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SOMAI JÓZSEF

Demeter Béla személye szinte ismeretlen maradt az erdélyi magyar-
ság közélete és szaktudományi múltja iránt érdeklõdõk és a nagyközön-
ség elõtt. Különösen fiataljaink alig, vagy semmit sem tudnak róla, pon-
tosan azért, mert gazdag, tudományos szempontból ma is értéket képvi-
selõ, eredményeket és szempontokat, forrásanyagot és hivatkozási ala-
pot képezõ munkássága, közéleti tevékenysége még távolról sincs feltár-
va. Demeter Béla ízig-vérig erdélyi magyar közéleti szereplõ volt, a ma-
gyar érdekek szolgálója, aki újságszerkesztõként, gazdasági szakember-
ként, társadalmi-közösségi „háttéremberként” egyaránt kivívta az utó-
kor elismerését. Eljött az idõ, hogy ezt az adósságot legalább részben tör-
lesszük.

Demeter Béla Somkeréken született 1910. január 6-án, 1928–1931
között az Államtudományi (Közigazgatási) Fõiskolát végezte Bukarest-
ben. Még fõiskolás korában bátyjával, Jánossal közösen írt munkája
1930-ban jelent meg, Románia gazdasági válsága címmel (Uránia
nyomda, Kolozsvár). 1933-ban az Erdélyi Fiatalok folyóirat munkatársa.
Elindítója a gyakorlati falukutatásnak, õ adta közre azt a 400 kérdést tar-
talmazó kérdõívet, amely abban az idõben, mint a falukutatás módszer-
tana, a falukutatás fontos metodológiai kézikönyve lett. Ez a kérdõív-
rendszer tekintettel volt az erdélyi falu életének teljes dimenziójára, fi-
gyelembe véve a szellemieket és mûvelõdésieket éppúgy, mint a gazda-
sági és a társadalmi területeket. A Demeter Béla megalkotta kérdõív-
rendszer is kifejezése a harmincas évekbeli fiatal nemzedék ama érdek-
lõdésének, amelynek során a csoportjából többen eljutnak a Dimitrie
Gusti-féle gyakorlati szociológiához, s a Gusti körül tömörült román fia-
talokkal közös munkálkodással vállalták a falukutató táborokban való
részvételt is.

 Hogyan tanulmányozzam a falu életét címmel részt vett faluszocio-
lógiai felmérésekben, így született meg Az erdélyi falu és a szellemi
áramlatok címû könyve. Gazdasági jellegû munkái közé tartozik még Az



Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület munkája a román impérium alatt
(Venczel Józseffel együtt, Budapest, 1940); Az Erdélyi Magyar Gazdasági
Egyesület munkája 1941–42 (Minerva Irodalmi és Nyomdai Mûintézet
RT, Kolozsvár 1942).

1932-tõl a Keleti Újság munkatársa, 1936 után az Erdélyi Magyar
Gazdasági Egyesület fõtitkára, Szász Pál elnök közvetlen munkatársa,
majd 1938-at követõen a Bánffy Miklós vezette Romániai Magyar Nép-
közösség gazdasági szakosztályának a vezetõje. A második bécsi döntés
után az EMGE osztályvezetõje, az Erdélyi Magyar Párt elnökének, gróf
Teleki Bélának bizalmasa, a harmincas években több éven át az Erdélyi
Gazda munkatársa majd fõszerkesztõje, valamint a Kolozsvári Estilap
felelõs szerkesztõje.

1944-ben Teleki Bélával részt vett az Erdélyi Pártnak az észak-erdélyi
magyarság megmentését célzó szervezkedésében. Az 1944-es év végén,
Kolozsvár elfoglalása után, román feljelentésre a szovjet katonák elhur-
colták Teleki Bélával és Vita Sándorral együtt, mindhármukat Magyaror-
szágra vitték, bûnösség hiányában azonban szabadon engedték. Vissza-
tért Erdélybe, az EMGE vezetõinek megbízásából bejárta szinte egész
Észak-Erdélyt, s a mezõgazdaság helyzetét vizsgálta. Részletes jelentése
felbecsülhetetlen forrása az akkori, észak-erdélyi önkormányzati idõ-
szaknak. Aztán visszatért Magyarországra: 1945. júniusában megalakult
a Béke-elõkészítõ Osztály, ahol Románia-szakértõként mûködött. 1945.
aug. 1-jén vetette papírra nézeteit. 1945-ben Erdélyben adatokat gyûjtött
az erdélyi magyarság sérelmeirõl, õ készítette elõ Nagy Ferenc magyar
miniszterelnöknek 1946 tavaszán tett moszkvai útjára az Erdélyre vo-
natkozó határterveket.  Részt vett egy kisebbségvédelmi szerzõdésterve-
zet kidolgozásában is. 1946. aug. 29-én a nagyhatalmak elé terjesztett
egy határozattervezetet, azonban a szövetségesek ezt is elutasították.
Részt vett egy székely autonómia-tervezet elõkészítésében is, de ez sem
került ki a béketárgyalásokra. Párizsban a Béketárgyalások idején jelen
volt, neki köszönhetõ, hogy a Márton Áron, Lakatos István, Vásárhelyi
János, Korparich Ede által 1946. április 29-én aláírt Memorandum a pá-
rizsi béketárgyalásokon ismerté vált. A magyar Kisgazdapárt szétverése,
bukása után õt is elfogták, és kínzással az úgynevezett „reakciós körök”
béke-elõkészítõ szerepével kapcsolatosan akartak belõle vallomást kicsi-
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karni. Az AVH négyhónapos vallatással sem tudott kiszedni belõle sem-
mit. Végül szabadon engedték. Vidéken élt Magyarországon, egészen
addig, amíg 1951. márc. 15-én az ÁVH ismét elhurcolta, és április 18-án
kiadta a román hatóságoknak. Demeter Bélát az akkor már elhurcolt
Márton Áron, Lakatos István, Korparich Ede, Venczel József elleni per-
ben akarták felhasználni. Õ lett volna a koronatanúja annak a vádnak,
hogy Venczelék „bizalmasþ adatokat szolgáltattak ki Magyarországnak,
azzal a céllal, hogy Erdélyt elszakítsák Romániától. Demeter Bélából
azonban semmit sem tudtak kiszedni, és 1952. dec. 24-én a kínzásokba
belehalt.

