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1938 


NAPTÁR 


Régi, kopottas naptáram veszem elő, 
egy százesztendős jövendőmondót. 
Avult sárga levelek és 
piros betük között motozok. 
Elkárhozott levendula és zsálya levelek, 
mindenike egy-egy bús imádság — 
egy összekulcsolt kéz — Istenem, egy összekulcsolt kéz. 
Piros ég fekete komor számtenger, 
egy bünbánó arc fölibéd hajlik. 
Vezeklő dervisként járom útaid 
a kúsza sorok közt. 
Mi a sziv és mi a szerelem? Regél 
a mély örvényről egy sötét árnyék, 
mely megnő óriásnyira naplenyugtakor. 
Mi a sziv és mi a szerelem, ha nem 
aranyhárfa egy ködös erdőben, mely elnémúl, 
mire rejtekét fölleltük? 
Mi a sziv és mi a szerelem, ha nem örök 
keresés a tűnő dal után, fájdalom, 
remény és nyugtalanság porbahulló rózsaszárnyain? 
Kettőnek kell eljátszani egy dalt az Élet hangszerén. 
Hol van az én pajtásom, akivel együtt játszhatok? 
Kettősdileg ülnek a nagy hangszernél — Istenem, 
mennyi disharmonia, mennyi félbemaradt dal. 
Mi a sziv és mi a szerelem? Fekete kővel, 
fekete éjszakában, fekete templomablakon 
való behajitás, 
Milyen szomorú, Istenem, milyen szomorú. 


 
Bartalis János 
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JANUÁR 


Boldogasszony hava • 31 nop 
 


A hó és hét 
napjai 


Róm. kath.  Protestáns  Görög Zsido Nap 


naptár k. ny. 


1 Szomb. Ujév  Ujév  Ujév 28 Ieo. 698 7 48 16 19 


2 Vas. Jéz sz n.  Ábel  Szilveszt. 29 7 48 16 20 
3 Hétfő Genov. sz. Benjamin  Malakiás 1 Sebat R. 7 48 16 21 
4 Kedd Titusz p. k. Leona  Sz. 70 ap 2  7 48 16 22 
5 Szerda Teleszfor p. Simon  Te pemp 3  7 48 16 23 
6 Csüt Vizker. Vizker.  Vizker. 4 Sob. bőjt 7 48 16 24 
7 Péntek Lucián vt. Anita  Iván 5  7 48 16 25 
8 Szomb Szörény Szörény  György 6 S. Bo. 7 47 16 26 


9 Vas. Szt. cs.  Marcel  Polyeuki vt. 7  7 47 16 28 
10 Hétfő Vilmos pk Melánia  N. Gergely 8 7 46 16 29 
11 Kedd Higin p. vt. Ágota  Teodóz. ap. 9  7 46 16 30 
12 Szerda Ernő ap Ernő  Taciána 10 7 45 16 31 
13 Csütört Veronika Vidor  Hermil 11 Sob. bőit 7 45 16 33 
14 Péntek ilár pk. Bódog  Raiti vtk. 12  7 44 16 34 
15 Szombat Rem sz. P Loránt  Kalib. Ján. 13 S. Resal 7 44 l6 35 


16 Vas. Marcel  Gusztáv  Peter lánc. 14  7 44 16 36 


17 Hétfő Antal ap. Antal  N. Antal ap. 15 Fák ünn. 7 43 16 38 
18 Kedd Piroska sz. Piroska  N. Atanáz 16  7 42 16 39 
19 Szerda B. Margit Sára  Makár 17  7 41 16 41 
20 Csütört Fab., Seb. Fáb., Seb.  Eutim ap. 18 Sob. bőjt 7 40 16 42 
21 Péntek Ágnes sz. vt. Ágnes  Maxim hv. 19  7 39 16 44 
22 Szombat Vince vt. Artur  Timót 20 S. lithro 7 38 16 46 


23 Vas. Raim  Zelma  Kelemen vt. 21  7 38 16 47 


24 Hétfő Timót pk. Tádé  Egy. ünn. 22  7 87 16 48 
25 Kedd Pál megt. Pál fordul.  Naz. Gerg 23 7 36 16 49 
26 Szerda Polikárp Vanda  Xenophon 24  7 35 16 51 
27 Csütört. Ar.-sz. Ján. Lothár  J. Krizoszt 25 Sob. bőjt 7 34 16 53 
28 Péntek N. sz. Péter Károly  Syr. Efrém 26  7 32 16 54 
29 Szombat Szal. sz. Fer. Adél  Ignác ev. 27 S. Misp. 7 31 16 56 


30 Vas. Martina Mártonka  Három p. 28  7 30 16 57 
31 Hétfő Boscó  Virgilia  Cirus Ján. 29  7 29 16 58 


Kötelező munkaszüneti napok: 
A hó összes vasárnapja, január l. Ujév. ja- 


nuár 6, Vizkereszt és január 24, egyesülési ünn. 
 


Január 1—8. derült hideg, 9—15 változó, 16—23. 
hideg szelek és havas eső, 24-31. jobbra fordul. 


Hold fényváltozásai: 
Ujhold 1-én 19 ó 58 p. 
Első negyed 9-én 15 ó. 13 p. 
Holdtölte 16-án 6 ó. 53 p. 
Utolsó negyed 23-án 9 ó. 9 p. 
Ujhold 31-én 14 ó. 35 p. 
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Január 
A házakat még fegyveres 
őrszemként őrzi az eresz, 
jégcsap-szuronya villog 
a tél zord fogsága tart még 
ül az ember néma rabként 
s szivén ott ég a billog. 


(Kiss Jenő) 


1. 
Künn harangoznak, megkezdődik az uj év, 
az 1823-as. Kiskőrösön egy parasztházban ki- 
csi, feketehaju asszony vajudik. Férje a kony- 
hában várakozik. Végre benntről gyereksirás 
hangzik és a nemzeti ujjászületés hajnalán 
megszületik a legnagyobb magyar költő: Pe- 
tőfi Sándor. 


8. 
A székelyek Székelyudvarhelyen 1919-ben ki- 
kiáltják a Székely Köztársaságot Az alispán 
másnap a tisztviselőktől kiveszi az esküt. 
Harmadnapra valamennyit letartóztatják a 
bevonuló román csapatok. 


9. 
Az erdélyi magyarság vezető emberei 1921- 
ben Kolozsváron összegyülve, kimondják a 
magyarság megszervezésének időszerüségét. 
Magyar Szövetséget terveznek, mely politikai 
pártállástól függetlenül egyesithessen minden 
magyart. 


10. 
Stefan cel Mare 1575-ben aratja hires győ- 
zelmét Vaslui mellett a törökökön, kiknek le- 
veretésében székely csapatok is részt vesznek. 


15. 
Született Botoșaniban 1850-ben Eminescu Mi- 
hail, a legnagyobb román lirai költő, a mai 
román irodalmi nyelv megalapitója. 


21. 
Született Madách Imre 1823-ban. Müve, az 
Ember tragédiája, a magyar szabadság-moz- 
galom szellemi részének végső konkluziója. 
Lelki alapja az az érzés, hogy bármi csapá- 
sok érnek kint a valóságban, bent a magyar 
lélek mélyén a magyart nem győzhetik le a 
szünet nélkül sujtó századok. 


27. 
Halt meg 1919-ben a magyar irodalom egyik 
legnagyobb alakja és forradalmi költője: 
Ady Endre. Meghalt, de küzdő hiveiben és 
szabadlelkü követőiben tovább él. mint a szel- 
lemi szabadság és a szociális igazságszolgál- 
tatás megalkuvást nem ismerő akarata. 


PETŐFI 
„Nem az a költő volt ő, aki 


megverselte a világ jelenségeit, 
nem transzponált és nem sti- 
lizált, nem megmutatta köl- 
tészete tárgyát, hanem kifejez- 
te azt. Az ő számára költőnek 
lenni, olyan tökéletes életfor- 
ma volt, ahogyan a fa számá- 
ra a fa, a tenger számára a 
tenger, hegy számára a hegy 
a legtökéletesebb életforma. Ő 
volt a költő — ugy, ahogyan 
a költők csak a szerelmesek 
és lázadók fantázia-világában 
élnek és ő volt az az ember, 
aki minden kivüle történtekért 
is felelősséggel tartozik magá- 
nak. Szenvedett a szenvedők- 
kel és örült az örvendezőkkel. 
Háborgó ellenség volt és érzel- 
mes jóbarát. A forradalom 
viharmadara volt és a szük 
családi élet gondjaival bibelő- 
dő apa. Nem lehet tehát egy 
szemponttal közeledni hozzá 
és nem lehet sima, egyenes 
uton követni, mint az olyan 
valakit, aki kitervelt rendben 
s mintegy szükrefogott kőme- 
derben futja le életét. Petőfi- 
nek ezt a megfoghatatlanságát 
és megmagyarázhatatlanságát 
Ady, a legmélyebb utód is 
erősen érezhette, amikor jobb 
szó hijján a negyvennyolcas 
Magyarország váratlan csoda- 
gyermekének nevezte. 


Nem dultak benne démoni- 
kus erők, de, ami erő volt ben- 
ne, az ellenmondást nem türőn 
követelte: „Sors, nyiss nekem 
tért...” Az elnyomott re- 
ményvesztett magyar nép dob- 
ta föl őt magából és a nagy 
francia forradalom hősi páto- 
sza ragadta magával a lelkét. 
Alapjában véve tehát gyökér- 
telen volt, elszakadt a tunya 
rögtől és beleveszett a légüres 
térbe. Az az érzésem, a tragédia 
tökéletes. A hős elindulása, 
csucsraérése és bukása felejt- 
hetetlen része a magyar lá- 
zongás és a magyar kulturfej- 
lődés történeiének. Etikus em- 
ber volt a harcokban és forra- 
dalmi ujitó a költészetben.” 


(Kassák Lajos) 
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FEBRUÁR 


Bőjtelő hava • 28 nap 
 


A hó és hét 
napjai 


Róm. kath. Protestáns  Görög Zsido Nap 


naptár k.  ny. 


1 Kedd Ignác pk. vt. Ignác  Tritón 30 R. Kh 7 28 17 00 
2 Szerda Gy. sz. BA Karolin  Jéz. t. Sim 1 Adar 7 26 17 02 
3 Csütört. Balázs Balázs  Simeon, A 2  7 25 17 03 
4 Péntek K. András Ráhel  Izidor 3  7 23 17 05 
5 Szombat Ágota sv. vt Ágota  Ágota 4 S. Ther. 7 22 17 07 


1 086 Vas. Dorottya Dorottya  Tr odiu. 5  7 21 17 08 
7 Hétfő Romauld Tódor  Partén pk. 6 7 20 17 09 
8 Kedd M. sz. J.  Aranka  Tódor vt. 7  7 18 17 11 
9 Szerda Alex Cirill Abigail  Nicefort vt. 8  7 16 17 12 
10 Csütört. Skolaszt. Elvira  Karalam. v. 9 Sob. bőjt 7 15 17 14 
11 Péntek L. Mária Bertold  Teodóra 10  7 13 17 16 
12 Szombat 7 szervita Lidia  Melét pk. 11 S. Thezav 7 11 17 18 


13 Vas. Hetv vas. Ella  Hetv. vas. 12  7 10 17 18 
14 Hétfő Bálint  Bálint  Auxent 13  7 09 17 20 
15 Kedd Kolomb. Fausztin  Onezim 14 Purim K 7 07 17 22 
16 Szerda Julianna vt. Juliánna  Pamfil 15 Susan P. 7 05 17 24 
17 Csütört. Donát pk. Donát  Tódor Tyr. 16 7 03 17 26 
18 Péntek Simon vt. Konrád  Leó pápa 17  7 02 17 27 
19 Szombat Konrád hv. Zsuzsa  Arkipp 18 S. Ki Thiz 7 01 17 28 


20 Vas. Hatv vas. Álmos  Hushagy. 19  6 59 17 30 
21 Hétfő Eleonóra Eleonóra  Timót 20  6 57 17 32 
22 Kedd Péter sz.  Gerzson  Eugeniai vt. 21  6 55 17 33 
23 Szerda Dam. Péter Alfréd  Polikárp 22  6 53 17 35 
24 Csütört. Mátyás ap Mátyás  János t. m. 23  6 51 17 36 
25 Péntek Géza vt. Géza  Taráz 24  6 50 17 38 
26 Szombat K. Sz. Marg Sándor  Porfir 25 S. Vaiak 6 48 17 39 


27 Vas. Fars. vas. Ákos  Vajhagyó  26  6 46 17 40 
28 Hétfő Román ap. Elemér  Vazul  27  6 44 17 42 


 
 
Kötelező munkaszüneti napok: 
A hó összes vasárnapja. 


 
Február 1—7. derüs napok között csípős lehülés.


9—13. barátságosan enyhe, 14—21. derüs, de gyakori
szélviharok, 22-től esős. 


 
 


 
 
Hold fényváltozásai: 
 
Első negyed 8-án 1 ó. 33 p. 
Holdtölte 14-én 18 ó 14 p. 
Utolsó negyed 22-én 5 ó. 24 p. 
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Február 
Aranylanak a halvány ablakok 
Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, 
fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, 
a hósik messze selymesen ragyog. 
Beszélget a kályhánál a család 
a téli alkony nesztelen leszállott. 
Mint áldozásra készülő leányok 
csipkés ruhában állanak a fák. 


(Kosztolányi Dezső) 


6. 
Ezen a napon választották pápává 1922-ben 
XI. Piust. Legnagyobb sikere a római kérdés 
felszámolása és az Egyházi Állam visszaálli- 
tása a lateráni szerződés aláirásával. 


14. 


Berzsenyi Dániel, a nemzeti magyar költészet 
legnagyobb képviselője halt meg ezen a na- 
pon 1836-ban. Horatius nyomán a hazafias- 
ság, vitézség, tiszta erkölcs, szerelem, megelé- 
gedés, mulandóság, arany középszer a rendes 
inditékai — de több benne a hév és lelkesedés, 
érzése mélyebb, igazabb s az idegen formá- 
kat, nemzeti tartalommal, magyar szelemmel 
tölti meg. 


18. 
Komáromban 1825-ben született Jókai Mór, a 
legtermékenyebb magyar regényíró. Jókai re- 
gényei tették tudatossá, bogy az embernek a 
mesére éppen olyan nagy szüksége van, mint 
az igazságra. 


21. 
Ezen a napon kezdődött meg 1916-ban a Ver- 
dun-i csata és tartott szeptember 2-ig. Óriási 
vér és anyagi áldozatot követelt, de ezenkivül 
sem a franciáknak, sem a németeknek nem 
jelentett semmiféle győzelmet 


20. 
II. József osztrák császár és magyar király 
1790-ben halt meg. Felvilágosult uralkodó 
volt, ki rengeteg olyan ujitó intézkedést tett, 
amelyek az elaggott rendiség részéről óriási 
ellenhatásokat váltottak ki. Élete végéig nem 
koronáztatta meg magát. 


27. 
1865-ben halt báró Jósika Miklós, a magyar 
történelmi regény uttörője. Nem véletlen, 
hogy ezt a történelmi regényírót az elevenebb 
és gazdagabb történelmü Erdély adta a ma- 
gyar irodalomnak. 


JÓKAI 
„A gyermek nyugodtan fel- 


kusznak olyan meredek szik- 
lafalakra, ahonnan a felnőtt 
ember feltétlenül lezuhanna. 
A gyermek még nem ismeri 
ereje határait bizik magában, 
bizik a szikla jóindulatában és 
a saját gondviselésében — 
és nem esik le. Ez a titka Jó- 
kai regényirói pályájának. 
Nem volt a történelemnek és 
általában a tudománynak 
olyan fejezete, melytől, mint 
nehezen megközelithetőtől 
megrettent volna, nem volt 
olyan különös és megmagya- 
rázhatatlan lelki szituáció, a 
melynek a kulcsát ne vélte 
volna megtalálni; a leghaj- 
meresztőbb témákba fogott 
bele és mindig valami ke- 
rek, örömmel olvasódó és 
egészen Jókai-szerü mü jött 
létre. 


Gyermeki fantázia-beálli- 
tottságának következménye a 
világnézet területén, a nem- 
zeti és általános optimizmus. 
Elég, hogy Haynau pántlikás 
kalapot tegyen a fejére és 
Jókai megirja az Uj Földesur 
megmagyarosodó osztrák ka- 
tonáját. 


Mikor Jókai a regényei 
legjavát irta, a magyar tör- 
ténelem egyik sivatagos ut- 
vonalán, az elnyomatás korá- 
ban, müveinek nemzeti je- 
lentősége abban állott, hogy 
vigasztalta a halálos álom- 
ba dermedt magyarságot. A 
nemzetnek akkor még na- 
gyobb szüksége volt olyan 
irókra, akik visszaadják el- 
veszitett önbizalmát, mint a 
19. század elején. Erre a 
feladatra vállalkozott Jókai, 
akit mélységes, szervezetileg 
adott optimizmusa, mesevi- 
lágba vezető fantáziája, ma- 
gyar tipusu sirva vigadó hu- 
mora és meleg emberi szi- 
ve gondviselésszerüen pre- 
desztinált erre a feladatra.” 


(Szerb Antal) 


7 
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MÁRCIUS 


Böjtmás hava • 31 nap 
 


A hó és hét 
napjai 


Róm. kath.  Protestáns   Görög Zsido Nap 


naptár k.  ny. 


1 Kedd Albin pk. Albin  Eudocia 28  6 42 17 43 
2 Szerd. Hamv. sz.  Lujza  Tódor 29  6 40 17 45 
3 Csütört. Kunigunda Kornélia  Eutrop 30 Ros Khod. 6 39 17 47 
4 Péntek Kázmér Kázmér  Geraszim 1 Vead. RK. 6 37 17 48 
5 Szombat Özséb Adorján  Konon 2 S. Pekude 6 35 17 49 


6 Vas. Invocabit Gottlieb  Nb. 1 vas. 3  6 33 17 51 
7 Hétfő A. sz. Tam. Tamás  Vazul, Trsa 4  6 31 17 53 
8 Kedd istenes J. Zoltán  Teofilakt 5  6 29 17 55 
9 Szerda Francis.  Franciska  Sebast. vtk. 6  6 27 17 56 
10 Csütört. 40 vértanu Olimpia  Kodrát 7 6 25 17 57 
11 Péntek Szilárd Aladár  Szófron pk. 8  6 23 17 58 
12 Szombat I. Gergely p. Gergely  Teofánész 9 S. Vajikr. 6 21 18 00 


13 Vas. Reminis. Krisztián  Nb. 2 vas 10  6 19 18 02 
14 Hétfő Mathild Matild  Benedek 11 6 17 18 03 
15 Kedd Longin Kristóf  Agáp 12  6 15 18 05 
16 Szerda Geréb p.  Henriette  Szabina 13 Eszter b. 6 14 18 06 
17 Csütört. Patrik pk. Gertrud  Elek 14 Purim 6 12 18 07 
18 Pént. Sándor pk. Sánd., Ede  Cirill pk. 15 Susan P. 6 10 18 09 
19 Szombat József József  Krizsánt 16 S. Zav. 6 08 18 10 


20 Vas. B3 Oculi Hubert  Nb. 3 vas. 17  6 05 18 12 
21 Hétfő Bened. ap. Benedek  Jakab az ifj. 18  6 03 18 13 
22 Kedd Genual K. Oktávián  Vazul vt. 19  6 01 18 15 
23 Szerda Viktorián Frumenc  Nikon 20  6 00 18 16 
24 Csütört. Gábor  Gábor  Zakariás 21  5 58 18 17 
25 Péntek Gy. o. B. A. Gy. o. B. A.  Gy.o.B. A. 22 5 55 18 19 
26 Szombat Emánuel Manó  Gábor 23 S. Semin 5 53 18 20 


27 Vas. Laetare Hajnalka  Nb. 4 vas. 24  5 51 18 22 
28 Hétfő Kapisztr. J Gedeon  István 25  5 49 18 23 
29 Kedd Auguszta Cirill  Márk pk. 26  5 48 18 25 
30 Szerda Kerény vt. Izidor  Klim. János 27 5 45 18 25 
31 Csütört. Guidó  Árpád  Hipák 28  5 43 18 27 


 
Kötelező munkaszüneti napok: 
 
A hó összes vasárnapja. 
 
Március 1—8 esős szelek, 9—15. változékony, 16—23. 
sok szél, gyakori esők, 24—31. hüvös, sok esővel. 


 
Hold fényváltozásai: 
Ujhold 2-án 5 ó. 40 p. 
Első negyed 9-én 9 ó. 35 p. 
Holdtölte 16-án 6 ó. 15 p. 
Utolsó negyed 24-én 2 ó. 6 p. 
Ujhold 31-én 19 ó. 52 p. 
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Március 
Valami ugy ragad magával! 
Futok, és nembirok vele; 
S a lég, a láthatár, az erdő 
Mind boldogsággal van tele. 


És dalom egyre hangosabb lesz, 
Szívem csordultig telve van... 
Elrejtem arcomat a fűbe 
S zokogni kezdek hangosan. 


(Reviczky Gyula) 


2. 
Ezen a napon született a legnagyobb magyar 
epikus költő: Arany János. Minden szál hoz- 
závezetett az irodalomban és minden szál tőle 
vezet. Ő a magyar szellemi életnek sugárzási 
központja. Arany János és a magyar nyelv 
valahogy ugyanazt jelentik. 


15. 
A pesti fiatalság, élén Petőfi Sándorral, Jókai 
Mórral és Nyári Pállal, a franciaországi fel- 
kelés és a bécsi forradalom hireinek hatása 
alatt, 1848-ban kikiáltja a sajtószabadságot 
és 12 pontba foglalja követeléseit 


20. 
Turinban, 1894-ben halt meg Kossuth Lajos 
Magyarország egykori kormányzója A ma- 
gyar nép nemzeti álmának egyik legnagyobb 
előharcosát tisztelte benne. A dunai népek 
szövetségi rendszerének gondolatát, amely 
ma ujra annyira időszerü, ő vetette fel. 


22. 
Ezen a napon 1514-ben fogadta el az ország- 
gyülés a jobbágylázadás után Werbőczy Ist- 
ván hármas könyvét. 


27. 
1676-ban született II. Rákóczi Ferenc, Erdély 
utolsó választott fejedelme, a kuruc szabad- 
ságharc legendás hőse. Rákóczi volt az, aki 
az egyetemes nemzet fogalmát már Esze Ta- 
más jobbágyainak mozgalmakor felismerte. 


28. 
Ezen a napon ünneplik meg Kapisztrán Szent 
János ferences szerzetes emlékét, aki a törö- 
kök elleni küzdelem egyik leglelkesebb elő- 
harcosa volt. 


31. 
Az ujkori fizikai matematika legnagyobb szel- 
leme, Newton, 1727-ben halt meg Londonban. 
Newton munkálkodásának legnagyobb ered- 
ménye a nehézkedési törvény felismerése és 
meghatározása. 


WERBŐCZI ISTVÁN 
„Közel négyszáz évvel ez- 


előtt halt meg Werbőczi Ist- 
ván. Ennek ellenére nevével 
mindenhol találkozunk. Főis- 
kolai és egyetemi egyesületek, 
utcák, terek és szobrok ország- 
szerte hirdetik emlékét. 


Werbőczi Hármas Könyve 
már néhány évtizeddel meg- 
jelenése után olyan félelme- 
tes fegyver volt az államigaz- 
ságának függetlenségéért és 
történelmi szerepének folyto- 
nosságáért harcoló magyar 
nemzet kezében, hogy I. Fer- 
dinánd király tisztán látta: 
amig e kodex hitelét nem si- 
kerül szétzuzni, addig a ma- 
gyar nemzetet és államiságá- 
nak önálló erejét nem sikerül- 
het megtörni. 


Werbőczi magánéletét eszem 
ágában sincsen megmenteni. 
Önző, birtokszerző, harácsoló 
ember volt! S ezt nem is kell 
hamis kegyeletből elhallgat- 
ni. De viszont igazságtalan 
dolog s egyben történelemel- 
lenes felfogás: a tizenhatodik 
század elején élt embereket — 
a mai szociológián nevelt 
szociális mértékkel mérni. Le- 
het, sőt bizonyos, hogy Wer- 
bőcziben még korához képest 
is kevés volt a szociális érzék. 
De az is bizonyos, hogy Wer- 
bőczi csak megrögzitette a 
Dózsa féle parasztlázadás nyo- 
mán támadt reakció jobbágy- 
nyomorgató törvényhozását, 
de nem hozta ez a reakciót és 
ezeket a törvényeket. Európa- 
szerte mindenütt megneheze- 
dett a jobbágyság helyzete, 
ahol pórlázadások ütötték fel 
a fejüket s bizony még a re- 
formátor Luther Márton sem 
állott a sanyargatott paraszt- 
ság pártjára. Werbőczi ösz- 
szegyüjtötte és rendszerbe 
foglalta az irott magyar tör- 
vényeket s az eleven magyar 
szokásjogot. Éspedig rendkivü- 
li jogászi értelemmel, rende- 
ző készséggel s kora teljes eu- 
rópai jogi müvelődésének leg- 
magasabb szinvonalán.” 


(Bajcsy-Zsilinszky Endre) 
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[Erdélyi Magyar Adatbank] 


* 


ÁPRILIS 


Szent György hava • 30 nap 
 


A hó és hét 
napjai 


Róm. kath. Protestáns  Görög Zsidó Nap. 


naptár k. ny. 


1 Péntek Hugó pk. Hugó  E. Mária 29  5 41 18 28 
2 Szombat Paulai Fer. Áron  Titusz 1 Nizan S. H. 5 39 18 30 


3 Vas. Fekete v. Keresztély  Nb. 4 vas. 2  5 37 18 31 
4 Hétfő Izidor pk. Izidor  József 3 5 35 18 33 
5 Kedd Ferr. sz. V. Vince  Klaudisz 4 5 33 18 33 
6 Szerda Coelesztin Coelesztin  Eutik 5  5 31 18 35 
7 Csütört. H. József  Hermann  György 6  5 29 18 37 
8 Péntek Fájdalm sz. Lidia  Herodion 7 5 27 18 38 
9 Szombat Konrád Erhardt  Eupszik pk. 8 S. Mezor 5 24 18 40 


10 Vas. Vrágvas. Zsolt  Nb. 5 vas 9  5 22 18 41 
11 Hétfő I. Leó p. Leó  Antipa 10  5 21 18 42 
12 Kedd Gyula p. Gyula  Vazul pk. 11  5 19 18 44 
13 Szerda Hermeneg. Ida  Artemon 12 5 17 18 45 
14 Csütört. Nagycst.  Tibor  Márton p. 13  5 15 18 47 
15 Péntek Nagypént. Nagypént.  Arisztárk 14  5 13 18 48 
16 Szom. Nagysz. Lambert  Agape 15 Passz. 1 n. 5 11 18 50 


17 Vas. Husvétv. Husvetv.  Virágvas. 16 Passz. 2 n. 5 10 18 51 
18 Hétfő Husvéth. Husvéth  Pafunc 17  5 08 18 52 
19 Kedd Emma Kocsárd  Teodór hv. 18 5 06 18 54 
20 Szerda Tivadar hv. Tivadar  Január 19  5 04 18 55 
21 Csütört. P. Sz. Konr. Anzelm  Sik. Teodór 20  5 02 18 57 
22 Péntek Szotér, K.  Szótér  Nagypént 21 Passz. 7. n. 5 00 18 59 
23 Szomb. Béla pk. Béla  György 22 Passz. 8. n. 4 58 19 00 


24 Vas. Fehér v. György  Husvetv. 23  4 57 19 01 
25 Hétfő Márk ev. Márk  Husvéth. 24 4 55 19 02 
26 Kedd Kilit Marc. Ervin  Husvétk. 25  4 53 19 04 
27 Szerda Kan. Pét. et. Arisztid  Simon 26  4 51 19 05 
28 Csütört Ker. Pál hv. Valéria  9 vértanu 27  4 49 19 07 
29 Péntek Péter vt. Albertina  Jázon 28  4 48 19 08 
30 Szombat Sien. Kat.  Katalin  Jakab ap. 29 S. A. M. I. P 4 47 19 09 


Kötelező munkaszüneti napok: 
 
A hó összes vasárnapja. 23-án Szent György. 
 


Április 6-ig tulnyomóan derüs. 13-ig enyhe, sok 
napsütéssel, 14–21-ig erős szelek és azután esős. 


Hold fényváltozásai: 
 
Első negyed 7-én 16 ó. 10 p. 
Holdtölte 14-én 19 ó. 21 p. 
Utolsó negyed 22-én 21 ó. 14 p. 
Ujhold 30-án 6 ó. 28 p. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


Április 
Április, óh április 
Minden csinyre friss! 
Faun bokáju vad suhanc 
Újra itt suhansz! 
Vásott cigánykereked 
Porozza a tereket 
Repül a szemét, 
Levegőbe parazsat 
Hintegetsz és darazsat 
Illatot s zenét. 


(Tóth Árpád} 


1. 
Ugron István lemondása után 1926-tól kezdve 
a Magyar Pártot Bethlen György gróf vezeti. 


4. 
Született 1784-ben Körösi Csoma Sándor nyelv 
tudós és tibeti kutató. Nagy, de álomnak ma- 
radt terve volt felkutatni Ázsiában a magya- 
rok ottmaradt tőrzsét, vagy legalább roko- 
nait. 


9. 
1918-ban mondták ki a besszarábiai román- 
ság képviselői Kisenevben Besszarábiának Ro- 
mániával való egyesülését. 


8. 
1860-ban lövi magát főbe Döblinben Széche- 
nyi István gróf, a „legnagyobb magyar.” Po- 
litikája és szerepe a magyar közéletben, dön- 
tő hatásu volt a modern Magyarország kiala- 
kulására. 


9. 
1821-ben született Baudlaire Charles francia 
költő. Életmódja és költészete tiltakozás volt 
a polgári erkölcs és ízlés ellen. A költészetben 
addig soha meg nem szólaltatott érzéklésnek 
adott müvészi formát. 


14. 
Ezen a napon gyilkolta meg Lincoln Ábrahá- 
mot az Egyesült Államok 16. elnökét egy 
Booth nevü színész, aki az elnök fanatikus 
ellensége volt. Lincoln nevéhez füződik a rab- 
szolgák felszabadítása. 


16. 
1830-ban halt meg Katona József, a „Bánk 
bán” irója. Müve nemcsak a legkitünőbb, ha- 
nem mindmáig meg sem közelített tragédiánk. 


SZÉCHENYI 
„Széchenyi ma is a legna- 


gyobb magyar. Ugy gon- 
dolok rá, mintha élne: holott 
nem egy élőre ugy gondolok, 
mintha már rég halott volna. 
Széchenyi él, beszél, ujat mond 
vitázik velünk, elevenekkel, 
korhol bennünket, felel és 
kérdez, kiszámíthatatlan. Né- 
ha felmerül bennem a kérdés: 
milyen minőségben bitorolja 
halott létére az életnek ezt a 
jogát? Nem mint politikus: a 
politikus nem élheti tul korát. 
Nem is mint iró: hiszen nem is 
volt iró. Az irás mindig csak 
eszköz volt számára, akár má- 
soknak irt, akár magának: 
program-plakát, gyónócédula. 
Az a Széchenyi, akitől ma sem 
tudok megszabadulni. nem ál- 
lamférfiu, vagy irodalmárvol- 
tában izgat. Hanem minden 
ilyen külső szerepléstől függet- 
lenül, emberi és magyar voltá- 
ban. 


Itt állunk a nagy világérde- 
kek keresztútján: kis nemzetünk 
léte egy hajszálon függhet. 
Szinte ajtónk előtt a rettenet, 
amit Széchenyi a „Csillagokból 
olvasott.” „Vér és vér minde- 
nütt! A testvér a testvért, a 
népfaj a népfajt fogja mészá- 
rolni, engesztelhetetlenül és 
őrülten. Keresztet rajzolnak 
vérből a házakra, melyeket le 
kell égetni.” Ki fogja a rémsé- 
gek küszöbén sorsunkat vál- 
lalni? Reformszavaktól hangos 
a levegő, s ujból divat lett 
köztünk a Széchenyi-póz... Itt 
is, ott is föltartják ujjukat, 
mint a szeleburdi stréber az 
iskolában... Csodálkozom és 
ijedtség fog el. Szobámba vo- 
nulok s föllapozom az igazi 
Széchenyi irásait. Lapjaikról a 
pokol levegője csap ki a vi- 
gasztalan szenvedés türhe- 
tetlen atmoszférája. Bár men- 
tül gyakrabban fellapoznák ők 
is. Ez az ellenméreg.” 


(Babits Mihály) 
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[Erdélyi Magyar Adatbank] 


* 


MÁJUS 


Pünkösd hava • 31 nap 
 


A hó és hét 
napjai 


Róm. kath. Protestáns  Görög  Zsidó Nap 


naptár k. ny. 


1  Vas. Munkásü. Munkásü.  Munkásü. 30 Ros. Khod 4 45 19 10 
2 Hétfő Athanáz Zsigmond  N. Atanáz 1 Ijar R. Kh. 4 43 19 12 
3 Kedd Sz † felt. Irma  Timót és M. 2 4 41 19 13 
4 Szerda Sz József o. Flórián  Pelágia 3  4 40 19 15 
5 Csütört. V. Pius p. Gotthard  Iréne vt. 4  4 38 19 16 
6 Péntek János ev.  Frida  Jób 5  4 37 19 18 
7 Szom. B. Gizella Napoleon  Sz † megj. 6 S. K. 2 P. 4 35 19 18 


8 Vas. Jubilate Gizella  János ev. 7  4 34 19 20 
9 Hétfő Naz. Gerg. Gergely  Izaiás pr. 8 Seni böjt 4 32 19 21 
10 Kedd N. ünn. Nemz. ü.  Nemz ü. 9 4 31 19 23 
11 Szerda Hieron F. Mamertus  Móc vt. 10  4 29 19 24 
12 Csütört. Pongrác Pongrác  Epitán 11 Kh böjt 4 28 19 25 
13 Péntek Beli Róbert Szervác  Glicéria 12 4 27 19 26 
14 Szombat Bonifác  Bonifác  Izidor vt. 13 S. Em. 3 P. 4 26 19 27 


15 Vas. Cantate Zsófia  Pakóm 14  4 24 19 29 
16 Hétfő Nepom. Ján. Mózes  Teodór 15 Seni böjt 4 23 19 30 
17 Kedd Paskál hv. Paskál  Andronik 16 4 22 19 31 
18 Szerda Venanc Erik  Pét. és tsa. 17  4 20 19 33 
19 Csütört. Cöleszt Ivó  Patrik vt. 18 Lag beom 4 19 19 34 
20 Péntek Bernardin Bernát  Találé 19  4 18 19 36 
21 Szombat B. András Konstantin  Konst. Ilon. 20 S. B. 4. P. 4 17 19 36 


22 Vas. Rogate  Julia  Baziliszk. 21  4 16 19 37 
23 Hétfő Dezső pk. Dezső  Mihály pk. 22  4 15 19 38 
24 Kedd Kereszt. s. Eszter  Simeon sty 23 4 14 19 40 
25 Szerda VII. Gerg. Orbán  K. J. feje m. 24  4 13 19 41 
26 Csüt. Áld. csüt. Áld. csüt.  Kárpusz 25  4 12 19 42 
27 Péntek Béda et. Béda  Heliád 26  4 11 19 43 
28 Szombat Ágost. pk. Emil  Eutik 27 S. B. 5 P. 4 10 19 44 


29 Vas. Exaudi  Maxim  Teodózia 28  4 10 19 45 
30 Hétfő Arki Janka Nándor  Izác apát 29  4 09 19 46 
31 Kedd Kegyel. BA. Petronella  Herma vt. 1 Sziv. R. K. 4 08 19 47 


Kötelező munkaszüneti napok: 
 
A hó összes vasárnapja. 10-én nemzeti ünnep. 
 


Május első napjaiban nagyon változó, de 6-tól 
kiderül. A hó. közepe szeles, de még 20–28 között 
is változékony. 


Hold fényváltozásai: 
 
Első negyed 6-án 22 ó. 24 p. 
Holdtölte 14-én 9 ó. 39 p. 
Utolsó negyed 22-én 13 ó. 36 p. 
Ujhold 29-én 14 ó. 59 p. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


Május 
Egyszerre a májusi éjben 
valami hullám megcsapott. 
Illatok szálltak láthatatlan 
sürü és nehéz illatok 
a lélegző, édes sötétben 
szinte párolgott a világ 
és tengerként áradt felém az 
orgona, jázmin és akác. 


(Szabó Lőrincz) 


1. 
1620-ban született Zrinyi Miklós gróf, a szi- 
getvári hős dédunokája. Főur és költő, misz- 
tikus és reálpolitikus. Költészete magasan 
fentáll, mint régiségünk legnagyszerübb és 
legélőbb dokumentuma. 


2. 
A központi hatalmak 1915-ös támadása a hi- 
ressé vált Gorlice-i áttöréssel indul meg, mely 
arról nevezetes, hogy itt alkalmazták először 
az ugynevezett tüzérségi tömegtüzet. 


3. 
1469-ben született Machiavelli olasz politikus 
és történetiró. Korának tanulságait a „Feje- 
delem” cimü müvében vonja le A könyv az 
erőszak és kegyetlenség apologiája. Jelszava 
„A cél szentesiti az eszközt.” 


7. 
1827-ben született Vajda János lirai költő. 
Vajda a negyvennyolc előtti időkből tornyo- 
sodik be, generációkon ütve át fejét a század- 
vég irodalmába. Egy elnyomatáskori röpira- 
tában megrója a magyar fajtát urhatnámsá- 
gáért és sürgeti, hogy térjen gazdasági pá- 
lyára. 


10. 
Ez a nap a románok nemzeti ünnepe. 1866-ban 
vonult be Bukarestbe I. Károly s ugyanezen 
a napon koronázták meg 1881-ben Románia 
királyává. 


13. 
1717-ben ezen a napon született Mária Teré- 
zia magyar királynő, akinek trónját a ma- 
gyarok hüsége mentette meg. 


20. 
1781-ben fejezték le négy társával együtt a 
budai Vérmezőn Martinovics Ignácot, aki a 
francia forradalom eszméit akarta Magyaror- 
szágon diadalra vinni. 


MÁRIA TERÉZIA 
„Erély és engedékenység, ba- 


rokkgőg és modern kötelesség- 
tudás különös keveréke Mária 
Terézia. Nagy uralkodó volt? 
Ki tudna felelni ilyen határo- 
zott kérdésre? Makacsságával 
kockára tette tartományai sor- 
sát, makacssága megmentette a 
birodalmat. Uralkodásának el- 
ső felében, mikor halni küldte 
alattvalóit, rajongtak érte. 
Uralkodásának második felé- 
ben, mikor fel akarta gyara- 
pitani Magyarországot, kö- 
zépkori elmaradottságából, el- 
vesztette népszerüségét. De kö- 
zépületek, templomok és kas- 
télyok egész sora őrzi emlékét, 
a törökdulás során felégetett 
ország uralkodásának negyven 
esztendeje alatt felemelkedett 
romjaiból, észrevétlenül, aka- 
rata ellenére hozzáidomult Eu- 
rópához. 


Uralkodásának első decen- 
niumában, amig szabad keze 
volt, tüntetően hungarophil. 
Mikor az első sziléziai hadjá- 
rat után szembe kerül a ma- 
gyar rendekkel, még mindig 
asszonyosan kezeli őket. 


