlessze a haza és király iránti szeretetet, a nemzeti 
szolidaritás érzését, az áldozatkészséget, a kötelességteljesítést, a pontosságot, valamint a becsületérzést.  
4. cikk. A Diákarcvonalat alkotó egységek a következők: a) a legfőbb parancsnokság, b) a főiskolás divízió, c) a 
kohorsz és d) a centurió.  
6-7-8. cikk. A divízió magába foglalja az összes egyetemeket és főiskolákat.  – A kohorszok az egyes főiskolákat, 
a centurió, a centurió megfelel a fakultásnak.  
12. cikk. Minden centurió köteles megszervezni: a) a sport szakosztályt, amelynek tagjai az összes kohorszok és 
centuriók külön irányítás alatt, b) és az énekkarral, zenekarral rendelkező zenei szakosztályt, amelyet a fent 
említett módon szerveznek meg a zeneakadémia egy tanára, egy növendéke, vagy valamelyik zeneakadémiai 
diplomával rendelkező egyén vezetése alatt.  
14 cikk. Minden centurió köteles a 12. és 13. cikk által előírt szakosztályok mellett egy tudományos szakosztályt 
is szervezni. Ezt a szakosztályt a dékán által kijelölt tanár vezeti, karöltve a centurió parancsnokával és az általa 
kinevezett diáktitkárokkal. 19. cikk. A tudományos szakosztály teljes mértékben tevékenyen támogatja az 
egyetem szakelőadásait. Ez helyettesíti a jelenlegi diákegyesületeket és szolgálja a főiskolások szakoktatásait. 20. 
cikk. Minden egyetemi hallgató köteles beiratkozni legalább egy szakosztályba. 23. cikk. A Nemzeti 
Diákarcvonal minden tagjára nézve kötelező a kifogástalan viselkedés és a példás magaviselet, úgy az 
egyetemen, valamint a társadalomban. A Diákarcvonalból való kizárás az egyetemről való kizárást vonja maga 
után.” 



hivatalos diákegyesületen belül nehezen elkerülhető – politizálástól is távolmaradtak.13 A 
református diákok az 1921-ben megalakított Ifjúsági Keresztyén Egyletben (IKE), az unitáriusok 
az 1927-ben újjászervezett Dávid Ferenc Egyletben, a római katolikusok pedig a Népszövetség 
keretében szintén 1927-ben megalakított Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szakosztályában 
(később Majláth-Körben), illetve a mindegyik felekezetnél létező nőszövetség keretén belül 
tevékenykedtek. „Itt leszögezhetjük, hogy ezek a felekezeti alapon beszervezett főiskolai 
egyesületek indulásuktól fogva világnézeti mozgalmat akartak. S úgy látjuk, hogy a közös 
összefogó erő épp ebben a világnézeti erőben rejlik. A keresztény világnézet ez, amelynek 
építő hivatása ugyan csak jóval később, három-négy év múlva öntudatosodik programmá, de 
elhatározó befolyása már ebben az időben is nyilvánvalóan érezteti hatását” – fogalmazott 
Venczel József 1933-ban.14  

Ugyancsak az egyházak támogatásával jött létre 1928-ban a Kolozsvári Magyar Egyetemi 
Hallgatók Szemináriuma, mely hiánypótló tevékenységet vállalt a magyar diákok érdekében. A 
Szeminárium életét a katolikus György Lajos irányította; e szellemi műhely munkája több 
ponton egybeforrt a majdnem egyidejűleg megalakult és szintén értékes tevékenységet kifejtő 
katolikus főiskolai szervezet, illetve más katolikus intézmények munkájával.  

Az első felekezetek feletti ifjúsági fórumot a szegedi tanulmányok után hazatérő Jancsó 
Béla alapította meg 1929-ben Székelyek Kolozsvári Társaságának Főiskolás Tagozata néven, majd 
a következő évben – ugyancsak felekezet feletti összefogással – az Erdélyi Fiatalok című 
főiskolás lapot és annak ifjúsági mozgalmát hívta életbe László Dezsővel, Balázs Ferenccel, 
Debreczeni Lászlóval és Bíró Sándorral. Az indítók szándéka szerint a havilap az erdélyi magyar 
ifjúság közös céljait kívánta támogatni olyan módon, hogy közben tiszteletben tartotta és 
támogatta a felekezeti, társadalmi, művelődési és más alapon szervezett csoportosulások 
autonómiáját, önszervező tevékenységét. A folyóirat Egyesületi Élet című rovatában 
rendszeresen tudósítottak a három felekezeti egyesület munkájáról, azután is, hogy a 
harmincas évek elején a katolikusok kiszakadtak az Erdélyi Fiatalok mozgalmából. 