Az 1989 elõtti idõkben létét a teljes elhallgatás övezte. Írásait a köz-
könyvtárakban kiollózták a folyóiratokból. Tiltott („index” alatti) sze-
mély lett. Csupán a Magyar irodalmi lexikon, – dicséretére váljon a szer-
kesztõk bátorságának, – ismerteti szakmai érdemeit 1981-ben, de a lexi-
kon teljesen kihagyja kiemelkedõ közéleti munkásságát és azt, hogy a
rendszer pribékjei okozták kegyetlen végzetét.

Az 1989-es fordulat után neve – még mindig nem az õt megilletõ mó-
don – visszakerült valamelyest a szellemi életünk értékeinek forgatagá-
ba:

• 1944 utáni tevékenysége, majd mártíromsága – Fülöp Mihály, Rom-
sics Ignác és Vincze Gábor történészek munkáinak köszönhetõen – ma
már valamelyest ismertebb a szakma és a magyar közélet elõtt.

• Békési Gábor Demeter Béla emlékezete /1910-1952/ címmel írt rész-
letesebben életérõl, szakmai és politikai tevékenységérõl, szomorú vég-
zetérõl a Romániai Magyar Szóban, 1996. április 27-én.

• A Székelyföld 1999. augusztusi számában közölte Demeter Bélának
az 1944–45-ben, a háború utáni észak-erdélyi körútja során írt, a gazda-
körök helyzetérõl szóló jelentését. Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egye-
sület vezetõinek megbízásából bejárta szinte egész Észak-Erdélyt, s a
mezõgazdaság helyzetét vizsgálva részletes jelentést készített, amely
felbecsülhetetlen forrásként maradt meg az akkori, észak-erdélyi idõ-
szakról.

• Napvilágot látott 2002-ben Neményi Ágnes Faluszociológia – múlt,
jelen és jövõ címû munkája, amelyben Az Erdélyi Fiatalok címû folyóirat
köré csoportosuló falukutatási mozgalom elemzése kapcsán, többek
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mellett a szerzõ bemutatta Demeter Béla életútját, kutatási módszerét a
falukutatással kapcsolatban.

• Balogh Béni 2007-ben Kisebbségben: Demeter Béla és a románság
címmel értekezik Demeter Béláról egy kisebbségi kérdésekrõl szóló sep-
siszentgyörgyi konferencián.

• Szócikk jelenik meg Demeter Béláról, mint szakértõrõl, politikusról
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944–1989 között cí-
mû kiadványban. Idézet a szócikkbõl: „a legtragikusabb sors lett osztály-
része: életével fizetett magyarságáért és a magyar érdekek szolgálatáért.”

 – Demeter Béla ébresztése címmel a Szabadságban 2009. december
29-én, és folytatásban ez év január 6-án jelent meg méltó bemutatása Kó-
nya-Hamar Sándor tollából, aki így fogalmaz: „...a meg nem alkuvó közé-
leti emberrõl, kisebbségi politikusról, köz igazgatási szakemberrõl, falu-
kutatóról, lapszerkesztõrõl, arról az erdélyi magyarról, akinek halála utá-
ni ismeretlensége mindannyiunk szégyene és vádja, melyet csak úgy te-
hetünk jóvá, ha életmûvét visszaadjuk az erdélyi magyar köztudatnak.”

Kónya-Hamar Sándor feldolgozásában készül Demeter Béla életmû-
vének monográfiája, valamint az Erdélyi magyar  gazdasági gondolkodás
III. kötete, amelyben Demeter Béla is helyet kap, mint olyan, akinek je-
lentõs hozzájárulása volt a hazai magyar gazdasági gondolkodáshoz.

*
 A Romániai Magyar Közgazdász Társaság, az Erdélyi Múzeum Egye-

sület agrártudományi szakosztálya és a Pro Identitás Alapítvány Kolozs-
váron, 2010. január 6-án közös rendezésben emlékezõ konferenciát
szervezett Demeter Béla születésének századik évfordulóján. E cikk
szerzõjének, egyben az RMKT tiszteletbeli elnökének az Erdélyi sors–
magyar sors jelszó alatti megnyitó beszéde után szakmailag érdekes, de
ugyanakkor kegyetlen részleteket tartalmazó elõadások hangzottak el
Demeter Béla, a falukutató (Cseke Péter), Demeter Béla tevékenysége a
magyar béke-elõkészítõ bizottságban (Vincze Gábor), Ember és közösség
kisebbségi sorsban, és Demeter Béla életében (Kónya-Hamar Sándor) cí-
mekkel. Farkas Zoltán, az EME agrártudományi szakosztálya alelnöké-
nek zárszava után a fõtéri Szent Mihály templomban Ft. Kovács Sándor
fõesperes gyászmisével emlékezett arra a Demeter Bélára, akinek mai
napig ismeretlen a síremléke.
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