Mária Terézia franciául ci- 
vakodott férjével, a magyar 
főurakkal bécsi dialektusban, 
vagy franciául társalgott s 
csak állami aktusokon mond- 
ta fel a kötelező latin orációt. 
Igaz: magyarul nem tudott, de 
tüntetett a magyarok iránti ro- 
konszenvével: magyar nevelőt 
fogadott József fia mellé, ma- 
gyar nagykövetet küldött Mad- 
ridba. Persze az össznemzet 
szempontjából már az nem so- 
kat jelent, de egyet mégis ered- 
ményezett: lelkes, bizakodó 
közhangulatot. Élete vége felé 
borzadva fedezi fel, hogy fia, 
II. József, Nagy Frigyest, az 
ő megátalkodott ellenfelét te- 
kinti eszményképének. Mi- 
kor meghal, másnap már 
József a Habsburg tartomá- 
nyok korlátlan hatalmu ural- 
kodója, aki megfogadja, hogy 
ki fogja égetni a rendi tár- 
sadalom fekélyeit.” 


(Németh Andor) 
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[Erdélyi Magyar Adatbank] 


* 


JUNIUS 


Szent Iván hava • 30 nap 
 


A hó és hét 
napjai 


Róm. kath. Protestáns  Görög Zsidó Nap 


naptár k. ny. 


1 Szerda Pamfil vt. Pamfilius  Jusztin b. 2 4 07 19 48 
2 Csüt. Róbert Anna  Hősök n. 3 Selosah j. 4 07 19 49 
3 Péntek Klotild Klotild  Lucian 4 hagebala 4 06 19 50 
4 Szombat Karaccs. F Kerény  Metrofán 5 S. B. б. P. 4 06 19 51 


5 Vas. Pünkv.  Pünkvas.  Hri. Dolót 6 Sabu. 2. n. 4 05 19 52 
6 Hétfő Pünkhét. Pünkh.  Tekla 7 Sabu. 1. n. 4 04 19 53 
7 Kedd Róbert hv. Róbert  Teodór pk. 8 4 04 19 54 
8 Szerda N. ünn. Nemz. ü.  Nemz. ü. 9 4 03 19 54 
9 Csüt. Prim. Fel. vt Félix  Ciril, Antal 10  4 03 19 55 


10 Péntek Margit kir. Margit  Sándor 11  4 03 19 55 
11 Szombat Barnabás Barnabás  Bart. Barn. 12 S. Nas 1 P. 4 03 19 56 


12 Vas. Szenth. Szenth.  Pünkvas. 13  4 03 19 56 
13 Hétfő Pád. Ant.  Tóbiás  Pünkhét. 14  4 02 19 57 
14 Kedd Nagy Vazul Vazul  Elizeus pr. 15  4 02 19 57 
15 Szerda Jolán Vid  Ámosz pr. 16 4 02 19 58 
16 Csüt. Úrnapja Jusztin  Tikon pk. 17  4 02 19 58 
17 Péntek Rainer hv. Töhötöm  Manuel 18  4 02 19 59 
18 Szombat Efrém ea. Arnold  Leonc vt. 19 S.Beh. 2 P. 4 02 19 59 


19 Vas. Gyárf. Pr. Gyárfás  Mindensz. 20  4 02 20 00 
20 Hétfő Szilvér p. Ráfael  Metód pk. 21 4 02 20 00 
21 Kedd Gonzá. A.  Alajos  Julián vt. 22  4 02 2000 
22 Szerda Paulin pk. Paulina  Özséb pk. 23 4 02 20 00 
23 Csütört. Ediltrud Zoltán  Agrippina 24  4 03 20 01 
24 Péntek Jézus Sztsz. Iván  Iván sz. 25  4 03 20 01 
25 Szombat Vilmos hv. Vilmos  Febrónia vt. 26 S. Sel. L3P 4 03 20 01 


26 Vas. Ján., Pál Ján. és Pál  Dávid rem. 27  4 04 20 01 


27 Hétfő László  László  Sámson 28  4 04 20 01 
28 Kedd Ireneus Arszlán  Cirus és J. 29  4 05 20 01 


29 Szerda Péter, Pál Péter és Pál  Péter, Pál 30 Ros Kh. 4 05 20 01 
30 Csütört. Pál eml. Pál  12 apostol 1 Tham. RK. 4 06 20 01 


Kötelező munkaszüneti napok: 
 
A hó összes vasárnapja: 2-án hősök napja, 
és 8-án II. Károly trónralépése. 
 


Junius hüvös esős napokkal kezdődik, 6–12 kelle- 
mes meleg, derült, 13-tól rövid esők, 21–28 kissé lehül, 
kevesebb eső. 


Hold fényváltozásai: 
 
Első negyed 5-én 5 ó. 32 p. 
Holdtölte 13-án 0 ó. 47 p. 
Utolsó negyed 21-én 2 ó. 52 p. 
Ujhold 27-én 22 ó. 10 p. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


Junius 
Kirakat s rolló földig beszegett, 
Lomha szellő usztat nyári felleget, 
Baka megyen a cselédlány után. 
Ilyen a junius: vasárnap délután 


(Váradi István) 


2. 
1882-ben halt meg Garibaldi Guiseppe, a pol- 
gári forradalmak romantikus lázadójának 
nagyszerü tipusa. Leghiresebb tettét akkor 
hajtja végre, amikor Marsalában partra száll 
és a fölkelt parasztság segitségével megdönti 
a reakciós nápolyi királyságot. 


3. 
A Magyar Párt, 1923-ban, Jósika Sámuel báró 
halála után Ugron Istvánt, a Monarchia volt 
belgrádi követét választotta meg elnökének. 


4. 
Ezen a napon írták alá 1920-ban a trianoni 
békét. 


6. 
1799-ben született Puskin Szergejevics orosz 
költő, kit regényes élete és költészete két 
nemzedék hősévé, szellemi vezérévé avatott. 


8. 
1930-ban tért vissza Romániába Őfelsége II. 
Károly király. 


11. 
Belgrádban 1903-ban gyilkolták meg Sándor 
szerb királyt és hitvesét, Draga Masint. Sán- 
dor az Obrenovics-család sarja volt. Minden 
jót Ausztriától várt s állitólag azért kellett el- 
pusztulnia, hogy az orosz-barát Karagyorgye- 
vicsek következhessenek. 


12. 
Ezen a napon született 1814-ben Kemény 
Zsigmond báró, regényiró és politikus. 


27. 
1897-ben halt meg Brassai Sámuel, Erdély 
büszkesége, a kitünő polihisztor. Brassai hat- 
van nyelven beszélt, irt és olvasott, emellett 
elsőrangu zenész volt. Halálos ágyánál hü ba- 
rátja és tisztelője: Hubay Jenő hegedült. 


28. 
1914-ben Gavrilo Princip szerb diák a had- 
gyakorlaton Szerejevóban tartózkodó Ferenc 
Ferdinánd osztrák-magyar trónörököst és fe- 
leségét több pisztolylövéssel megöli. Ez a ket- 
tős gyilkosság lett a kiindulópontja, vagy in- 
kább ürügye a négy évig tartó véres világhá- 
borunak. 


KEMÉNY ZSIGMOND 
„Egyetlen görcs volt az éle- 


te. Állandó szorongás nehe- 
zedett rá, alaktalan szen- 
vedélyek kavarogtak benne: 
„A sziv örvényei”. Csupa 
gátlás volt és csupa szeszély. 
Néha veszekedett, indulatok 
fröccsentek ki belőle és el- 
sősorban őt magát égették 
meg. Állítólag gyáva volt. 
Nem hiszem. Szerette végig- 
gondolni a dolgokat, ami a 
legnagyobb bátorság. Nyil- 
vánosan és félreérthetetlenül 
tudott megalkudni, ami az ő 
idejében és környezetében 
majdnem hősiesség számba 
mehetett. Gyáva nem volt, 
csak szánalmas. Ha elöntötte 
fejét a vér, képtelen volt 
legyürni indulatait és rajt- 
vesztett: emellett többnyire 
képtelen volt indulatait sza- 
badjára engedni és ezen még 
inkább rajtvesztett. Fiatal 
korában egyszer puszta kéz- 
zel egymagában nekirontott az 
alispánnak és darabontjai- 
nak, kik anyja házában vég- 
rehajtást rendeztek: Akkor 
véresre verték. Már közel járt 
a negyvenhez, amikor egyizben 
megdühödött a lakótársára és 
összeszoritott ököllel többször 
felérohant: de közelébe érve, 
mindig megtorpant s végül 
kivonult a szobából, majd né- 
hány perc mulva visszatért: 
sirva! Szakadatlan feszült- 
ségben élt. Vágyott, áhitozott 
valamire, — ki tudná meg- 
mondani mire. Világképe sö- 
tét és érdekes volt, tragikus 
és drámai. Lelke legmélyén 
a felodódó idillt kereste: lelke 
legmagasán a feloldó magya- 
rázatot. A tragikus szemléletü 
embernek nincs más elégtéte- 
le, mint a tiszta kifejezés. Ezt 
kereste lázasan, ezt kereste 
zseniálisan, ezt kereste hiába. 


Az olcsó jóhiszemüséget, a 
szónokias öncsalást, a nemes 
törekvések tévtanaitól táplált, 
lángoló, lobogó, megbabonázó 
és dézsa vizzel kioltható erényt 
gyülölte, utálta és megvetette.” 


(Ignótus Pál) 


15 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


* 


JULIUS 


Szentjakab hava • 31 nap 
 


A hó és hét 
napjai 


Róm. kath. Protestáns  Görög Zsidó Nap 


naptár k. ny. 


1 Péntek Jézus v. Tibold  Kozma 2  4 07 20 01 
2 Szombat Sarlós B. A. Ottokár  B. A. meze 3 S. Kor. 4 P. 4 07 20 01 


3 Vas. M. sz. pápa Kornél  Jácint 4  4 07 20 00 
4 Hétfő Ulrik pk.  Ulrik  Krét. And. 5  4 07 20 00 
5 Kedd Zakkari A. Enese  Márta özv. 6  4 08 20 00 
6 Szerd. Izaiás pr. Ézajás  N. Szizoesz 7  4 09 19 59 
7 Csütört. Cir. és M. Cirill  Tamás, Ák. 8 4 10 l9 59 
8 Péntek Erzsébet Teréz  Prokóp 9  4 10 19 59 
9 Szombat Veronika Lukrécia  Pankrác 10 S. Kh. 5 P. 4 11 19 58 


10 Vas. Amália Amália  Leonc vt. 11  4 12 19 57 
11 Hétfő I. Pius páp. Lili  Eufemia 12  4 13 19 56 
12 Kedd Gualbert  Izabella  Proklusz 13  4 14 19 56 
13 Szerd. Anaklét p. Jenő  Gábor főa. 14 4 15 19 55 
14 Csütört Bonavent. Eörs  Aquila 15  4 16 19 55 
15 Péntek Henr. cs. Henrik  Quirik 16  4 17 19 54 
16 Szombat Kárm. B. A. Valter  At nogén 17 S. Bal. 6 P. 4 18 19 54 


17 Vas. Elek hv. Elek  Marina 18 Tem. e. b. 4 19 19 53 
18 Hétfő Kamill hv. Frigyes  Diusz 19  4 20 19 52 
19 Kedd Páli sz. Vin. Emilia  Emilián pr. 20 4 21 19 51 
20 Szerd. Jeromos Illés  Illés pr. 21  4 22 19 50 
21 Csütört. Praxedes Dániel  Simeon. Ján. 22  4 23 19 49 
22 Péntek Mária M. M. Magd  Már. Magd. 23  4 24 19 48 
23 Szombat Apollin Lenke  Fókasz 24 S Pin. 1 P. 4 26 19 46 


24 Vas. B. Kinga Krisztina  Krisztina 25  4 27 19 46 
25 Héttő Jakab aps. Jakab  Anna 26  4 27 19 45 
26 Kedd Anna assz. Anna  Hermolaus 27 4 28 19 44 
27 Szerd. Pantal.  Olga  Pantelem. 28  4 30 19 42 
28 Csütört. Ince p. Ince  Nikánor 29  4 31 19 41 
29 Péntek Márta sz. Márta  Kallinik 1 Ab R. Kh. 4 33 19 39 
30 Szombat Judit vt. Judit  Szila 2 S. M. 2 P. 4 34 19 38 


31 Vas. Loy. Ign. Oszkár  Eudocim 3  4 35 19 36 


Kötelező munkaszüneti napok: 
 
A hó összes vasárnapja. 
 


Julius 1—4. meleg napsütés, 5—11. borusra fordul, 
12—20 ismét tartós meleg, 21—27 hirtelen záporok. 
28-tól esős napok. 


Hold fényváltozásai: 
 
Első negyed 4-én 14 ó. 47 p. 
Holdtölte 12-én 16 ó. 5 p. 
Utolsó negyed 20-án 16 ó. 5 p. 
Ujhold 27-én 4 ó. 54 p. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


Julius 


De kint julius pirosló haraggal 
kilangal 
s én csont-ökleim kétfelé vetem, 
Kitörök szobám négy fala közül 
s veszett irammal ujra nyergelek. 
Harsonázva, izzó lázu kedvvel 
belekiáltom a lobogó hajnalba: 
Élet kell 
s nagy szabaduló reggel! 


(Tamás Gáspár) 


2. 
Ezen a napon 1504-ben halt meg Stefan cel 
Mare moldvai vajda, akit a törökökkel való 
harcban magyar és székely csapatok minden 
erejükkel támogattak. 


3. 
1866-ban ezen a napon halt meg Egressy Gá- 
bor, a kitünő tehetségü szinész, aki a magyar 
drámairodalom büszkeségét, a Bánk-bánt ki- 
emelte a feledés homályából. 


6. 
Szabó Dezső született 1879-ben, a mai magyar 
prózának kiváló müvelője. Szabó a kollekti- 
vum szócsövéből magányos óriássá lett, majd 
az óriás is elmaradt és csak a magányos ma- 
radt meg. 


10. 
1509-ben Noyonban született Kálvin János. 
Következetességével és erkölcsi szigorával a 
városállam polgárságát, társadalmi és gazda- 
sági életét a bibliai normák szerint igyekezett 
átalakitani. 


14. 
A párisi nép 1789-ben lerombolta a Bastille 
nevü börtönt. A börtön helyén a forradalom- 
ban elesett hősök emlékére emlékoszlopot 
emeltek. 


16. 
1864-ben halt meg Szalay László magyar tör- 
ténetiró. 


23. 
1914-ben Szerbia megkapja az ultimátumot 
Báró Giesl belgrádi követ két nappal később 
veszi kezéhez a szerb kormány válaszát. A 
Ballplatz elégedetlen a felelettel és 28-án 
Ausztria—Magyarország hadat üzen Szerbiá- 
nak. 


SZALAY LÁSZLÓ 
„Mint a magyar doktirnérek 


csoportjának legkiemelkedőbb 
egyénisége, Szalay László ele- 
ven példája a magyarság és 
európaiság hiánytalan szin- 
tézisének. Társaihoz hasonlóan 
többrétegü tehetség — pub- 
licista, jogász, történetiró — 
egy személyben, mintha csak 
az a rejtelmes teremtőerő a 
mely a szellem épitő meste- 
reit formálja, annak szüksé- 
gét érezte volna, hogy a gon- 
dolatnak kevés számu harco- 
sai közül egy ember végezze 
el háromnak a munkáját. Több 
mint egy évszázad pergett le, 
amióta Szalay munkásságát 
tizenkilenc éves korában 
szubjektiv költői zsengékkel 
kezdte, hogy a férfikor dere- 
kán, — ötvenegy éves volt, a 
mikor 1864 julius 14-én el- 
hunyt — mint a történelem- 
irásnak legszigorubban tárgyi- 
lagos mestere fejezze be. 


Amikor a magyar alkotmány 
és a magyar jog darabokra 
tört, Szalay László a történe- 
lembe menekült, hogy mi- 
ként báró Eötvösnek irta, a 
multban megkeresse a nemzet 
jövőjének kulcsát. Köztudomá- 
su, hogy Szalay Lászlónak 
monumentális históriai müve 
az első modern magyar tör- 
ténelem, amely elődeitől nem- 
csak a források behatóbb is- 
meretében, nemcsak abban 
tért el, hogy a mult eseményeit 
nem a korabeli pártszempon- 
tokból itéli meg, hanem főleg 
abban, hogy kritikai szellemé- 
vel felülemelkedett az ősök 
tetteinek felcsigázott csodála- 
tán. 


Kritikus volt, amikor törté- 
nelmet csinált, kritikus amikor, 
mint első oknyomozó historio- 
grafus történelmet irt. 


Szalay sokban hasonlit a 
francia doktrinairek vezéré- 
hez, Guizothoz, aki bár, mint 
publicista és történetiró, talán 
fölötte is állt Szalaynak, mint 
politikai jellem, messze mögöt- 
te maradt.” 


(Vámbéry Rusztem) 
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AUGUSZTUS 


Kisasszony hava • 31 nap 
 


A hó és hét 
napjai. 


Rom. kath. Protestáns  Görög Zsidó Nap 


naptár k. ny. 


1 Hétfő Vasas Pét. V Péter  Sz. † körm. 4  4 36 19 36 
2 Kedd Liguri Alf. Lehel  István vt. 5  4 37 19 34 
3 Szerda István vt.  Hermina  Izák Fauszt 6  4 39 19 33 
4 Csüt. Domonkos Domonkos  Efezi gyer. 7  4 40 19 31 
5 Péntek Hav. B.-A. Oszvald  Euszignusz 8  4 41 19 29 
6 Szombat Ur szinv. Berta  Úr szinv. 9 S. Debar 4 43 19 28 


7 Vas. Vasas Pét. Ibolya  Pulkéria 10 J. puszt. b. 4 44 19 26 
8 Hétfő Cirjék vt. László  Emilián 11  4 45 19 26 
9 Kedd Vianney J. Emőd  Mátyás ap. 12  4 46 19 24 


10 Szerda Lőrinc vt. Lőrinc  Lőrinc vt. 13 4 47 19 22 
11 Csüt. Zsuzsán.  Tibor  Euplusz 14  4 49 19 20 
12 Péntek Klára sz. Klára  Amcét 15 4 50 19 19 
13 Szombat Ipoly. Kass. Ipoly  Maxim hv. 16 S. V. 3 P. 4 52 19 17 


14 Vas. Kajetán Özséb  Mikeás hv. 17  4 53 19 15 
15 Hétfő N.-B.-A. Mária  N.-B.-A.. 18  4 54 19 14 
16 Kedd Joakim Abraham  Dioméd vt. 19  4 55 19 12 
17 Szerda Jácint hv. Anasztáz  Miron pap 20  4 57 19 10 
18 Csüt. Ilona  Ilona  Florusz, L. 21  4 58 19 08 
19 Péntek Lajos pk. Huba  András vt. 22  5 00 19 06 
20 Szombat Sz. István k. István  Sámuel 23 S. Ek. 4 P. 5 01 19 04 


21 Vas. Özséb vt. Sámuel  Tádé 24  5 02 19 03 
22 Hétfő Timót Menyhért  Agatonik 25  5 03 19 01 
23 Kedd Beniti Fül. Farkas  Farkas 26 5 05 18 59 
24 Szerda Bertal. ap. Bertalan  Eutik 27  5 06 18 57 
25 Csüt. Lajos kir.  Lajos  Bertalan 28  5 08 18 55 
26 Péntek Zefirin p. vt. Izsó  Adrián 29 [R. Kh. 5 09 18 53 
27 Szombat Kalazanti Gebhárd  Poemén 30 S. Re. 5 P. 5 10 18 52 


28 Vas. Ágost. aps. Ágoston  Mózes rem. 1 Elul R. Kh. 5 11 18 50 
29 Hétfő Ker. Ján. fv. Erneszt  K. Ján. f. 2 5 13 18 48 
30 Kedd Limai Róza Róza  Sándor pk. 3  5 14 18 46 
31 Szerda Raimund Erika  B.-A. öve 4  5 16 18 44 


Kötelező munkaszüneti napok: 
 
A hó összes vasárnapja. 
 


Augusztus 1–5. hüvös, kisebb esők, 6–11. szeles
és derüs, 12–17. változó és többnyire meleg, 18-tól
meleg, néhány záporeső. 


 Hold fényváltozásai: 
 
Első negyed 3-án 3 ó. 59. p. 
Holdtölte 11-én 6 ó. 57 p. 
Utolsó negyed 18-án 21 ó. 30 p. 
Ujhold 25-én 12 ó. 17 p. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


Augusztus 
Boldog, ki mindig újrakezd 
Boldog, kit az élet maraszt 
Boldog, aki vigan kaszál 
Boldog, aki a paraszt 


(Ady Endre) 


1. 
Német és Franciaországban ezen a napon 
1914-ben volt a mozgósitás. 


2. 
Három évvel ezelőtt halt meg Hindenburg, a 
világháboru hadvezére, az utolsó német köz- 
társasági elnök. 


3. 
1863-ban született Gárdonyi Géza. Falu-párti- 
sága alakitotta ki magyarság-látását A 
faltisi embert tartja a magyarság egyedüli 
megtestesitőjének. 


8. 
1790-ben ezen a napon született Kölcsey Fe- 
renc, a nagy magyar költő, a Himnusz szer- 
zője. 


12. 
1848-ban halt meg Stephenson, az első gőz- 
mozdony alkotója. 


14. 
1865-ben halt meg Semmelweis Ignác, aki 
felfedezte a gyermekágyi láz kórokozóját. 


15. 
1589-ben született Báthory Gábor erdélyi fe- 
jedelem, akit csak mint véres zsarnokot és 
botrányos paráználkodót emleget a történelem. 
Váradon saját hajdui ölték meg. 


19. 
Az erdélyi unitárius egyház megalapitója. Dá- 
vid Ferenc született ezen a napon, 1510-ben. 


22. 
1864-ben mondották ki Genfben ezen a napon 
az orvosok és betegápolók semlegességét a 
mindenkori háborukban. Jelvényük Genf vá- 
ros cimere és egy vörös kereszt. 


23. 
1572-ben a 23-ról 24-re virradó éjszakán Fran- 
ciaországban tizezer hugenottát gyilkoltak 
meg. A vérengzést Medici Katalin rendelte el, 
mert féltette fia koronáját az erős hugenotta 
befolyástól. 


KÖLCSEY FERENC 


„Közvetlen környezete is ide- 
genkedett tőle és ő maga is 
idegen volt környezetében, a 
magyar köznemes élete távol 
állt tőle, a világpolgártól. Min- 
den szórakozástól s az életnek 
konyhai értelemben vett gyö- 
nyörüségeitől irtózott és mesz- 
szeszakadt. Korán elvesztette 
szüleit és fél szemevilágát, 
ez gyámoltalanná tette s ma- 
gánossá. Könyvek között ke- 
reste meg azt a helyet, ahol el- 
türte s elbirta az életét. 


Szomszédai dühösen és el- 
lenségesen viselkedtek, letarol- 
ták földjét. Hideg s szenvedő 
természete a félreértésben csak 
ellenséget s meg nem értést 
robbantott. 


Tizenegy éves korától sze- 
relmes és mindeneklőtt saját- 
magába. Lelkét azonban a kor 
s a nemzet mindinkább érde- 
kelni kezdi. 


Alapjában véve Kölcsey mo- 
dern lélek s költészetének leg- 
értékesebb termékei modern 
szellemüek és formájuak. 


Valami vágy hajtotta ál- 
landóan. Költeményeiben alig 
határozta meg, hogy merre. 
Svájc és Amerika mind csak 
kifejezési forma volt szá- 
mára, tulajdonképpen önmaga 
elől elmenekült. Költészetében 
is csak sejtetett és semerresem 
akarta pontosan nevén nevezni 
a dolgokat. 


Költészete éppugy kitünt, 
mint magas, sovány, hajlott- 
hátu alakja, melyet mindig fe- 
kete ruha takart. Tragédiája, 
hogy Weimart és Jénát akarta 
átplántálni a magyar földbe, 
amely ezt ekkor egy csöppet 
sem igényelte még. Mikor meg- 
halt, barátai igy kiáltottak föl: 
Nem volt közénkvaló... És meg 
lehet toldani még ezzel: nem 
volt e földre való. De hol és 
merre volt utja és célja? Erre 
még eddig senki sehol nem 
adta meg a hiánytalan felele- 
tet.” 


(Róbert István) 
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SZEPTEMBER 


Szent Mihály hava • 30 nap 
 


A hó és hét 
napjai 


Róm. kath. Protestáns  Görög Zsidó Nap 


naptár k. ny. 


1 Csütört. Egyed  Egyed  Évkezdet 5 5 19 18 42 
2 Péntek István kir. Rebeka  Mamánt 6  5 19 18 40 
3 Szombat Manszvét k. Hilda  Teoktiszt 7 S. Sof. 6 P. 5 19 18 39 


4 Vas. Vit. Róz Rozália  Baofiasz 8  5 21 18 37 
5 Hétfő Jusztini. L. Viktor  Zakariás 9  5 22 18 35 
6 Kedd Ida Zakariás  Mihály 10  5 24 18 32 
7 Szerda Kassai vért. Regina  Szocont 11 5 25 18 30 
8 Csüt. K. B.-A. Mária  Kisb.-A 12  5 27 18 28 
9 Péntek Kl. Péter  Ádám  Joachim 13 [1., 2 P. 5 27 18 27 


10 Szombat Tolent M. Erik  Menodóra 14 S. K. Thez 5 29 18 25 


11 Vas. Prot., Jac Teodóra  Teodóra 15  5 30 18 22 
12 Hétfő Mária neve Guidó  Autonóm 16  5 32 18 20 
13 Kedd Notburga Ludovika  Kornél 17 5 33 18 18 
14 Szerda Sz. k. felm Szerénke  Sz. Ker. f. 18 5 35 18 16 
15 Csütört. Fájd. Sz. K. Nikodém  Nikéta vt. 19  5 36 1814 
16 Pént Kornél p. Edit  Eufémia 20 [3., 4. P. 5 37 18 12 
17 Szombat Sz. Ferc.  Ludmilla  Zsófia 21 S. Ki Thov. 5 38 18 10 


18 Vas. K. Jozsef Titusz  Eumén pk. 22  5 40 18 08 
19 Hétfő Január vt. Vilhelmina  Trofim vt. 23  5 41 18 06 
20 Kedd Euszták Friederika  Enszták 24 5 43 1804 
21 Szerda Máté ap. Máté  Jónás pr. 25 5 44 18 01 
22 Csütört. Móric vt. Móric  Fóka pk. 26  5 45 18 00 
23 Péntek Tekla sz.  Tekla  K. Ján. fog. 27  5 46 17 58 
24 Szombat Fog. kiv. M. Gellért  Tekla sz. vt. 28 S. N. 5 6 P 5 48 17 56 


25 Vas. Gellért vt. Kleofás  Eufrozina 29  5 49 17 54 
26 Hétfő Cipr., Juszt. Jusztina  Nilusz 1 This. 569 5 51 17 51 
27 Kedd Kozma Adalbert  Kallisztrát. 2 Ujév 2. n. 5 52 17 49 
28 Szerda Vencel kir. Vencel  Baruch pr. 3 Gedalj. b 5 54 17 48 
29 Csütört. Mihály főa Mihály  Kiriak rem. 4  5 55 17 46 
30 Péntek Jeromos ea. Jeromos  Gerg. pk. 5  5 59 17 44 


Kötelező munkaszüneti napok: 
 
A hó összes vasárnapja. 


 
Szeptember, zavartalan szép napok. 8-ig tiszta 


napsütés, 9–16. többször esős nap, 17–24. borus és 
esős, 25-től szeles. 


 Hold fényváltozásai. 
 
Első negyed 1-én 18 ó. 28 p. 
Holdtölte 9-én 21 ó. 8 p. 
Utolsó negyed 17-én 4 ó. 12 p. 
Ujhold 23-án 21 ó. 34 p. 
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Szeptember 


Ne gondoljátok, hogy én nem tudom 
Mi készül itt, mi foly nap nap után 
Jól tudom én: haldoklik a világ 
Mindennap egy torony dől, bástya omlik, — 
S ez a bübájos őszi délután 
Lehet, hogy az utolsó délután. 


(Reményik Sándor) 


  1. 
1862-ben jelent meg Lincoln amerikai elnök 
nyilatkozata, mely felszabaditotta az összes 
rabszolgákat. 


2. 
1858-ban született Fadrusz János, a legna- 
gyobb magyar szobrász. A zilahi Wesselényi 
és a kolozsvári Mátyás szobor alkotója. 


3. 
1813-ban született Eötvös József, a Falu jegy- 
zője szerzője. 


6. 
1914-ben ezen a napon kezdődött meg a Mar- 
ne-i csata, ahol — egyes politikusok s hadve- 
zérek véleménye szerint — a központi hatal- 
mak elvesztették a világháborut. 


7. 
1863-ban fejeződött be a nagyszebeni ország- 
gyülésen a román nemzet egyenjogusági vitá- 
ja, mely után a román nemzetet a többi er- 
délyi nemzettel egyenlőnek nyilvánitották. 


10. 
1890-ben született Werfel Ferenc, a kitünő né- 
met regényiró, akinek Musa Dagh negyven 
napja cimü regénye a legtragikusabb és leg- 
kitünőbb kisebbségi regény. 


14. 
1321-ben halt meg Dante Alleghieri, az Isteni 
Szinjáték szerzője, az olasz irodalmi nyelv 
megalapitója. 


16. 
1876-ban halt meg Kolozsvárt Erdély Szé- 
chenyije: Gróf Mikó Imre. 


19. 
1802-ben született Monakon Kossuth Lajos, 
Széchenyi István gróf legerősebb politikai el- 
lenfele. 


29. 
1758 ban születeti Nelson, a kitünő tehetségü 
angol tengernagy, aki 1805-ben Trafalgarnál 
tönkreverte a franciákat. 


MIKÓ IMKE 
„Gróf Mikó Imre már har- 


minckét éves korában, 1837- 
ben, elérte külső pályafutásá- 
nak azt a legmagasabb pontját, 
ahova az erdélyi főurak közül 
csak nagyon kevesek jutottak 
el. Ebben az életkorban már 
erdélyi főkormányszéki taná- 
csos, tehát tagja Erdély leg- 
főbb kormányzóhatóságának. 
Tiz év mulva már erdélyi ki- 
rályi kincstárnok és valóságos 
belső titkos tanácsos. Mint a 
főkormányszék megbizottja, 
1848 decemberében fontos meg 
bizatásokkal megy Olmützbe. 
A féltékeny hatalom megaka- 
dályozza, hogy a nagy erdélyi 
patrióta nemzete szörnyü nap- 
jaiban hazatérhessen. Csak 
érni. Minő borzasztó volt ez a 
1849 októberében tudja ezt el 
hazatérés! Hazája tüzhelyét 
feldulva, nemzetét kétségbees- 
ve, családját szétszórtan talál- 
ja. És hogy teljes legyen a tra- 
gédia, felesége már fél év óta 
sirban pihen. 


Mikó Imre igazi pályafutása 
a kétségbeesés árnyékában és 
a fájdalmak sötét völgyében 
kezdődik. A nagy szenvedések 
mélységébe kellett leszállania, 
hogy nagy lelkének igazi er- 
délyi szépségei kibontakoz- 
zanak, hogy visszanyerje ifjui 
frisseségét, erejét és nyugal- 
másságát. Mikó Imre igazi lel- 
ki nagysága nemzetünk törté- 
netének legszomorubb korsza- 
kában, a mult század ötvenes 
és hatvanas éveiben tündöklik. 
Nem mondhatjuk ama elviselt 
frazeológiával, hogy ez a tün- 
döklés áttörné a rákövetkező 
évtizedeket is. Sokféle szellemi 
rétegeződés elfedte, de ha az 
erdélyi szellemi élet alakjait 
kutatjuk, kétségtelenül elju- 
tunk a Mikó Imre tiszta és 
nemesfényü lelkének öröksé- 
géig. 


Ime! „Erdélyország utolsó 
fejedelme”; Bethlen Gábor 
szellemének leghüségesebb 
örököse.” 


(Tavaszi Sándor) 
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OKTÓBER 


Mindszent hava • 31 nap 
 


A hó. és hét 
napjai 


Róm. kath. Protestáns  Görög Zsidó Nap 


naptár k. ny. 


1 Szombat Remig  Malvin  B. A. véd. 6 S. Vajelek 5 58 17 41 


2 Vas. Őrangyal Petra  Ciprián vt. 7  5 59 17 39 
3 Hétfő Liz. Teréz Helga  Areop Dén. 8  6 01 17 37 
4 Kedd Assziszi F. Ferenc  Hierót 9 6 02 17 35 
5 Szerda Placid vt. Aurél  Karitina 10 Jom Kip. 6 04 17 33 
6 Csütört. Brunó hv. Brunó  Tamás aps. 11  6 04 17 31 
7 Péntek Rózsafüzér Amália  Szergius vt. 12  6 06 17 29 
8 Szombat Magy. N. A. Etelka  Pelágia 13 S.Haasz 6 07 17 27 


9 Vas. Dénes  Dénes  Jakab ap. 14  6 09 17 25 
10 Hétfő Borgias F. Gedeon  Eulamp vt. 15 Szuk 1. n. 6 10 17 23 
11 Kedd Placidia Brigitta  Fülöp diak. 16 Szuk. 2. n. 6 12 17 21 
12 Szerda Miksa p. Miksa  Próbusz 17 6 13 17 20 
13 Csütört. Ede kir. hv. Kálmán  Kráp 18  6 14 17 18 
14 Péntek Kalliszt p. Helén  Paraszkeve 19 6 16 17 16 
15 Szombat Teréz sz. Teréz  Lucián vt. 20  6 17 17 14 


16 Vas. Gál ap.  Gal  Lungin vt. 21 Hosan. R. 6 19 17 12 
17 Hétfő Alakok M. Hedvig  Ozeás 22 Sem aker 6 20 17 10 
18 Kedd Lukács ev. Lukács  Lukács ev. 23 Szim. th. 6 21 17 09 
19 Szerda Al. Péter Lucius  Joel pr. 24  6 22 17 07 
20 Csütört. Vendel, Iréne  Artémiusz 25  6 24 17 05 
21 Péntek Orsolya sz. Orsolya  Hitarion 26  6 26 17 03 
22 Szombat Kordula sz. Előd  Aberc pk. 27 S. Beres 6 27 17 01 


23 Vas. Ignác  Gyöngyike  Jakab ap. 28  6 29 16 59 
24 Hétfő Rafael főa. Salamon  Arétasz 29 6 30 16 58 
25 Kedd Mór pécsi Blanka  Marcián 30 Ros. Khod. 6 32 16 56 
26 Szerda Dömötör Dömötör  Demeter vt. 1 Mar. R. K. 6 33 16 54 
27 Csütört. Szabina vt. Szabina  Nesztor vt. 2  6  35 16 52 
28 Péntek Sim. és Jud. Simon  Terenc vt. 3 6 37 16 50 
29 Szombat Narcisz pk. Zenő  Anasztázia 4 S. Noakh. 6 39 16 48 


30 Vas. Kriszt. k. Kolos  Zenób 5  6 40 17 48 
31 Hétfő Farkas  Ref. eml  Epimák vt. 6 Seni böjt 6 41 17 46 


Kötelező munkaszüneti napok: 
 
A hó összes vasárnapja 
 


Október 8-ig tartó esők, 9–15. erősen lehül, 16–23. 
hideg esők, 24–31. megenyhül. 


Hold fényváltozásai: 
 
Első negyed 1-én 12 ó. 45 p. 
Holdtölte 9-én 10 ó. 37 p. 
Utolsó negyed 16-án 10 ó. 24 p. 
Ujhold 23-án 9 ó. 42 p. 
Első negyed 31-én 8 ó. 45 p. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


Október 
Sir, sir az október... Talán boldogtalan... 
Mint az embernek, épp olyan könnye van... 
megindul... abbahagyja s meg ujra megered; 
pergeti magábul a szapora könnyeket. 


(Somlyó Zoltán) 


1. 
1791-ben nyitották meg a francia törvényhozó 
gyülést, melynek tagjait — a történelem fo- 
lyamán először — népképviseleti alapon vá- 
lasztották meg. 


4. 
1570-ben született Pázmány Péter, az ellen- 
reformáció vezére, a nagyszombati egyetem 
megalapitója. 


5. 
1864-ben halt meg Madách Imre, a tragikus 
magánéletü világhirü iró, az Ember Tragé- 
diája szerzője. 


12. 
1492-ben délután 4 órakor fedezte fel Kolum- 
bus Kristóf Amerikát. Ebben az órában látta 
meg azt a földdarabot, amit ma Amerikának 
neveznek. 


13. 
1924-ben halt meg Anatole France, a modern 
francia irodalom kiváló vezéralakja. 


16. 
1893-ban ezen a napon született II. Károly, 
Románia királya. És ugyanezen a napon 
1914 éjjelén hunyt el váratlanul I. Károly ro- 
mán király. 


17. 
1848-ban mondták ki az agyagfalvi székely 
nemzetgyülésen az önvédelmet. 


19. 
1745-ben halt meg Swift Jonathan angol iró, 
akinek Gulliver utazásai cimü müve minden 
idők legnagyobb szatirája marad. 


13. 
Ezen a napon kiséreli meg másodszor 1921-ben 
IV. Károly visszatérését a magyar trónra, de 
Budaőrsnél a nemzeti csapatokkal találja ma- 
gát szemben, akik csapatait lefegyverzik, őt- 
magát pedig kiszolgáltatják az antantnak. 


23. 
1613-ban ezen a napon választották Bethlen 
Gábort Erdély fejedelmévé a kolozsvári fő- 
téri templomban. 


BETHLEN GÁBOR 
„Harminchárom éves volt, 


mikor elfoglalta Erdély feje- 
delmi trónját. Tizenhat évi 
uralkodása után, negyvenki- 
lenc éves korában mint öreg 
fejedelem meghalt. 


Bethlen Gábort a legnagyobb 
uralkodó egyéniségek közé 
számitom, akiket a történelem- 
ben ismerünk. Különösen a 
legelső abból a szempontból, 
hogy tiszta magyar elgondo- 
lásai, célja és akarata volt. Va- 
lóban a magyar faj géniusza 
uralkodott felette egész életé- 
ben s az védelmezte meg el- 
képzelhetetlen veszélyek kö- 
zött. Szimbólikus jelentősége 
van a magyar Ethnos érték- 
termelő kvalitásai szempontjá- 
ból. 


A magyarság kénytelen foly- 
ton a körülmények átkos vol- 
tára hivatkozni, hogy a te- 
hetségek hiányát indokolja. 
Bethlen Gábor csaknem egyet- 
len, akire a magyar modern 
ember nyugodtan hivatkoz- 
hatik, hogy valaki a semmi- 
ből saját erejével mégis a faj 
kiváló s számtalanszor ta- 
pasztalt kvalitásai alapján ér- 
te el a legmagasabb határvo- 
nalat. 


Ez a határvonal azonban 
nem jelezhető vonallal. A ma- 
gyar perspektiva ködbe, vagy 
délibábba vész. Az Árpádok 
óta nem tisztult mértani vo- 
nallá. 


Mi az, amit Bethlen Gábor 
létezése jelent? 