A történelem viharai közben szárnyát bontogató kolozsvári főiskolás fiatalság tehát belső és külső 
harcok mellett szervezte egyesületi életét. Az öntudatosodás, a tisztulás „csatái” voltak ezek, 
amelyek lecsengése után László Dezső 1939-ben így fogalmazott közös erdélyi programot: „A 
megtett úton kemény szellemi harcokat vívtunk a tényekkel, az előttünk járó nemzedékekkel, 
egymással és önmagunkkal. Merjük vallani, hogy a körülöttünk ható tényeket ismerjük; az 
előttünk jártakkal a nemzedéki korlátokon és türelmetlenségeken túl egy nemzetnek tudjuk 

                                                 
13 A magyar hallgatók így – a románokkal ellentétben – nem váltak semmilyen szélsőséges, ultranacionalista, 
politikai mozgalom uszályhordozóivá. (A román egyetemisták közül kerültek ki azok a vasgárdisták, akik 1936 
után nagy erővel fordultak szembe a hivatalos Romániával és a kolozsvári egyetemet alapjaiban megrázták. 1938 
és 1939 folyamán nagy méretű ultranacionalista, antiszemita politikai tűntetéseket rendeztek és nemcsak a 
politikusokat, hanem saját tanáraikat is több ízben megtámadták. 1939-ben az egyetem rektorát az egyik utca 
sarkán meglőtték. A rektor csodával határos módon menekült meg a haláltól. (Vö.: BÍRÓ Sándor, A kolozsvári 
egyetem a román uralom alatt, in Erdély Magyar Egyeteme (szerk. BISZTRAY György, SZABÓ T. Attila, TAMÁS Lajos), 
Kolozsvár, 1941, 305–332.) 
14 VENCZEL József, Az erdélyi magyar főiskolai ifjúság mozgalmának kibontakozása, in Magyar Kisebbség, 1933. 3–4. sz. 
101. 



magunkat, híd vagyunk, amely összeköti az előttünk járt nemzedékeket az utánunk jövő 
ifjúsággal; a tények sürgető parancsa és népünk kiáltó szükségei ösztönös erővel sodortak 
bennünket a közös munka medrébe. Nem arra nézünk, amiben eddig különböztünk 
egymástól, hanem arra, amiben ma egyek vagyunk. Ebben a magatartásunkban megbékélést 
hirdető példát akarunk mutatni minden erdélyi magyarnak.”15 
 
Melléklet: 
 

A kolozsvári Tudományegyetem magyar hallgatóinak emlékirata16 
 
 Március hó 16-án a kolozsvári I. Ferdinánd Király Tudományegyetem hallgatói közül 
mintegy négyszázan, akik magukat a kisebbségi magyar nemzet tagjainak vallják, 
összegyűltek, hogy egy jelentős óhajukat emlékiratba foglalják, ezt aláírják és az egyetem 
rektora elé terjesszék.  

Mikó Imre elnöklése alatt lefolyt tanácskozásunk olyan eredményhez vezetett, 
amelyről Albrecht Dezső, az emlékirat előadója helyesen állapította meg, hogy ez a 
megnyilatkozásuk első öntudatos lépésük kifelé az államhatalom, az egyetem és más fajú 
diáktestvéreik felé.  

Folyóiratunk hasábjain már ismertettük a romániai egyetemek magyar nemzetiségű 
tanulóinak helyzetét és kívánságait. Rámutattunk arra is, mennyire helyes, hogy ifjúságunk 
tudományos készültségét főleg és nagyrészt romániai egyetemeken szerzi meg, hogy így az 
államnyelv tökéletes megismerésével minden életpályán kellőképpen érvényesülhessen.  

Egészen magától értetődőnek tartjuk tehát, hogy amikor immár a kolozsvári 
Tudományegyetem hallgatóinak egyötöde a kisebbségi magyar nemzet tagja, ifjúságunk faji 
alapon is szervezkedni kíván és ennek érdekében az alább közölt emlékiratot juttatta az 
egyetem rektora elé: 
 