Magyar jelentése: egy ős- 
erőkkel terhelt fajtának, a 
fantázia szédültei közt, a szi- 
goru realizmusba menekülése. 
Soha magyar költő ekkora ál- 
mot nem álmodott. Soha ma- 
gyar paraszt ennyire józanon 
össze nem huzta magát. Egy- 
felől rendet teremteni a kon- 
tinensen, másfelől megmenteni 
a maroknyi lehetőséget. Ez 
több az Attila álmánál: Isten 
ostora lenni. Ez a kemény er- 
délyi Isten áldása akart lenni.” 


(Móricz Zsigmond) 
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NOVEMBER 


Szent András hava • 30 nap 
 


A hó. és hét 
napjai 


Róm. kath. Protestáns  Görög Zsidó Nap 


naptár k. ny. 


1 Kedd Mindensz. Marianna  Koz. Damj. 7  6 42 16 45 
2 Szerda Halott. n. Achill  Acindin vt. 8  6 44 16 43 
3 Csütört. Hubert Győző  Acepszim. 9 Kham böjt 6 46 16 41 
4 Péntek B. sz. Károly Károly  Joannic 10  6 47 16 39 
5 Szombat Imre hg. Imre  Galaktion 11 S. L. Lekh. 6 49 16 38 


6 Vas. Lénárd Lénárd  Pál pk. 12  6 50 16 37 
7 Hétfő Engelb.  Rezső  Hieron vt. 13 Seni böjt 6 51 16 35 
8 Kedd Gottfried Gottfried  Mih. főa. 14  6 53 16 34 
9 Szerda Tivadar vt. Tivadar  Onezitor vt. 15 6 54 16 32 


10 Csütört. Av. Andr. Luther M.  Oresztesz 16  6 56 16 31 
11 Péntek Marton pk. Márton  Menna 17  5 57 16 30 
12 Szombat Márton pk. Jónás  Alam János 18 S. Vaier 6 59 16 29 


13 Vas. R. sz. Szan. Szaniszló  Arsz. János 19  7 00 16 28 
14 Hétfő Jozafát  Klementina  Fülöp aps. 20  7 02 16 26 
15 Kedd N. Albert Lipót  Guriasz 21 7 03 16 25 
16 Szerda Ödön pk. Ottmár  Máté aps. 22  7 05 16 23 
17 Csütört. Cs. Gergely Hortense  Csod. Gerg. 23  7 07 16 22 
18 Péntek Pét. Pál. Ödön  Plátó vt. 24 708 16 21 
19 Szombat Erzsébet Erzsébet  Abdiasz 25 S. Kh. Sz. 7 09 16 20 


20 Vas. Valois F. Jolán  Dek. Gerg. 26  7 10 16 20 
21 Hétfő Sz. M. bem. Olivér  B.-A. fela. 27  7 12 16 19 
22 Kedd Cecilia  Cecilia  Filémon 28  7 13 16 18 
23 Szerda Kelemen p. Kelemen  Amfilok 29  7 15 16 17 
24 Csütört. K. János Emma  Kelemen p. 1 Kisi. R. Kh. 7 16 16 16 
25 Péntek Katalin vt. Katalin  Katalin vt. 2 7 18 16 15 
26 Szombat B. János. Miklós  Alipius 3 8 Toldott 7 19 16 14 


27 Vas. Ádv. 1 v  Virgil   P. Jakab  4  7 20 16 14 
28 Hétfő Pignatelli Stefánia  István 5  7 21 16 13 
29 Kedd Szaturnin Noé  Paramon 6 7 23 16 13 
30 Szerda András  András  András ap. 7  7 24 16 12 


Kötelező munkaszüneti napok: 
 
A hó összes vasárnapja. 
 


November 1–6. hideg esők, hó is, 7–13. borus hideg.
14–21. kellemes enyhülés, 22–30. lehül, éjjel erős fagy. 


Hold fényváltozásai: 
 
Holdtölte 7-én 23 ó. 23 p. 
Utolsó negyed 14-én 17 ó. 20 p. 
Ujhold 22-én 1 ó. 5 p. 
Első negyed 30-án 4 ó. 59 p. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


November 
Jön az ősz, már hullanak a cifra virágok 
Szirmai, rongyban, mint farsangi plakátok, 
ha süvit a böjti szél: „Nincs szükség rátok 
Már vége a násznak, megestek a lányok. 
Komolyan és szürkén, mint a gőgös szerény, 
fiait ringatva, ül a termés, helyén 
kész elbocsájtani a Szentmihály szelén 
s hős anyaként halni a November derén. 


(Babits Mihály) 


1. 
Ezen a napon alakult meg 1918-ban Kolozs- 
várt a nemzeti tanács erdélyi bizottsága. 
Apáthy István egyetemi tanár, a hires termé- 
szettudós elnöklésével. 


5. 
1880-ban született Sadoveanu Mihály, a jelen- 
kori román irodalom egyik legnagyobb tehet- 
sége. 


7. 
1810-ben született Erkel Ferenc zeneszerző, a 
Hunyady László és Bánk-bán operák szerzője 


8. 
1921-ben ezen a napon született Mihály nagy- 
vajda. 


14. 
1840-ben született Rodin, a világhirü francia 
szobrász, a „Gondolkodó” alkotója. 


17. 
1773-ban született Csokonai Vitéz Mihály, a 
hányatott életü ragyogó magyar költőtehetség. 


19. 
1855-ben halt meg Vörösmarty Mihály, a ma- 
gyar költészet romantikus korszakának iró- 
fejedelme. 


22. 
l877-ben született Ady Endre. 


25. 
1629-ben halt meg Bethlen Gábor, Erdélyor- 
szág legnagyobb fejedelme, aki alatt Erdély 
aranykorát élte. 


30. 
1918-ban nyilt meg Gyulafehérvárt a román 
nemzetgyülés, mely többek közt az ittlako 
nemzeteknek teljes nemzeti szabadságot, tel- 
jes sajtószabadságot s minden emberi gondo- 
lat szabad terjesztését határozta el. 


ADY ENDRE 
„Némely modernek unottan 


fordultak el Adytól, mint a 
kutyakölyök az anyjától, ha 
csömörlésig teleszopta magát 
belőle. Az olvasó smokkok 
félnek, hogy nem találtatnak 
eléggé moderneknek, ha Ady 
kedvelői maradnak. Hiába: 
ugy érzik, hogy Ady mégis- 
csak a háborut élteké, forra- 
dalmat csináltaké, a század 
eleji embereké, s ma már mégis 
csak inkább az apáké, mint a 
fiaiké. És ezek ugy tetszenek, 
mint Ady hajdani „kis csu- 
kái”, akik nem szivesen kérnek 
helyet abban a fejezetben, 
hogy „Ady és kora”. És igy, 
mig uralkodó osztályok és tár- 
sadalmi rétegek a maguk áb- 
rázatára igyekeznek átalaki- 
tani Adyt, az igazi Ady mind- 
inkább eltünik. Hol keressük? 
Erdélyben, ahol ugy őrzik, 
mint a régi magyar szellemi 
nagyság, a hajdanvaló Ma- 
gyarország szép emlékét? Az 
amerikai magyarok között, a 
hol a lezajlott forradalmak 
zászlaján az uj Kossuthos em- 
léket jelenti? Vagy Szlovensz- 
kó ifjuságában, ahol még a 
legtisztábban él, mint a nyu- 
gati magyar szellem, a magas- 
ságok felé törekvő emberi 
egyetemesség emléke, mint köl- 
tői nagyság és irói forradalmi. 
sag. Ady az alullevőké volt, az 
elnyomottaké, a békétleneké 
a be nem teljesülteké, a ki- 
semmizetteké, a forrongóké, a 
lázadóké volt Ady. 


És ezért ezt az iramot soha 
nem foglalhatják le a maguk 
számára a mindenkori uralko- 
dó osztályok, mert velük szem- 
ben örökké ellenség, lázadó 
marad. 
Ő már harminc év előtt 


érezte és hirdette világok for- 
gását, rendszerek születését és 
bukását. Kezdettől fogva nem 
volt a rend maradandóságát 
védő polgár és nem volt soha 
az uralkodó osztályok költője. 
Ady nem alkudott. Ady a for- 
radalomé.” 


(Bölöni György) 
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DECEMBER 
Karácsony hava • 31 nap 


 


A hó és hét 
napjai 


Róm. kath. Protestáns  Görög Zsidó Nap 


naptár k. ny. 


1 Csütört. Elegy pk. Elza  Nahum pr. 8  7 26 16 12 
2 Péntek Bibiana vt. Aurélia  Habakuk 9  7 27 16 11 
3 Szombat Xaver F. Olivia  Szofoniasz 10 S. Vaieze 7 28 16 11 


4 Vas. Borb. vt. Borbála  Borbála 11  7 29 16 10 
5 Hétfő Szabbas Vilma  Szabbasz. 12  7 31 16 10 
6 Kedd Miklós pk. Miklós  Miklós 13  7 32 16 09 
7 Szerda Ambrus  Ambrus  Ambrus ea. 14 7 33 16 09 
8 Csüt. Szepl. fog. Mária  Patáp 15  7 34 16 09 
9 Péntek Four. Péter Natália  B. A. fog. 16  7 35 16 09 
10 Szomb. Melkiades Judit  Menna 17 S. Vafial 7 36 16 09 


11 Vas. Damáz p. Árpád  Ősatyák 18  7 37 16 09 
12 Hétfő Otilia Gabriella  Szpiridon 19  7 38 16 09 
13 Kedd Luca sz. Luca  Eusztrát 20 7 39 16 09 
14 Szerda Nakáz, K.  Szilárdka  Tirzus vt. 21  7 40 16 09 
15 Csüt. Valér Johanna  Eleutér pk. 22  7 40 16 10 
16 Péntek Etelka, cs. Albina,  Aggeusz pr. 23 7 41 16 10 
17 Szombat Lázár Lázár  Dániel pr. 24 S. Vajesev 7 42 16 10 


18 Vas. Grácián Auguszta  Szentaty 25  7 43 16 10 
19 Hétfő Pelágia Viola  Bonifác vt. 26  7 43 16 11 
20 Kedd Timót vt. Teofil  Ignác vt. 27  7 44 16 11 
21 Szerda Tamás  Tamás  Julianna sz. 28  7 44 16 12 
22 Csütört. Zenó Zenó  Anasztázia 29  7 45 16 12 
23 Péntek Viktória Viktoria  Krétai 10 vt. 1 Teb. R. K. 7 45 16 13 
24 Szombat Ádám,  Ádám, Éva  Kar. előböjt 2 S. Mikez. 7 46 16 13 


25 Vas. Nagykar. Karács.  Nagykar 3 Szoth. Kn. 7 46 16 14 
26 Hétfő Sz. Istv. vt. István vt.  Is. sz. Má. 4  7 47 16 14 
27 Kedd János ap. János  István. vt. 5 7 47 16 15 
28 Szerda Aprósz. Kamilla  Több vt. 6 7 47 16 16 
29 Csütört. Tamás  Dávid  Aprószent. 7  7 47 16 17 
30 Péntek Dávid Zoárd  Anizia sz. 8 7 48 16 17 
31 Szombat Szilveszter Szilveszter  Melánia 9 S. Vaiigas 7 48 16 18 


Kötelező munkaszüneti napok: 
 
A hó összes vasárnapja, 25. és 26-án nagy- 
karácsony. 
 


December 7–13. erős szelek. 14–20 havazik. 21–28 
derüs hideg, 29–31. enyhébb, de nedves. 


Hold fényváltozásai: 
 
Holdtölte 7-én 11 ó. 22 p. 
Utolsó negyed 14-én 2 ó. 17 p. 
Ujhold 21-én 19 ó. 7 p. 
Első negyed 29-én 23 ó. 53 p. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


December 


Karácsonyra hó lesz, jósolta a naptár 
és lett is valóban. Mintha ezer kaptár 
Nyílt volna az égen: Zümmögve kerengtek 
a pihék belepték már az egész kertet. 
Rajzott az egész táj! Estefelé csöngve 
Szánkók szaladtak el odalent a völgybe. 


(Illyés Gyula) 


5. 
1791-ben halt meg Mozart, kitünő osztrák 
szerző, aki 12 éves korában irta első operáját. 
1863-ban született a Parasztbecsület szerzője, 
Mascagni, olasz zeneszerző. 


6. 
1832-ben született Björnson Björnsterne nor- 
vég iró a norvég hazafias mozgalom vezére. 
1608-ban született Milton, angol költő, az 
Elveszett Paradicsom szerzője. 


7. 
1611-ben halt meg a leghiresebb Krisztus ké- 
pek festője, Van Dyck, flamand festő. 


8. 
1843-ban született Koch Robert, a tüdővész 
bacillusának felfedezője. 


11. 
1821-ben született Flaubert, akit hires regénye 
a Bovaryné miatt a vádlottak padjára ül- 
tettek. 


12. 
1797-ben született Heine, a kitünő iró, költő 
és ujságiró, aki száz esztendővel ezelőtt meré- 
szebbeket álmodott sok mai modern irónál. 


13. 
1551-ben ölelték meg a Habsburgok Fráter 
Györgyöt. 


17. 
1918-ban Neculcea tábornok a román csapa- 
tok élén megüzente Apáthy főkormánybiztos- 
nak hogyha ellenállásra talál, lövetni fogja 
Kolozsvárt. 


28. 
1922-ben a Magyar Néppárt és az ugyanazon 
esztendő február 12-én alakult Magyar Nem- 
zeti Párt Országos Magyar Párt néven egye- 
sült, Jósika Sámuel bárónak, a magyar fő- 
rendiház volt elnökének elnöklete alatt. 


FRÁTER GYÖRGY 
„A jobbágyságot nem tudta 


felszabaditani, magyar pol- 
gári osztályt nem tudott lét- 
rehozni, hiába fáradozott az 
alvidéki és erdélyi városok 
megmagyarositásán, a magyar 
gyalogságot, melyet ő teremtett 
meg, elnyomta és kiszoritot- 
ta az idegen zsoldos sereg. 
Abszolut nemzeti királyság he- 
lyett megvalósitott egy tehe- 
tetlen külön Kis-Magyarorszá- 
got s ezáltal ő, a legigazibb és 
legtisztább életü magyar pap, 
a maga korában, utat nyitott 
a nemzet további szétrombo- 
lásának. Nem hozott létre ma- 
radandót, de nem volt-e ez 
sorsa minden magyar törekvés- 
nek, amely éppen a nemzet 
életerőinek elhalásával, meg- 
merevedésével akar megküzde- 
ni? Valami megmaradt alko- 
tásaiból és ez maga az em- 
ber, aki idegenül és magányo- 
san áll a nemzet mitológiá- 
jában, de van egy másik rej- 
tett, titkos népi élete is, ahol 
otthonos és továbbélhet ön- 
tudatlanul: népének szenve- 
déseiben és nyomoruságaiban, 
lemondásaiban és felemelke- 
désében. A halál gyakran ki- 
engeszteli az élet magányossá- 
gát és elhagyatottságát. Azon- 
ban a gyilkosság, amely a hüt- 
lenség vádjával takarózott és 
áldozatát árulónak bélyegezte, 
csak mégjobban megnövelte a 
magányosságot a halott barát 
alakja körül. Fráter György 
meggyilkolásában nemcsak a. 
császári tisztek részesek, de 
része volt meggyilkolásában 
azoknak a magyar uraknak is, 
akik gyülölték a barátban az 
idegent. 


György barát csak azért ka- 
pott egy félreeső zugot a ma- 
gyar történelem mithológiájá- 
ban, azért gyülölték olyan 
mondhatatlanul a János és 
Ferdinánd oldalán álló kora- 
beli nagyok, mert a nemzet 
életének irányitói közül a ma- 
ga korában a „nép fia” volt.” 


(Juhász Vilmos) 
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Postautalvány-. Táviró-. Csomag-, Utánvétel- 
forgalom. Telefon dijtételei 


1. PÓSTAUTALVÁNY-FORGALOM. Egy póstautalvány ára 1000 lejig 3.— lej. 
1000 lejen felül 4.— lej. 
Az utalványozás dija 5000 lejig 100 lejenként 1.— lej, 5000 lejen felül 10.000 
lejig 1000 lejenként 5 lej, 10.000 lejtől 20.000 lejig a fenti dijakon kivül 1000 
lejenként 3.— lej, 20.000—50.000 lejig 1000 lejenként 2.— lej, 50.000—100.000 
lejig a fenti dijakon kivül 1000 lejenként 1.— lej. Egy utalványon 100.000 lej- 
nél többet nem lehet küldeni. 
Távirati utalványozásnál a fenti dijakon kivül 10.000 lejig még 30.— lej pót- 
díj, 10.000 lejtől 100.000 lejig 50 lej pótdij. 
Sürgős (urgent) távirati utalás pótdija 60.— lej. 
Egy reklamáló ürlap ára 10.— lej. 
Express kézbesitési dij külön 20.— lej. 
2. TÁVIRATOK. Helyben cimre feladott táviratoknál a dij szavanként l.— 
lej, legkisebb dij 10 lej. 
Vidéki cimre feladott táviratoknál a dij szavanként 2.— lej, legkisebb dij 
20.— lej. 
Sürgős (urgent) táviratoknál a rendes dijakon kivül 20 lej pótdij. 
Távirati ürlap ára 1.— lej. 
Távirati-levelek: (Ugynevezett „Lt” távirat, melyet csak éjjel továbbitanak és 
reggel a rendes levélpóstával kézbesitenek) szavanként 1.— lej, minimum 25.— 
lej. Ha a cimzett helyén nincs táviró, de van telefon, akkor a táviratot telefo- 
non adják tovább. Pótdij 20 szóig 10, 20—100 szóig 20 lej. 
A fenti dijakon kivül táviratonként 2.— lej repülőbélyeg fizetendő. 
3. CSOMAGTARIFA. Sulydij ugyanazon megye területére kilógrammonként 
4.— lej, minimum 8 lej csomagonként. 
A szomszédos megyék területére kilógrammonként 6— lej, minimum 8.— lej. 
A távolabbi területekre kilógrammonként 8.— lej. 
Tan-, irodalmi-, vagy tudományos könyveket, napi és időszaki lapokat tartal- 
mazó csomagoknál 50 százalékos kedvezmény. 
Legénységi állományu katonáknak küldött csomagoknál az 5 kilógrammon fe- 
lüli suly után 50 százalékos kedvezmény. 
A legnagyobb megengedett suly csomagonként 20 kg. 
Értékbevallással feladott levelek dija azonos az ajánlott levelek dijával. 
A legnagyobb suly azonban 2 kg.-ig terjedhet, a legnagyobb méret 45 cm. bár- 
mely oldalon. 
Értékbevallással feladott csomagoknál és leveleknél a rendes dijakon kivül 
pótdij is fizetendő és pedig: 10.000 lejig 1000 lejenként 3 lej; 10.000 lejen fe- 
lül 1000 lejenként 1 lej. Az érték bármekkora lehet. 
Expresscsomagok pótdija 20 lej. Legnagyobb suly csak 5 kg. lehet. 
A házhoz való kikézbesités dija 5 kg.-ként 5 lej. 
A három napon tul át nem vett csomagok után napi 2 lej fekbér fizetendő. 
Ez maximum 200 lej lehet. 
4.  UTÁNVÉTELEZÉSI DIJAK. A rendes tarifális dijakon kivül: 200 lejig 1 
lej, 500 lejig 3 lej, 1000 lejig 5 lej, 1000 lejtől maximum 100.000 lejig még 10 
lej fizetendő az 1000 lejig fizetett dijakon kivül. 
5.  TELEFONHASZNÁLAT. Beszélgetés 3 percenként: A megye területére 20 lej, 
a szomszéd megyékkel 40 lej, a szomszédos megyéken tul 300 km.-ig 60 lej, 
azontul az országban 80 lej. Sürgős beszélgetéseknél a dij háromszorosa fize- 
tendő. Este 9 órától reggel 8 óráig 40 százalékos kedvezmény. (Ott, ahol éj- 
jeli telefonszolgálat is van.) Vasár- és ünnepnapokon 5 lej pótdij. 
A fenti dijakon kivül beszélgetésenként 2 lej repülőbélyeg fizetendő. 
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Póstai dijtételek: 
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 Lei Lej Lej Lej Lej Lej Lej 


1. Helyi egyszerü levél 20 gramm sulyig 
Ezen felül minden megkezdett 20 
grammonként pótdij 


4.–
2.– 


      


2. Nem helybeli egyszerü levél 20 
grammig 


6.– 7.50 7.50 7.50 10.- 2.– 
2.–


1.– 


Ezen felül 20 grammonként pótdij 2.– 6.– 4.50 6.– 6.– 2.–  


3. Egyszerü levelezőlap* 3.50 4.50 4.50 4.50 6- 2.– 0.50 


Képes levelezőlap 3.50 4.50 4.50 4.50 6. 2.– 1.– 


Katonai levelezőlap 1.–     2. –  
Válaszos levelezőlap 7.– 9.– 9.– 9.– 12.– 2.– 1.– 


4. Nyomtatványok 50 grammonként 1.– 2.– 1.25 2.– 2.–  0.50 


5. Tankönyvek, irodalmi-, tudományos 
könyvek, lapok, folyóiratok, kóták 50 
grammonként 


0.50 0.50 0.50 2.– 2.– 


}
50


 g
ra


m
m
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nt
 


2 
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j 


 


6. Kereskedelmi (üzleti) iratok, hărtie 
de afaceri felirattal 250 grammig 


5.– 10.– 6.– 10.– 2.–  


Ezen felül 50 grammonként a pótdíj 1.– 2.– 1.25 2.– 2.–  
7. Áruminták 100 grammig. 


Ezenfelül 50 grammonként pótdij 
3.–
1.– 


4.– 
2.– 


3.– 
1.25 


4.– 
2.– 


4.– 
2.– 


 
 


 


8. Kis csomagok 50 grammonként  4.– 4.– 4.– 4.–   
Legkisebb dij  20.– 20.– 20 — 20.–   


9. Express dij a fenti rendes dijakon 
kivül még 


 
20.–


 
20.– 


 
20.– 


 
20.– 


 
20.–


  


10. Az ajánlott küldemények pótdija a 
rendes dijakon kivül 


 
10.–


 
10.– 


 
10.– 


 
l0.– 


 
10.–


  


Ezenkivül küldeményenként még 1 
lej iktatási dij 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


11. Ajánlott küldemények térti vevény 
dija: 
a) ha a feladásnál kéretett 


 
 
10.–


 
 
10.– 


 
 
10.– 


 
 
10.– 


 
 
10.–


  


b) ha a feladás után kéretett 10.– 18.– 18.– 18.– 18.   
12. Egy reklamáló ürlap ára 10.– 18.– 18.– 18.– 18.–   
13. Vasár- és ünnepnapokon feladott
ajánlott küldemények pótdija: 


5.–       


* A fenti bélyegeken kivül még 2 lej
kulturbélyeg 
** Az 1 lej repülőbélyegilletékből egy
drb. 50 banis bélyeg a küldött, a má-
sik 50 banis bélyeg a válaszos részre
ragasztandó 
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Fontosabb ügyiratok bélyegilletéke 
 


Az ügyirat megnevezése 


O
km


án
y 


bé
ly


eg
 


R
ep


ül
ő 


bé
ly


eg
 


Lej Lej 


Hatóságokhoz intézett kérvényekre — — — — — — — — — 8.– 1.– 
Váltók: Hat hónapnál rövidebb lejáratuak — — — — — — — 4‰ 1‰ 
Hat hónapnál hosszabb lejáratuak — — — — — — — — — — 7‰ 1‰ 
Áruváltóknál (valoare primite in mărfuri) az okmánybé-


lyeg illetéke 50%-al kevesebb, repülőbélyeg 1 ‰.  
  


Nyugták, elismervények: — — — — — — — — — — — — —   
100—10.000 lejig — — — — — — — — —  — — — — — — — 3 2 
10.000—50.000 lejig — — — — — — — — — — — — — — — 7 5 
50.000—100.000 lejig — — — — — —— — — — — — — — — 14 10 
100.000 lejen felül az emelkedés 10.000 lejenként — — — — — 1.50  
A repülőbélyeg 200.000 lejig 10 lej, azon fölül 20 lej — — — —   
Ingatlanbérszerződéseknél — — — — — — — — — — — — — 3‰ 1‰ 
Albérleti szerződéselknél — — — — — — — — — — — — — 1.20‰ 1‰ 
Folyószámlakivonatoknál — — — — — — — — — — — — —   
101—1000 lejig — — — — — — — — — — — — — — — — 2 2 
1001—10.000 lejig — — — — — — — — —  — — — — — 3 2 
10.000 lejen felül — — — — — — — — — — — — — — — — 7 2 
az egyenleg után számitva — — — — — — — — — —— — — 
Kötelezvényeknél — — — — — — — — — — — — — — — 


  


1.40%
14 


1‰ 
2 Bizonyitványoknál — — — — — — — — —— — — — — — 


Falragaszoknál (plakátoknál) 20 négyzetdeciméter terjede- 
lemig — — — — — — — — — — — — — — — — — 


0.l0 0.10 


Ettől kezdve az okmánybélyeg dija 10 négyzetdeciméteren-  
ként 5 banival emelkedik — — — — — — —  


  


Zárt helyen elhelyezett plakátoknál, feliratoknál — — — — —  
0.20 


 
0.10 20 négyzetdeciméter nagyságig — — — — — — — — — — — 


Azontul az okmánybélyeg 10 négyzetdeciméterenként 0.20   
lejjel emelkedik* — — — — —  — — — — — — — — — —   


Repülőbélyeg 20 négyzetdeciméterig — — — — — — — — — —  0.10 
40 deciméterig — — — — — — — — — — — — — — — — —  0.20 
1 négyzetméterig — — — — — — — — — — — — — — — —  1 
5 négyzetméterig* — — — — — — — — — — — — — — — —  5 
10 négyzetméterig — — — — — — — — — — — — — — — —  10 
10 négyzetméteren felül — — — — — — — — — — — — — —  20 
Cégtáblák után csak repülőbélyeg kell, melyeket u. n. bor- 


deroura ragasztunk fel — — — — — — — — — 
  


Kereskedők és iparosok által kibocsátott számlák után:   
100 lejtől kezdve 2‰ 2‰ 
Repülőbélyeg a 100 lejen aluli számlákra is kell és pedig 


2 lej — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
  
  


Költségjegyzékek (mérnöki, építészi, vállalkozói, ipari):   
101—1000 lejig — — — — — — — — — — — — — — — — 2 2 
1001—10.000 lejig — — — — — — — — — — — — — — — 3 2 
10.001 lejtől feljebb — — — — — — — — — — — — — — — — 7 2 
Üzleti könyveknél: napló, leltár, jegyzőkönyv lapon- 
ként. — — — — — — — — — — — — — — — — —  


5 2 


* Bélyegmentesek a belépőjegy-nélküli ismeretterjesztő 
előadások plakátjai — — — — — — — — — — — — — — — 
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Időösszehasonlitó táblázat 
Mikor nálunk 12 óra (délben), akkor: 


Budapesten — — 11 óra (d. e.) Honoluluban (Havaii sz.) 24 ó. (12 éjf.) 
Bécsben — — — 11 „ (d. e.) Sydneyben — 20 óra (8 d. u.) 
Berlinben — — 11 „ (d. e.) Tokióban — 19 „  (7 d. u.) 
Párisban — — — 10 „ (d. e.) Pekingben — 18  „ (6 d. u.) 
Londonban — — 10 „ (d. e.) Bombayban 15   „   (3 d. u.) 
New-Yorkban — — 5 „ (d. e.) Moszkvában 13   „   (1 d. u.) 
San Franciscoban — 2 „ (d. e.)
 


A műkedvelői előadások engedélyeztetése 


A mükedvelői előadások engedélyének megszerzéséhez a következő el- 
járás szükséges: 


8+1 lejes bélyeggel ellátott kérés intézendő az erdélyi szinházi főfel- 
ügyelőséghez a helyi rendőrség utján, legalább három héttel az előadás nap- 
ja előtt. A kérvényhez melléklendő az előadásra szánt szindarab teljes gé- 
pelt szövege. A főfelügyelőség cime: Inspectoratul Teatrelor şi Artelor din 
Transilvania. Cluj, Str. Şaguna. Ezenkivül az előadás előtt 8 nappal kérést 
kell beadni az illetékes rendőrséghez, vagy főszolgabirósághoz és a Zeneszer- 
zők Egyesületének képviselőjéhez, utóbbihoz a szükséges zenedij lefizetése vé- 
gett. Ostromállapotos területeken a rendőrséghez intézett kérvényt két pél- 
dányban kell elkésziteni, másodikat a hadtestparancsnoksághoz cimezve. A 
mennyiben a szinházi főfelügyelőségtől a kérésre nem érkezik válasz, ez azt 
jelenti, hogy az előadást nem engedélyezték. 


Utlevélhez szükséges okmányok 


A külföldre szóló utlevél megszerzéséhez az alábbi iratok szükségesek: 
1. Kérvény, városokban a rendőrséghez, vidékről a megyei prefekturá- 


hoz (ráragasztandó 8 lejes okmány-, + 1 lejes repülőbélyeg). A kérvényhez a 
következő okmányokat kell csatolni: 


a)  Állampolgársági bizonyitvány; 
b)  Büntetlenségi igazolvány a törvényszéktől; 
c)  Az állami, városi, illetve községi adó befizetését igazoló nyugta; 
d) A hadkiegészitő parancsnokság igazolványa. (18—50 évig.) 
e)  Férjes nőknek a férj, gyermekeknek a gyám, vagy a szülők bele- 


egyező nyilatkozata; 
f)  2 darab fénykép; 
g)  Közjegyző által hitelesitett okirat arról, hogy a kérvényezőnek a kül- 


földön való anyagi megélhetése biztositva van. 
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h) A városi rendőrségtől (vidéken a főszolgabiróságtól) személyazonos- 
sági igazolvány. 


Az összes iratokat a rendőrségen, az állambiztonsági hivatal irodájában, 
vidékieknek a megyei prefekturán kell benyujtani. 


2.  Ha az utlevél több családtagra vonatkozik, akkor szükséges a há- 
zassági bizonyitvány és a gyermekek születési bizonyitványa is. 


3.  Az utlevél megszerzéséhez a következő illetékeket kell lefizetni: 
 


a)  3 hónapra szóló utlevélhez  500 lej; 
b)  6 hónapra szóló utlevélhez  750 lej; 
c)  1 évre szóló utlevélhez 1000 lej. 
Ezenkivül lefizetendő még 500 lej turisztikai bélyegre. 
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92 


Erdélyi magyar irodalom 
 


Irta: S z e n t i m r e i  J e n ő  


I. Van-e vagy nincs? 


Az uj főhatalom alá került Erdélyben, de azon is tul, sok vitát 
állott a kérdés: lehet-e, szabad-e erdélyi magyar irodalomról beszélni, 
mint önálló kisebbség-nemzeti megnyilvánulásról? Lehet-e, szabad-e 
az egyetemes magyar irodalomban, politikai országhatárok mentén el- 
választó vonalakat huzni s beszélni külön erdélyi, külön vajdasági, kü- 
lön felvidéki és külön anyaországi magyar irodalomról? 


Teltek az évek és megadták a választ kérdezés nélkül. 
Salamoni választ adtak: igenis, meg nem is. 
A három utódállamba szakadt magyarság irodalmi megnyilatko- 


zásait nem lehet azonos szempontok szerint elbirálni. Erdélynek önál- 
ló történelmi multja van, önmagából kiinduló és önmagát kiszolgálni 
óhajtó irodalmi törekvésekkel. Ez a vonal csak megtört néhány évti- 
zedre, de a néplélekben és a népi költészeti termékekben a folytonosság 
tagadhatatlan. Nyirő József, vagy Tamási Áron — és itt azért emlitjük 
névszerint éppen őket, mert bennük kristályosodik ki a népi alapra 
épitő erdélyi magyar iró fajképe — egyenesebb ági leszármazottjai 
Mikes Kelemennek és Petelei Istvánnak, mint Mikszáth Kálmán, vagy 
Móra Ferenc, akiknek ősökért Gyöngyösy Istvánhoz, vagy Vas Gere- 
benhez kell visszanyulniok inkább. Ez a hasonlat világitja átlátszóvá 
az eltelt tizennyolc év salamoni döntését. Lehet külön erdélyi iroda- 
lomról beszélni, mert nem vitás, hogy létezik különös erdélyi szin az 
irodalmi nyelvben. Létezik különös jegyekkel, különös erdélyi népi 
karakter, amelyet egy népcsoport különleges történeti élete alakitott 
ki ilyenné, vagy olyanná. Léteznek erdélyi hagyományok az irói előadás 
módjában a tárgyválasztástól, annak beállitásától elkezdve egészen a 
szerkezeti és irálytani megoldásokig. De... amennyiben mindez a 
multban is bennfoglaltatott az egyetemes magyar irodalom teljességé- 
ben, nem lehet különálló erdélyi irodalomról beszélni pusztán azért, 
mert Csucsán tul a történelem ujra politikai határt rajzolt be a magyar 
nemzettest települési területének megosztására. A Délszlávországba 
és Csehszlovákiába szakadt magyarság irodalmát ilyen különleges tör- 
téneti előzmények nem befolyásolták, mert nem befolyásolhatták a 
maga uj irodalmi életének kialakitásában. Ezek esetében legfeljebb táj- 
fajta irodalmakról lehet beszélni, amennyiben a bácskai televény életé- 
nek irodalomba emelése csakugyan másmilyen eredményre kell, hogy 
vezessen, mint ugyanez a kisérlet a hegyek közé ékelt Kassán, vagy 
Pozsonyban. Más környezet, más népi összetételü lakosság, más gaz- 
dasági elöfeltételek meghatározói lehetnek ugyan egy innen, vagy on- 
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nan meritett regénynek, de ezek a megkülönböztető jegyek nem olyan 
mélyek, nem olyan különlegesek és történelmi hagyománnyal jóval ke- 
vésbbé aláfestettek, mintha Erdélyről lenne szó. Amerika állhatna elő 
talán azzal a meglepetéssel, hogy kivajudja a nehéz kivándorló életből 
a külön ujvilági magyar irodalom csecsemőjét. Lehet, hogy kezdetleges 
kisérletek történtek is ezirányban, melyeket még nem ismerhetünk. De 
a Dunavölgyében élő, csak politikai határokkal széttagolt európai ma- 
gyarság irodalma szerves egység. Erdély és az anyaország irodalma 
között legfeljebb olyan megkülönböztető jegyeket lehet felismerni, a 
minők a németországi német és a svájci német irodalmat is egymástól 
különválónak láttatják, noha szerves egységbetartozásuk hasonlókép- 
pen nyilvánvaló. 


II. A keletkezés történeti okai 


Ez a „külön és mégis egy” erdélyi irodalom nem egykoru a főha- 
talomváltozással és nem Trianonnak köszönheti létét. V i s s z a h a -  
t á s  e r e d m é n y e  inkább. A mult századvég mind erőteljesebben 
megnyilvánuló központositó törekvései, melyek minden számbavehető 
„vidéki” irodalmi értéket Budapestre vonzották, a háborus évek elején 
kezdték éreztetni visszahatásukat. Ha hibáztatni lehet ezért valakit, 
ezuttal is Ady Endre felszabaditó irodalmi forradalmát kellene oda- 
állitani bünbakul. Ady nemcsak az epigonizmus egyedül üdvözitő 
uralma alól szabaditotta fel az irodalmi közlelket. Nemcsak formákat 
bontott fel s teremtett helyükbe ujakat. Nemcsak a nyelvek őszintesé- 
gét oldotta fel a lirai vallomástétel legszélső határáig. Minden lehető- 
séget felkutatott, minden kiélési területre rámutatott, melyek alkalma- 
sak az uj magyar irodalmi szemlélet megformálására. Ő  m u t a t a  
m e g , mint a müvészetek szempontjából ugyszólván szüz területet, 
E r d é l y  i g é r e t f ö l d j é t  „Ismeretlen Corvin-kodex margójára” 
cimü tanulmányában. Időrendi pontossággal be lehetne bizonyitani, 
hogy ez irásmü megjelenése után kezdtek napfényre törni azok a hosz- 
szabb-rövidebb életü folyóiratok, melyekben többé-kevésbbé öntudatos 
alakban már kisért egy erdélyi irodalmi központ kialakitásának vágya. 
Kolozsvárt B á r d  Oszkár és M e s k ó  Tibor H a l a d á s -a, Désen 
P e t r i c h e v i c h  H o r v á t h  Emil br., E g y e d  Zoltán és K á l l a y  
Miklós E r d é l y i  F i g y e l ő -je, majd e sorok irójának a háboru 
utolsó évében indult U j  E r d é l y -e egyre tisztulóbb körvonalakkal 
keresték egy erdélyi magyar irodalmi élet kikristályosodásának lehe- 
tőségeit. De ha oknyomozó pontossággal vissza akarunk látni az idők- 
be, meg kell állapitanunk, hogy átfogóbb — irodalmi és tudományos 
— célzattal ugyanez a törekvés vezette már Mikó Imrét az ötvenes 
évek elején az E r d é l y i  M u z e u m  E g y l e t  megalapitásában 
s a nyolcvanas évek végén P e t e l e i  Istvánt és kortársait az E r d é -  
l y i  I r o d a l m i  T á r s a s á g  életrehivásában. Valahányszor iróink, 
vagy közmüvelődési életünk irányitói már tulzottnak és veszedelmesen 
elszintelenitőnek érezték a központositó törekvések hatását, mindig 
vissza-visszatért a kisérlet, hogy valamiképpen felszabaditsák magukat 
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egy uj és életeleven világváros minden értéket magához szivó varázsa 
alól. 


1917—18-ban az irodalom törekvéseit erősitette a politika pár- 
huzamos munkája. Jóemlékezetüek emlékezhetnek, hogy az 1916-os 
román betörés Erdélyben az egyesült osztrák-magyar közhatalom ré- 
széről a mellőzöttség, az elhanyagoltság érzetét ébresztette. Ennek kö- 
vetkezményeként indult meg a mozgalom erdélyi politikusok körében 
egy k ü l ö n  e r d é l y i  m i n i s z t é r i u m  felállitására, mely Ko- 
lozsvárott székelne s bizonyos önkormányzati formák közt intézné az 
országrész ügyeit. Még az erdélyi miniszter személyét is kiszemelték. 
A nagy jövőt igérő Bethlen István grófot szerették volna igen sokan 
az erdélyi minisztérium élén látni. 


A mozgalom elkésett, a történelmi döntés megelőzte. De az ilyen- 
formán gyökerében megváltozott viszonyok mégtöbb jogosultságot 
adtak az irodalmi decentralizálódás törekvésének, mely már a forra- 
dalmi napokban keretet próbált épiteni magának az S .  N a g y  László 
szerkesztette E r d é l y i  S z e m l e  baráti köréből alakult K e l e t  
cimü tiszavirág életü irodalmi társaságban. 


III. A gyermekcipő évei 


A végzet vascsizmás lépteit Trianonnál nem sikerült megállitani. 
Nem volt többé kérdéses, hogy célszerü-e, szükséges-e irodalmi köz- 
pont létesítése az erdélyi részeken. Határzár következtében egyelőre 
megszünt a magyar betü behozatala. A közönség igényeit a napisajtó 
egymagában — s erősen megcenzurázva — képtelen lett volna kielé- 
giteni. Bár meg kell jegyeznünk, hogy e kezdeti években a napisajtó 
is felismerte abbeli kötelességét, hogy irodalmi közleményeknek bő- 
vebb teret kell nyujtania, hogy közönségének hiányérzetét e téren is 
kielégitse. Nagyváradon, szinte hetes időközzel, két folyóirat — két 
irodalmi hetilap — indul. T a v a s z  Zsolt Béla szerkesztésében 
és M a g y a r  S z ó  homlokán T a b é r y  Géza nevével. Ugyan- 
ekkor a Kolozsvárott egyedül porondon maradt Erdélyi Szemle 
körül tömörültek a hagyományhü erdélyi irodalom és tudomány mü- 
velői, volt egyetemi tanárok, teológiai professzorok s egymást követően 
szólalnak meg a később kiteljesedő erdélyi magyar irodalom jövőbeli 
vezetőértékei közül: R e m é n y i k  Sándor, M a k k a i  Sándor, 
N y i r ő  József, Á p r i l y  Lajos, K ó s  Károly és mások. A verseny- 
ben Marosvásárhely sem kiván elmaradni. Z o r d  I d ő  keményzsig- 
mondi cimmel félhavi folyóiratot indit O s v á t  Kálmán s körülötte 
rendre tünedeznek elő a magányból, vagy ismeretlenségből: B e r d e  
Mária, A n t a l f f y  Endre, M o l t e r  Károly, T o m p a  László, 
S z i n i  Lajos, S i p o s  Domokos, K a b d e b o  Erna, N a g y  Emma. 
Még nem rukkoltak elő folyóirattal, de már tömörülőben vannak az 
akkori Keleti Ujság körül azok a fiatal erők, melyek a változott idők- 
ben az Ady-kezdeményezte Nyugat-hagyomány továbbápolói kivánnak 
lenni. 1920-ban megjelentetik folyóiratukat N a p k e l e t  cimmel, 
melyet főszerkesztőként P a á l  Árpád jegyez, szerkesztői K á d á r  
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Imre, L i g e t i  Ernő és e sorok irója lesznek. Négy név, négy külön- 
böző szin, de közös célkitüzés: e r d é l y i s é g  e u r ó p a i  s z i n -  
t e n .  B a r t a l i s  János, B á r d  Oszkár, S z o m b a t i - S z a b ó  
István, M a r ó t  Károly, E n d r e  Károly, N a g y  Dániel, P .  G u -  
l á c s y  Irén, K ó s  Károly, majd a két váradi és vásárhelyi folyóirat 
megszüntével azok munkatársainak nagy többsége sorakozik be a lap 
gárdájába. 


A Napkelet megindulása világnézeti harc kezdetét jelenti az 
Erdélyi Szemléből alakult Pásztortüz-el. Hiába kisérletezik ennek ki- 
egyensulyozásával az Erdélyi Irodalmi Társaság, midőn mindkét folyó- 
irat vezető munkatársait tagjai sorába választja. B e n e d e k  Elek 
hazaköltözése és békitő szerepvállalása annyiban hoz változást, hogy 
egy uj átcsoportositási koncepció alapján a megszünt Napkelet helyébe 
a radikálisabbak nem létesitenek más folyóiratot, hanem valamennyien 
egy közös erővel létesitett kiadóvállalat köré tömörülnek, mely a ma- 
gasabb irodalmi igények kielégitésére, kiadásába átveszi a Pásztor- 
tüz-et, előbb Reményik Sándor, majd Nyirő József szerkesztésében s 
a szélesebb közönségrétegek érdeklődésének kiszolgálására képes he- 
tilappá alakitják át V a s á r n a p i  U j s á g  cimen az addig Kós Ká- 
roly, majd Szentimrei Jenő szerkesztésében megjelent V a s á r n a p  
cimü néplapot. Ezzel azt a célt is elérik, hogy a másik néplap, a M a -  
g y a r  N é p , melyet Gyallay Domokos szerkeszt, versenytárs nélkül 
marad s igy a nagyközönség előtt a három lap ugy jelentkezik, mint a 
magyar irodalmi egység jelképe, 


A szép elgondolás a gyakorlat vizein esztendős hányódás után 
hajótörést szenvedett. A H a l a d á s  névvel alakult betéti társaság, 
mely a két folyóirat kiadását vállalta, lényegében már alakulásakor nem 
elégitette ki sem a jobb, sem a baloldal várakozásait, mert mindegyi- 
kük ugy érezte, hogy valójában a másik került fölénybe. Végül egy 
páratlanul érdekes jegyzőkönyvi határozatban kimondja a vállalat 
igazgatósága, hogy a vállalkozást meg kell szüntetni, miután az egyes 
árnyalatok képviselői ugy látják, hogy a két lap a j o b b o l d a l n a k  
t u l s á g o s a n  h a l a d ó ,  a  b a l o l d a l  s z e m é b e n  n e m  
e l é g g é  h a l a d ó  irányzatot képvisel. A Treuga Deinek vége sza- 
kad. A Pásztortüz visszatér eredeti kiadótulajdonosához és mint képes 
hetilap próbál tovább élni. Az irók nagyrészének rövidebb lélegzetü 
termése az E l l e n z é k  heti mellékletén talál uj otthonra, melynek 
irodalmi szintiét az akkoriban hazatért K u n c z  Aladár mértéktartása 
és higgadt itélőképessége biztositja. 


1924-et irunk ekkor és körülbelül ez az e l s ő  h a t á r k ő  az er- 
délyi magyar irodalom kialakulásában. Eladdig a hangsuly és a kö- 
zönség érdeklődése inkább a lirának kedvezett. Reményik Sándornak, 
Áprily Lajosnak, Szombati-Szabó Istvánnak ezidőbeli közönségsikere 
szinte példátlan. Bartalis, Tompa és a többiek inkább befelé, az irók 
céhében szereztek megbecsülést és elismerést verseikkel. Ezidőtől a 
hangsuly egyre fokozottabb mértékben a novellára helyeződik át, Az 
Ellenzék történeti elbeszéléspályázatai Sipos Domokosnak, Nyirő Jó- 
zsefnek, Berde Máriának, Makkai Sándornak szereznek értékes si- 
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kereket s terelik ezzel az írók alkotókedvét és a közönség érdeklődését 
a prózai irásmüvek felé. 


Még ehez a korszakhoz tartozik a másodiknak nevezett erdélyi 
nemzedék porondra lépése, a T i z e n e g y  fiatal erdélyi költő és 
elbeszélő közös irásgyüjteményében, mely K a c s ó  Sándort, T a m á -  
s i  Áront, F i n t a  Zoltánt, K e m é n y  Jánost, B a l á z s  Ferencet, 
M a k s a y  Albertet bocsátja szárnyra s képzett esztétikust igér az 
azóta elhallgatott J a n c s ó  Bélában. 


IV. A regénytől a drámáig 


Megszünik egy napilap. Munkatársai rövidebb-hosszabb ideig ke- 
nyér nélkül maradnak. A napilapot U j s á g -nak hivták. Iró-munka- 
társai vándorbotot vesznek a kezükbe s városról városra előadásokat 
tartva, próbálnak kenyérrevalót keresni. A módszer az irodalmi érdek- 
lődés felébresztésére nem uj. Ugyanigy kezdték a Zord Idő munka- 
társai, majd a Napkelet emberei, akik segitségül vették maguk mellé 
a kolozsvári Magyar Szinház régi nagy gárdáját, Janovics Jenő veze- 
tése alatt. Most Benedek Elek állott a kenyér nélkül maradottak 
élére, akik nagyobbrészt székelyek lévén, székely csoport néven ván- 
doroltak. Előbb a maguk kenyerének megszerzésére, később pedig a 
mikor sikerült itt-ott elhelyezkedniök, az időközben fiatalon elhalt Sipos 
Domokos árvájának neveltetéséhez szükséges összeget próbálták igy 
előteremteni. Nyirő, Tamási, Szentimrei, képezték a csoport magját, 
kik mellé időnként és helyenként Tompa László, Kacsó Sándor, Barta- 
lis János sorakoztak fel. Sz. Ferenczy Zsizsi székely Bartók-Kodály 
dalokat énekelt, szavalójuk, György Dénes, székely költők verseit sza- 
valta. 


Ezalatt Kolozsvárott megalakitja az Erdélyi Szépmives Céh-et 
hat iró és köziró: Paál Árpád, Zágoni István, Kós Károly, Nyirő Jó- 
zsef, Kádár Imre és Ligeti Ernő. Az ötlet szerencsés. Az irókat regé- 
nyek irására kivánják sarkalni, müveiket előfizetők között eleve elhe- 
lyezik amatör példányokban, mig a szélesebb olvasóközönséget ol- 
csóbban kiállitott kötetekkel elégitik ki. A sorozatot G u l á c s y  Irén 
nyitja meg H a m u e s ő  cimü regényével s erre hamarosan még két 
határozott siker következik: M a k k a i  Ö r d ö g s z e k e r e  és K ó s  
V a r j u n e m z e t s é g -e. Berde Mária véletlen beszélgetés alkalmával 
erdélyi Helikon tervét penditi meg a fiatal K e m é n y  János báró 
előtt s a tervet Kuncz Aladár szövi tovább, bevonván a Szépmives Céh 
alapitóit és az időközben szintén hazatért B á n f f y  Miklós grófot. 
Megvonják a helikonisták számára a korhatárt, harminctól hatvanig és 
megállapodnak az alapelvben, a világnézeteken felülálló, tisztán müvé- 
szi célokat szem előtt tartó együttmüködésben. Nincsenek alapszabá- 
lyok, nincs tisztikar. Valamennyien Kemény János vendégei s akit ő 
meghiv, az egyuttal tagjává is válik a Helikonnak. Az első marosvécsi 
helikoni találkozó össze is ül 1926 nyarán. Vegyes érzelmek fogadják. 
Feltünik Benedek Elek és Szabolcska Mihály kihagyása, akik azon a 
cimen maradtak ki, hogy idősebbek a korhatárnál. Feltünik Markovics 
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Rodion és Szántó György kimaradása, akik akkoriban már sikeres re- 
gényirók. Mindazonáltal az uj egyesülési forma életképesnek látszik. 
Elmondják, hogy az Erdélyi Szépmives Céhet átveszik valamennyi he- 
likoni iró közös tulajdonába s gondot fognak forditani mai erdélyiek 
müveinek megjelentetésén kivül a remekkori magyar irók kiadására is. 
Tervezik közös folyóirat kiadását, mely a következő évben Áprily La- 
jos szerkesztésében, E r d é l y i  H e l i k o n  cimmel indul utjára. 
Főszerkesztőként K i s b á n  (Bánffy) Miklós jegyzi s ezzel a kezdetben 
formátlan, elnöktelen Helikonban kezd kialakulni valami kimondatlan 
hierarchia. Kós Károly a felelös szerkesztő, a Céh igazgatója egyben, 
akit az igazgatási és müvészi kérdések vesznek igénybe. Melléje lek- 
torul Kovács László kerül. A Helikon is propagandaestélyekkel kivánja 
a közönség érdeklődését magára vonni. Több nagyobb erdélyi város 
után Bukarestbe, majd Budapestre is ellátogat tagjaival. Ezzel széle- 
siti a külföld felé az erdélyi irás utját, melyet korábban a Benedek 
Elek szerkesztette és Budapesten kiadott E r d é l y i  t ö r t é n e t e k , 
majd a Heltai Jenő erdélyi látogatása után kiadott Tabéry-regény, 
(Szarvasbika), a nagy feltünést keltett Markovics-regény (Szibériai 
garnizon) és a berlini Voggenreiter-Verlag kiadásában megjelent er- 
délyi vers- és novellagyüjtemény hasitottak. Szántó György hármas 
könyve (A bölcső, A földgömb, Bábeltornya) ugyancsak az első kül- 
földi sikerek feltörő kosa. A Helikon után a székely csoport is fellá- 
togat Budapestre s még négy nagy vidéki városba. Mindenütt, amerre 
megfordul, megnyilnak a szivek, a friss levegőt árasztó erdélyi iroda- 
lom felé. Most a Szépmives Céh szerződést köt az Athenaeummal, 
majd a Révai könyvkiadóvállalattal és az erdélyi regény hamarosan 
csatát nyer az egész magyar nyelvterületen. Különös elismerés fogadja 
Tamási Ábelét, Gulácsy Fekete vőlegényekét, majd Makkai regényeit 
(Ördögszekér, Táltoskirály, Sárga vihar, stb.), Kós Országépitőjét, 
Szántó Stradivári-ját s legutóbb Nyirő munkáit (Sibói bölény, Isten 
igájában, Az én népem, Uz Bence), Karácsony Benő könyveit (Pjotruska 
Uj élet kapujában), Berde Tüzes kemence és Tabéry Fekete ablak 
cimü regényeit. 


Berede és Tabéry könyvei már nem a Szépmives Céh révén kerül- 
tek könyvpiacra. A két iró Olasz Lajos, Szombati-Szabó István, Endre 
Károly, Károly Sándor és Molter Károly társaságában külön kiadóvál- 
lalatot alapit E r d é l y i  I r ó i  R e n d  néven. Lépésükhöz kezdetben 
személyes, majd kari természetü indokok vezették őket. A Szépmives 
Céh, az idők során, a Helikon eredeti megállapodásától eltérően, nem 
v a l a m e n n y i  helikonista tulajdonába ment át, csak n é h á n y é -  
b a . A kilépettek ugy érezték, hogy ilyenformán képtelenek a maguk 
befolyását megfelelő mértékben érvényesiteni a vállalat ügyeire s ezért 
választották a külön utat. Az Erdélyi Irói Rend évente három könyv 
kiadását vállalta előfizetőivel szemben és különösen Szombati-Szabó 
István posthumus verseinek kiadásával, az irodalmi cselekedeten tul- 
menően kegyeletes kötelességet teljesitett, a kezdetben nagy remények- 
re jogosito, élete utolsó éveiben csalódottan végképp elhallgatott költő 
emléke iránt. 
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V. Az utolsó bástya bevétele 


Közben az erdélyi irótársadalom belső összetételében jelentős 
változások estek. Meghal Benedek Elek, az erdélyi gyermekek és fel- 
nőttek szelidszavu, drága tanitómestere, Magyarországra költözvén, 
meghal Szabolcska Mihály, majd Szini Lajos és Szombati-Szabó István. 
Magyarországon helyezkedik el Gulácsy Irén, Áprily Lajos, Bartalis 
János és Makkai Sándor. Helyüket a feltörő fiatal nemzedék, bizony, 
még nem tudja betölteni. Uj tehetségekül jelentkeznek a versben: 
Dsida Jenő, Kis Jenő, Szemlér Ferenc, Flórián Tibor, Salamon Ernő, 
prózában Kovács György, Kovács Katona Jenő, Szencei László, Sza- 
bédi László, Koós-Kovács István (megh. 1937 szeptemberében,) Ko- 
vács József, Kolozsvári-Grandpierre Emil (Magyarországra költözik), 
és még sokan mások. A fiatalok U j  A r c v o n a l  cimü irásgyüjte- 
ménnyel jelentkeznek, melyet Jancsó Elemér tanulmánya vezet be. 
Megkísérlik egy Ady Endre társaság alapitását, de a megalakulás ki- 
mondásánál és a tisztikar megválasztásánál nem jutnak tovább. A He- 
likon feladja eredeti alapelvét, mely szerint tagjai közé csak szépiró- 
kat vesz fel s hosszas megbeszélés után bevonja egyenrangu csoport- 
ként kebelébe a P á s z t o r t ü z  s z e r k e s z t ő s é g é t , melynek 
tagjai a költő Reményik Sándoron kivül e s z t é t i k u s o k  és b ö l -  
c s e l ő k . Kemény Jánost elnökévé választja előbb a marosvásárhelyi 
Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság, majd Dózsa Endre lemondása 
után az Erdélyi Irodalmi Társaság is. A felekezeti irodalmi tevékenység 
tömöritésére Katolikus Akadémia és Károli Gáspár Irodalmi Társa- 
ság alakul. Az unitárius egyház kebelében már régebben müködik a 
Dávid Ferenc Irodalmi Társaság s ezzel mindhárom felekezet megadja 
az irodalomnak, ami az irodalomé. 


Az irodalmi élet arca azonban még mindig nem teljes. Az erdélyi 
vers és az erdélyi regény csucsteljesitményei egyenranguak már bár- 
mely müvelt nemzet magas irodalmi szinten mozgó alkotásaival. 
Kuncz Aladár is kidől a sorból, de megirja előbb élete nagy müvét, 
a F e k e t e  K o l o s t o r t . Ezzel az egyetlen alkotással a nyugat 
szemében is márkát ad az erdélyi irásnak, minek előtte a Szibériai 
garnizont már csaknem valamennyi világnyelvre leforditották. Utána 
megjelent az erdélyi elbeszélők olasz nyelvü antológiája, Szántó György 
Stradivárija pedig filmen járja be a világot. Nyirő regényét románba 
ülteti át nagy feltünést keltve D a i a n u  Elie dr. és a B o a b e  d e  
G r â u  folyóirat állandóan fordittat erdélyi magyar irók alkotásaiból, 
akik cserébe lépten-nyomon vállalják a román remekirók és maiak 
magyarra forditását. A románból forditók közül legbuzgóbbak: Kádár 
Imre, Franyó Zoltán, Fekete Tivadar, de Berde Mária és Áprily is re- 
mekeltek néhány Eminescu-forditással, a fiatalabbak közül pedig 
Dsida Jenő és Flórián Tibor. Szemlér Ferenc a román irodalmi élet ese- 
ményeit tartja rendszeresen számon, Bitay Árpád dr. a román-magyar 
irodalomtörténeti vonatkozások mindkét oldalon elismert buvára. 
Kristóf György egész kötettel tájékoztatja a román olvasókat a magyar 
irodalom történetéről. 
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Egyidőben Áprily Lajos megkisérli a hidverést az erdélyi szász 
irodalom felé, igen értékes kezdő sikerrel. A K l i n g s o r  irói éveken 
át kiküldik megfigyelőiket a Helikon találkozóira, lemásolják maguk 
számára a Szépmives Céh kiadói módszerét és sürü csereforditások 
történnek, melyek közül M e s c h e n d ö r f e r :  C o r o n a  cimü regé- 
nyének leforditása a legfigyelemreméltóbb (Kós Károly végezte.) 
Szász irók Kolozsváron, magyarok Brassóban jelennek meg a pódiu- 
mon, egymás számára megrendezett estélyeken. Fájdalom, ennek a szép 
kezdetnek a folytatása ujabb elzárkózásba torkollott. Ezt is a barna 
métely beszivárgásának köszönhetjük. 


De az erdélyi dráma még mindig nincs sehol. Helyesebben: még 
két évvel ezelőtt nem volt sehol. Hunyady Sándor és Indig Ottó nagy 
budapesti sikereik után hátat forditottak Erdélynek. Szinpadi müveiket 
azonban a budapesti biráló szék sem sorolta az erdélyi szellem különle- 
ges megnyilatkozásai közé. Szántó György kisérlete (Sátoros király) 
elszigetelt maradt, de arra jó volt, hogy felébressze a mind sürgetőbb 
várakozást a teljes sikerü erdélyi dráma iránt. E sorok irója is kisérle- 
tezett népi gyökerü játékokkal (Betlehemes játék, Sirató, Csáki biró 
lánya), de nem jutott szinpadhoz Erdély határain tul. Bárd Oszkár a 
nagy uttörés idején vérzett el, pedig igazi irodalmi szándék fütötte tol- 
lát. (A halál és még több, Citera, Silvio lovag. Legutóbb könyv alak- 
ban: Liszt Ferenc és Teleki Mihály). A budapestieknek Tamási Áron 
nyujtott először izelitőt a hamisitatlan erdélyi játék füszeres izeiből. 
(Énekes madár.) Második darabja, Tündöklő Jeromos, most várja be- 
mutatóját a Vigszinházban. 


A nagy drámasikert valójában Kós, „Budai Nagy Antal”-ja hozta 
meg s a Nyirő Nemzeti Szinház-i bemutatója, a „Jézusfaragó ember” 
tetőzte be. Ideérkezett hirek mindkettőt az eddigi legjobb magyar 
szinpadi alkotások sorába helyezik el. Bánffy Miklós alakja a korábbi 
években annyira összeforrott a budapesti élettel, hogy Budapesten be- 
mutatott darabjait nem lehet az erdélyi irodalom javára elkönyvelni. 
Most az erdélyi drámaciklus keretében igérik szinrehozni Kakassy 
Endre (Vörös Kör) és Tamási pályanyertes Tündöklő Jeromosával 
egyetemben. Örömmel lehet azonban megállapitani, hogy a főhatalom- 
változás óta nem telt el husz év és az erdélyi magyar irodalom vala- 
mennyi szépirodalmi müfaj területén megtalálta már a maga hangját s 
mondanivalóinak formájával és jellegével sikerült külön helyet bizto- 
sitania magának az egyetemes magyar irodalom legrangosabb kép- 
viselői között. Ennek a ténynek bizonysága, hogy Tamási Áron három 
izben, Reményik Sándor egyizben nyert Baumgarten-dijat, Gyallayt, 
Nyirőt, Reményiket a Kisfaludy Társaság, Gyulai Farkast, P. Jánosy 
Bélát és másokat a Petőfi Társaság választotta rendes tagjai sorába. 
Kádár Imre pedig a román-magyar kulturközeledés ápolásáért legfel- 
sőbb kitüntetésben részesült. 


VI. Végszó 


Az eredmények örömteljes megállapitása után tartozunk a tárgyi- 
lagos birálatnak is néhány szóval, És tartozunk néhány kiegészitéssel 
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a kép teljességének. Részletesebb ismertetést kivánna a Minerva kiadó- 
vállalat munkája, mely az első években sok segitségére volt a szépiro- 
dalom kibontakozásának, majd tudományos müvek és tankönyvek ki- 
adásával teljesitett és teljesit nagy nevelő feladatokat. A kiadásában 
közel két évtizede megjelenő „Magyar Nép” Petres Kálmán (†), 
Gyallay Domokos és Szász Ferenc szerkesztésében sokezer példányban 
juttatja el a falusi tömegekhez hétről-hétre a magyar betüt. Népi ki- 
adványai avatottabb és szinesebb válogatással valóban hézagpótló sze- 
repet tölthetnének be. 


Mert a nép, az erdélyi magyar nép, ebben a nagy irodalmi fel- 
lendülésben csaknem egészen magára maradt. Az elszigetelt Balázs 
Ferencnek erejét meghaladó hősi tusakodás után szárnyaszegetten kel- 
lett elhullania. Ez a főkifogás emelhető iróink munkásságával szem- 
ben. Nem tudtak hozzáférközni a néphez. Nem tudták ellesni és kifejező 
erőben felfokozni a legmélyebb rétegekből feltörő hangokat, mint ezt 
Bartókék a muzsikában tették. Emiatt évtizedeknek kell eltelnie talán, 
mig hatásuk leszivároghat a szélesebb népi rétegek közé. Hiányzik a 
válságos idők Petőfije, aki a ponyván éppugy otthonos, mint diszki- 
adásu kötetekben gazdagok és müveltek könyvespolcain. A nép szel- 
lemi táplálékkal való ellátása korántsincs megoldva, bár etéren ujabban 
érdemes kisérleteket végez a brassói Á g i s z  szövetkezet közmüvelő- 
dési szakosztálya élén Kacsó Sándor a H a s z n o s  k ö n y v t á r  
szerkesztésével és kiadásával. 


Benedek Elek helye mindmáig betöltetlen, népnél és ifjuságnál 
egyaránt. A C i m b o r a , melynek szerkesztésébe egész szivének 
melegét és egy gazdag élet minden tapasztalatát beleöntötte ez a 
csakugyan „szent öreg”, az U j - C i m b o r á b a n  (szerk. László Mar- 
cella) nem talált megközelitő értékü folytatásra. 


Ugyanigy nincs a kétkezi városi munkásnak szellemi tápláléka, 
mely belföldi talajból kihajtva, belföldi igényeket tudna kielégiteni. 
Az érdemes K o r u n k  (szerkesztette Dienes László, ma Gaál Gábor 
és Kibédi Sándor) a szociális érdeklődésü értelmiség folyóirata csu- 
pán, nem a munkástársadalomé. Munkásosztályunk értelmiségi vezető- 
réteg nélkül, magára utaltan kisérletezik önnevelésével, de nem tudja 
pótolni a hiányokat, melyek irodalmi termésünkben feltünően szembe- 
ötlők. Legujabban Nagy István hozott megrenditően őszinte hangokat 
V i z ö z ö n  u t á n  cimü drámájában, de a kezdeti nagy siker után 
elfulladt ez is a polgári szinjátszás operetthomokjában. Salamon Ernő 
a lirában igér figyelemreméltót. 


Általában véve nem szabad szó nélkül elmenni a tény mellett, 
hogy az erdélyi magyar irásnak éppen Erdélyben nincs megérdemelten 
széleskörü elterjedettsége s csak külföldi nagy sikerek hire tud egy-egy 
müvet belföldön is az érdeklődéshez közelebbvinni. A természetes fo- 
lyamatnak belülről kifeléhatónak kellene lennie. Itt kellene kidajkálni 
kiadóknak és közönségnek olyan tehetségeket és olyan müveket, ame- 
lyek talán egyelőre nem számithatnak hangos külföldi sikerre, de mé- 
lyebbről jövően és irányitó értékkel szólnak hozzánk, belőlünk, a má- 
ból a mához. A vallani és vállalni vitát mü még perdöntő erővel nem 
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tudta dülőre juttatni. Érdemes és figyelemreméltó eredményeket ez- 
irányban tagadni nem lehet. Lásd Tamási Ábeljét, Berde Földindulását 
és Tüzes kemencéjét, Balázs Ferenc „A rög alól”-ját s az elszigetel- 
ten dolgozó Székely Mózes Zátonyát, ha látószöge mégannyira fer- 
dült is.) 


A birálat sem tud értékben lépést tartani a termeléssel. Nem tud 
megmaradni legtöbbször az elfogulatlanság elvi sikján. A „nagy bíráló” 
eljövetelére még ugylátszik, várnunk kell. (Igaz, hogy ebben irodalom- 
politikánknak is vannak bünös mulasztásai.) Molter Károly néhány 
magas szinvonalu és széles látókörrel tanuskodó tanulmányát azonban 
nem szabad elismerés nélkül hagynunk. Reményik Sándor és Berde 
Mária, régebben pedig Kuncz Aladár nyujtottak még példamutatót 
ezen a területen, azonban egyiküknek sem a birálat lévén „főfoglalko- 
zása”, indokolt az uj Gyulai Pál fellépése iránti várakozás. 


Mégegy zokszó: a Helikon megalakulása óta a napisajtó fájdal- 
masan szükre korlátozta szépirodalomra szánt területét. Miért kényte- 
len az ujságolvasó közönség — melyből a folyóiratolvasók nevelőd- 
nek — nélkülözni a rövidebb lélegzetü, olvasmányosabb erdélyi szép- 
irodalmat? Van ennek olyan nevelőereje és müveltségfejlesztő hatása, 
mint külföldi lapokból átvágott selejtes „innen-onnan”-oknak és nagy- 
igényü, de kisértékü belföldi „észelgések-nek. 


Nagyban és egészben azért panaszra nem lehet okunk. Ez a más- 
félmilliós néptöredék nem egészen két évtized alatt olyan szellemi érté- 
keket csiholt ki magából, melyek közmüveltségi szintjének és elren- 
delt európaiságának méltó kifejezői. Hinnünk kell, hogy a jövő ezt a 
képet még színesebbé, még sokoldalubbá, még hatóképesebbé fej- 
leszti. 
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AZ ERDÉLYI MAGYARSÁG 
GAZDASÁGI ÉLETE 


A földkérdés és mezőgazdasági szervezeteink 
Irta: T e l e k i  Á d á m  gróf 


Nemzeti életünk alapja a föld, illetve a falu, mert az itt élő kétmil- 
lió magyarnak 85 százalékát földmüvesek alkotják és a nemzeti va- 
gyon legnagyobb része a gazdatársadalom kezében van. 


Már pedig, ha a gazdatársadalom az alap, akkor erre kell felépiteni 
az egész társadalom szerkezetét. El kell tudja tartani a nemzeti élet- 
ben szükséges vezető értelmiséget és a mezőgazdaság szerveit is. 


A magyar gazdatársadalom egy bizonyos fokig viselte a multban 
és fokozottabban kell vállalja a jövőben a nemzeti élet összes terheit. 
Akkor, azt hiszem, senki sem kételkedik annak a tételnek a komolysá- 
gában, hogy a vezetés is a föld joga, tehát a magyar gazdatársada- 
lomé is. 


Röviden ez a helyzet és a megitélésben ma már sokan egyetértünk. 
A háboru utáni uj magyar nemzedék nagy része főleg abban különbözik 
az előző korosztályoktól, hogy megélhetési viszonyai miatt is kénytelen 
volt elfordulni a várostól és érdeklődési körében, szinte teljes egészé- 
ben, a magyar falut helyezi. Vizsgálódásának tárgyát tehát a nemzeti 
alap képezte és igy felismerte annak jelentőségét. Tevékenységét pedig 
erre a sikra helyezte át és lassan ugyan, de sok ellenszenvvel és gát- 
lással megküzdve, eljutott odáig, hogy a közvélemény előtt már kezd 
derengeni és kezdi beismerni, hogy ez az igazság és az az igazi ut, 
amit az uj nemzedék követ. Addig viszont, amig a magyar falu ki tudja 
termelni saját vezető értelmiségét, fel kell tenni a kérdést, mit csi- 
náljon a mai magyar értelmiség és milyen kötelezettségei állanak fenn 
a magyar gazdatársadalommal szemben. 


Szükség van egy olyan egészséges mezőgazdasági politikára, a 
mely felöleli a földmüvelők összes létkérdéseit, azokat tanulmányozza 
és a megoldáshoz segiti. 


A mezőgazdasági politika lényegében magában foglalja a mező- 
gazdaságra vonatkozó összes kérdéseket, a mezőgazdák érdekeit is vé- 
delmül szolgáló intézkedéseket és intézményeket. Foglalkozik tehát 
mindazokkal az elvekkel, törvényekkel, szabályokkal, népegészségügyi 
kérdésekkel, amelyek népünk mezőgazdasági életével összefüggenek. 


Egy kisebbségi nép mezőgazdasági politikája helyzeténél fogva 
szükebb határok közé szorult, de azért sajátságos helyzetében mégis 
nagyvonalunak kell lennie. 
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A reális mezőgazdasági politika alapját a következő szempontok 
alkotják: 


I. Figyelembe véve a román törvényhozás által irányitott me- 
zőgazdasági politikát, igyekeznünk kell azzal olyan kapcsolatot ta- 
lálni és teremteni, hogy népünk gazdasági érdekei figyelembe vé- 
tessenek. Mezőgazdasági szakembereinknek pedig bele kell kap- 
csolódni abba a munkakörbe, amely Románia mezőgazdasági éle- 
tét irányitja és vezeti. 


II. A második alapvető szempont a magunk felé való meg- 
szervezés, a mezőgazdasági intézmények megfelelő kiépitése, a tö- 
mörülés és azoknak az elveknek a kikristályositása, pontos meg- 
határozása, amelyek mezőgazdasági életünkben hivatva vannak az 
alaphangot megadni, azaz irányt szabni. 


Belső mezőgazdasági politikánk leglényegesebb szempontjai 1.: a 
mezőgazdasági intézményeink megerősitése, kiépitése, a s z e r v e z é s , 
2. a gazdasági n e v e l é s . 


Mindkét munkának egymással párhuzamosan kell haladni. 
A nevelés kétirányu legyen. Egyrészről terjessze a szakismerete- 


ket, másrészről öntudatositson és népünket a mezőgazdasági szerveink- 
kel szembeni kötelességeire és annak feltétlen szükségére megtanitsa. 


A gazdasági nevelés vonuljon át az alsófoku iskoláktól a legfel- 
sőbbekig, vagyis ugy az elemi, közép, mint a felső foku oktatáson is. 
Vannak földmüves iskoláink: számszerint 4. (Legalább ötvenre volna 
szükség). Egy éve kisérleteznek azzal, hogy papjaink gazdasági kikép- 
zést nyerjenek. Az iskolában való gazdasági nevelés az egyházak ke- 
zében van. Tudjuk, hogy gazdasági iskoláinkban és a többi emlitett is- 
kolatipusokban ifjuságunk nagyon kicsiny százaléka nyer kiképzést. Az 
adott helyzetet figyelembe véve, arra kell törekednünk, hogy a gazdasá- 
gi nevelést az iskolán kivül is megoldjuk. Feltétlen szükség van arra, 
hogy mindazok, akik a magyar gazdatársadalom életében bármilyen 
természetü irányitó szerepet töltenek be, rendelkezzenek a szükséges 
gazdasági felkészültséggel. 


Az iskolán kivüli gazdasági nevelésben az Erdélyi Gazdasági Egy- 
let népi életünk átfogó gazdatársadalmi szerve. Ezt a feladatát 
továbbképző tanfolyamokon, szakelőadásokon, vándorelőadásokkal, 
gazdanapjain, mintagazdaságok létesitésével, szakfolyóirattal, népnap- 
tárral, stb. igyekszik megközeliteni. A gazdasági nevelés ügyét szol- 
gálják még a szakkönyvek, a szaksajtó, a napilapok. Ezeknek a leg- 
szélesebb körben való terjesztése is fontos feladat. 


A helyes gazdasági nevelés feladata még a több és jobb minőségü 
termelés propagálása, népünk ilyen értelmü kimüvelése. Vannak egyes 
vidékeink, ahol a mezőgazdasággal való foglalkozás másodrendü fel- 
adat volt, mint pld. Csik- és Udvarhelymegyék egyes területei, ahol az 
erdőgazdálkodás a lakosság főfoglalkozását és az erdőkitermelésből be- 
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folyó bevétel fő jövedelmét adták. Az erdők tulzott kihasználásával 
azonban megapadt ez a jövedelem és igy a régi gazdálkodási rend- 
szer mellett a föld jövedelme a megélhetéshez szükséges összeget nem 
biztositja. Megfelelő mezőgazdálkodással és állattenyésztéssel lénye- 
gesen meg lehet javitani a helyzetet. Gazdatársadalmi akció feladata 
egyes vidékeken megfelelő utmutatással és segitséggel szolgálni, hogy 
a mezőgazdálkodásból nyerhető jövedelmet a lakosság ugy fokozhassa, 
hogy az életszükségletét biztositsa. Az a hatalmas kutató munka, a 
mely vidékenként megállapitja az ott helyes termelési, tenyésztési és 
más természetü kihasználási irányelveket, alapja annak az irányitó 
munkának, mely népünk jobb megélhetését, jövedelmeinek fokozását 
biztosithatja. 


E kutatómunka figyelemmel van arra, hogy vannak olyan vidékek 
és községek is, ahol belterjes mezőgazdálkodással sem biztositható a 
minimális jövedelem, ellenben olyan értékek hevernek parlagon, me- 
lyeknek ipari kihasználása megfelelő jövedelmet biztosithat. Nagy fi- 
gyelem szentelendő az ipari növények termesztésére s általánosságban 
a mezőgazdaság iparositásának kérdésére. A szükséges helyeken levő 
mezőgazdasági iparositást szövetkezetek, vagy megfelelő hitelek utján 
lehetne megoldani. 


A helyes mezőgazdasági politikának elengedhetetlen feltétele a 
mezőgazdasági hitel. Sajnos, mezőgazdasági életünk nélkülözi azt az 
egyetemes hitelszervet, amely rendelkezésére és a szükségnek megfe- 
lelően segitségére állhatna. A konverzió által meggyöngült hitelszer- 
veink és a mezőgazdasági törvény ingatlan korlátozása sürgős és feltét- 
len fontosságuvá tette egy ilyen hitelszervnek létesitését. A mezőgazda- 
ság jövedelmezőségét és a birtokvédelmet pedig csak erős, e célra ren- 
delkezésre álló szervvel tudhatnánk biztositani. 


A több és jobb minőségü termeléssel kapcsolatban felmerül az ér- 
tékesitésnek megoldásra váró kérdése is. Az eladók és vevők megszer- 
vezése gazdatársadalmi akciók feladata. Értékesitési szervek hálózatá- 
nak kiépitése viszont az erre szolgáló intézmények feladata. 


A mezőgazdasági biztositás megfelelő megszervezése és kiépitése 
mezőgazdasági életünk fontos problémája és mezőgazdasági politikánk 
elsőrangu feladata. Állatbiztositásunk még igen kezdetleges és szórvá- 
nyos jelenség, pedig igen nagy jelentősége van. Gondoskodnunk kell az 
általános bizalmat élvező intézményről, mely a nemzettársadalomnak 
szolgálatára áll. 


Célirányos mezőgazdálkodással, gazdasági szerveink megfelelő ki- 
építésével, népegészségügyünk felkarolásával, nemzeti vagyonunkat 
gyarapitani tudjuk. Ezen többletből népünk életszinvonalának emelésén 
kivül kulturigényét is fokozni tudjuk. Az öntudatositással pedig rá le- 
het nevelni a magyar gazdatársadalmat arra, hogy jogainak és kötele- 
zettségének tudatában eltartsa a népi életében szükséges összes in- 
tézményeket és azok vezetőit: az általa kitermelt értelmiséget. Abban 
az esetben, ha a háboru utáni uj magyar nemzedék megteszi ezen a 
téren is kötelességeit, nyugodtan tekinthetünk jövőnk alakulása elé. 
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Szövetkezeti ügyünk 
Irta: P e t r o v a y  T i b o r  


A szövetkezeti szervezkedés már a háboru elött is igen je- 
lentős gazdasági és társadalmi mozgalmat jelentett s az ország terüle- 
tén több mint 2300 hitel és 1200 fogyasztási szövetkezet müködött. A 
mikor a főhatalmi változás következtében Erdély magyar népe magára 
maradt, az állami funkciók szerepét a kellően megszervezett társada- 
lomnak kellett átvennie s igy a kisebbségi magyarság még fokozottabb 
mértékben fordult a szövetkezeti mozgalom felé. Csakhamar felismerte 
ugyanis a mozgalom nagy lehetőségeit a kisebbségi életben s elsősor- 
ban tőle várta a gazdasági erőgyüjtés és a társadalmi összetartás gon- 
dolatának a gyakorlati életben való munkálását és megvalósitását. A 
szövetkezeti mozgalom hármas sikon segiti elő a nemzettársadalom 
szervezkedésének és nevelésének ügyét: gazdasági, társadalmi és kul- 
turális téren. 


G a z d a s á g i  s z e r e p : A szövetkezeti mozgalomnak főfeladata 
a gazdasági élet területén jelentkezik s ez abban áll, hogy összegyüjtse, 
megsokszorozza és felfokozza a kisebb gazdasági tényezők erejét, 
növelje jelentőségüket a gazdasági életben s bizonyos mérvü önállósá- 
got és védelmet biztositson számukra a gazdasági élet hatalmasságaival 
szemben. A magyarságnak különösképpen szüksége van arra, hogy 
gazdasági élete és az abból folyó ereje nemzetfenntartó szerepet tölt- 
sön be s hogy a gazdasági leromlás ideje alatt se engedje anyagi ere- 
jét széthullani. Viszont az is bizonyos, hogy helyzeténél és gyenge anya- 
gi erejénél fogva nem gondolhat nagy tőkéket igénylő és megmozgató 
kereskedelmi és gazdasági vállalkozásokra, tipikusan kapitalista szel- 
lemü gazdasági tevékenységre, hanem azt kell tekintse legfőbb feldatá- 
nak, hogy a heverő kis tőkéket termelő munkába állitsa, a belső tőke- 
képződés folyamatát elősegitse s a gazdasági erőtényezőket céltudatos 
kollaborációra vezesse. Igy nyer különös jelentőséget a szövet- 
kezeti mozgalom, főképpen a magyarság életében, melynek 
gazdasági szervezete csonka, hiányozván belőle a nagyipar és nagy- 
kereskedelem s melynek egész gazdasági élete ugyszólván kizárólag a 
nemzet 80 százalékát képező falusi és városi kisemberek tömegén és 
azok gazdasági erején nyugszik. Még nagyobb jelentőséget nyer az 
által, hogy a kisebbségi gazdaságtársadalomnak a gazdasági önvédeke- 
zés harcát is fel kell vennie az állam kisebbségellenes gazdaságpoliti- 
kája következtében. 