Magnifice Rector! 
Mélyen Tisztelt Egyetemi Tanács! 
A kolozsvári I. Ferdinánd Király Tudományegyetemen évről-évre növekedik a magyar 
nemzetiségű hallgatók száma. Míg az 1919/20. egyetemi évben az egyetem hallgatóinak csak 
4%-át tették ki a magyar hallgatók, az 1928/29. egyetemi évben számuk már elérte az 
összhallgatók 19%-át, a jelen egyetemi évben pedig hozzávetőlegesen a 20%-át is 
meghaladja. Ezt a növekedést nemcsak mi, hanem az egyetem tanári karának egyik nagynevű 
tagja, dr. Onisifor Ghibu professzor is megállapította Universitatea Daciei Superioare című 
munkájában. Ez a számarány valószínűleg állandósul annak a gondolatmenetnek 

                                                 
15 LÁSZLÓ Dezső, Nemzedéki vallomás, in LÁSZLÓ Dezső, A kisebbségi élet ajándékai, Kolozsvár, 1997, 
69.  
16 Az emlékiratot a Magyar Kisebbség 1930/7. száma a 253-259. oldalakon közölte.  



következményeként, mely mind erősebben érzett földhözkötöttségünkben gyökerezik és 
amelynek  végső  kifejlése  az  a  ma már mindenki által elismert tény, hogy lehetünk az állam 
értékes, becsületes és dolgos polgárai nemzetiségünk hiánynélküli fenntartása mellett is. 
Ennek az elgondolásnak külső jelét adták a középiskolát végzett magyar ifjak akkor, amikor 
ahelyett, hogy külföldi egyetemeket kerestek volna továbbtanulás céljából, úgy döntöttek, 
hogy itt maradnak, és mint faji életünk egy újonnan kezdődő, történelmi periódusának 
előharcosai kapcsolatot keresnek a többségi néppel, megismervén annak kultúráját, nyelvét és 
hagyományait, hogy ezáltal nemcsak akarjanak, hanem tudjanak is dolgozni népük, államuk 
és egy tisztultabb emberiség érdekében. Ez az elhatározás az egyetem tanári karának csak a 
tudomány tisztultabb nézőszögéből elbíráló felfogásával találkozott, mely az egyetem falai 
közé sohasem engedte sem a sovinizmus, sem egyéb elfogultságok zavaró túlzásait 
beférkőzni és ezzel a tudás méltóságának és az egyetem tanári kara által az állam keretében 
elfoglalt legelőkelőbb szellemi pozíció kívánalmainak tett eleget.  
 Hisszük tehát, hogy ez a felfogásbeli emelkedettség fogja a Magnificus Rector Úr és a 
Mélyen Tisztelt Egyetemi Tanács belátását vezérelni az alább kifejtendők elbírálásánál. 
 Az utóbbi években a magyar nemzetiségű egyetemi hallgatók számának 
növekedésével természetszerűleg többször felvetődött e hallgatók szervezkedésének, illetve 
egyesületbe való tömörülésének kérdése. Minden ilyen irányú szervezkedés természetszerűleg 
valamilyen cél érdekében történik, melynek lényeges feltétele az, hogy egyrészt ne sértse az 
anyaintézet vagy ezen túl az állam érdekeit, másrészt, hogy e cél föltétlenül magyarázza az 
egyesület szükségességét is. Ami a fenti feltételt illeti, az kétségtelenül megvan, mert a faji, 
illetve nemzeti alapon való szervezkedés nem sérti, mert nem sértheti az állam semmiféle 
érdekét akkor, amikor ezeknek a fajoknak létezését és nemzeti mivoltunk csorbítatlan 
megtartását az állam keretén belül úgy nemzetközi szerződések, mint az állami törvényhozás 
és országunk alaptörvényei is egyaránt elismerik. Hogy pedig a magyar egyetemi hallgatók 
szervezkedésének célja magában rejti a szervezkedés szükségességét is, ez az alábbi 
részletezésből tűnik ki. 
 Egy faji alapon álló magyar diákegyesület megalakítását elhatározóan sürgetik a 
magyar egyetemi ifjúságnak úgy szellemi, mint anyagi érdekei. Ezen elsőrendű érdekek, 
melyek az egyesület működésének keretében nyernének kielégítést, a következők:  
1. Tanulmányaikban szűkös anyagi körülményeik miatt akadályozott magyar diáktársaink 

segélyezése.  
2. Kulturális ismereteink bővítése önképzés és szemináriumok útján. 
3. Román diáktársainkkal eddig egyénenként fennálló jó viszony öntudatosítása, elmélyítése 