T á r s a d a l m i  s z e r e p : A szövetkezetek azonban nemcsak 
gazdasági vonatkozásban, hanem a társadalmi fejlődés és előrehaladás 
tekintetében is nagy szerepet betöltő mozgalmat jelentenek kisebbségi 
életünkben. Ápolják és terjesztik a k ö z ö s s é g i  s z e l l e m e t  és 
ezzel elősegitik a kisebbségi társadalomnak szabad közösségi szellemre 
való nevelkedését. A szövetkezeti eszme ma mélyen korszerü, mert ma- 
gába foglalja és kiegyenliti az ellentétes világnézeteket, melyeknek szét- 
huzó hatása kisebbségi életünkben is károsan érződik. A szövetkezeti 
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mozgalom és világnézete középutat jelent az individualizmus és kol- 
lektivizmus fogalmai között. Minden szövetkezet az egyéni- és társas- 
élet, jog, szabadság és tulajdon együttesén épül fel. A szövetkezeti 
szervezkedés olyan közösségeket hoz létre, mely meghagyja, sőt tá- 
mogatja az egyeseket a maguk külön egyéniségükben, szabadságukban 
és önállóságukban, de ugyanakkor közös érdekü munkára fogja őket 
össze. Az önkéntes társulás öntudatos fegyelmezettsége az egyéni ér- 
dekeket a közösség érdekei alá rendeli annak a gondolatnak jegyében, 
hogy az egyén érdeke a közösség érdekén át nyer leginkább védelmet 
és érvényesülést. A szövetkezeti mozgalom a közösségi szellemre való 
nevelésen kivül ö n s e g é l y r e  é s  a  k ö l c s ö n ö s  t á m o g a t á s  
parancsainak teljesitésére is nevel. A szövetkezetbe tömörülők a maguk 
erejéből, a maguk erőfeszitései és eszközei által törekednek céljaik el- 
érésére. Az önsegély biztositja a mozgalom függetlenségét, belső auto- 
nomiáját és utalja rá az egyeseket anyagi és erkölcsi képességeik 
maximális kifejtésére. Igy a mozgalom jótékony befolyást gyakorol az 
egész kisebbségi magyar társadalom kialakulására, mert azt ö n á l l ó -  
s á g r a  s  ö n k o r m á n y z a t á n a k  kiépitésére neveli. A kölcsönös 
segitség elvének és az egymás támogatása parancsának követésével és 
propagálásával pedig segit kialakitani azt a kisebbségi társadalmat, a 
melyben az összetartás, együttmüködés és szolidaritás követelménye ér- 
vényesül. 


A szövetkezeti mozgalomnak különös jelentősége van kisebbségi 
társadalmunknak a d e m o k r a t i z á l á s a  tekintetében is. A szövet- 
kezetek demokratikus intézmények, ami nemcsak belső müködési mód- 
jukban, a jogok és kötelességek azonosságában nyilvánul meg, hanem 
abban a tényben is, hogy a széles néprétegekre támaszkodnak, azok 
egyedeiből alakulnak, azoknak vezetése alatt állanak s egész müködé- 
sükkel az alsóbb osztályok gazdasági helyzetének megjavitására, a 
kisemberek társadalmi felemelésére, önállóságuk és függetlenségük 
biztositására törekszenek. A mozgalom a maga eszmei tartalmánál fog- 
va a társadalmi rétegek legszélesebb körü összefogására alkalmas s 
igen kiváló eszköz arra, hogy népünket a müvelődés, a gazdasági erő, 
a társadalmi felemelkedés és az erkölcsi magatartás minél magasabb 
szintjére emelje. 


K u l t u r á l i s  m u n k a : Szövetkezeteink, különösképpen azok, 
amelyek falvakban és a kisebb vidéki gócpontokban müködnek, a gaz- 
dasági és társadalmi munkájukon tulmenőleg igen jelentős szerepet 
töltenek be, mint kulturintézmények is. Alapszabályaik szerint müvelt- 
ségterjesztő és ismeretpótló feladatokat is vállalnak s ma már alig van 
olyan szövetkezet, melynek olvasóköre, vagy kölcsönkönyvtára ne vol- 
na. Minden szövetkezet arra törekszik, hogy saját székházat emeljen, 
mely egyben falusi kulturháznak, népotthonnak is megfelel, ahol a falu 
kulturális emelése érdekében öntudatos munka folyhatik. Egyházaink 
munkáját is igen eredményesen egészitik ki a szövetkezetek, mert az 
egész mozgalomnak már keletkezése óta mélyen valláserkölcsi jellege 
van. Mint erkölcsi nevelő intézmények, arra igyekszenek, hogy hiveiket 
s a köréje csoportosulókat magasabb erkölcsi felfogásra, önzetlenségre, 
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tisztultabb gondolkozásra neveljék. Ezért a falusi szövetkezetek élén min- 
denütt ott találjuk a különböző egyházak papjait, lelkészeit és tanitóit, 
akik a szövetkezetekben felismerték a vallási és erkölcsi nevelés segéd- 
intézményeit, mint a felebaráti szeretetnek gyakorlati iskoláit. 


* 


H i t e l s z ö v e t k e z e t e k . A főhatalmi változás idején a Romániához 
csatolt területen 563 hitelszövetkezet tartozott a budapesti Országos Közpon- 
ti Hitelszövetkezethez. Nagyrészük azonban már a háboru és a forradalom 
ideje alatt beszüntette müködését s miután a nemzetiségi vidékeken müködő 
hitelszövetkezetek is kikapcsolódtak a magyar szövetkezeti hálózatból, mind- 
össze 287 hitelszövetkezet csatlakozott az 1920-ban Kolozsváron megalakult uj 
központhoz. Számban azóta sem történt lényeges változás, mert a gazdasági 
válság és a konverziós törvény következtében elhullók helyét az ujonnan ala- 
kulók állandóan pótolják. E hitelszövetkezetek céljai a következők: 1. Kis be- 
téteket gyüjteni, az apró takarékossági tőkéket felkutatni s ezáltal egyrészt 
népünket a takarékosság szellemében, okos beosztásu és előrelátó életmódra 
nevelni, másrészt a falvakon heverő tőkéket az illető falu, vagy vidék gazda- 
sági forgalmába belevonni s igy nemzetgazdaságunk népi feladatokat betöltő 
tőkeállományát növelni. 2. Olcsó, altruisztikus személyi s a kölcsönkérő igény- 
léséhez, gazdasági képességeihez s termelési viszonyaihoz lehetőleg alkalmaz- 
kodó kölcsönöket folyósitani, nem az üzleti hasznosság, hanem a segiteni és tá- 
mogatni akarás szellemében és ezzel a mezőgazdasági és kisipari termelést elő- 
mozditani, uj beruházásokra képessé tenni és jövedelmezőségét fokozni. Hi- 
telszövetkezeteink kihelyezése a konverziós törvény előtt 460 millióra rugott, a 
melyből e törvény következtében 300 millió elveszett. Az általuk kezelt betétek 
összege 290 millió lejt tett ki, melyből 200 milliót a betétesek a törvény kö- 
vetkeztében elvesztettek. Ezek a számok nem mutatják egészen azt a válságot, 
melyen hitelszövetkezeti hálózatunk keresztül ment, mivel a moratóriumok és 
a konverziós törvény morális értelemben vett hatása az emberi együttmüködé- 
sen és megértésen alapuló hitelszövetkezeti életben sokkal nagyobb mértékben 
érvényesült, mint más területen. A mozgalom ereje azonban ennek ellenére 
sem tört meg s ha kisebb keretek és anyagi lehetőségek között is, de felada- 
tainak további betöltésére ezután is képes lesz. 


F o g y a s z t á s i  s z ö v e t k e z e t e k . Miként a hitel-, ugy a fogyasztási 
szövetkezetek is, mindjárt a főhatalmi változás után, külön központba tömö- 
rültek. A fogyasztási szövetkezetek központja Nagyenyeden van, számuk 300 
körül változik, közösen használt tradicionális elnevezésük a „Hangya” név. 
Főcéljuk a következő két pontban foglalható össze: 1. A falusi lakosság vá- 
sárló erejét megszervezve, a közvetitő kereskedelem kikapcsolásával olcsó és 
jó minőségü közszükségleti és fogyasztási cikkekkel látni el falusi háztartáso- 
kat, ilyen vonatkozásban kedvező hatásu árszabályozó szerepet tölteni be, to- 
vábbá az eddig magánhasznot képező jövedelmet a fogyasztók közhasznu jö- 
vedelmévé tenni. 2. Megszervezni a mezőgazdasági termeléshez szükséges anya- 
gok, gépek, segédeszközök, szerszámok, vetőmagvak, mütrágya, stb. közös, te- 
hát olcsóbb beszerzését, s ezáltal a termelés rentabilitását fokozni. A fogyasz- 
tási szövetkezeteket sem a gazdasági válság, sem a konverziós törvény nem 
érintette közelebbről, ugy, hogy forgalmuk és vagyonuk évről-évre nő s cse- 
lekvési képességük emelkedik. Központjuk majdnem minden nagyobb erdélyi 
városban tranzitó áruraktárt állitott fel, melyekkel az árubeszerzést szövetke- 
zetei számára nagy mértékben megkönnyiti és olcsóbbá teszi. Legtöbb szövet- 
kezetnek italmérési és dohányárusitási joga van, ami müködésének biztos ala- 
pokat ad. 


T e j s z ö v e t k e z e t e k . A harmadik szövetkezeti kategóriát, mely a 
kisebbségi magyarság gazdasági életében, mint különleges szempontu és már 
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kiterjedt hálózat jelentkezik, a tejszövetkezetek képezik, melyek a közösen 
használt „Transilvania” név alatt müködnek. Keletkezésük és fejlődésük az 
ujabb időre esik s szoros összefüggésben van gróf B e t h l e n  László nevével 
s a hitelválság idejének problémáival, uj tevékenységi kört és jövedelmet kere- 
ső törekvéseivel. Számuk 1930-ban még csak 3, ma már 130, de az ujabb ala- 
kulásokkal ez a szám állandóan nő. Nem alkotnak külön központot, hanem 
a gazdasági- és hitelszövetkezetek kolozsvári központjának tagjai, melynek 
irányitása, ellenőrzése és kereskedelmi vezetése alatt állanak. Tulnyomó részük 
Maros- és Udvarhelymegyében müködik. Előbbiben a központ 1936-ban Ma- 
rosvásárhelyen napi 20.000 liter kapacitásu tejfeldolgozó telepet állitott fel, 
minek következtében a marosmegyei tejszövetkezetek nem termelnek vajat, 
hanem a tejet, illetve a tejszint feldolgozásra a telepre szállitják. A telep a 
termelt vajmennyiség legnagyobb részét a bucureşti piacon, kisebb részét pe- 
dig a nagyobb erdélyi városokban értékesiti. Eddig két jelentős külföldi ex- 
portot is bonyolitott le, Angliába és Palesztinába. Hasomló üzem épül jelen- 
leg az udvarhelymegyei tejszövetkezetek számára is Székelykereszturon. A 
tejszövetkezetek szerepe és jelentősége igen nagy, mert állandó és biztos kész- 
pénz-jövedelmet nyujtanak a falvak lakosságának, mert müködésüknek nagy 
kihatása van a gazdálkodásra, főképpen állattenyésztésünk fejlődésére. 


E g y é b  s z ö v e t k e z e t e k . A hitel-, fogyasztási- és tejszövetkezeteken 
kivül az erdélyi magyarság szövetkezeti hálózatában kisebb számmal más faj- 
táju és speciális rendeltetésü szövetkezetek is találhatók. Számuk mindössze 
35—40 között változik és szintén a Gazdasági és Hitelszövetkezetek Szövetsé- 
géhez tartoznak. Ezek között elsősorban a vidék mezőgazdasági, kis- és házi- 
ipari termékeit a város fogyasztó közönségéhez juttató általános szövetkezetek 
érdemelnek emlitést. (Brassói „Ágisz”, tordai „Ave”, kolozsvári „Pitvar” és 
„Méhkas” szövetkezetek.) Ide tartoznak a csikmegyei erdőgazdasági szövetke- 
zetek, a gyümölcsöt, baromfit, tojást, gyógynövényt, stb. értékesitő mezőgaz- 
dasági szövetkezetek, a cséplő- és más mezőgazdasági gépek közös beszerzésére 
és használatára alakult szövetkezetek, az ipari növényeket feldolgozó szövet- 
kezetek, továbbá a városi iparosság termelő és értékesitő szövetkezetei. E szö- 
vetkezetek jelentősége ma még korántsem az, ami kivánatos volna, s inkább 
csak kisérletezéseket jelentenek egy nagyobb tőkét, kellő kereskedelmi beszer- 
vezettséget és szakképzett személyzetet igénylő termelő és értékesitő szövetke- 
zeti hálózat kiépitéséhez. 


A  j ö v ő  f e l a d a t a i . A romániai magyar kisebbség szövetkezeti moz- 
galmára mindenekelőtt h i t e l s z ö v e t k e z e t i  h á l ó z a t á n a k  u j b ó l i  
e r ő s  k i é p i t é s e  vár, hogy az meg tudjon felelni a magyar mezőgazdaság 
és kisipar megnövekedett hiteligényléseinek, miután a magyar mezőgazdasági 
és kisipari termelés az állam különleges gondoskodásának előnyeit nem élvezi. 
A falusi fogyasztási- és tejszövetkezetek további megerősitése mellett hason- 
lóképpen elsőrendü feladatként áll előtte a m e z ő g a z d a s á g i  t e r m é k e -  
k e t  é r t é k e s i t ő  s z ö v e t k e z e t i  h á l ó z a t  kiépitése, amely ma még 
ugyszólván teljesen hiányzik. A mezőgazdasági termelés minőségi és mennyi- 
ségi emelése, jövedelmezőségének fokozása, uj jövedelmi és gazdálkodási ágak 
keresése és az értékesités aránytalanul magas hasznának a termelők számára 
való biztositása oly feladatok, melyek csak a mezőgazdasági termelő és érté- 
kesitő szövetkezetek által oldhatók meg eredményesen. Hasonlóképpen fontos 
feladata a magyar szövetkezeti mozgalomnak a városi fogyasztó közönség 
megszervezése és v á r o s i  f o g y a s z t á s i  s z ö v e t k e z e t e k b e  való tö- 
möritése, főképpen abból a célból, hogy közvetlen kapcsolatokat létesitve a 
mezőgazdasági értékesitő szövetkezetekkel, a magyar falu termékeit a városi 
fogyasztó közönséghez juttassák el. 


S z e r v e z e t i  f o r m a ,  j o g i  h e l y z e t . A magyar kisebbségi szö- 
vetkezetek két központba tömörülnek. A hitel-, tej- és gazdasági szövetke- 
zetek a Kolozsváron (Str. Memorandului No. 12.) levő Gazdasági- és Hitelszö- 
vetkezetek Szövetségébe a fogyasztási szövetkezetek a nagyenyedi „Hangya” 
Fogyasztási Szövetkezetek Központjába tartoznak. Mindkét központ mellett kü- 
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lön, ugynevezett Ellenőrző Unió müködik, melyeknek ugyancsak tagjai az ösz- 
szes szövetkezetek. A központok müködési köre kiterjed az összes csatolt terü- 
letekre, az Unióéké szintén. A Központok és Uniók müködése között szoros 
kapcsolat van és többnyire azonos személyi összetételü vezetőség irányitása 
alatt állanak. A központok a kereskedelmi vezetést és finánciális irányitást 
végzik, mint tőkés vállalkozások, az Uniók viszont, mint nem lukrativ célu ala- 
kulatok, a szövetkezeti törvény előirásai szerint a szövetkezetek ellenőrzését 
és irányitását, a szövetkezeti nevelés és propaganda feladatait és a hozzájuk 
tartozó szövetkezetek jogvédelmét látják el. Az Uniók feladata továbbá az uj 
szövetkezetek alapszabályainak megvizsgálása, láttamozása, a müködési engedé- 
lyeknek kiadása, az uj szövetkezetek beszervezése és müködésüknek elinditá- 
sa. A kisebbségi szövetkezeti mozgalomnak tehát belső, nemzeti alapokra épi- 
tett autonómiája, szabad szervezkedési és müködési joga van, az Ellenőrző 
Uniók azonban a bucureşti Szövetkezeti Ellenőrző, Irányitó és Szervező Köz- 
pont, továbbá a Szövetkezetek Központi Intézetének ellenőrzése és irányitása 
alatt állanak. A kisebbségi szövetkezetek a többségiekhez hasonlóan élvezik a 
szövetkezeti törvényben (Monitorul Oficial 82. szám 1935. ápr. 6.) megállapitott 
összes adó-, bélyeg-, szállitási- és egyéb kedvezményeket. Azok a kisebbségi 
szövetkezetek, melyek még a főhatalmi változás előtt alakultak, régi alap- 
szabályaik szerint müködhetnek 1938. szept. l-ig, amikor is kötelesek a román 
szöv. törvényben megállapitott uj alapszabályokat elfogadni. A kisebbségi 
szövetkezeti mozgalomnak az állammal szemben legfőbb törekvése az, hogy a 
többségi szövetkezeti mozgalommal való szoros kapcsolatait eredményesen ki- 
épitse, ugyanakkor azonban továbbra is biztositsa a maga számára a szöv. 
törvényben megadott és a szövetkezeti mozgalom szelleméből folyó önkor- 
mányzati és szabad szervezkedési jogot. 


S t a t i s z t i k a .  A  G a z d a s á g i  é s  H i t e l s z ö v e t k e z e t e k  U n i ó -  
j á h o z  é s  S z ö v e t s é g é h e z  tartozó szövetkezetek száma jelenleg 478, a 
következő megoszlás szerint: 304 hitel-, 135 tej- és 39 mezőgazdasági és ipari 
speciális rendeltetésü szövetkezet. Tagjainak száma 110.886. Az 1936. dec. 31- 
ével lezárt összesitett mérlegük a következő képet mutatja: 


 
 


AKTIVA (ezrekben) PASSZIVA 


 


H
it


el
sz


ö-
 


ve
tk


ez
et


 


T
ej


sz
ö-


 
ve


tk
ez


e t
 


E
gy


éb
 s


zö
- 


ve
tk


ez
et


 


Ö
ss


ze
se


n 


H
it


el
sz


ö-
 


ve
tk


ez
et


 


T
ej


sz
ö-


 
ve


tk
ez


et
 


E
gy


éb
 s


zö
- 


ve
tk


ez
et


 


Ö
ss


ze
se


n 


 


Készpénz 7000 1200 180 8380 43000 15800 2200 61000 Alaptőke 
Kölcsönök 72000 – – 72000 14000 2100 400 16500 Tart. alapok 
Konv. 
kölcs. 


101000 – – 101000 54000 – – 54000 Konv. fed. al. 


Egyéb 
vagyon 


19000 8000 1200 28200 129000 – – 129000 Betét 


Ingatlan 7000 5400 7600 20000 34500 3640 11600 49740 Központ és más 
hitelezők 


Konv. 
veszt. 


69000 – – 69000 500 460 – 960 Nyereség 


Felsz. 
gépek 


– 4800 3620 8420 – – – –  


Áru, anyag – 2600 1600 4200 – – – –  


Összesen 275000 22000 14200 311200 275000 22000 14200 311200 Összesen 
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A tejszövetkezetek évi forgalma 68 millió lej. A 478 szövetkezet közül 
206-nak saját ingatlana van. A hitelszövetkezetek közül 68-nak hetibetétes, 36- 
nak állatbiztositó, 18-nak értékesitő, 42-nek temetkezési csoportja, illetőleg al- 
osztálya van, 166-nak pedig népkönyvtára és olvasóköre. A központnak és ma- 
rosvásárhelyi vajgyárának összesen 42 tisztviselője és alkalmazottja van, a 
szövetkezetek ellenőrzését 9 szakképzett és speciális ellenőri vizsgával biró re- 
vizor végzi. A Szövetség elnöke gr. B é l d i  K á l m á n , az Ellenőrző Unióé dr. 
G y á r f á s  E l e m é r , mindkét intézetnek vezérigazgatója gr. B e t h l e n  
L á s z l ó , a Szövetség ügyvezető igazgatója dr. F e r e n c z  J ó z s e f . A ma- 
rosvásárhelyi vajgyár vezetője E l e k e s  B é l a . 


A H a n g y a  F o g y a s z t á s i  S z ö v e t k e z t e k  K ö z p o n t j á h o z  
320 szövetkezet tartozik. Tagjaiknak száma 66.045. Az általuk lebonyolitott évi 
forgalom 198,640.000 lejre rug, a tagszövetkezeteknek a központjukkal lebonyo- 
litott forgalma 106,465.000 lejt tesz ki. A központnak, a vidéki tranzitó rak- 
táraknak és az Uniónak összesen 96 alkalmazottja van. A szövetkezetek közül 
196-nak saját székháza, illetve ingatlana van. A központ elnöke dr, D r e x l e r  
B é l a  volt, halála után helye egyelőre nincsen betöltve. Az Unió elnöke dr. 
H a r c s á r  G é z a  szatmári ügyvéd. A központ igazgatója dr. H a r m a t h  
J á n o s , az Unióé D ó s a  A l b e r t . 
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A magyar kisipar 
Irta: S z a b ó  B é n i , szücs, országgyülési képviselő 


Fenti cim alatt az a magyar kisipar értendő, melyet a Romániában 
élő magyar nemzetiségü állampolgárok üznek. 


E kisiparral, annak különféle részeivel, az impérium átvétele után, 
a különböző iparos és más intézmények keretében gyakran foglalkoz- 
tunk és az ilyen alkalmakkor tartott előadásokat, határozatokat a napi- 
és szak-sajtó kisebb-nagyobb terjedelemben ismertette is. 


Tekintettel azonban arra, hogy e nagyfontosságu kérdés a magyar 
lakosság minden rétege előtt kellően még ma sem ismert, továbbá, 
mert e kérdéssel kapcsolatosan állandó változások állottak be, igy 
szinte hézagpótlónak lehet nevezni azt az elhatározást, melynek rend- 
jén az „Erdélyi Magyar Évkönyv” szerkesztősége a különféle kérdések 
közé felvette a magyar kisipar ismertetését is. 


„A magyar kisipar” cim alatt olyan gazdag témakör huzódik 
meg, hogy azokról akár egész könyvet is lehetne irni. Azonban, mivel 
egy Évkönyv keretében meghatározott terjedelemhez kell alkalmazkod- 
ni, ennélfogva csak kivonatosan, a kérdés főbb részeire térek ki. 


Munkámat a magyar kisipar multjával kezdem, jelenével folyta- 
tom és jövő elgondolásaimmal fejezem be. 


* 
A  m a g y a r  k i s i p a r  m u l t j a : A magyar kisipar régebbi 


multjában, az összes tényezők szerves összedolgozása rendjén, állan- 
dó fejlődésen ment át. A fejlődésre gyorsitó hatással volt az illetékes 
támogató szervek megértő készsége, hátrányul szolgált az a körül- 
mény, hogy ipari pályára tulnyomó nagy részben a szegény, vagy 
rosszultanuló fiuk mentek s ezek is, kevés kivétellel, nem neveltek köz- 
vetlen utódokat s igy nem alakulhattak ugynevezett iparos-dinasztiák, 
nem fejlődhettek lényegesebb iparos-vagyonok, melyek a jó szakkép- 
zettség mellett vezető tényezői egy-egy iparág továbbfejlődésének. 


A magyar kisipar ebben az időben nagy számban adott kiváló 
szakmunkásokat a nyugati államoknak, kik ma kevés kivétellel, mind 
elismert, előkelő kis- és középiparosok az illető országokban. 


Az impérium változás rendjén Romániához csatolt huszonhárom 
vármegye területén olyan fejlett és erős kisipar volt, hogy a természeti 
kincseket tartalmazó területek mellett ez a kisipar jelentette Romániá- 
nak egyik legnagyobb nyereségét. Mert tudni kell azt, hogy egy or- 
szág erős kisipart és kisiparos osztályt csak több emberöltőn át és 
nagy áldozatokkal képes létesiteni, illetve nevelni. 


A magyar kisipar jelentős részét képezte az átvett területen lévő 
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kisipar s ennek ujabbi multja a változó események sokféle képét adja. 
A háboru után jelentkezett a minden háborut követő nagy, de nem ter- 
mészetes gazdasági fellendülés. Ebben az időben a magyar kisipar is 
terjedelemben jelentékenyen megnövekedett. A kisiparosok pedig, a 
változott helyzettel járó áldozathozatal terén olyan hősiesen viselked- 
tek, mely népünk történetében örökéletü tény marad. 


A pár éves gazdasági fellendülést követte a nagy visszaesés, amit 
részben a világgazdasági helyzet katasztrófális romlása, részben más, 
belső okok idéztek elő s melyek rendjén a magyar kisipar keretébe 
tartozó iparosaink ezrei mentek tönkre, veszitve ezzel kapcsolatosan 
értékéből és erejéből maga is kisipar is. 


* 
A  m a g y a r  k i s i p a r  j e l e n e :  Bár a magyar kisipar tőke- 


értékben mérhetetlenül sokat vesztett, azért még ma is jelentékeny té- 
nyező s egyik legértékesebb nemzeti kincsünk. Sokáig abban a tudat- 
ban voltunk, hogy a gazdasági romlás a magyar kisipar nivóját, szak- 
mai értékét is lerontotta. Megnyugvást keltő, hogy ez nem következett 
be. Ugyanis, az utóbbi időben, kisebb-nagyobb ipari gócpontokon ren- 
dezett kisipari kiállitások azt mutatják, hogy a magyar kisiparosság a 
legnehezebb körülmények között is féltve őrzi szakmája nivóját, sőt, 
azt sok áldozattal állandóan fejleszti is. 


A legutóbbi 3 hónap alatt Szatmáron, Baróton, Szászrégenben és 
Nagyváradon rendezett kisipari kiállitások nagyfoku fejlődést mutat- 
tak. Magyarázata ennek az, hogy mivel a magyar kisebbségi lakosság 
jelentékeny része kiszorult az egyes foglalkozási ágak területéről, a 
magyar kisiparosságra hárult az a testvéri feladat, hogy a kenyér nél- 
kül maradt testvérein, főkép pedig azok gyermekein, tőle telhetően 
segitsen oly módon, hogy azokat üzemeiknél alkalmazzák. Hogy pedig 
ezek a kisüzemek fenmaradhassanak, fejlődhessenek, ehez legfőbb kel- 
lék az, hogy minél többet, jobbat és olcsóbbat termeljenek. E cél el- 
éréséért iparosaink hihetetlen erőfeszitést tesznek és innen ered a kiálli- 
tásokon is látható szakmai tökéletesedés. 


A magyar kisipar jelenével kapcsolatosan még sok mindenre le- 
hetne kitérni, azonban e helyen mellőzni kivántam a százszor elmon- 
dott sokféle panaszt, hogy hely jusson az e kérdéshez tartozó jövő el- 
gondolásaimnak is. 


* 
A  m a g y a r  k i s i p a r  j ö v ő j e : A magyar kisipar jövő hely- 


zetét bizakodással itélem meg. Bizakodásomat arra alapitom, hogy a 
magyarság továbbra is helyzetét felismerve, a szakmai tudással, mint 
népünk közkincsével bánik s azt minden erejével fejleszteni fogja. E cél 
elérésében nagy segitséget jelent az, hogy a kisipari pályára fokozato- 
san ugy szellemileg, mint anyagilag, képzett, értékes testvéreink jön- 
nek és ami a legfontosabb, az egyes fejlődésnek indult üzemek nem 
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szenvednek a tulajdonos-cserék által, mint régebb, mivel ma a leg- 
több üzemet a fiuk veszik át az apáktól és fejlesztik tovább. 


Bizom abban is, hogy a mindenkori kormányzat végre teljesen 
felismeri a magyar kisipar és kisiparosságnak az országra nézve is 
nagy értékét és nem vonja meg a hatalom azon támogatását, amelyet 
a magyar kisiparosság minden tekintetben megérdemel, sőt, amelyet, 
mint a kötelességét minden irányban becsületesen betöltő állampolgár, 
el is vár. 


Bizom továbbá abban, hogy a mintegy másfélmilliós magyar la- 
kosság végre teljes mértékben ráébred arra, hogy mit jelent számára 
a magyar kisipar, akkor, mikor nem csak szükségleteit elégiti ki, de 
fiainak életpályát nyujt. E téren sok keserves és megdöbbentő pana- 
szunk van, melyeket, ha máskép nem lehet, különféle bátor müté- 
tekkel kell orvosolnunk. 


De mindenek felett, bizom a mai magyar kisiparos társadalomban, 
melyet, ha meg is bolygattak a különféle sulyos életküzdelmek, előbb- 
utóbb mégis csak ráeszmél arra, hogy fennmaradását és a magyar kis- 
ipar fejlődését csak a teljesen egységes, szervezett erő képes biztosi- 
tani. Akik a világtörténelemnek eseményekben, küzdelmekben, szenve- 
désekben példátlanul gazdag utóbbi évtizedeit átélték, lehetetlen, hogy 
ne birjanak olyan erővel, öntudattal, mely lehetőséget ne adna a saját 
maga és az általa képviselt magyar kisipar sorsának eredményes in- 
tézésére. 


Körülöttünk elsodrással fenyegető módon zajlik az élet. Erősen 
egymásba kell kapaszkodnunk, hogy az ár senkit közülünk el ne sodor- 
jon. A gátakat, melyek közül egyike a legerősebbnek a magyar kis- 
ipar, szorgos kezekkel és minden erőnkkel állandóan erősitsük addig, 
mig az ár nem okozhat gátszakadást. 
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A romániai magyar ipari munkás 
Irta: N a g y  I s t v á n  


A romániai magyar ipari munkás helyzetének felmérésénél elsősor- 
ban azt kell megállapitani, hogy az utóbbi két évtized folyamán 
a komoly szociologiai kutatás óvatosan elhaladt az ipari munkás mel- 
lett. A köztudat a munkást pálinkaszagu, brutális alaknak rajzolja, 
vagy a másik végletbe esve, a magyar proletárdiktatura bőrkabátosait 
eleveniti fel emlékezetében Mindkét megjelenési alakjában, mint kék 
zubbonyos, hátborzongató kisértet lebeg a valóságtól irtózók szeme 
előtt. Tagadhatatlan igaz: a munkás fogalmához világnézetek csatája, 
forradalmak és ellenforradalmak történelme tapad. A magyar munkás- 
ság Erdélybe szakadt háborus generációjának emlékében, hazajáró- 
lélekként, az 1918—19-es mult kisért, csakhogy a nagy társadalmi 
földrengés óta uj m u n k á s t ö m e g e k  nőttek fel. 


Ha a kolozsvári „Dermata” kapujába állunk, vagy akár a brassói 
gyárak közelében s ha ugy tetszik, akármelyik bukaresti gyár előtt 
ólálkodunk, rögtön fölfedezhetjük, hogy a kéknek hitt munkászubbony 
egyik, vagy másik darabja, vagy a nadrág, vagy a kabát, olajos falusi 
szürposztó. Elég néhány kérdést intézni a munkáshoz és az ipari mun- 
kások többségéről nyomban kiderül, hogy még egészen friss falusi... 
Különösen áll ez a román munkásról. De hasonló meglepetések érik a 
embert a kisipari munkásoknál is. Illetve csak az első pillanatban hö- 
kölünk vissza, mert utána nyomban eszünkbe ötlik: voltaképpen agrár- 
ország vagyunk és az előttünk álló háziszőttest vagy székely haris- 
nyát viselő munkást a román szempontokból végrehajtott agrárreform- 
ból — kifelejtették. S a falusi gyári munkás szemében a kisbirtok na- 
ponta ismétlődő örök tragédiája borong. A kisipari munkás a porladó 
kisbirtokot próbálja átmenteni a városba. A régi Bukarestet s még in- 
kább Kolozsvárt s talán Brassót is a félfalusi munkás, vagy a kisiparos 
építkezési lázából kifolyólag faluszerü uj külvárosok övezik. Az igazi 
ősmunkás főfészkei a bányavidékek: Zsilvölgye, Resica, Arad, Temes- 
vár. A fejlődő ipar s az ezzel párhuzamosan duzzadó nagytőke érvénye- 
sülése a gazdaságpolitikában egyre több kisbirtokos alól rántja ki a 
földet s igy bőséges emberárut zudit ezekre az ősi munkapiacokra is, az 
ősmunkás keservére. De tegyük hozzá azt is, hogy hadiiparosodó ag- 
rárország vagyunk és a nehézipar például Brassóban éppen most 
alapoz uj munkásdinasztiákat a harisnyás székelyekből. Ez az átmeneti 
állapot aggasztóan átalakitja az ipari munkásság helyzetét. A magyar 
s általában az ország munkásságára a g y e n g e  s z e r v e z e t t s é g  
a jellemző, ami főként f é l f a l u s i  voltából adódik. 


A félfalusi munkásság tudatában ma még a faluban veszendő föld, 
a saját házuk képe kiséri. Az ipari munkavállalás pillanatában ezeknek 
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megmentése, vagy az uj saját otthon megteremtése lebeg célként sze- 
me előtt. Dolgozni akar sokat, legalább annyit, amennyit hajnaltól sö- 
tét estig az ekeszarva mellett robotolt. Igy, ha nem találja magát szem- 
közt szervezett ősmunkásokkal, önként tuldolgozza a nyolcórát. Testét, 
lelkét kicsavartatja a remélt saját otthonért. Erdélyben elég gyakori 
eset, hogy hétfőn reggel a városba jön egy hétre való talyigakeréknyi 
kenyérrel és szalonnával, vagy gyümölccsel felpakkolódzva s ezt eszi 
reggel, délben, este. Bukarestben, sőt Erdélyben is, az épitkezéseknél 
az állványok közt, vagy a gyár nagylelküségéből tömegbarakokban 
alszik. Esetleg nyolcan-tizen huzzák meg magukat egy közösen bérelt 
üres szobában a padlóra szórt szalmán. Előfordul, hogy egy csoport 
éjjel, a másik csoport nappal alszik felváltva ugyanabban a szobában, 
csakhogy minél többet megtakarithassanak fizetésükből... A kellőképpen 
fel nem világositott benszülött munkás ellenszenve ilyenkor határtalan 
iránta, mert az ősmunkás már tudja, hogy helyzete örökkétartó s ő 
nem alkalmazkodhatik ilyen „ideiglenes” életviszonyokhoz. Ellenszenve 
pedig gyülöletté fokozódik, amikor uj munkatársa, igénytelen életmód- 
jával, olcsóbban vállal munkát, b é r t  l e t ö r ő  e l l e n s é g k é n t  
mutatkozik be. Pedig majdnem mindig bértletörő. Részben a munkabér- 
viszonyok körüli tájékozatlansága, részben a magával hozott zárt, fa- 
lusi életfelfogása, eleinte esküdt ellenségévé teszi mindenféle szervez- 
kedésnek. A szakszervezetekben sokáig csak azt látja, hogy az el akar- 
ja ütni a több keresettől, amikor tőle a nyolcórai munkaidő betartását 
követeli. Holott neki kezét-lábát köti az otthoni adósság, vagy, ami 
még rosszabb, a városon vásárolt telek és a hitelben történt épitkezés. 
S csak akkor ócsudik fel, mikor betegség, vagy váratlanul rászakadó 
munkanélküliség összeroppantja faluról hozott terveit. 


Az utóbbi hét évben a munkabérek hihetetlen leromlásához is nagy 
mértékben hozzájárult a faluról beáramló uj bérmunkás-tizezrek tu- 
datlansága és a szervezkedéstől való idegenkedése. Amit pedig korlá- 
toltsága, a  m u n k a b é r e k  l e m o r z s o l á s a  s a meglévő s z a k -  
s z e r v e z e t i  e r ő k  m e g l a z i t á s a  terén nem birt elvégezni, azt 
elvégezte az ostromállapot, a taksza s a kartelárak növekedése. A mun- 
kabérek létminimum alá csökkenése és a gyönge szervezettség éppen 
azokon a helyeken a legszembeötlőbb, ahová a legtöbb friss falusi mun- 
kaerő beözönlött. Az 1930. évi bérekhez viszonyitva, szemben az ak- 
kori, heti 4—5—600 lejes gyári keresettel; ma 250—300—400 lej kö- 
rül ingadoznak a bérek. Az 1920-as évek közepén jólszervezettek voltak 
a marosmenti fürésztelepek. Ma itt is siralmasak a fizetések. Valaha 
kollektivszerződések 70—80 lejes napibéreket biztositottak, mig a je- 
lenben, teljesen szervezetlenül, még a 25 lejes napszám sem tartozik a 
ritkaságok közé. 


Törvényszerüség van abban, hogy mig a különböző kis- és nagy- 
ipari vállalatok-egyre-másra kartelekbe tömörülve uralkodnak az árak 
és a bérek fölött, addig a falvakból állandóan beáramló ipari munkás- 
ság szakszervezetei visszafejlődnek, vagy pedig a különböző kormány- 
rendeletek feloszlatják őket. 


A romániai Konjunkturakutató Intézet kimutatása az 1930-as nép- 
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számlálás adatai alapján, a kis- és nagyiparban, beleértve az állam- 
vasutakat, postát, a szállitási vállalatokat is, összesen 733.160 alkal- 
mazottat mutat ki. Adjuk ehez hozzá a népszámlálás ama adatait is, 
melyek a kereskedelmi alkalmazottak seregét 368.370 főnyire becsülik, 
s igy az ujabban szervezett vasuti munkássággal együtt százezernyi 
szervezett munkás birkózik 847.739 szervezetlen munkavállaló érdekei- 
nek megvédéséért is... Hogy a közel egymillió alkalmazottból mennyi a 
magyar és mely foglalkozási ágakban helyezkedik el, erre nézve az 
adatok még megközelithetetlenek. Csak sejteni lehet, hogy a főként Er- 
délyben virágzó faipar 94.301 főnyi alkalmazottai közül bizonyára a 
magyar munkás van többségben. A román falvak a földreform követ- 
keztében kevésbbé özönlötték el az ipart s igy a Regátba kivándorolt 
mintegy 150—200 ezer magyar ellepte a gyárakat és az épitkezéseket. 
Ezeket az Erdélyben maradt munkásokkal egybevetve, nem valószinüt- 
len, hogy a magyar ipari munkás számaránya megközeliti a 200 ezret 
De ha csak azt vesszük irányadóul, hogy az ország összlakosságából 
10 százalék magyar s az egymilliónyi alkalmazottból is csak 10 szá- 
zalék a magyar munkás, akkor is kitesz a magyar munkásság száma 
százezer lelket. 


Bármekkora is a magyar munkásság száma, gazdasági érdekvé- 
delme csak annak a pár ezer magyar munkásnak van hathatósan bizto- 
sitva, aki más nemzetiségü munkatársaival közös szakszervezetekbe tö- 
mörült A többi 100—150 ezer magyar munkás gazdasági érdekvédelme, 
szervezetlensége folytán, majdnem egyenlő a semmivel. A félfalusi tö- 
megek most már kezdenek kijózanodni az elveszett falusi paradicsom 
utáni vágyálmukból, éppen a drágaság következtében lemorzsolódó 
bérek miatt s az „idegen munkás” elleni uszitások következtében. Ösz- 
tönösen segitséget keresnek már a szervezeti ősmunkás tömörülésénél. 
Csakhogy amig a falusi munkás eljut odáig, amig lerongyolódik róla 
a szürharisnya, addig k i s z á m i t h a t a t l a n  k á r o k a t  o k o z h a t  
a n a r h i k u s  m e g m o z d u l á s a i v a l  önmagának és a városban 
végérvényesen elproletárizálódott ősmunkásnak és végeredményben 
nemzetének is. 


Egy gazdaságilag aláásott nemzet s ebben a szervezetlen ipari 
munkás, a néperőt porlasztja szét. A dolgozó nem lehet támasza sem 
iskoláinak, sem általában nemzeti kulturájának, ha létminimuma nincs 
biztositva. Ma annál szükségesebbnek látszik a gazdasági szervezkedés 
az ipari munkástömegek közt, mivel a most fellendülőben lévő ipari ter- 
melés az általános fegyverkezés hatása alatt áll s ha ez egyszer meg- 
szünik, százezrek maradnak munka nélkül. Erre az időre a gazdasági 
tartalékot és a termelés egészséges irányba tanácsolását csak a széles 
népi szervezettség biztosithatja. 


Ha valahol nagy feladatok hárulnak az iskolán kivüli népnevelőkre, 
ugy ezen a téren vár rájuk a legsürgősebb tennivaló. Mert jogaink 
őszinte őrzője csak m a g a  a  n é p  lehet. 
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Az erdélyi magyar ipar tizennyolcéves 
romániai utja 


Irta: B á n y a i  E r n ő  


A főuralomváltozás óta eltelt 18 év alatt az erdélyi magyar ipar 
és kereskedelem helyzete, fejlődési iránya és vagyoni állapota is nagyon 
megváltozott A régi Magyarországon évszázados elhelyeződése alakult 
ki a magyar iparnak és kereskedelemnek, melynek főpontja természete- 
sen a főváros, Budapest volt és azonkivül volt néhány vidéki centrum 
is. Ezek közé tartozott ipari szempontból a Romániához került te- 
rületeken Temesvár, Lugos, Marosvásárhely, kereskedelmi szempont- 
ból pedig Nagyvárad, Brassó, Kolozsvár, Szatmár. Az impériumválto- 
zással elsősorban ez a területi megoszlás változott meg és ennek 
megfelelően az ipar és kereskedelem fejlődésének iránya is. 


Ez a változás az első években csakis földrajzi jellegü volt. A uj 
határok megvonása következtében és mert a régi kis Romániának 
még nem volt olyan fejlett ipara és kereskedelme, hogy elláthatta vol- 
na a megháromszorozódott területet, azonkivül pedig, mert a háborus 
pusztitások miatt sok gyár meg is semmisült, vagy csökkent termelő- 
képességü lett, Erdélyben lassanként önálló ipar kezdett kialakulni 
olyan városokban is, ahol azelőtt csak kisipar létezett. Igy például 
előugrott Torda, Medgyes, Kolozsvár, Arad és talán első sorban Bras- 
só, mig a kereskedelem terén Nagyvárad és Szatmár hanyatlásnak in- 
dult, mert elvesztette ugy közvetitő szerepét, mint legközelebbi vevő- 
körzetét. Temesvár ipara és kereskedelme a fejlődésnek ebben az in- 
flációs korszakában is megtartotta régi vezetőszerepét a csatolt terüle- 
teken. Ezzel a fejlődési eltolódással egyidejüleg sok erdélyi magyar ke- 
reskedelmi és iparvállalat a fővárosba tette át székhelyét és üzemét. 


Tiz évvel ezelőtt a kolozsvári kereskedelmi és iparkamara értékes 
és izléses évkönyvet adott ki Erdély természeti kincseiről és ipari fej- 
lődéséről. Az évkönyv olyan időpontban látott tehát napvilágot, amikor 
a magyar tőke nagyjából még megőrizte régi pozicióját Erdély gazda- 
sági életében, másfelől pedig az egész ország az inflációs konjunktura 
utolsó fellobbanását élvezte. Ebben az időpontban állapitotta meg a 
kamara évkönyve, hogy Erdélyben a háboru óta annyi uj vállalat léte- 
sült és a meglévő primitiv üzemeket annyira modernizálták, hogy a ter- 
melés a vasiparban 34 százalékkal, a vegyi és bőriparban 50 százalék- 
kal, a textiliparban pedig több, mint 100 százalékkal emelkedett. Ez a 
fejlődés Erdély tőkeszegénysége, valamint a minden kezdetnél mutat- 
kozó tapasztalathiány mellett olyan eredmény volt, amely — az ará- 
nyok betartásával — szinte páratlanul állott a háboru utáni Európá- 
ban. És valóban, a háborut követő nyolc év alatt egész sereg olyan 
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iparág és vele kapcsolatos kereskedelmi szakma alakult ki, amely ré- 
gebben nem létezett Erdélyben. 


A vas és fémiparban mutatkozott meg elsőnek ez a fejlődés. Az uj 
országhatárok következtében a vajdahunyadi állami vaskohók, amelyek 
a háboru előtt és alatt rengeteg nyersvasat és acélt küldtek a magyar 
állam Zólyombrezói és diósgyőri vashámoraiba feldolgozás végett, azt 
nem tudta többé megtenni és igy az erdélyi vasipar, amely annak- 
idején 100 százalékosan magyar kézben volt, kénytelen volt az egész 
termelési programját átállitani és olyan áruk gyártására berendezkedni, 
amelyet régebben máshonnan kapott a piac. Az uj termelési és piaci fel- 
tételekhez való hozzáigazodás azonban nagyszabásu befektetéseket igé- 
nyelt. Vagyis tőke kellett és mert ezt a tőkét többé nem szerezhették 
meg sem Budapestről, sem Bécsből, a bukaresti nagybankok, az Ipari 
Hitelintézet és a Banca Naţională hitelforrásait kellett igénybe venniök. 
Ez természetszerüleg azzal járt, hogy a nagyobb vasipari és fémipari 
üzemek, mint például a Resicai Vasmüvek, az aradi Weitzer János va- 
gongyár (a későbbi Astra), valamint több más középüzem román ke- 
zekbe ment át, vagy jórészben elvesztette magyar jellegét. 


Az igy pénzügyileg megerősitett nagyvállalatok árnyékában azon- 
ban a vasfeldolgozó üzemek egész légiója keletkezett és a kiszorult ma- 
gyar tőke jelentős része ezekben a kisebb üzemekben helyezkedett el. 
Hogy csak egyetlen példát emlitsünk meg, ott van az aranyosgyéresi 
Sodronyipar Rt. esete, mely elsősorban kezdett hengerhuzalt gyáratni Er- 
délyben és ennek a huzalnak a feldolgozására valami 10—14 sodrony- 
szövő és fonó üzem keletkezett, kivétel nélkül magyar tőkével. Vagy 
amikor a Kaláni vasgyár berendezkedett vaslemez gyártására, ugy fel- 
lendült Erdélyben a bádogáruk gyártása, hogy ma is majdnem minden 
nagyobb városban van egy-két ilyen üzem éspedig ugyszólván csak 
magyar kezekben. 


Miután a városi magyar lakosság egyre jobban kiszorult a köz- 
pályákról, természetes volt, hogy mindenki, aki tehette, a s z a b a d o n  
m a r a d t  i p a r i  é s  k e r e s k e d e l m i  p á l y á k o n  k e r e s e t t  
b o l d o g u l á s t . Igy történt az, hogy Erdélynek talán legfontosabb 
ipari és kereskedelmi ága, a f a i p a r  é s  f a k e r e s k e d e l e m  még 
ma is nagyrészt magyar kézben van, ha közben az agrárreform az er- 
dők javarészét el is vette magyar tulajdonosaitól. Különösen 1920 és 
1922 között az erdélyi faipar akkora fellendülést ért el, amelyhez hasonló 
ritkán fordul elő a gazdasági életben. Már abban az időben Erdély és 
Bánát területén körülbelül 600—700 gatter müködött, amely évente 
mintegy 2 millió köbméter gömbfát dolgozott fel. Az iparral párhuza- 
mosan fellendült a fakereskedelem is és volt egy idő, amikor nyugodtan 
lehetett állitani, hogy az erdélyi magyarságnak legalább a fele fából 
élt. A termelés és kereskedelem sulypontja évekig a Marosmente és a 
Székelyföld volt, de kivette a részét a fakonjunkturából Arad vidéke és 
a Bánság is. Sajnos azonban, a legtöbb vállalat tulméretezte magát és 
amikor bekövetkezett a nagy világválság, rengeteg faipari vállalat om- 
lott össze, vagy került ki magyar kézből. A Maros völgye elvesztette 
egykori jelentőségét a faipar és kereskedelem terén, amelyet talán soha 
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többé nem tud visszaszerezni A mostani ujabb konjunktura főleg a Szé- 
kelyföld, Máramaros és a Bánság faiparában és kereskedelmében érez- 
hető. A fakereskedelem főközpontja Temesvár, Arad, Nagyvárad, Ko- 
lozsvár, az utóbbi kettő különösen tüzifában. 


A faipar fejlődésével párhuzamosan fejlődött Erdélyben a magyar 
b u t o r i p a r  is, Marosvásárhely és Arad központtal, valamint Mára- 
marossal. Ma ugyszolván egész Romániát ezek a magyar butoripari 
központok látják el igényesebb áruval. Egy-két nagyobb gyártól elte- 
kintve, a butoripar főképpen kisipari összefogások kezében van. Egyidő- 
ben az erdélyi magyar butorból sokat adtak el külföldre is. 


Teljesen uj iparág Erdélyben a p a r k e t t a g y á r t á s , amely 
ugyancsak nagyrészt magyar kezekben van. Egész sereg v a g o n -  
j a v i t ó  üzem is létesült a háboru után, de ezek elől a feltörő regáti 
vállalatok és a CFR saját mühelyei lassanként elvették a munkát. 
Majdnem azt lehet mondani, hogy a famegmunkáló ipar, a kádáripar, a 
kefegyártás, a kaptafagyártás, a ládaipar, játékgyártás valamint az is- 
kolai butorok gyártása Erdély magyarságának nemzeti foglalkozása. 
Ezen a téren a magyar szorgalom, ügyesség, alaposság és felkészültség 
olyan fejlődést vivott ki ugy minőségileg, mint mennyiségileg, hogy 
sikeresen veheti fel a versenyt a sokkal régebbi iparosodásu külföld ha- 
sonló, termékeivel. 


A faiparhoz tartozik még a p a p i r g y á r t á s  is, amely a hábo- 
ru előtt Erdélyben nagyon kezdetleges volt, ma pedig majdnem ki tud- 
ja elégiteni a mindennapi szükséglet minden kivánalmát. A két régi 
erdélyi papirgyár román, illetve bukovinai kézbe került, de helyettük 
megalakult a nagykárolyi papirgyár, amely magyar vállalat. 


Nagy fejlődést ért el a háboru óta Erdélyben a t e x t i l i p a r . Tiz 
évvel ezelőtt már 19 textilüzem dolgozott Erdélyben, amely 16.6 millió 
aranylejes beruházást képviselt és 7000 lóerővel, valamint 10.000 al- 
kalmazottal közel 2 milliárd lej értékü árut termelt. Sajnos, nincsenek 
semmiféle adatok arról, hogy milyen ma a magyar kézben levő ipari 
és kereskedelmi vállalatok száma, de kétségtelen, hogy 1927 óta az er- 
délyi textilipar müszaki szinvonala, termelőképessége és üzemi létszá- 
ma legalább 50 százalékkal emelkedett és a vállalatoknak legalább 70 
százaléka magyar kézben van. Ugyancsak a háboru után alakultak ki 
Erdélyben a nagy t e x t i l k e r e s k e d e l m i  v á l l a l a t o k  is a 
melyek nemcsak erdélyi, hanem regáti és bukovinai, valamint külföldi 
árut is hoznak a piacra. Ennek a kereskedelemnek a központja Temes- 
vár és Arad, kisebb mértékben Nagyvárad, mint ahogy a magyar tex- 
tiliparnak a centruma is itt van. Általánosságban azonban nincs olyan 
erdélyi város, ahol ne müködnék legalább egy-két textilgyár, vagy köt- 
szövőüzem. 


Ujabban szép lendületet vett a h á z i i p a r  a textilgyártásban, 
különösen a Marosmentén és a Székelyföldön, mig az alföldi részeken 
a l e n  é s  a  k e n d e r i p a r  áll fejlődés előtt. A textilipar különben 
még sok lehetőséget tartogat a magyar tőke és vállalkozókedv részére. 
Országos viszonylatban is vezelőhelyen áll az erdélyi magyar r u h a -  
k é s z i t ő i p a r , amely ugyancsak kisiparosok szövetkezése révén 
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fejlődött ki, különösen Aradon. A városi konfekciókereskedelem is ma- 
gyar jellegü. 


A b ő r i p a r  terén a fejlődés olyan szembeszökő, hogy köztu- 
domásu tény. A háboru előtt az erdélyi bőripar csak talpat és gyenge- 
minőségü felsőböröket tudott előállitani elégtelen mennyiségben. Ma 
nincs az a bőráru, amelyet az erdélyi gyárak ne állítanának elő majd- 
nem korlátlan mennyiségben. Talán tultermelés is van ebben az ipar- 
ágban, azonkivül pedig éppen a gyárak hallatlan technikai fejlődése 
tönk szélére juttatta az egykori virágzó erdélyi magyar timáripart és 
végveszéllyel fenyegeti a lábbelikészitő ipart. 


A háboru előtti Erdélyben v e g y i i p a r  alig létezett. Ma viszont 
hatalmas üzemek állitják elő a legnehezebb kemikáliáktól kezdve a leg- 
kényesebb gyógyszerekig a vegyészet egész sereg termékét, a kénsav- 
tól, a mütrágyán keresztül egészen a szérumokig és egyéb különle- 
gességekig. Ezeket az üzemeket mind a magyar tőke és kezdeményezés 
hozta létre és tökéletesitette. A könnyü vegyicikkekben ma már egész- 
ségtelen tultermelés és verseny tapasztalható. 


A primitiv erdélyi ü v e g g y á r t á s  helyett ma teljesen modern 
üzemek állitják elő a földgázvidéken a legfinomabb cseh árukkal vete- 
kedő üvegnemüeket és a táblaüvegtől eltekintve, amely kartelcikk, gyil- 
kos árversennyel tönkretették az üvegkereskedelmet. Számos uj mész- 
gyár, téglaüzem, gipszgyár, enyvgyár és egyéb vegyi üzem van ma Er- 
délyben, magyar kézben, ami a háboru előtt nem volt, vagy nagyon 
kezdetlegesen dolgozott és csak helyi viszonylatban. Végül magyar kéz- 
ben van az erdélyi c u k o r i p a r  nagyobbik része is, azonkivül nagy- 
számu cukorfeldolgozó üzem. 


Ebbe a csoportba tartozik a k ő b á n y á s z a t  is, amelynek je- 
lentős része magyar kezekben van, akárcsak a cementfeldolgozó üze- 
mek, márványüzemek, tükörgyárak és a cserépipar tulnyomórésze. 


Az élelmezési iparban, amely nemcsak Erdély, hanem egész Romá- 
nia legnagyobb iparága, az egyes csoportok fejlődése teljesen ellentétes 
irányt mutat. A h u s i p a r b a n  egy-két egészen kimagasló magyar 
vállalata van az országnak, mig a tejtermékek ipari feldolgozása csak 
az utóbbi években vett komoly lendületet. Ugyanez vonatkozik a nö- 
vényolajiparra is. 


Ezzel szemben az élelmezési ipar két legfontosabb ágá- 
ban, a m a l o m i p a r b a n  és a s z e s z g y á r t á s b a n  majdnem 
katasztrófálisnak mondható visszaesést mutat az elmult 18 év mérlege. 
A nagy gazdasági válság, valamint az ujonnan bevezetett osztályozási 
és ellenőrzési rendszer egyre jobban sorvasztja ezt a valamikor virágzó 
két iparágat. Nem tulzás, hogy az utolsó 10—12 évben a közép- és 
nagymalmoknak körülbelül egyharmada megszünt, a többi része pedig 
minimálisra csökkentette a termelését. 


A szeszipar haldoklása, illetve halálraitéltsége még közismertebb. 
A legtöbb gyár csak azért dolgozik minimális kapacitással, hogy el ne 
veszitse a termelési kontingensét, de különben a szeszgyáraknak körül- 
belül 70—80 százaléka beszüntetné a müködését. Hacsak valami gyö- 
keres változás nem következik be a mindenkori kormányok szeszpoli- 
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tikájában, ez az iparág, amelynek a mezőgazdaság, valamint az állat- 
kivitel is sokat köszönhet, soha többé nem fog talpra állani. 


Befejezésül közreadunk egy statisztikát az Erdélyben müködő ma- 
gyar tőkéjü, vagy magyar jellegü iparvállalatok mai helyzetéről. Az 
adatokat az iparügyi minisztérium évkönyvéből állitottuk össze, illetve 
válogattuk ki, vállalatról-vállalatra, ipari csoportok szerint. Ez az első 
kisérlet arra, hogy az erdélyi magyar iparról statisztika készüljön. Saj- 
nos, a hivatalos adatok egyrészt nem teljesek, másrészt nem a leg- 
frissebbek. Mindamellett az alább következő kimutatás megközelitő- 
leg hü képét adja a ma Erdélyben található m a g y a r  iparválla- 
latoknak. 
 


 Cégek száma         Befektetett tőke            Munkáslétszám 


Vas- és fémipar  95 456.560.000 5.195 


Fa- és butoripar  207 866.627.000 12.770 


Textilipar  120 1.702.565.000 11.091 


Bőr- és cipőipar  47 679.460.000 4.938 


Vegyiipar  76 502.060.000 2.952 


Épitőanyagipar  105 646.240.000 7.261 


Üveg- és agyagáruipar  18 245.300.000 1.488 


Élelmezési ipar  268 2,633.560.000 6.665 


Papir- és nyomdaipar  58 428.000.000 3.320 


Összesen: 894 8.160.372.000 55.687 


Olyan adatok, amelyek alapján a legutóbbi 18 évbeli fejlődést, 
vagy visszafejlődést hitelt érdemlő módon le lehetne mérni, nincsenek. 
Mint ahogy a nagykereskedelemre vonatkozólag sincs semmiféle össze- 
gyüjtött és megbizható adat. 
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A szabad foglalkozások 
Irta: V i t a  S á n d o r  


A nemzet életének irányitásában, jövőjének formálásában, kulturá- 
jának megteremtésében, politikai magatartásának kialakitásában, gaz- 
dasági fejlődésének megalapozásában a középosztály a legfőbb tényező. 
Történelmi multjánál, kulturált voltánál és gazdasági függetlenségénél 
fogva a nemzet egyetemes érdekeit szolgáló társadalmi, müvelődésbeli 
és gazdasági fejlődésnek leghivatottabb irányitója és biztositója tud 
lenni. Ahoz azonban, hogy ezt a feladatot vállalni tudja, szükséges, 
hogy egészséges világszemlélete, kulturális felkészültsége, gazdasági 
függetlensége és különösképpen hivatástudata legyen. 


Középosztály alatt értik nyugaton mindazokat a rétegeket, amelyek 
a nagytőke és a proletáriátus két szélsősége közé esnek, tehát nemcsak 
az u. n. értelmiségieket, hanem a kisiparost, kereskedőt, stb. is. Nálunk 
e szónak más jelentést szoktak adni és csak az értelmiségieket szá- 
mitják ehez az osztályhoz. Történelmi okok játszottak közre, hogy ez 
a középosztály nálunk másként fejlődött, mint a nyugati államokban. 


A főhatalmi változás előtt ez a szükebb értelemben vett közép- 
osztály társadalmunknak kb. 4—5 százalékát tette ki. Akkor elsősorban 
azok alkották, akik fix állásokban, állami, megyei, községi hivatalokban 
müködtek. Ennek a tisztviselői osztálynak jelentős része az impérium- 
változás után elhagyta Erdélyt. A középosztály ittmaradt része most 
már nagyobbrészt szabadfoglalkozásuakból és a magánvállalatoknál el- 
helyezkedett értelmiségekből áll. Ennek a két rétegnek az érdekei és 
problémái nem mindenben azonosak, a közös kisebbségi sorson kivül 
inkább csak az értelmi munka megbecsülése képez közöttük közösséget. 


Aligha tagadható, hogy a középosztálynak mind a két rétege mai 
összetételében, gondolkozásában, szellemében, valamint anyagi hely- 
zetét illetőleg is válságos helyzetben van. Ennek a válságnak okai tár- 
sadalmiak és gazdaságiak egyaránt, következménye pedig, hogy a kö- 
zéposztály feladatát kellőleg betölteni nem tudja. Középosztályunk he- 
terogén összetételü, nem egységes szelekció által alakult ki, nem fris- 
sitette fel önmagát. Osztályszerü összezárkózása és tulzott formaliz- 
musa elválasztják a tömegektől, tévhitei látszatmorálja, egyoldalu élet- 
szemlélete nehézzé teszik számára azt, hogy a változott viszonyok közt 
megtalálja a maga helyét és szerepét a társadalomban. 


Ezek a hibák nem csupán a nemzet fejlődése szempontjából jelen- 
tenek meggondolkoztató problémát, hanem különösen középosztályunk 
egészséges utánpótlását nehezitik meg. Az állami pályák az utóbbi 
évek során bezárultak előttünk és jóformán csak a szabad pályák — 
ügyvédi, orvosi, tanári, kereskedői, stb. — állanak nyitva. Látszólag az 
állami, megyei, városi hivatalokból való teljes kiszoritottságunk okozza 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


136 


azt, hogy komolyan foglalkoznunk a szellemi proletáriátus kérdésével. 
Ha azonban a kérdésnek jobban a mélyére nézünk, be kell ismernünk, 
hogy igen nagy része van ebben a középosztályunk előbb emlitett egy- 
oldalu életszemléletének és ebből kifolyólag a helytelen pályaválasztás- 
nak. Nyilvánvaló, hogy amikor középosztályunk jóformán a szabadfog- 
lalkozásuak rétegére szükül össze, döntően fontossá válik a pályavá- 
lasztás kérdése, hiszen a szabad pályákon bizonyára nyilik még érvé- 
nyesülési lehetőség mindenki számára, aki pályáját okosan, a helyzet 
ismeretében és hajlamainak megfelelően választotta meg. A pályavá- 
lasztás tehát meg kell feleljen a lehetőségeknek és a közösség szük- 
ségleteinek is. Ma nyilvánvalóan az fog tudni legjobban boldogulni, aki 
saját magának tud egzisztenciát teremteni, akiben megvan az akarat és 
erő a továbbjutásra s aki le tudja vetni magáról középosztályunk hagyo- 
mányos előitéleteit. Társadalmunknak mai szelleme azonban nem ked- 
vez az önálló egzisztenciaalapitás tervének, mert szinte beteges diploma 
és bizonyitványtisztelet él benne. A tömeg tiszta formalizmusnak te- 
kinti az egész diploma és müveltségügyet, amely hozzásegit a fizikai 
munka nélküli viszonylag kényelmes „uri” élethez. A bizonyitványok és 
diplomák kizárólagossága szüli az értelmiségiek káros osztályöntudatát 
és akadályozza az észszerü pályaválasztást. A középosztályból még ma 
is szinte ki van zárva mindenki, aki anyagi, vagy szociális okok miatt 
nem juthatott diplomához és igen sokan még mindig szeretik a diploma- 
nélkülieket valahogy alacsonyabbrendüeknek tekinti. Természetes, 
hogy amig ez a közszellem uralkodik, hiábavaló arról beszélni, hogy a 
szülők a sokszor hasznavehetetlen diploma megszerzése helyett inkább 
gazdasági, ipari, technikai pályák felé irányitsák fiaikat. 


Sokat beszélünk ma értelmiségi tultermelésről. Kérdés, valóban 
több tanult embert termelünk-e, mint amennyi elhelyezhető, vagy eset- 
leg csak egyes pályákon mutatkozik ez a tultermelés, mig ugyanakkor 
vannak elhanyagolt pályák is. Kétségtelen, hogy egyes pályák tulzsu- 
foltaknak látszanak. Igy például elsősorban a tanári pálya, amely, ugy 
látszik, a maga biztosnak igérkező, nyugodt elhelyezkedési lehetősé- 
gével a tisztviselő élet után vágyódó fiatalokat vonzza magához. Fele- 
kezeti középiskoláinkban ma mintegy 500 tanár müködik, kis fizeté- 
sükből minimálisra lecsökkentett igényekkel; ezeknek is mintegy há- 
romnegyedrésze már a fiatalabb nemzedékhez tartozik, igy nem két- 
séges, hogy a kolozsvári egyetem közel 200 magyar tanárjelöltje közül 
belátható időn belül csak egy töredék fog tudni elhelyezkedni. Valami- 
vel kedvezőbb a helyzet a jogi pályán. Nálunk szinte dogma, hogy a 
jogvégzett ember minden vezető állásra alkalmas. Ez a jogászhegemó- 
nia már egymagában megvilágitja intellektuális formalizmusunk egész- 
ségtelenségét, de érthetővé teszi, hogy miért törekszik fiatalságunk je- 
lentős része ma is a jogi pálya felé. Igaz, Erdély magyar ügyvédeinek 
száma legutóbb 550 körül volt, ami 20 százalékát teszi ki az összes 
erdélyi ügyvédeknek — az arányszám tehát itt alatta marad a magyar- 
ság erdélyi arányszámának. Amig országos viszonylatban 1300 lakosra 
esik egy ügyvéd, addig egy magyar ügyvéd 2.800 lakosra esik. Az 
egyetemen a magyar joghallgatók száma nem haladja meg a magyarság 
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erdélyi arányszámát, mégis az ügyvédi pálya (más elhelyezkedése ma 
jogászainknak aligha lehet) egyre kevesebb lehetőséget nyujt. A ma- 
gyar közönség nem támogatja öntudatosan a magyar ügyvédeket, de 
az ügyvédi pályán általános tultermelés is mutatkozik, a megélhetés 
egyre nehezebb lesz és nem egyszer tapasztalhatjuk, hogy hajdan jól 
menő ügyvédi irodák is egyre nehezebben tudják fenntartani magukat. 
Talán a nehezebb élet leszoktatta a felesleges pereskedésről az embe- 
reket, mindenesetre a kisebbségi ügyvéd élete ma már nem gondtalan 
és irigylésreméltó. 


Az orvosi pályán kedvezőbb a helyzet. A magyar orvostanhallga- 
tók száma az egyetemen nem éri el a 13 százalékot sem, az alsóbb 
évekre egyre kevesebben tudnak beiratkozni s igy a jövőben feltétlenül 
számolnunk kell magyar orvoshiánnyal. Pedig számos példa bizonyitja, 
hogy főleg kisebb városainkban a szakmájukban képzett fiatal orvosok 
kitünő megélhetési találhatnak. Falun pedig alig van orvos, — igaz, 
nem is szivesen veszik igénybe — s igy meg kell állapitanunk, hogy ez 
egyike azoknak a pályáknak, ahol tehetséggel, szorgalommal, ma is 
igen jól lehet boldogulni. Ha pedig pusztitó népbetegségeinkre, a cse- 
csemőhalandóságra, népünk hiányos és helytelen táplálkozására gon- 
dolunk, nyilvánvalóvá válik, hogy a magyar orvosokra kisebbségi éle- 
tünkben legalább akkora feladatok várnak, mint az ügyvédekre. A 
gyógyszerészek elhelyezkedési lehetősége a főhatalmi változás első 
éveiben volt kedvezőbb. Ma egyre szaporodik a gyógyszertárak száma 
és ugyanakkor nehezebbé, bizonytalanabbá válik a megélhetés. De ez 
a pálya vállalkozó kedvü és szellemü emberek számára sok lehetőséget 
rejt magában, gyógynövénytermelés és értékesités, drogista és gyógy- 
cikkek készitése és forgalombahozatala, stb. révén. 


Kisebbségi életünkben az egyházaknak és azok munkásainak sze- 
repe válik egyre jelentősebbé. Talán a fokozott jelentőség, esetleg azon- 
ban részben a szerény, de biztos megélhetés is viszi ujabban annyira 
szivesen a papi és tanitói pályák felé a fiatalságot. A mostoha idők 
fokozottabb felelősséget és éberebb magatartást követelnek a magyar 
paptól és tanitótól. Nemcsak népének lelki vezetője és pásztora, hanem 
a népnevelés apostola, a gazdasági élet megszervezője, a szövetkezeti 
ügy harcosa, az igazi magyar dalkultusz ápolója, sőt néha még a po- 
litikai élet irányitója is kell legyen. Városi közönségünk természetesnek 
tartja, hogy a pap és tanító kötelessége falujának, népének minden kér- 
désével foglalkozni, anélkül, hogy eszébe jutna, hogy saját maga, a ma- 
ga városi közösségében minden ilyen természetü közéleti munkát elhá- 
ritani igyekszik magától. Közben azonban a papnak és még inkább a ta- 
nitónak a mindennapi kenyérért is küzdenie kell és miközben önfelál- 
dozó munkával szövetkezetet, dalárdát, gazdakört vezet, foltos ruhában 
kell járnia, gyermekeit nem tudja tanittatni és a civilizáció vivmányait 
egyre elérhetetlenebb távolságra ragadja tőle a sors. 


Ha figyelemmel kisérjük, hogy középiskoláink végzett növendékei 
milyen pályákon igyekeznek elhelyezkedni, azt fogjuk látni, hogy nagy 
többségük az értelmiségi pályákat, az orvosit, ügyvédit, papit, tanárit 
választja. Évek során át azonban — anyagi okok, vagy esetleg a szor- 
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galom, kitartás hiánya miatt a beiratkozott hallgatóknak nem is jelenték- 
telen része kimarad az egyetemről, hazatér falujába, vagy városába és 
ott keserüséggel a szivében, céltalanul éli életét, vagy igyekszik valami 
kisebb hivatalba bejutni és másolási, meg iktatási munkával tölti 
napjait. De ha meg is szerzi diplomáját, az ma megélhetést nem min- 
dig biztosit számára, a diplomás munkanélküliek pedig a társadalomnak 
egyik legnehezebb és aligha megoldható kérdését jelentik. Ha fizikai 
munkás lenne, senki sem csinálna nagy gondot eltartásából, több esélye 
is volna rá, hogy a maga lábán éljen meg, mig igy, azon a cimen, hogy 
diplomája van, eltartást igényel. Társadalmunk pedig nem tud arról 
gondoskodni, hogy ne termelődjenek ki el nem helyezhető tömegek. Az 
egyetemen szivesen segiti a tehetségteleneket is, de azután, azon a ci- 
men, hogy megvan a diplomájuk, minden segitséget megvon tőlük. Az 
elhanyagolt foglalkozásokat senki számon nem tartja, a végzett fiatal- 
ságnak a megélhetést nyujtó pályák felé való irányitása terén is alig 
történik valami. Lám, a szászoknál a maturandusok többsége az ipar 
és a kereskedelem, meg a technikai pályák felé törekszik és nem fizeté- 
séből, hanem vállalkozásának jövedelméből akar megélni. Nem is be- 
szélhetünk nálunk szellemi tultermelésről. Hiszen lehet tultermelésünk 
tanárokban, vagy ügyvédekben, de képzett, müvelt, széles látókörü em- 
berekből talán soha nem lehet elég. Nem arra van tehát szükség, hogy 
a középiskolában a mainál lényegesen szigorubb szelekciót alkalmaz- 
zunk, hanem arra, hogy a végzett középiskolásokat igyekezzünk gyakor- 
lati pályák felé irányítani, ahol a maguk erejéből is meg tudnak élni. 
Az, hogy szellemi tultermelésről panaszkodunk, mutatja, hogy nem tu- 
dunk kiemelkedni abból a régi gondolatkörből, amely az ember létének 
alapját a biztos fixjövedelemben, vagy a tőkében, mindig valami külső 
erőben kereste. Amint ezeken tulnézünk, a dolgozó embert találjuk meg, 
akit bármilyen módon helyeztek is el, mindig meg tudta keresni a maga 
kenyerét. Elsősorban az élethez való bátorságot kell megszereznünk, 
hogy megtaláljuk azokat a munkaterületeket, amelyek még ma is meg- 
élhetéssel biztatnak. 


Elsősorban a gazdasági pályákra gondolunk. Népünk nagy többsé- 
ge mezőgazdaságból, állattenyésztésből él, f e l s ő b b  g a z d a s á g i  
i s k o l á i n k b ó l  m é g i s  h i á n y o z n a k  a  m a g y a r  h a l l g a -  
t ó k . Kevés a magyar állatorvos, ipari vállalkozó, közgazdász, keres- 
kedő is. Egészséges iparfejlődésünk szempontjából is fontos volna, 
hogy az iparosságunk minél több magasabb képzettségü vezetőt tudjon 
magából kitermelni, mert a gyáripar mai versenyében nem elég a szak- 
ma alapos ismerete a boldoguláshoz, hanem szükséges vállalkozási 
kedv, széles látókör, minőségjavitásra való törekvés, a változó igények 
ismerete és a termelésnek azokhoz való alkalmazása is. Épülőfélben 
levő szövetkezeti hálózatunk is egyre több szakértő és lelkiismeretes 
szellemi vezetőt igényel, akikben megvan a képesség a szövetkezetek 
összehozására, megszervezésére, irányitására. Ebben a munkakörben 
középosztályunknak számos tagja találhatna idővel elhelyezkedést. 
Annak azonban, hogy a magyarság nem igyekszik a fixfizetésü, vagy 
lateiner pályák helyett gyakorlatibb jellegü megélhetési lehetőségeket 
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keresni, nem csupán társadalmi előitéleteink, vagy tájékozatlanságunk 
az okai. Legalább ugyanekkora mértékben játszanak ebben közre a tő- 
kehiány és az a mostoha bánásmód, amivel kisebbségi iparosaink, gyá- 
rosaink, kereskedőink különösen adókivető hatóságaink részéről talál- 
koznak. Az általános gazdasági viszonyok javulásával bizonyára az üz- 
leti és gazdasági élet terén müködő szabadfoglalkozásuak helyzete is 
önmagától meg fog javulni. A közfelfogás átalakulása, mely az anyagi 
termelésre irányuló foglalkozásokat az őket megillető megbecsülésben 
fogja részesiteni, s nekik a közéletben is jelentősebb szerepet fog jut- 
tatni, bizonyára szintén emelni fogja ezeknek a foglalkozásoknak a 
vonzóerejét. Mindaddig azonban, amig hitelviszonyaink nem fognak ugy 
rendeződni, hogy az olcsó és könnyü feltételü hitel középosztályunk 
vagyontalan tagjai számára valamilyen formában hozzáférhetővé vál- 
jék, magyarságunknak a gazdasági életben való térhóditására — leg- 
alábbis jelentősebb mértékben — nem számithatunk. Hiteléletünk kü- 
lönösen a beruházási hitelek céljaira alkalmas relative olcsóbb hitelek 
terén akadozik, sőt helyenként a források még ma is be vannak du- 
gulva. Általánosságban igaz, hogy megfelelő tőkeerő nélkül nem taná- 
csos semmiféle vállalkozáshoz, vagy termelői foglalkozáshoz kezdeni. 
Hiába lenne tehát önállóság és kezdeményező erő fiatalságunkban, azt 
csak töredékeiben tudná gyakorlatilag is érvényesiteni, mert vállalko- 
zási kedvét tőke hiányában kamatozatlanul kell hevertetnie, a magyar- 
ság gazdasági élete pedig nem elég fejlett és diferenciált ahoz, hogy 
a középosztály jelentősebb tömegeit tudja foglalkoztatni. Amikor tehát a 
nálunk annyira tulzásba vitt diplomakövetelést elitéljük, tekintetbe kell 
azt is vennünk, hogy nálunk aránylag kevés lehetőség nyilik arra, hogy 
valaki önálló termelőfoglalkozást kezdjen és igy az egészséges fejlő- 
dés feltételeit nem csupán közszellemváltozásban és tervszerübb pálya- 
választási tanácsadásban, hanem gazdasági életünk megerősödésében, 
gazdasági szervezeteink kiépitésében is kell látnunk. Amig önálló gaz- 
dasági egyedek százai mennek tönkre egyrészt a mostoha viszonyok, 
másrészt magyar gazdasági életünk fejletlensége folyán, számolnunk kell 
azzal, hogy a fiatalságunk szivesebben fogja a számára biztosabbnak, 
mert kevésbbé idegenszerünek feltünő lateiner pályákat választani. S 
mert ezeken a pályákon is egyre nehezebb a megélhetés, városi polgár- 
ságunk vagyonilag hanyatlik, önérzete csökken, alkotásokra egyre ke- 
vesebb az ereje és kedve. Városi közéletünk összezsugorodik, helyi és 
osztályérdekekbe merül el, középosztályunk saját körében is alig talál 
alkalmas vezetőkre s igy küzdelme lassan ellankad. Nem osztályproblé- 
mákról beszélünk tehát. K ö z ö s s é g i  é r d e k e i n k  e g y i k  l e g -  
f o n t o s a b b i k a ,  m i l y e n  f o g l a l k o z á s i  á g a k b a n  é s  m i -  
l y e n  e l h e l y e z k e d é s t  t a l á l  é r t e l m i s é g i  f i a t a l s á g u n k . 
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A magyar tőke és tőkeképzés 
Irta: D e b r e c z y  B é l a  dr. 


A magyar tőke és tőkeképzés kérdésével nem lehet foglalkozni a 
történelmi mult ismerete nélkül. Ezért egészen rövid visszapillantást 
kell vetnünk mindenekelött arra, hogy az impériumváltozás időpontját 
megelőzőleg az erdélyi gazdasági élet forgótőke viszonyai miként ala- 
kultak s ebből kiindulva kell megállapitani azokat a változásokat, ame- 
lyek e téren az aktuális helyzet kialakulásához vezettek. 


Az impériumváltozás előtti magyar gazdasági élet centralisztikus 
elveken épült fel. Budapest volt a gazdasági központ, itt szaladt össze 
a gazdasági élet minden szála, itt halmozódott fel a gazdasági élet 
vérkeringéséhez szükséges tőke s innen áradt ismét szét a központon 
kivüli termelőhelyekre, hogy onnan a termelő munka eredményei által 
felduzzasztva, — ismét csak a központba vándoroljon vissza. 