és kollektívvé tétele egymás problémáinak megismerése, kölcsönös megtárgyalása és 
egymás kultúrájának közelebb hozása által.  
A jelenlegi Egyetemi Szabályzat 27 §-ban felsorolt négy egyesülési forma közül egy sem 
alkalmas ezen érdekek hiány nélküli kielégítésére. Eltekintve attól, hogy az egyetemen ez 
idő szerint fennálló egyesületek maguk is csak tagolásai egy összefogó, lényegileg román 
alapon nyugvó szervezettségnek, az azokba való beleolvadás nemcsak hogy faji 



egyéniségünk részleges feladásával járna, hanem a fennebb kifejtett program 
megvalósítása elé is majdnem leküzdhetetlen akadályokat gördítene. Ugyanis sem a 
fakultásonkénti, sem a sportegyesületek már csak természetüknél fogva sem képezhetik 
egységes alapját egy átfogó, mindezeket az igényeket teljes egészükben kielégítő 
alakulásnak. Egyedül a vidékenként való szervezkedés nyújtana bizonyos 
megkerülésekkel ilyen alapot, de a szervezkedési lehetőségek itt sem volnának 
kielégítőek, ha nem is tekintenők azt, hogy a magyar ifjúság semminemű megkerülést 
nem tart összeegyeztethetőnek a megalakítandó egyesület céljával.  
 Ily irányú, jóllehet kimondottan kulturális és politikától mentes faji alapon való 
szervezkedésnek, amint már említettük, eleve útját állja a Monitorul Oficial 1923. május 
13-i számában közzétett Egyetemi Szabályzat 27. §-a, mely midőn részletezve felsorolja 
az egyetemi ifjúság szervezkedésének lehetséges kereteit, ezek között a faji alapon való 
szervezkedést nem említi, bár kifejezetten nem is tiltja azt. A Szabályzat alkotóinak 
figyelmét valószínűleg kikerülte a faji, illetve nemzetkulturális alapon való szervezkedés 
lehetősége és szükségessége, amit az tesz érthetővé, hogy amint mér előbb említettük, a 
romániai egyetemeken és így a kolozsvárin is a Szabályzat megalkotása idején még a 
magyar nemzetiségű s általában kisebbségi hallgatók száma elenyészően csekély volt. Így 
állhatott elő az Egyetemi Szabályzat 27. §-ának ez a hiányossága, mely egyrészt 
ellentétben van az 1923. évi Alkotmány 5. §-ban lefektetett, törvényhozásunk által 
többször is elismert azon elvvel, mely bármilyen nemzetiségű polgárok egyesülési 
lehetőségeire vonatkozik, másrészt ellentétben van a külföldi egyetemeken jelenleg 
érvényben lévő szokásokkal és tényleges állapotokkal. Az európai egyetemek egyikén sem 
találunk hasonló megszorítást, legyen akár nemzeti, akár nemzetiségi államé az egyetem. 
Hiszen Franciaország egyetemein, ahol a faji rétegződés a beözönlő idegen nemzetiségű 
hallgatók révén állt elő, és Csehszlovákia egyetemein is, ahol ez ténylegesen meg van a 
német és más nemzetiségű hallgatók révén, több példáját találjuk a faji alapon való 
szervezkedésnek. Ha nem is említjük a számos német diákegyesületet, a brünni, prágai és 
pozsonyi cseh egyetemek fennhatósága alatt három, nemzetiségi alapon alakult magyar 
diákegyesület (Magyar Akadémikusok Körei) működik, a brünni német műegyetem 
kebelében pedig hasonló alapon létsült már 1919-ben a Corvina magyar diákegyesület. 
Végül legyen szabad a Magnificus Rector Úr és a Mélyen Tisztelt Egyetemi Tanács 
figyelmét felhívni arra az általánosan elismert tényre, hogy Magyarországon a múlt század 
hetvenes éveitől kezdve román faji alapon működhetett Budapesten a Petru Maior 
Egyetemi Olvasókör, melynek vezetésében tevékeny részt vett országunk közéletének 
számos, jelenleg is vezetős szerepet betöltő egyénisége és egyetemünk jelenlegi tanári 
karának több kiváló tagja. A kolozsvári egyetem keretében a Júlia-Olvasókör fejtett ki 
hasonló működést.  
 Mindezeket tekintetbe véve a Magnifcus Rector Úr és a Mélyen Tisztelt Egyetemi 
Tanácshoz fordulunk, kérve, hogy amennyiben ez hatáskörében megtehető, engedélyezze 
egy magyar diákegyesület megalakítását és ha ez nem volna lehetséges, kérjük, hogy az új 



főiskolai törvény tárgyalásánál, illetve az új Egyetemi Szabályzat elkészítésénél, vagy a 
kisebbségi törvény előkészítésénél teljes súlyával hasson oda, hogy ez a kérdés a 
kisebbségi egyenjogúság szellemében oldassék meg egy új szervezkedési alap, a faji, 
illetve nemzetkulturai beiktatása által.  
 Magnificus Rector Úr! 