A budapesti piacon központositott tőke a budapesti piac fogyasz- 
tóterületévé tette az egész akkori országot s a megfelelő saját tőkeerő- 
vel nem biró erdélyi vállalkozások — jelentéktelen kivételekkel — a 
saját közvetlen területükön is annyira érezték a központ nagy tőkéinek 
versenyét, hogy nagyobbszabásu vállalkozások, amelyek ugy a tőke, 
mint a vezetés szempontjából erdélyieknek lettek volna minősithetők, 
ki nem fejlődhettek. S ha mégis voltak nagyobb erdélyi bankok, vagy 
vállalkozások, azok is a budapesti tőkék alapitásai, expoziturái voltak, 
amelyeknek erdélyiségét csak az erdélyi munka profitteremtő verejtéke 
s a nyersanyag erdélyi volta adta meg. De a tőke s a tőke révén a ve- 
zetés a központ kezében volt, a jövedelem — Erdélyből kivándorolva 
— a centrum jólétét növelte s ott sürüsödött további nyereséglehetősé- 
geket adó tőkeszaporulattá. Még ha volt is néhány, kimondottan erdélyi 
jellegü bank, vagy vállalkozás, tőkeszegénységük és a budapesti tőke 
kimondott tulsulya következtében ezek is erre a tőkére voltak ráutalva 
s ezzel maguk is csatornáivá váltak a gazdasági munkából származó 
jövedelmek kiáramlásának. 


Ebből az okból Erdélyben mégcsak meg sem indulhatott a normá- 
lis tőkeképződési folyamat, hanem csak a nyersanyag, csak a fizikai 
munkaerő volt az, amivel Erdély hozzájárult a hatalmas lendülettel elő- 
retörő magyar gazdasági élet fejlesztéséhez. Ehez véve azt a körül- 
ményt, hogy a mindenkori magyar kormányok maguk is a szélek elha- 
nyagolásával központositó politikai irányt követtek, érthető, hogy Er- 
dély egész élete s igy gazdasági élete is érzékelhető megkülönböztetés- 
nélküli részként olvadt bele a centrum egész országot felölelő élet- 
komplexumába. 


Ilyen körülmények között jött az impérium változása. 
Az impériumváltozás egyszerre és rögtönösen megszakította az 
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addigi központtal való kapcsolatot, az Erdélyben müködő budapesti tő- 
ke külföldi tőkévé vált 


A nagy változás után az lett volna a természetes és az erdélyi ma- 
gyarság szempontjából kivánatos megoldás, ha az erdélyi vállalko- 
zásokba fektetett tőke maga is követi a közjogi változások utját, maga 
is szakit az eleddigi centrummal fennálló szoros kapcsolattal, ha erdé- 
lyivé válik a szó szorosabb értelmében, ha maga is megosztja azt a 
sorsot, amelyet a történelmi végzet Erdély magyarsága részére osztály- 
részként jelölt ki s a szó szorosabb értelmében vett politikum kizárásá- 
val bár, de arra törekedik, hogy megőrizze kapcsolatait az erdélyi ma- 
gyar rétegekkel. Ezen az uton haladva, tekintélyesebb tőke lett volna az, 
amely magyar jelleggel bir s megkezdődhetett volna a magyar jellegü 
tőkegyüjtés, a magyar tőkeképzés munkája — még a nyugodt munkát 
akadályozó politikai feszültség ellenére is. 


Az Erdélyben érdekelt tőke azonban nem választotta ezt az utat. 
Ez a tőke ugyanis — budapesti volta dacára — lényegében az inter- 
nacionális tőkével azonos. Azzal a tőkével, amely nem ismeri a nemzeti, 
vagy faji érdekeket, hanem a hozadék, a profit érdekeit tekinti minde- 
nekfelettálló öncélnak s csak addig kendőzi a maga munkáját nemzeti 
jelszavakkal, amig ez profitelőnyöket jelent. Érthető tehát, hogy ez a 
tőke a profitteremtés kelléktárába tartozónak tekintette a skrupulusok 
nélküli alkalmazkodást s rögtönösen hozzásimult a tényleges állapotok- 
hoz anélkül, hogy osztozkodni kivánt volna még a legkisebb mértékben 
is a magyar sors hátrányaiban. Érthető, ha ez a tőke óvatosan kerülte 
a magyarjellegü érdekekkel való szorosabb kapcsolatot s kimondott tar- 
tózkodással viseltetett minden olyan megmozdulással szemben, amely, 
félénk kisérletként, a magyar rétegek gazdasági megszervezésére, ma- 
gyarjellegü vállalkozások létesitésére törekedett. 


Az érdektelen nemzetközi tőke utjaira térő budapesti nagytőke eb- 
ből az okból erdélyi vonatkozásban nem tekinthető többé már magyar 
tőkének. Ezt a jelleget csupán a helyiérdekü tőkecsoportosulások, a vi- 
déki bankok őrizték meg, amelyek saját sorsukat nem különithették el 
a magyar néprétegek sorsától. Nem pedig azért, mert részvényeseik, ve- 
zetőségük s az ügyfelek nagy tábora is a magyar néprétegből adódott 
s ez az összefonódottság az emlitett bankok üzletkörének, létének meg- 
szünése nélkül nem volt megszüntethető. 


Az impériumváltozásig magyar jelleggel biró teljes tőkének e meg- 
oszlása után már nem bir gyakorlati jelentőséggel annak megállapitása, 
hogy mekkora volt a leszakadt tőke nagysága, hanem elegendő, ha azt 
a tőkeerőt vesszük számba, amely megőrizte a maga magyar jellegét. 


Ez a tőke nagyjában és általában azonosnak mondható az Erdélyi 
Bankszindikátus keretében ma többé-kevésbbé megszervezett bankok 
tőkéjével, minthogy a nemzetközi tőkével kapcsolatban álló intézetek — 
müködésük legteljesebb függetlensége érdekében — majdnem kivétel 
nélkül kiléptek a bankszindikátusból, amelynek korábbi időkben tagjai 
voltak. 


Az Erdélyi Bankszindikátus keretébe 1933 évben 81 magyarjelle- 
gü pénzintézet tartozott 320 millió lej saját vagyonnal. 
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Ez a vagyon kétségtelenül kevés ahoz, hogy a másfélmilliónyi ma- 
gyarság gazdasági érdekeit kielégiteni legyen képes. Kevés még akkor 
is, ha különben az erők kifejtésére legalkalmasabb módon volna is meg- 
szervezve. 


Ez a nyilván korlátolt gazdasági képesség is csökken azonban a 
legkülönbözőbb körülmények összejátszása következtében. 


A magyar jellegü bankok helyzetét és vagyoni erejét már az im- 
périumváltozást közvetlen követőleg sulyosan megnehezitette a hadiköl- 
csönök révén szenvedett veszteség, amely részben közvetlenül sujtotta 
a bankokat, részben az ügyfelek gazdasági helyzetére gyakorolt igen 
káros befolyást. Sujtotta a Banca Naţională üzletpolitikája, amelynek 
következetében a magyar jellegü bankok hosszu időn át meg voltak 
fosztva a Banca Naţională által nyujtott visszleszámitolási hiteltől, ami 
a forgótőke érezhető csökkenéséhez vezetett. 


Mindezek után ezek a bankok a jelentős részben ingatlanokban el- 
helyezett saját tőkeerejükön felül a korábbi kapcsolataik alapján még 
fennálló, de lassan-lassan szükülő keretü visszleszámitolásra s a betétek 
szerzésére támaszkodhattak csupán a maguk tőkegyüjtő munkájában s 
az igy nyert, a bankok szempontjából mobiljellegü tartozást képező ösz- 
szegeket voltak kénytelenek kihelyezni. A kihelyezések igen jelentős 
része azonban ezzel szemben immobil jellegü volt. A földmüvesek széles 
rétege ugyanis csak hosszabb idő alatt képes adósságát visszafizetni, 
márpedig a kihelyezések nagyobb része a földmüvesekkel szemben 
fennálló követelést képezett. Aránytalanná vált a betétek nagysága is, 
mert a bankok mohó módon vetették rá magukat erre az egyetlennek 
látszó forgótőke forrásra s alaptőkéikkel arányban nem álló mértékben 
vették ezt a forrást igénybe — még tulzott kamatok árán is. 


A lej stabilizációját követőleg fellépett a gazdasági krizis. A deflá- 
ciós jellegü idők hatalmas összegü követelései a pénz vásárlóerejének 
megnövekedése következtében s az ezzel együttjáró árzuhanások miatt 
visszafizethetetlenekké váltak az adósok részéről. Ez maga után vonta 
a bankok fizetőképességének megszünését. Ugyanez a fizetésképtelen- 
ség akadályává vált annak is, hogy a bankok visszleszámitolás utján 
juthassanak hitelhez. 


A nagymértékü eltolódás kiegyensulyozása céljából meghozatott az 
adósságrendező törvény. Ez azonban csak részleges sikerrel oldotta meg 
a kérdést. Ez a törvény a bankok szempontjából lehetővé tette ugyan 
azt, hogy az adósságcsökkentés terhét a betétesekre és általában a ban- 
kok hitelezőire háritsák át s ezen az uton a bankok — szinte kivétel 
nélkül — meg is menthették alaptőkéjüket, mert a legtöbb esetben ké- 
pesek voltak a saját fizetési kötelezettségeik mértékét tényleges telje- 
sitőképességüknek megfelelő mértékre leszállitani a hitelezőkkel kötött 
megegyezés utján. 


Ugyanezek az egyezségek azonban egyidejüleg tönkretették a ban- 
kok és a betétesek és más hitelezők közötti bizalmat, a jövőbeni mükö- 
désnek ezt az elkerülhetetlen előfeltételét. A betétesek és más hitelezők 
ugyanis nem voltak meggyőzhetők arról, hogy az adósságrendező tör- 
vény által keresztülvitt nagymérvü adósságleszállitásnál a bankok hiva- 
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tása és szerepe csak a tőkés és az adós közötti kiegyenlitő müveletnek 
keresztülvitele volt, hanem a néptömegek gyülölködő érzése teljes mér- 
tékben a bankok ellen fordult, a betétesek kizárólag a bankokat okozták 
az adósságleszállitásból származó veszteségekért. A hitelezőkkel való 
kiegyezés utján történt tartozásleszállitásokat nem bocsátották meg a 
visszleszámitolást nyujtó nagybankok sem, amelyek nemzetközi hitelük 
érintetlensége érdekében maguk nem vették igénybe az egyezségkötés 
lehetőségének előnyeit s ezzel a visszleszámitolás utján való forgótőke- 
nyerés is lehetetlenné vált. Szerepet játszott ennél a hitelmegszünésnél 
az is, hogy az adósságrendező törvény által engedett hosszu lefizetési idő 
következtében immobilekké váltak az eleddig — legalább formailag — 
mobil követelések s ennek következtében hiányzott a visszleszámitolást 
igénybevevő bankok rendszerint megkövetelt likviditása. 


Egyidejüleg megszünt a magyar bankok szempontjából a Banca 
Naţională hitelnyujtása is. 


Mindezek eredményeként a kis magyar bankok üzletköre nagyon 
összezsugorodott. 


Ezt az üzletkör szükülést egy pár adattal világitom meg. 
Az 1934. évről 32 magyarjellegü pénzintézet adatai állottak ren- 


delkezésemre. Ez a 32 pénzintézet 258 millió lej alaptőke mellett 36.5 
millió tartalékalap és 63.6 millió amortizációsalap mellett, tehát 358.3 
millió összvagyonnal 273.7 millió betétet kezelt a korábbi inflációs idők 
maradványaként és 52.9 millió, többnyire visszleszámitolási hitelből 
eredő tartozása állott fenn. Két évvel később, az 1936. év végén az alap- 
tőkében nincs lényegesebb változás, de a tartalékok összege 6 millióval, 
az amortizációs alapok 27 millióval csökkennek, a betétek 195.8 millió- 
ra, az egyéb tartozások összege 19.2 millióra apad. Csökkent pedig a 
betétek összege 77,9 millióval, tehát 63 százalékkal. Ugyanakkor az 
betétek összege 77.9 millióval, tehát 20 százalékkal, az egyéb igénybe 
vett hitel 33.8 millióval, tehát 63 százalékkal. Ugyanakkor az 
1932. évben kezelt teljes vagyon 844.7 millió lejről 210 milliós, azaz 26 
százalékos csökkenéssel 634.6 millióra zuhant. 


A betétek összegének elbirálásánál figyelembe veendő azonban, 
hogy a még mindig tekintélyesnek látszó 1934. évi betétállomány nem 
tekinthető a bank kezelése alatt a betétesek bizalmából álló takaré- 
kossági tőkének s a gazdasági élet vérkeringését tápláló, forgótőke cél- 
jaira szolgáló vagyontételnek, mert hisz az 1931. évi gazdasági válság 
s az ezt nyomonkövető adósságrendező törvény következtében ez a tőke 
az ugynevezett befagyott tőke jellegét öltötte, amely felett a beté- 
tesek csak azért nem rendelkezhettek, mert a bankok a visszafizetésre 
képtelenekké váltak. Nem az erő, nem a bizalom jele tehát a betéti tő- 
kék birtoka, hanem ellenkezőleg, a teljesitőképesség hiányának doku- 
mentuma. 


Ezek a különleges összeválogatás nélkül átvizsgált adatok egyete- 
mesen is irányadóknak vehetők s igy általánosságban is megállapitható, 
hogy az 1931 után rohamosan rosszabbodó gazdasági helyzet az 1934 
—1936. években nem javult s az időközben a megriadt betétesek kezé- 
hez kifizetett betétek helyét nem pótolták uj betéti tőkék és uj hitelek. 
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A magyar jellegü bankok krizise tehát 1936 végéig nem ért véget, ak- 
cióképességük nem nőtt, hanem fokozatosan csökkent egészen a mai 
időkig. 


Ez a megállapitás annyival aggasztóbb, mert ugyanakkor megálla- 
pitható, hogy a hasonló válságon keresztülment nagyobb szász pénzin- 
tézeteknél az ujjáéledés erőteljes lendülettel kezdődött meg ugyanezen 
idő alatt, amit mutat az, hogy a Nagyszebeni Általános Takarékpénztár 
1936 végén már 186 millió, a Brassói Általános Takarékpénztár pedig 
103 millió uj betétet kezel. Hasonlóan ezekhez, nagymértékü betétemel- 
kedés állapitható meg az internacionális tőke érdekeltségeiként mükö- 
dő bankoknál is. 


Ha kutatjuk ennek a jelenségnek okát, annak megállapitásához ju- 
tunk, hogy azokon az okokon kivül, amelyeket emlitettem, még egy 
további tényező is hozzájárul a magyarjellegü bankok üzletkörének visz- 
szaeséséhez. 


Ez az ok — szerintem — a magyarjellegü banktőke tulzott szét- 
daraboltsága. 


Az a 81 pénzintézet ugyanis, amely 1933-ban 320 millió saját va- 
gyonnal birt, alaptőke szempontjából a következő megoszlást mutatja: 
20 pénzintézet alaptőkéje kisebb, mint egymillió lej, 35 pénzintézet alap- 
tőkéje 1—5 millió, 21 pénzintézeté 5—10 millió s csak 5 pénzintézet 
alaptőkéje haladja meg a 10 millió lejt. A 320 milliós tőkeerő tehát a 
szó szoros értelmében szét van tépve. Az egyes pénzintézetek épen 
ezért a maguk külön-külön vett törpe tőkeerejükkel nem alkalmasak 
arra hogy felkeltsék, illetve helyreállitsák a gazdasági krizis következ- 
ményeként elveszitett bizalmat a széles néprétegekben. Nem alkalmasak 
különösen arra a tapasztalt jelenségre tekintettel, hogy — ugyancsak 
a gazdasági krizis következetében — a betéti tőkék a hozadék érdekeit 
ma már alárendelik a biztonság érdekeinek s amint azt a nagyobb ban- 
kok betétitőkéinek nagymértékü gyarapodása igazolja, a korábban a 
kisebb bankoknál elhelyezkedést kereső betétek kimondottan a nagyobb 
tőkékkel biró bankok felé áramlanak. 


A tőkegyüjtés munkájának ezt az akadályát még csökkenthetné a 
magyarjellegü bankok egymásközti szorosabb üzleti kapcsolata vala- 
melyes mérvben, ámde ez is hiányzik, mert az Erdélyi Bankszindikátus 
üzleti szempontból alkalmatlan szorosabb kapcsolatok megteremtésére, 
minthogy kizárólagos feladata a bankérdekek általános védelme. 


Ebből a megállapitásból következik, hogy a magyarjellegü tőke- 
képzés utja a tőkék széttépettségének megszüntetése. Ez pedig csak 
ugy vihető keresztül, ha a mai kis bankok — félretéve a személyi és 
helyi érdekeket, — legalábbis a középbankok tőkeerejével biró, gondo- 
san értékelt vagyoni erejü s természetesen kisebb számu pénzintézetté 
tömörülnek. Ezzel megadnák a lehetőséget ahoz, hogy az állandóan 
fluktuáló tőke bizalommal keresse fel a magyar jellegü pénzintézeteket, 
ezen a réven magyar jellegü bankok a magyar jellegü termelő munkához 
irányithassák az üzleti forgótőkét s ezzel, ha korlátolt mértékben is, 
életerőt öntsenek a magyar jellegü gazdasági élet vérszegény háló- 
zatába. 
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Az erdélyi magyar bank- és hitelélet 
Irta: H a l á s z  S á n d o r  


A magyar bank és hitelélet multja élesen tagozódik. A fordulópont 
az 1931-es esztendő. Ebben az évben hullámzik végig Európa testén a 
bankrön, amely e területen mindent elperzselt. E földrengésnek Románia 
bankjai sem tudtak ellentállani és igy még kevésbbé a kisebbségi pénz- 
intézetek. Jó hat esztendő „történelmi távlatából” elfogulatlanul meg 
kell állapitani, hogy a bankrön előtti egy-két esztendőben érdemtelenül 
szenvedték el a szemrehányásokat és szidalmakat a pénzintézetek. Az 
egész világot megrázkódtató gazdasági válság bomlasztó sugárzásával 
állottunk abban az időben szemben és részvényes, valamint betevő, egy- 
aránt és vak elfogultságában azt követelte, hogy bár minden össze- 
omlik és alkotó elemeire hullik szét, az ő, néhány millió lej tőkével 
fundált kis bankja, állja a vihart és maradjon meg. Nincs érdekesebb ol- 
vasmány, mint most — idők távlatából — azokat az elkeseredett vitá- 
kat és felszólalásokat, sajtóháborukat és megváltást hirdető tanulmány- 
zuhatagokat végigolvasni, amelyek annak idején izgattak és lázitottak. 


Azóta, az 193l-es bankrön óta, az egész ország területén nem kelt 
uj életre az a bank-tipus, amely annak előtte élt. A földrengés viharából 
valahogyan mégis kimenekitett és talpra-segélyzett pénzintézeteknek 
nincs többé olyan szoros kapcsolatuk a közönséggel, nincs olyan mély 
gyökerük a széles rétegekben, mint valaha volt. Egész egyszerüen és 
póriasan szólva: az uj banktipus hátat forditott az agrár-osztálynak, a 
kis- és közép-iparral nem foglalkozik, nem tartja ügyfélnek a közép- 
osztálybeli rétegeket. A mai bank nem pénzintézet, amely a betéti és ki- 
helyezési összegek kamat-különbözetéből él és éppen ezért sok és ol- 
csó betétet akar, ugyanakkor sok és apró kihelyezést kockáztat, ha- 
nem ü z l e t t á r s , aki szeret mindenütt, ahol csak röviden lebonyolit- 
ható kereseti lehetőség mutatkozik, „benne lenni.” A mai bank csak a 
három hónapos váltót ismeri, a rövid felmondási idővel megszavazott 
hitelkeretet, az export-üzletek egész kurta lejáratu és százszázalékos 
biztonságu meghitelezéseit. Az ötholdas kisbirtokos hasztalan áhitozik 
ma 20 ezer lejes kölcsön után, a kis- vagy középiparos sem talál ban- 
kot, ha „megszorul”. A bankok üzlet politikája szerint ezek az össze- 
gek többé nem tételek és az ügyfélnek ez a fajtája nem kivánatos és nem 
hitelképes kliens. 


És a bankoknak e felfogásukban, merev üzleti szempontból, igazuk 
is van. Mióta a visszleszámitoló Jegybank csak áruváltó fedezetet ismer 
és a betétes csak az „a vista”, vagy az egy—három hónapos felmondás- 
hoz kötött betétet adja, a kihelyezési politikának és szabálynak is al- 
kalmazkodnia kellett. A kisembert ez a bankpolitika, amely nem önel- 
határozásos, hanem javarészt kényszeritett, nem is fogadhatja el ügy- 
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felének és mivel a kisember ilyformán kölcsönigényei kielégitését ille- 
tőleg teljesen az állami gondoskodás alanyává lett, kisebbségi és igy 
magyar bankéletről beszélni sem lehet. 


Ki nem mondott, de általános és már-már begyökerezett szabály, 
hogy az ötholdas kisgazdát és a két segéddel dolgozó asztalos mestert 
a különleges rendeltetésü állami bankok látják el szövetkezeteik és hi- 
tel-elosztó egyéb szerveik utján. És valóban: ezek az állami bankok 
müködnek, egyik-másik már egész nagyvonaluan és kielégitően dol- 
gozik is. A hiteligények kielégitésénél azonban ezek a bankok — az ál- 
lampolitikai szemszög mai mértékének figyelembevételével — nem tart- 
ják be az ,etnikai’ arányt. A kisebbségi kisember ezeknek az intézeteknek 
adóslistáján fehér holló. A két szék között ilyenformán a magyar tö- 
megek hitel-ellátásának problémája a pad alatt marad. A magyar tő- 
kék magánintézetei üzletet kötnek és hogy minél jobb és minél 
több nagy üzletet köthessenek, eltanácsolták a magyar tömegeket. Az 
államilag szervezett kisember-bankok viszont politikát csinálnak, na- 
cionalisták és irányitottak és igy ezeknek a magyar kishitel-éhségét 
jóllaktatniok nem szabad. 


A magyar bank- és hitel-életnek tehát csak multja van, de jelene 
nincs. A megválaszolatlanság igényével még fel lehet tenni a kérdést: 
vajjon jövője lesz-e? 


* 
A mult tapasztaltai a jövendő utmutatásai. Sajnos, az erdélyi 


magyar bank- és hitelélet multja a jövendőre nézve sem kecsegtet sem- 
mi különösebb jóval. A főhatalom változása után alapitott, megerősö- 
dött és elterebélyesedett magyar intézetek az erdélyi magyarságot nem 
reprezentálták. Politikusaink és népmozgalmi vezéreink nehezen éb- 
redtek rá arra, hogy az erdélyi magyarságnak ugyanolyan tőkeerős és 
nemzetiségü jellegü intézetekre lesz szükségük, mint amilyen intézetei a 
magyar uralom alatt a román s szász kisebbségeknek voltak. Valahogyan 
és naivul azt hitték, hogy akár csak annak előtte, ezentul is kap a kis 
erdélyi vidéki intézet visszleszámitolást, ha nem Budapesttől, hát Buka- 
resttől és abba az illuzióba ringatták magukat, hogy a háboru alatt ki- 
mult hosszu lejáratu annuitásos hitel ismét divatba jön. Ez a hitel fajta 
a magyar multban egyaránt ellátta a nagy-, közép- és kisbirtokot, a kis- 
és középiparost és a kereskedőt viszont ellátta a sok, kis és az Osztrák- 
Magyar Bank által visszleszámitolásokkal bőségesen támogatott erdé- 
lyi vidéki bank. 


Álltunk tehát és vártunk. A gazdasági ellentállás fegyverként nél- 
külözhetetlen tőkeképzésre, tartalékolásra és erőgyüjtésre ekkor még 
senki sem gondolt. Egy néhány „tanulmány” kiáltott ugyan pusztába 
szót és itt-ott egy-egy szép lélek célzásokat tett arra, hogy a magyarság 
gazdasági függetlensége életszintünk fenntartásának alapkövetelménye. 
E szép lelkeket sem hallotta meg senki sem. Ezzel szemben a „magyar” 
tőke meghallotta, hogy Bukarestben olasz cérnát, vásznat és textilt 
lehet kapni és megállapitotta, hogy e kiéhezett országrészben ezeknek 
az árufajtáknak ár-konjunkturája van. Azután később ugyanez a tőke 
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rájött arra is, hogy a deviza-kereskedelem a banküzlet zsirozója és 
minden tőkéjét erre az iparágra vetette. Ma már — idők távlatából nézve 
— higgadtan és minden szemrehányás nélkül megállapithatjuk, hogy e 
magyar intézetek szellemi vezérei magasabb és erkölcsiek által is ve- 
zéreltetett nézőpontig fel sem emelkedhettek. Egyrészt képességeik 
mellett a jövendőt fel sem ismerhették, másrészt beleestek elhatárolt 
üzlet-lehetőségük fénycsóvájába és abból, ha akartak volna is, akkor 
sem tudtak kilátni. Ebben az időben a bank — amely mindig lelketlen 
üzlet volt és jogosan és szükségszerüen mindig az is lesz — kontárok 
kezére és perspektiva nélküli önzések büvkörébe került. Egy néhány 
„tőkés” összeült és bankot alapitott. Az alapitók között ott volt a nagy 
magyar földbirtokos, törtető fiatal ügyvéd, a gazdag mészáros és a 
megtollasodott kereskedő. Összehozták az alaptőkét, összeverbuválták 
a betétet, zsirálták a nagyobb intézeteknek az uzsora-kamat határáig el- 
merészkedett visszleszámitolási hitelét és megkezdődött az üzlet. E 
gombamódra szaporodott bankok távol állottak attól, hogy magyarok 
legyenek. Mindössze bank voltak, iparág s az egyéni érvényesülés és le- 
hetőség eszköze. 


De a másik oldalon, a magyar tömegekben sem ébredt meg a tá- 
volabbi megérzés. A betétes is kamatra dolgozott, százszázalékosan 
kamatra és soha, egy pillanatig sem gondolt arra, hogy heverő tőkéjé- 
nek felhasználása, tartalékolása, sorompóba állítás az összmagyrság 
gazdasági talponmaradhatásának municiója legyen. Hosszu évekig senki 
sem hitt Trianon időtállásában, azután pedig — a megeszmélés idő- 
pontjától kezdve — rövid volt már az idő és kevés lett volna a legát- 
hatóbb erejü propaganda is ahoz, hogy a veszendőbe indult magyar 
tőke-forrásokat eredménnyel toborozhassunk. A magyar tömegek ke- 
zén levő tőke nem ment el magyarnak, hanem elment kamatkutatónak, 
a magyar bankok alapitására hivatott tőke pedig nem alapitott magyar 
célkitüzésü bankokat, hanem vagy üzletbe fogott és export célokra 
marhát hizlalt, vagy üzletbe fogott és osztalék- hajszás pénzintézeteket 
alapitott. 1922-ben, mikor még a magyarságnak is volt bőven és elég 
pénze, az Erdélyi Bankszindikátus, amely abban az időben még szinte 
százszázalékosan összefogta a magyar bankokat, (a Bánát nem kapcso- 
lódott ebbe a szindikátusba, de a Bánát ez időben magyar bankokat 
illetőleg valóban elhanyagolható volt) 174 millió alap- és 54 millió 
tartalék-tőkével „dicsekedhetik.” Ez az alig negyedmilliárdnyi saját 
tőke 868 millió lej betétet vonzott. Nevetséges számok ezek, ha el- 
osztjuk a magyarság akkori lélekszámával, akkori vagyoni állapotával 
és ha ezt a magyar tőkét arányba állitjuk azokkal az üzleti lehetősé- 
gekkel, amelyek a háboru utáni konjunkturában Romániában kiala- 
kulóban voltak. És a háboru utáni konjunktura tetőpontján, 1929-ben, 
a magyar bankok alaptőkéje éppen csak hogy megduplázódott (430 
millió) ezzel szemben a tartalékok megnégyszereződtek. A „reszkiro- 
zott” és jóakarattal a magyar hiteligények kielégítésének szolgálatában 
felajánlott tőkének mondható alaptőke tehát e nagyszerü esztendőben 
sem erőltette meg magát, habár ez évben, az 1922-es esztendőhöz vi- 
szonyitottan, a bankok már négyszer, nagyobb tartaléktőkékkel dicse- 
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kesznek, ami azt jelenti, hogy az eltelt öt esztendő alatt sokat kerestek. 
Ugyanannyit kerestek, mint a betétesek, akiknek betétben elhelyezte va- 
gyonfeleslegük az 1922-es esztendőhöz viszonyitva, szintén négysze- 
res összegre emelkedett és elérte a 3 milliárd 430 millió lejes összeget. 


Soha be nem hozható és soha meg nem bocsátható hibát követ- 
tek el ezekben az esztendőkben a magyar politika urai. Vissza nem 
térő konjunkturális évek voltak ezek, amelyekben nemcsak kereseti 
lehetőségek voltak, de a magyar kisebbségi tömegek eredeti posztju- 
kon még ott állottak és gazdasági élet-nyilvánulásuk elé gátat még nem 
emeltek. Mindössze az állami és megyei tisztviselők, postás és vasutas 
rétegek vesztették el ebben az időben élethivatásukat és megélhetésü- 
ket. Még csak azt a réteget emelte ki a biztonságos nyeregből az uj 
politikai irányvonal, amely a magyar tőkeképzés szempontjából, ha 
tényező is volt, de nem volt sorsdöntő elem. Ezekben az időkben föld- 
müvelés, ipar és kereskedelem egyaránt jövedelmezett, mert világ-le- 
hetőség volt a kereset és haszon, a duskálás és bőség. Ezekben az 
időkben azonban senki sem gondolt sem a ciklikusan mindig bekövet- 
kező hét szük esztendőre és bár árnyékát előre vetette, senki sem vette 
komolyan figyelembe azt a tendenciát, amely a nemzeti államok ala- 
kulásával és azokon belül a nemzeti gondolat mesterséges kitenyész- 
tésével odatör, hogy a többségi nemzet egyedeinek boldogulását, gaz- 
dasági érvényesülését mindenáron kiemelje. 


Nem a bankár felelős tehát ezért a történelmileg megbocsáthatat- 
lan gondatlanságért, hanem a politikus, mert a magasabb célok és a 
távolba néző eszmények nem a kamat-, hanem a népipolitika elengedhe- 
tetlen kritériumai. Igaz: volt korona-beváltás és volt földreform, vol- 
tak szipolyozó 30—40 százalékos uzsora kamatok és stabilizációs vesz- 
teségek is, de az inflációs pánik és a defláció nyomán kitört kamat- 
rabság ellenére is hallatlan lehetőségek között éltünk, talán soha visz- 
sza nem térő vagyonosodási folyamban fürödtünk és mindebből a 
sok jóból nem maradt a magyar hiteligénylés számára semmi specifi- 
kusan magyar kisebbségi tartalék és nem maradt sehol egyetlen ma- 
gyar bank sem. 


* 
Ami még netán megmaradt volna és amit esetleg, megfelelő po- 


litikai irányitás mellett, még magyar célok és rendeltetések felé lehe- 
tett volna irányitani, azt megette a konverzió és az uj banktörvény. 
Minden érvelés helyett döbbenetesen bizonyit a mai állapot seregszem- 
léje. Ezen a seregszemlén mindössze egy néhány magyar bank vonul 
fel: egy néhány emlék. Még itt-ott kihangosodik egy néhány 20—30—40 
milliós alaptőke, de mellettük az áruló és felfedő adat, az összezsugo- 
rodott, vagy teljesen megsemmisült tartalék. Ez az aránytalanság azt je- 
lenti, hogy a ma még élő magyar bankok legnagyobb része látszat- 
életet él. Csak papirformájuk van, de vázukon nincs hus és a szövetek 
között nem futnak vérerek. Kiegyeztek konverziós jogcimen, likvidál- 
nak, felszámolnak, fuzióra készülnek. A tiz ujjunkon meg lehet számol- 
ni, hogy hány magyar jellegü intézetben van életerő, életigenlés, for- 
galom és fejlődési lehetőség. 
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Igy, csupaszon és teljesen leszegényedetten, ahogyan itt állunk, 
fel kell tennünk a kérdést: quo vadis? 


Hová mész erdélyi magyarság ezen az utón? Hová juthatsz el, a 
mikor olyanok az életkörülményeid, hogy a szó szorosan vett értelmé- 
ben nincsen tőke-forrás, ahonnan meriteni tudhatnál? Még van egy 
néhány bankunk, de azok tőkéje, pénze, vagyona, nem magyar célok, 
magyar rendeltetések számára tartalékolt erő és nem egyéni sorsok 
helyrebillentésének gyógyszere, hanem árucikk, amelynek történetesen 
pénz a neve. Ezektől a magyarságnak, a magyar kisebbség egyetemé- 
nek, nincs mit remélnie és nincs joga bármit is követelni. Ezek magán- 
tulajdonok, amelyek merev üzleti célkitüzéssel banküzletté tömörültek. 
E tőkék nem azért verődtek össze, hogy a magyar kisebbség gazdasági 
sorsát javitsák, hanem, hogy keressenek. Ez a tőke nem romantikus, 
nem politikus és nem altruista. 


Ilyen töke nincs is Erdélyben, pedig ilyen tőkére szükség volna és 
éppen Erdélyben. 


* 
A reál-politikus kérdez: 
— A magyar népi tömegek megsegítésére, hitelellátására, gazda- 


sági támogatására, tudunk-e még megfelelő mennyiségü tőkét össze- 
kovácsolni? Van-e még mód arra, hogy az „elhegedült nyár” után e zor- 
don télben ez a kiaszott tücsök, a gazdaságiakban megskalpolt, félreálli- 
tott és lesoványodott magyarság, valahonnan hitelhez és bankhoz 
jusson? 


És a romantikus ideálista válaszol: 
— A telepesek a történelem során már nem egyszer csudát tettek. 


Töretlen földek ellentállása ellenére is ültetvények buja zöldje önti ma 
a mezőket és a szikes steppék szárazságába oázist is varázsolt már az 
emberi akarat, ész és kéz. Milliók és milliárdok nem pottyannak az ég- 
ből. A tőkét mindenkinek össze kell hordani, ha „tőkés” akar lenni. 
Házról-házra, családról-családra, faluról-falura és járásról-járásra kell 
összehordani és szemként azokat a magyar pénz-morzsákat, amelyek 
még vannak és amelyeknek — önmegtartóztatás és lemondás árán — 
lenniök kellene. A családi egy-sors ön- és egymást segitő rendszerét 
ki kell épiteni. Ha e türelemjátékok határán vergődő részletmunka mel- 
lé nagyvonalu és elhivatott vezetők állanak, meg is lehet valósitani. 


A főhatalomváltozás óta meg sem született magyar bank- és hitel- 
élet kitenyésztés a legnagyobbaknak való legnagyobb magyar feladat. 
 


K i v o n a t  a z  E r d é l y i  B a n k s z i n d i k á t u s  
l d i b l Az erdélyi Bankszindikátushoz tartozott 


bankoknak és pénzintézeteknek volt: 


 1922-ben 1927-ben 
  millió lejekben 
Alaptőke 174 430 
Tartaléktőke 54 212 
Betétállomány 868 3.430 


Hitelezők 397 694 
Kihelyezés 1.283 4.357 
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Az Erdélyi Bankszindikátushoz a konjunktura legjobb esztende- 
jében összesen — a Bánát nélkül — 207 intézet tartozott, ezekből 107 
részvénytársaság volt, 100 pedig hitelszövetkezet. 1928-ig az Erdélyi 
Bankszindikátus kötelékébe tartozott egyetlen magyar pénzintézet sem 
lett fizetésképtelen és csődbe sem jutott. 


A  b a n k o k  é s  t ő k é j ü k  m e g o s z l á s a  a  b a n k r ö n  e l ő t t  
o r s z á g r é s z e k  é s  n e m z e t i s é g e k  s z e r i n t  


1930-ban az országban összesen 1112 bank volt, ebből 
az ókirályságban 563 6.955 millió lej tőkével, 
Erdélyben 350 2.093 millió lej tőkével. 


Az erdélyi pénzintézetek közül a román, szász, sváb jellegü ban- 
kokat leszámitva, 107 magyar intézet maradt 430 millió lej 
tőkével. 


A z  e r d é l y i  v á r o s o k  a  b a n k r ö n  e l ő t t  e g y e n k é n t  
r e p r e z e n t á l n a k :  
200 millió lejen felüli banktőkét Temesvár és Kolozsvár 
150—200 millió lejes banktőkét Szeben és Brassó 
100—150 millió lejes banktőkét Arad és Nagyvárad 
50—100 millió lejes banktőkét Szatmár 


A többi erdélyi városok összes banktőkéje egyenként 50 millió 
lejnél alacsonyabbak. 


A  m a g y a r  j e l l e g ü  e r d é l y i  p é n z i n t é z e t e k  t ő k e -  é s  
b e t é t - m e g o s z l á s a  1 9 2 7 - b e n  v á r m e g y é k  s z e r i n t  


 
 


 Alap és tartaléktőke Betétállomány
millió lejben:


Kolozs megye 201 1.556 
Bihar megye 174 875 
Maros megye 47 285 
Szatmár megye 34 254 
Fehér megye 28 223 
Szilágy megye 24 99 
Brassó megye 22 128 
Háromszék megye 20 99 
Hunyad megye 17 99 
Szamos megye 14 77 
Torda megye 14 88 
Nagyküküllő megye 13 72 


Csik megye 8 65
Kisküküllő megye 8 53 
Udvarhely megye 5 49 
Máramaros megye 3 31 
Fogaras megye 1 5 


 643 4.125 
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A z  e r d é l y i  n a g y o b b  m a g y a r  j e l l e g ü  p é n z i n t é z e -  
t e k  1 9 3 7  d e c e m b e r é b e n  


Az alábbi bank adatok az u. n. vörös Compass 1938 cimü kötetből 
valók. Csak azokat a bankokat soroltuk fel, amelyeket a Compass, 
javarészt 1936-os mérleg adatok alapján, felsorol. A tartaléktőkék 
kimutatásánál nem szerepelnek a különleges tartalékok. A betéteknél 
viszont a folyószámlabetéteket nem közöltük, mert az ilyen jellegü 
betét tanulmányunk szempontjait nem érdekli — A felsorolásból, de 
a Compassból is hiányzik a Magyar Általános Hitelbank és annak 
adatai. E banknak temesvári, nagyváradi és brassói fiókjai valóban 
itt nem is sorolhatók fel, tekintettel arra, hogy ezek az intézetek 
nem erdélyi jellegü bankok, hanem ennek a nagy magyarországi 
banknak romániai fiókjai. 


 


 Alaptőke Tarlaléktőke Betétállomány


 millió lejben


Aradi Általános Takarék- 
pénztár Rt., Arad 


32.5 17.0 52. 


Aradmegyei Takarékpénztár, 
Arad 


13.5 8.7 58. 


Arad-Csanádi Gazdasági Taka- 
rékpénztár, Arad 


20.— 0.0 12.4 


Erdélyi Bank Rt, Kolozsvár 120.— 19.3 1.039.9 
Mezőgazdasági Takarék- 
pénztár Rt., Kolozsvár 


40.2 0.7 89.6 


Erdélyi Leszámitoló és Pénz- 
váltóbank Rt., Kolozsvár 


10.— 3.0 68.7 


Transsylvania Bank Rt., 
Kolozsvár 


40.— 0.3 28.9 


Kolozsvári Takarékpénztár 
és Hitelbank Rt., Kolozsvár 


43.— 1.7 70.2 


Kereskedelmi Hitelbank Rt., 
Kolozsvár 


20.— 2.2 20.8 


Gazdasági, Ipari és Kereske- 
delmi Rt., Dés 


20.— 1.5 0.8 


Egyesült Bank Rt., Nagyvárad 42.— 0.16 8.8 


Biharmegyei Takarékpénztár 
Nagyvárad 


42.4 0.445 14.5 


Szatmármegyei Takarékpénz- 
tár, Szatmár 


12.— 6.375 57.0 


Marosvásárhelyi Leszámitoló 
Bank Rt., M.-Vásárhely 


20.1 5.8 22.8 


Marosvásárhelyi Általános Ke- 
reskedelmi Bank, M.-Vásárhely 


6.— 1.0 ? 