Mélyen Tisztelt Egyetemi Tanács! 
Amikor a fenti tiszteletteljes kérésünket Önök elé terjesztjük, tesszük ezt a tanítvány 

bizalmával és a magasabb rendű tudományosság mély tiszteletével. Úgy érezzük: az a 
tény, hogy a kolozsvári I. Ferdinánd Király Tudományegyetemen a magyar nemzetiségű 
hallgatók otthonra találtak és nemzetiségük miatt egyebekben korlátozást nem 
szenvedtek, feljogosít minket arra, hogy a Magnificus Rector Úr és Mélyen Tisztelt 
Egyetemi Tanács kérésünket, melyet országunk alaptörvényeire és ekként elismert 
nemzetközileg biztosított jogainkra építünk, méltányolni fogja. Hisszük, hogy a Mélyen 
Tisztelt Egyetemi Tanács bölcs belátással értékelni fogja becsületes igyekezetünket, 
mikor faji szervezkedésünket az egyetem falai között, az egyetem felügyelete alatt akarjuk 
végezni.  

 Az Egyetemi Szabályzat elkészítése az egyetem önkormányzata alapján a négy 
egyetem kiküldötteire vár. Ismerve a kolozsvári I. Ferdinánd Király Tudományegyetem 
tanári karának országunk többi egyetemeivel való viszonyában elfoglalt súlyát és 
tekintélyét, biztosak vagyunk abban, hogy a kolozsvári egyetem tanári karának 
kérésünkkel való jóindulatú azonosítása már önmagában kérésünk kedvező elintézését 
jelenti.  

Magnificenciád és a Mélyen Tisztelt Egyetemi Tanács kedvező válaszát várva, 
maradunk szeretettel:  

Kolozsvár, 1930. március hó 16-án. 
Szabó T. Attila, Kész Antal, Mara Gizella, Ziegler Emil, Macskásy Attila, Nagy Tibor, Kekel 
Béla, Kincses Éva, Szász Tibor, Szegedy Ilona, Demeter Gyula, Vajna Judit, hantos Ilona, 
Dudinszky Erna, Forró Katalin, Kocsis János, Kontz Ernő, Vargha József, Várady Gábor, 
Szabó Zoltán, Bódis Gáspár, Hadnagy Emil, Czettele Károly, Berkovits István, Brády Albert, 
Léderer Cecília, Hevesi László, Lőrincz Albert, Mihályfalvi Miklós, Damin Margit, Csia 
Gabriella, Pávai Vajna Éva, Albrecht Dezső, Szász G. Gerő, Kováts Dénes, Krausz Ottó, 
Fogarasi Géza, Mikó Imre, Pap Zsigmond, Incze Andor, Péterfy Gábor, Irányossy 
Knoblauch Ágoston, Ruttner István, Imecs Márton, Gyulai József, Schneller Zoltán, 
Bardócz Árpád, Bálint Dalma, Petrich György, Jakab Imre, Benedek Géza, Adorjáni Dezső, 
Nagy István, Bulyovszky Mihály, Kocsmár Emma, Kolcsár István, Weinrich Ödön, Jánossy 
Zoltán, Tompa Miklós, Rednik Tamás, Kovács Erzsébet, varga Éva, Taufer Ferenc, 
Weinberger Ernő, Kersztesi József, Séra István, Szakács Mikes Margit, Veress Ferenc, 
Bárány Endre, Molnár Viola, Kröbl Árpád, Brugovitzky József, Bosin Emánuel, Rafain 
Dezső, Baumgarten Sándor, Simon Béla, Kolosy László, Eisenmayer Jenő, Putnoky Ernő, 
Deák Ferenc, Botár Zoltán, György Antal, László Imre, Kegyes Márton, Platz Emil, Gruber 



József, Cselényi Béla, Tuláts György, Fodor Béla, Buzásy Géza, Fodor Lajos, Szabó Katalin, 
Váncza Klára, Molnár János, Horváth Géza, Molnár Gyula, Miklós András, Oberst Zoltán, 
Pálffy Ferenc, Duha Kristóf, Bartha Sándor, Bacsó Géza István, Balogh Pál, Gajzágó 
Kristóf, Kozocsa János, Fekete János, Galbács József, Szilvássy Géza, Jánky János, Papp 
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