Marosvásárhelyi Takarékpénztár 
Rt., Marosvásárhely 


20.— 2.3 35.1 


Leszámitoló Bank Rt., Temesvár 24.— 7.4 61.3 
Temesvári Bank és Kereskedel- 
mi Rt., Temesvár 


62.5 46.0 302.5 


 








[Erdélyi Magyar Adatbank] 


102 


Az erdélyi magyar szinjátszás problémája 
Irta: K á d á r  I m r e , a kolozsvári Magyar Szinház igazgatója 


1. A népkisebbségi sors sajátos történelmi feladatot ró arra a 
nemzetre, amelynek ez a sors jutott osztályrészül. Hogyan lehet meg- 
tartania, vagy ami ezzel egyet jelent: fejlesztenie a maga különleges 
kulturáját, nélkülözve az erőhatalom külső eszközeit, pusztán a saját 
benső, szellemi és erkölcsi erejére utalva? Sokan ma is azt tartják, 
hogy a feladat megoldhatatlan. Pedig a mélyebbre hatoló tekintetnek 
észre kell vennie, hogy általában a kulturális fejlődés nem esik össze 
a hatalmi erők bontakozásával, hanem a kultura az erőhatalom gon- 
dolataival és intézményeivel s z e m b e n  küzdötte ki a maga érvé- 
nyesülését. Egyetemes törvénye ez a kulturtörténetnek s létérdekünk, 
hogy mielőbb és mennél általánosabban felismerjük. Mert e törvény- 
ből az következik, hogy minden nép sorsát, legyen az többségi, vagy 
kisebbségi helyzetben, végeredményben a saját kulturhivatásának 
felismerése dönti el s fennmaradása, létezése, fejlődése, nagy távlatban 
azoktól a szellemi értékektől függ, amelyeket e hivatás szolgálatában 
kitermel. 


Ezek az értékek igazolják ország-világ előtt egy nép létjogosultsá- 
gát, ezek szereznek számára barátokat, ezek teszik kivánatossá a vele 
való megismerkedést és együttmüködést, ezek oszlatják el vele szem- 
ben a bizalmatlanságot és gyülöletet. Kisebbségi nép számára tehát 
a lét és a nemlét kérdése, hogy szellemi képességeinek kivirágoztatá- 
sára összpontositsa minden figyelmét. 


2. A népkisebbségi helyzet vajmi kevés felületi lehetőséget ad a 
terjeszkedésre s arra ösztönöz, hogy a lélek inkább a mélységeket és 
magasságokat keresse. Az erdélyi magyar szellemiség legilletékesebb 
kifejlődése, az irodalom, a történelmi változás első pillanatában nyom- 
ban ráeszmélt uj hivatására. Előbb a lira talált rá a népi mithosz már- 
már eltemetett forrásaira, hogy gyökereit hozzájuk eresztve, uj és ne- 
mesebb gyümölcsöket teremjen. Azután az elbeszélő müfajok dobták 
sutba a „s z ó r a k o z t a t á s ” kaptafáit s a népi sorsnak, e valláso- 
san történelmi valóságnak öntudatos ujjáformálóivá lettek. (Az ősi 
szent könyvek elemzése általában azt mutatja, hogy uj mithoszokat előbb 
apró dalok villantanak meg, azután következik a monda-csinálók 
öntudatosabb és szélesebbkörü munkája). 


A sorsábrázolás legelevenebb, legszemléletesebb müvészi formája, 
a dráma azonban mintha sokáig nem talált volna uj feladatot ebben 
az irodalmi ujjászületésben. Amig végre maguk az irók ki nem adták a 
jelszót: „M e g  k e l l  t e r e m t e n i  a z  e r d é l y i  m a g y a r  
d r á m a i r á s t ! ” 
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3. Szinte hihetetlen, hogy a szinház és a drámairás viszonyáról 
milyen elméletek burjánzanak. A l e x a n d e r  T a i r o f f  hires mun- 
kája (Das entfesselte Theater), nem állit kevesebbet, mint hogy a szin- 
ház viszonya a drámairodalomhoz abban áll, hogy a szinház „j e l e n l e g  
m é g ” kénytelen a drámairodalmat „a n y a g u l ” felhasználni. „Ha 
a szinház a jelen pillanatban még nem is tart olyan messze, hogy a 
megirt darabokról teljesen lemondjon, de azon kell lennie, hogy 
ehez a kitüzött célhoz minél jobban közeledjék!” B a l á z s  B é l a  „A 
szinjátszás elmélete” c. munkájában mint a jövő zenéjét üdvözölte az 
1920-as szentpétervári nagy népünnepélyt, a forradalom jeleneteinek 
utcai megismétlését. Pár év mulva már R e n é  F ü l ö p  M i l l e r  be- 
számolt arról, hogy ezek a látványosságok elvesztették vonzóerejüket, 
ugyhogy abba is hagyták őket. Minden törekvés, amely a szinházat az 
é l ő  d r á m a i r á s t ó l  el akarja választani s legfeljebb ürügyül 
használja az iró munkáját, — amelyet az önállósult rendező-müvész 
éppoly szuverén módon tör bele a maga alkotásába, mint a kulissza- 
vásznat, szinpadi zenét, vagy akár a „szinész-anyagot”, — eleve is 
kudarcra van itélve. Szinháztörténelmi elmefuttatások mit sem használ- 
nak itt, hivatkozások a dyonisosi játékokra, a commedia del’ arte kor- 
szakára, stb. Az irodalmi mü kiüzése a szinpadról csak annyit jelenthet, 
hogy az iró helyett egy, vagy több dilettáns „s z i n p a d m ü v é s z ” 
alkotása kerül szinre, az öntudatos irói munka helyett régebbi fejlő- 
dési periódusok támadnak fel. Egyszóval a forradalom jelszavával 
reakciós törekvések akarnak urrá lenni a szinpad értelmének meghatá- 
rozásában is, mint a kultura annyi más területén! 


Nyugodtan elfogadhatjuk a tételt, hogy a drámai mü nemcsak 
„nyersanyaga”, hanem éltető értelme a szinpadnak, amelynek feladata, 
hogy a szellem és anyag találkozását müvészi eszményiségben valósitsa 
meg s ahol drámairó, rendező, szinész, festő, épitész, táncmüvész és 
egy sereg mesterember pótolhatatlan együttmüködésén felül egy ujabb 
döntö elem: a közönség figyelő jelenléte teremti meg a közösen lét- 
rehozott uj müvet: a szinpadi alkotást. 


4. Ha tehát azt akarjuk, hogy az erdélyi magyar szinjátszás méltó mó- 
don töltse be a maga sajátos hivatását, akkor semmi értelmük a köl- 
csönös szemrehányásoknak. Az irók hasztalan szidják a szinházat, hogy 
nem „áldoz” eleget a tiszta irodalomért s „üzleti okokból” tul sok 
pusztán szórakoztató darabot játszik. A szinház erre azt feleli, hogy 
ám irjanak az erdélyi irók annyi és olyan jó darabot, hogy kiszorit- 
hassák a játékrendről a müvészi értékekben fogyatékos szinmüveket. 
Éppily értelmetlen a közönség folytonos megróvása, hogy miért nem 
látogatja olyan szorgalmasan a klasszikus drámai előadásokat, mint 
a divatos operett-slágereket, vagy a futball-mérkőzéseket. 


A tényállás alighanem az, hogy egymás hibáinak keresése helyett 
itt is minden tényezőnek a saját feladatát kell megkeresnie, ha hozzá 
akar járulni a célhoz: az erdélyi magyar szinjátszás ujjászületéséhez. 
(Hozzáteszem, hogy ez a megujhodás egyben létfeltétele is szinját- 
szásunknak, mert enélkül előbb-utóbb el kellene senyvednie). 


a) A s z i n h á z n a k  vállalnia kell, hogy sulyos áldozatok árán is át- 
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alakitsa játékrendjét s méltó helyet adjon benne az erdélyi drámairás 
kisérleteinek. (Itt nyomatékosan hangsulyozni kell, hogy az erdélyi 
irótól mást vár a szinház és a közönség, de ez a más: több és nem keve- 
sebb. Gazdagabb és értékesebb mondanivalót kell elvárni az erdélyi 
drámairótól. A mesterséget magát pedig meg lehet és meg kell ta- 
nulnia, részben a világirodalom nagy drámáinak beható tanulmányozása 
utján, részben pedig a szinház falai között.) Az uj szinészgeneráció 
nevelésében uralkodó szempontnak kell lennie annak a sajátos hivatás- 
tudatnak, amely a fent kifejtett feladatokkal jár együtt. 


Meg kell itt jegyeznem, hogy a kisebb erdélyi szintársulatok sorsa 
is attól függ végső eredményben, hogy puszta reprodukáló szinházakból 
tudnak-e produkáló, tehát teremtő szinházakká lenni s méreteikhez ké- 
pest sajátos feladatokat vállalni. 


b) Az i r ó k n a k  rá kell eszmélniök, hogy az erdélyi magyar szin- 
házak sem adhatják elő azokat a darabjaikat, amelyek már meg- 
járták a budapesti szinházi ügynökségeket s ott megmérettek és köny- 
nyünek találtattak. Az erdélyi magyar szinházak nem merithetik mü- 
sorukat a pesti szinházak papirkosarából. Egy darab nem lesz jobb 
azáltal, hogy erdélyi szerző irta. 


El kell fogadniok az iróknak azt a tényt is, hogy a dráma kézirata 
nem szentirás s hogy éppen a szinpadi összmüvészetnek imént vázolt 
sajátosságai folytán a szinpadi mü csak az előadáson kapja meg a vég- 
leges formát. Az irónak éppen ezért együtt kell dolgoznia a rendező- 
vel és a szinészekkel. 


c) S a j t ó n k r a  vár elsősorban a feladat, hogy a nagyközönség 
figyelmét ráirányitsa szinjátszásunk és drámairásunk kérdésének ko- 
moly jelentőségére. Mert még ma is áll, amit Petőfi verse mond a szi- 
nészetről: 


„Pártolj közönség és majd haladunk,” 
Mond a szinész, — és az meg igy felel: 
„Haladjatok, majd aztán pártolunk”. 
És végre mind a kettő elmarad. 


Nos, kezdje a szinház! Mert a szinház megujhodásának végered- 
ményben a szinházból kell kiindulnia. 
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— A KISEBBSÉGI MAGYAR POLGÁR KÉZIKÖNYVE — 
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A „BRASSÓI LAPOK” ÉS A „NÉPUJSÁG” KIADÁSA 
BRAȘOV / BRASSÓ 1937. 
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NOVELLÁK 
KARCOLATOK 
VERSEK 


Férfihang 
A háboru a bőrünk alatt dul még 
és mérges gáz fekszik a lelkeken, 
de elég volt: az élet szent csodája 
uj hit tüzén gyuljon már fel nekem; 
az akarat reges varázslatáról, 
ha hinném, volna pár mély, szép jelem: 
negyvenkét évem gyilkos mélabuját 
teli, férfias szivvel szégyelem. 


Most kötelesség fiatalnak lenni, 
kikényszeritve erőt, vakmerőt 
és kötelesség meg nem hajtni főnket 
semmilyen zengő alisten előtt; 
minden kemény gerinc az összeségé 
s minden igaz cél szent közös vagyon: 
negyvenkét évem gyilkos málabuját 
mélabunak maradni nem hagyom! 


Csődbefulladt husz évünk lelkességét 
szivünk csodásan most, ma éli át: 
átszellemültebb éberség még eddig 
sohsem leste a szent vigiliát; 
a feladat: elandalodni tudni 
egy messze eljövendő örömön: 
negyvenkét évem gyilkos málabuját 
— már küldetés — benntről kitörölöm! 


Az ember ott ér fel a legszebb csucsra 
s számára az a legszentebb magas, 
mikor a sziv legendás áhitattól 
átitatottan könnyesen makacs 
s mikor, mint én most, olyan harcra készül, 
mely kit sem támad s mégis diadal: 
negyvenkét évem gyilkos mélabuja, 
tünj el. Erő kell, hivő s fiatal!! 


B á r d  O s z k á r  
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Szomoru tánc 
Stefan George 


És bár az erdő ködben fuldokol, 
Csak menj tovább, ne torpanj, meg ne reszkess 
Beszélj a sápadt sürü árnysereghez: 
Im mozdul mind, s halkan hozzád hajol. 


S ha fü, ha nyom utadban kőre válnak, 
S az ág tetézett zuz alatt lerogy — 
Halld téli szélvésznek jaját, ahogy 
Hervadt magánnyal együtt sirdogálnak. 


Igy tartod ébren fáradt homlokod: 
Sikos lejtőn lépted le nem sikanhat, 
Alig derengő célod bár kihamvad, 
S fejed fölött egyetlen csillagod. 


Mély pillantás 
Anton Wildgans 


Irgalmas Ég, — mi magányos lehetesz, 
Hogy szégyen s borzalom szivedbe metsz, 
Az élők légyraja ha körül is ver. 
És olykor a tükörhöz kényszerülsz, 
S önképedhez riadva menekülsz, 
Hogy láss egy arcot, aki téged ismer. 


S lehet barátod, asszonyod, fiad, 
És névtelen pusztán ugy állsz magad, 
Mint ingó fa, kit szél vesszői vernek — 
Barátiddal bár kéz a kézbe jársz, 
És minden éjjel asszonyodnál hálsz, 
És lelked üdvössége az a gyermek. 


De ajkadon értetlen a beszéd, 
Akár zavart álomból küldenéd, 
Ahol testvértelen maradsz magadnak — 
Közömbösek az örömed iránt, 
A szomoruságod bennük sohse szánt, 
Kiváncsiság csak, mit habozva adnak. 


Igy magadnak is idegenje lész, 
És olyan, mint az áldatlan szinész, 
Ki tettetést visz minden mozdulatba — 
Csak néha zajdul lelked legmélyén, 
S megállsz riadtan: „Ez volnék-e én?” — 
Isten világán igy lehetsz magadba. 


R. Berde Mária forditásai 
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Három arckép 


Irta: G á b o r  I s t v á n  


1. A töltőtollas ember 


A töltőtoll-javitó ember mostanában házhoz jár. Abbahagyta az 
ügynök évszázados hajlongó tagjátékát s alázatosságát amerikai für- 
geséggel cserélte fel. Délután cukrászdában odalépett asztalomhoz. — 
Itt van a töltőtolla, uram, ami nálam maradt... — s mielőtt bármit is 
felelhettem volna, kiszaladt az ajtón. 


A töltőtollat kezemben forgattam. Nem volt az enyém. Két nap 
mulva gyerek érkezett, kis cédulával. A cédula nyugta volt 200 lejről, 
amit „teljes kiegyenlitésül” az eladott töltőtollért felvett. A töltőtoll kar- 
colt, a toll akadozott, visszaadtam a gyereknek. Harmadnap ő jelent 
meg nálam személyesen. Reggel jött, még ágyban talált. Künn az ajtóm 
előtt ezt mondta a szobalánynak: „Óh, én bemehetek, ha fekszik is, 
régi ismerősök vagyunk...” Bejött. Másfajta töltőtollat ajánlott abban 
az esetben, ha a másik nem jó. Van neki más is. Vegyek olyat. Hogy 
egyáltalában akarok-e töltőtollat venni, nem is kérdezte. Ezt ő elin- 
tézte egyedül magában. Én már csak az itéletet kaptam kézhez. Az 
itéletet, amit ő már meghozott magában határozottan, mintegy kiszab- 
va rám üzleti számvetésében egy zöld, vagy egy kéknyelü töltőtollat. 
Ellenálltam. Nem kell toll. Tiz töltőtollat vesztettem el eddig. Nem is 
irtam velük semmit. Csak vettem és már vesztettem is. De az ügynök 
tovább erősködött. Mondotta, van ceruzája, radirja és indigópapirja. 
Kérdezte, nem kell-e dombornévjegy, itatós, kuverta, szép levélpapir. 
Semmi sem kellett. Tagadó mondatom végén leszállitottam a hangsulyt, 
mintegy bucsu helyett. De az ügynök marad. Mikor már vártam, hogy 
hogy távozik, félrelökte ingemet a székről és leült. Az ügynök szétné- 
zett. Szemlélt. Körüljáratta szemét és azután azt mondta: „Könyvtár”. 
Hidegen modta ezt, mintegy csak a tényállást leszögezve, megállapitva 
a tény valóságát. Pár pillanat mulva ezt kérdezte: „Nem ad el köny- 
veket?...” Tagadólag intettem... „Akkor vegyen! Olcsó soroza- 
taim vannak, remek részletre...” 


Felállott. Odalépett a könyvtárhoz és csak találomra kivett egy 
könyvet. Görög eredetében Homeros Illiászát. „Jó könyv...” — mon- 
dotta. „Nehéz könyv, én is csak a komoly, nehéz könyveket olvasom.” 
Uj könyv után nyult, anélkül, hogy a másikat visszatette volna. Kivette 
az „Európai jogtörténetet”. Ehez már cuppantott. Itt előnyben és fö- 
lényben volt. Ennek már el tudta olvasni a cimét. „Európai dolgok... 
Európai dolgok...” — merengett maga elé. „Olvasta Jancsótól Er- 
délyt?” Bevallottam, hogy még nem olvastam. Elkeseredve vallottam 
be mindezt, reggeli nyugalmamban feldulva és meggyötörve. „Nem ol- 
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vasta? Hah, hát akkor mit olvas?” A szeme felakadt és mint aki su- 
galmaz, üveges szemekkel meredt felém. „Olvassa el — adta ki azután 
a rendeletet —, komoly dolog, olyant kell olvasni!” 


Megigértem, hogy elolvasom. Megigértem ezenkivül, hogy elolva- 
sok minden lehető és minden lehetetlent, hogy megtanulok még tiz 
európai nyelvet, hogy neki adom a kabátom a fogasról és a szekrényt 
és viheti a ruhámmal együtt. Megigértem, hogy jó leszek az életem- 
ben, hogy szent leszek, hogy illedelmes leszek, csak menjen már! De 
ő maradt. Most már teljesen legyöngitett. Éreztem, tehetetlen va- 
gyok vele szemben és összeroskadtam ostroma alatt. És most volt a 
pillanat, amikor ismét előrukkolt: „Hát semmi sem kell magának? 
Tényleg nem vesz semmit?” Nézett az ágyban. Ugy nézett, mint az 
áldozatát. Már fel akartam kelni, már elég volt. Ő nyugodtan leült mel- 
lém, olyan bizalmasan, mintha a szeretője ágya mellé ülne. Fölém ha- 
jolt, kezével a párnámat ütögette és elmondotta, hogy a multkor egy 
kereskedő elmesélte neki, hogy Kossuth Lajost az anyja kiskorában el- 
vitte a vágujhelyi rabbihoz és az mentette meg a fiatal Kossuth életét. 
Csupa intimitást mesélt, közben kacsintott és cuppantott. A végsőkig 
elkeseredve és elernyedve hallgattam és azután vásárolni kezdtem. Vet- 
tem két radirt. Egyet „rendes használatra” és egyet, „ami kiveszi a 
tintafoltot is”. Ezenkivül elvitte a régi töltötollamat javitani, amit fió- 
kom mélyéről ásott elő fürge bányászként. A töltőtoll megjavitása két- 
szer annyiba fog kerülni, mintha ujat vettem volna. De ő majd meg- 
magyarázza ismét, hogy miért került annyiba, én ismét el fogom hinni 
és fizetni fogok. 


Mikor elment, merengve néztem tünő alakja után. Harc volt kö- 
zöttünk — állapitottam meg. Az ilyesmiből a világon ezer és ezer for- 
májában van egy millió. Kenyérharc. Az ő harca ez, a kisember har- 
ca, amivel elindul reggel táskával a hóna alatt a négy gyerekes csa- 
ládtól és este, mint győztes hadvezér hazaviszi családjának a kenyeret. 
Harc volt közöttünk. És ő győzött. Az ilyen emberre még haragudni sem 
lehet 


2. Mialatt a vonat robog 
Már indult a vonat, amikor az őrmester felszállott. Hatalmas vállai 


voltak, fejét majdnem belevágta a tetőzetbe. Lehetett két méter magas. 
Zajjal foglalta el helyét, szolgálati övet, oldalfegyverét, revolverét 


felhajitotta a táskatartóba. Szintén zörejjel, lármával. Szemben az ülé- 
sen kis emberke ült. Sovány, kecsegefejü. Nyomorult vonásaira szó nél- 
kül segélyt nyujthat a néző Hangja, amint megszólalt, a cinege hang- 
jához hasonlitott. Az őrmester még egyre dobálta nehéz holmijait a 
táskatartóba. 


— Kérem — mondotta a cinege hangu —, tessék vigyázni, tö- 
rékeny dolgaim vannak odafönn... 


Az őrmester nem felelt, csak nézte a kecsegeképüt Ugy nézte szu- 
rós szemével, hogy még nem döntött Vajjon falhoz állitsa és nyom- 
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ban keresztül szurja, vagy még hagyjon neki néhány pillanatot, ha nem 
is jogszerint, de ugy kegyből, végtelen gesztusai egyikéből, egy pil- 
lanatot, egy darabka életet, hadd lélegezzék a nyomorultja. 


Azután határozott. Odament és arculvágta a kis emberkét. 
A pofon elcsattant. Ültünk a fülkében, szörnyü csendben. A kis 


ember állott, a vonat rohant, a kerekek csattogtak. 
A fülkében ott ült az ijedt társadalom, a megijesztett közvéle- 


mény. A fülkében ott ült az Osztály minden képviselőjével. Egy-egy 
iparos, egy-egy munkás, intellektuel és kereskedő. Mint egy megbe- 
szélt randevun, ugy ültünk. Hát most mi lesz?! 


Embertársamnak, a cinege hangu kis emberkének, igaza van e pil- 
lanatban. 


Ott áll előttem és igaza van. 
A nap besüt az ablakon, havas tájak, varjak szállanak és ember- 


társamat pofozzák. Kellene csinálni „valamit”. A vér agyamba fut, ke- 
zem már ököl alakot öltött. Az őrmester áll és még latolgat. A cinege 
hangu ujból beszél. 


— Hogy mert engem megpofozni?... 
Az őrmester áll, még tétova. Néhány utas ujságja mögé buvik. 


Ők olvasnak. Igen, ők nem tudnak semmiről. Azt sem tudják, hogy de- 
cember van és hogy születtek. Őket hagyják gyorsan ki az egészből. 
Hogy igazságtalanság? Na és a világháboru mi volt és különben is ne- 
kik más a dolguk... De azért mint a cyklopsok ki-kilesnek egy szem- 
mel az ujság mögül. 


És akkor az őrmester lekeni a második pofont! 
Most már kétségtelen, hogy embertársamat pofozzák. Most már 


egymásfelé nézünk ugyan sunyin és rejtve, de megbujt titkos jeleket 
váltva. A kétségbeesés, a tehetetlenség, a borzalom jeleit váltjuk. 


Embertársamat pofozza a „hatalom”. 
Mik ülnek a szemekben? Sorra vizsgálom. A szemorvos nézi igy, 


ennyi gyanakvással, aggodalommal. Keresve a recehártya hibáját, a 
rövidlátás okát, a trachoma inditékát. 


Zavaros szemek, megbujt tekintetek. 
A kereskedő azt mondja, rettenetes, de mit tegyek? Az iparos sze- 


me arról beszél, hogy a végén ugy is a katonának lenne igaza. Civilek 
vagyunk. Mindenkinek mond valamit a szeme. 


És akkor egy szembenülő nem is tulságosan erős és az őrmesternek 
mindössze a válláig érő ember feláll. Odalép az őrmesterhez és ezt 
mondja: 


— Magának nincs jogába ezt az embert pofozni... 
A fülke elfojtott csendjébe belehasit a mondat. Kis emberke, lopva, 


hálásan néz rá. Az őrmester követi tekintetét! Itt a második áldozat. 
— Mi köze hozzá, az én ügyem!... 
De ekkor valami egészen különös mozdulat következik. A beavat- 


kozott int egyet az őrmesternek, hogy hajoljon közelebb. Azután ő is 
odahajlik a füléhez és félig hangosan ezt mondja: — Velem pedig egé- 
szen másképpen beszéljen, mert egy pillanat és kirepitem a vagonból... 
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Ajkát lefesziti, szurós szemével vállalja az őrmester tekintetét. És 
még hozzá teszi: — Ha pedig tőlem akar valamit, ott ülök a sarok- 
ban... Visszaül. Az őrmester egyre tétovázik. Körülnéz. Nem tudja 
mit csináljon. A beavatkozó nyugodtan ül a helyén és olvas. Az őrmes- 
ter szemben ül vele, fixirozza egy ideig. A tekintete azonban már nem 
harcias, inkább kétkedő és homályos. Egy ideig még nézi a beavat- 
kozót, azután előveszi az ennivalóját és enni kezd. 


A vonat robog, a táj egyre szépül, a fülke fellélegzik, már van, aki 
odaszól a szomszédjához. Ez a kis társadalom, amit a vonat mintegy 
leszakitott a nagy egység testéről, lassan visszatér régi hangulatába. 
Két állomás után az őrmester kiszáll, odaköszön a beavatkozónak. A 
beavatkozó, azonban csak biccent a fejével. 


A vaggonba, ahogy az őrmester leszáll, már csak erről beszélnek. 
Nyomban előoson a leggyávább és kijelenti, „hogy ő már éppen 


bele akart avatkozni...” És megszólal az óvatos is, „mi lett volna 
abban az esetben, ha ar őrmester megpofozza ezt az embert is, eset- 
leg fegyverét használja...” 


Több pártra szakadnak. S mivel a veszély elmult már, mindenki 
gyalázatosan hangos. Már mindenkinek van „véleménye”, már senki 
sem olvas. 


Csak a beavatkozó nyugodt és csendes. Senkivel nem beszél. Ő 
megtette kötelességét. De engem érdekel az a plusz, az a bátorsági 
és merészségi többlet, amivel felállott, hogy torkonfogja a hatalmasko- 
dást... 


Itt van az alkalom végre, hogy megtudjam az igazságot, mit kell 
csinálni az „őrmester” ellen, az összes őrmesterek ellen, akik ma a vi- 
lágon a cinegefejüeket pofozzák. 


Azonban a beavatkozó csak mosolyog. Nincsen titka. Én azonban 
felirom a cimét és a nevét. Hetekig fogok még a nyakára járni, hogy 
megtudjam a receptet, az öntudat fontos rendelvényét, hogy kinyomas- 
sam milliós példányszámban és elküldjem az európai polgár pontos 
cimére. 


3. A gesztenyeárus 
A havas eső nyakba és arcba egyaránt vág és csapkod, 
Hideg van, de a hideg hólé mégsem fagy meg. Nagy tócsákban 


fekszik s bemászik a legpompásabb cipőbe is. Alkonyodik és minden 
szürke. A havas eső, mint rideg függöny havaz kellemetlenül. Az autó- 
buszt várom s közben unalmamban a szembeni sarkon áruló geszte- 
nyeárust figyelem. 


Ernyője kifeszitve feje fölött, védi az idő viszontagságai ellen. Gesz- 
tenyéje ott parázslik kemencéje tetején s kezét előrenyujtva melegedik. 


Kis gyerek vetődik arra. Keze zsebében, kabátja nincs, ruhája 
rongyos, hét éves lehet, valakit vár és közben bokázik a hidegtől. 


Közeledik a gesztenyeárus ernyője felé és azután csendesen alája 
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áll. Egy pillanatra megnyugszik. Feje felett a hideg s fagyott eső nem 
tombol tovább. 


A gesztenyés felnéz. Vevőt sejt a gyerekben és kis csomagját 
késziti. 


A gyerek azonban nem vevő, csak menekült. A gesztenyeárus 
pár pillanat alatt ezzel tisztában is van és rászól a gyerekre: 


— Kell valami?... 
A gyerek tagadólag int. 
Nó, akkor kotródj... feleli a gesztenyeárus s elfordul. 
A gyerek azonban nem mozdul. Hallatlan kéjjel élvezi, hogy e pil- 


lanatban nem szakad nyakába az eső s nem áztatja rongyos kis ruháját. 
A gesztenyeárus azonban nem nyugszik, nem türi a gyereket bi- 


rodalmában és most már hatalmasat kiált rá: Takarodj innen, nem 
azért vettem az ernyőt, hogy te uraskodj alatta... 


A másik sarokról néztem a jelenetet s nyomban kétségtelenné vá- 
lik bennem a kis jelenet nyomán, hogy ez a gesztenyeárus gonosz em- 
ber. Habár teljesen igaza van és a sátrat valóban nem azért vette, 
hogy a gyerek uraskodjék alatta, ezzel szemben semmi kárt nem szen- 
ved ernyője azzal, ha a gyerek alámenekül a havas eső ellen s a gye- 
rek sem készül uraskodni. Egyáltalán nem ilyen öltözékben járnak az 
uraskodók. 


A gyerek félreáll. Enged a kényszernek és onnan nezi a geszte- 
nyeárust. Ekkor valami egészen különös tervem támad és átmegyek a 
sarokra. 


— Hogy egy csomag gesztenye? — kérdem s közben vizsgálga- 
tom a kemencére kirakott csomagok számát. 


— Öt lej — feleli a gesztenyeárus és igen szolgálatkész. 
— Hát nézze, nekem vendégeim jönnek s kellene ötven csomag- 


gal... figyelem a gesztenyeárus arcát, amely e pillanatban felra- 
gyog... különben tudja mit — folytatom s kissé huzom a szavakat — 
száz csomag kell. Éppen száz csomag, az egész elég lesz... 


A gesztenyeárus felelni akar, de leintem. 
— Nézze, én kifizetem magának most azonnal az ötszáz lejt és 


maga majd holnap a megadott cimre leszállitja... 
Ezzel a zsebembe nyulok, mintha az ötszáz lejt készülnék kivenni. 


Kezem még zsebemben van, amikor csak ugy véletlenül, a még mindig 
ott vacogó kis gyerekhez fordulok: 


— Hát te mit vacogsz ott az esőben, nincs annyi eszed, hogy az 
ernyő alá huzódj? 


A gyerek csak vacog, nem felel. Nógatom. Erre nagynehezen kiböki: 
— Ott álltam, de a bácsi elkergetett... 
Kezemet még mindig zsebemben tartom, ránézek a gesztenyeárus- 


ra megütközve, mint aki nem hiszem. Ő vonogatja a vállát s látom, igen 
kinos számára az egész jelenet. 


— Hát tetszik tudni, mindig itt ugrál, azután nem tudok tőle árulni... 
A gyereknek viszont most már megnyilt a szája: 
— Soha nem jártam erre, most vagyok itt először, a bácsi hazudik... 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


192 


A gesztenyeárus teljesen meg van semmisülve. Kellemetlenül 
érintette a jelenet és hogy ezt elmázolja, odafordul hozzám: 


— Mikorra szállitsam kérem a száz csomagot? 
— Egy pillantig állok s hogy a kisgyerek is hallja, ezt mondom: 
— Nem veszek magától gesztenyét. Majd egy másiktól szerzem be. 


Maga nem jó ember, nem bizhatom meg, hogy leszállitja a geszte- 
nyét, ezt a gyereket is elzavarta ok nékül... 


Zsebemből valami aprópénzt kotorászok elő s a gyereknek adom. 
A gyerek arcán boldog mosoly suhan át. 


Magam is pénztelen vagyok s vagyont nem adhatok, de a gyerek 
arcán átvillanó elégedett pillantásban ugy látom, elégtételt szereztem 
ennek a kis ácsorgó, megbántott rongyos életnek. 


Hadiszív 
Irta: G á r d o s  S á n d o r  


1. 
Az orvos feje lágyan hajolt a mellemre. Kellemes cigaretta-, kölniviz-, 


brillantin- és orvosságszag áradt a jó doktorból, amint halkan feladta a ve- 
zényszót: 


— Sóhajtani! 
Gyorsan összeszedtem, ami bánat és bu kezemügyébe esett és sóhajtot- 


tam nagyot, keserveset. 
— Ah, Istenem. 
— Mégegyszer! — hangzott a parancs. 
— Tovább ... sóhajts csak! 
Nem győztem tovább bánattal, most már csak müsóhajok következ- 


tek, nem is sóhajtottam, hanem lihegtem, fujtattam már. Az orvos kerek, kis 
fémdobozt vett elő, amelyből két vékony gumicső folyt a fülébe kétfelől. 
Most azt tette a mellemre és ezen a hangszeren leste szivem rezdüléseit, 
mintha fejhallgatóval rádiózott volna. Azután hátamra tette kiterjesztett te- 
nyerét, erélyesen kopogott a saját ujjain, de a hang az én mellemből rezonált. 
Most váratlan mozdulattal odanyomta öklét a hasam tájékára latin varázs- 
szavakat mormolt, egyet-kettőt bökött a gyomromba, végül kimondta az ité- 
letet: 


— A sziv körül van egy kis rendetlenség. Nincs komoly baj, csak 
üzemzavar, tulságosan irénybe volt véve ez a kis masina. Orvosi zsargonban 
ugy hivják az ilyen szivet: Kriegsherz, hadisziv. Kimélni kell. 


Elmagyarázta szépen, hogy az aorta, amely a szivbe szállitja a vért, 
kissé megereszkedett, már nem olyan rugalmas, mint illenék, a sok munká- 
tól megfáradt kissé. De majd rendbehozzuk. Kevesebbet dohányozni, keve- 
sebb feketekávé, izgalom és megerőltetés. Nincs szervi baj, csak — hadisziv. 
„Attól tartok, sokáig élsz még” — tette hozzá tréfásan és hóna alá csapva 
a kis orvosi táskát, ment más beteg szivek, vesék, májak és tüdők felé. 


2. 


Itt maradtam a betegágyban egy egy uj szóval: hadisziv. Hadisziv... 
Ráteszem a tenyeremet, érzem a lüktetését mintha eleven élet, valami kis 
állat vagy zsebóra kopogna a mellemben. Kip, kop, kip, kop... 


Igy kopogott ez a kis motor a bordáim és a mellcsontom közé ékelve 
már születésem pillanatától. Egykedvüen, de fürgén tiktakozott éjjel-nappal, 
szorgalmasan s lelkiismeretesen, alig tudtam róla, csak akkor vettem észre, ha 
valami izgalon adódott, szerelem, miegymás, iskolai szurkolások, félelmek, 
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vagy dühök, akkor gyorsabban vert a sziv, jelentkezett: kip, kop, kip, kop, 
ne olyan hevesen, vigyázat, tisztelt ur, ilyen tempóban nem birjuk a munkát 
idebenn a gépházban!... 


Később mikor a domb mögül kisérteties bugással elindult az orosz, 
vagy olasz agyu gránátja, jött felém sisteregve, sivitva, ilyenkor ott kupo- 
rodtunk az árokban én és a szivem, elállt a verése: na, mi lesz, itt a vég?... 
Bumm!! Két méterrel előttünk zugott le a gyilkos vastömeg, nincs baj, édes 
szivem, dobogj csak tovább, amig lehet. És a kis motor vidáman zakatolt, a 
mig nem jött egy másik gránát a domb mögül. Négy és fél évig éltünk igy 
gyakori halálfélelemben, mert ugye, kifelé hősök voltunk, virtuskodó legé- 
nyek, de a sziv őszintén félt, szorongott, dübörgött, meg-megállt a rémülettől 
bent a mellben, pontosan az ezüst vitézségi érem alatt. 


Tiltakozva dobogott a kis motor amikor a vézna kis önkéntes valahol 
a dornawatrai, kirlibabai hegyek között negyvenkilós hátizsákot, fegyvert, éles 
töltényeket hurcolt fel a meredek hegyoldalakon: Miféle marhaság ez, fiatal 
barátom, mit gondol, acélból vagyok? Már a torkomban dobogott a sziv, még 
néhány kilóméter és kiugrik a számon, menekülni akart ebből az agyonstra- 
pált testből. 


— Nem birom tovább, őrmester ur — nyögtem ilyenkor és lezuhantam 
az utmenti árokba, mint egy zsák. A motor lassan visszakuszott a helyére 
és kissé rosszkedvüen ketyegett tovább. 


Azután elkapott a világtörténelem forgószele, dobált, sepert országokon 
keresztül, fantasztikusan furcsa helyzetekbe, egészen ujszerü izgalmak közé. 


Kip, kop, kip, kop ... 
Szerelmek jöttek és marokra fogták a kopogó kis masinát, némelyik 


csavart rajta egyet kegyetlenül. Fájdalmas volt, de a sziv hamar felszabadult 
és vigan dobogott tovább. 


Kip, kop, kip, kop... 
Hányt-vetett az élet fel-le, urisorba és a gályarabok evezői mellé. Na- 


gyokat ittam, sokat nevettem, néha sirtam, mohón csókoltam, lázadozva kop- 
laltam és sápadtan meredtem magam elé. Robogtam messzi tájakon, ismeret- 
len célok felé, itt-ott leültem egy irógéphez és kopogtunk. 


Kip, kop, kip, kop... 
Naponként ötven cigarettás sebességgel hajszoltam a szivem és ha nem 


dobogott elég gyorsan, alkohollal s feketekávéval uszitottam: gyerünk, gye- 
rünk, gyorsan kell élni, nem tudjuk, meddig lehet. 


Kip, kop, kip kop... 
A kis motor kopogott szaporán szünet nélkül, engedelmesen, csak né- 


ha éreztem, hogy oldalbalök és figyelmeztet: 
— Ne siess, te bivaly, a halál felé rohansz, mehetnénk lassabban is, 


ugyis odaérsz. 
Nem hallgattam rá, leintettem: a sziv arra való, hogy dobogjon és in- 


tézze a vérkeringés körül felmerült teendőket. Az iramot az agy szabja meg, 
bizd ezt csak a felsőbb parancsnokságra. 


3. 
Most aztán lerántott a mérges kis cimbora a betegágyba: Halt! — mon- 


dotta erélyesen — most én veszem át a kommandót. Nieder! Feküdj! 
És fekszem a betegágyban. Először nézek bele a szivembe, na, nem li- 


rai vonatkozásban gondolom, hanem ugy bonctani értelemben. Orvosi mü- 
szereket árusitó boltok kirakatában van az a szines és borzalmas rajz, amely 
meztelen embert ábrázol, aki nyitva van elől, látszik a tüdeje, mája, szive, a 
belei, a veséi. Vizszintes vonalak nyulnak ki belőle a margóra és a vonalra 
a gyengébbek kedvéért odanyomtatták az illető szerv nevét. Hanyatt fekszem 
és elképzelem ezeket a hallatlanul finom és titokzatos müködésü müszereket, 
amelyek gondosan csontvázam üregeibe vannak elhelyezve, lehelletvékony 
hártyákba takarva, valamennyi él és végzi az ő egyhangu, pontosan kijelölt 
munkáját. Izomzatok és szalagok erősitik őket a csontokhoz, hajszálerek mil- 
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liói hálózzák keresztül-kasul, a sziv buzgón kergeti a vért ezekben az erek- 
ben, idegek hálózata veszi körül őket, majd óvó hájréteg következik, az egész 
pedig az epidermiszbe, a bőrbe van csomagolva. Ilyen vagyok én, ilyen vagy 
te és — bocsánat — ilyen ön is, nagyságos asszonyom, de ilyenek az alaba- 
mai négerek is, sőt Einstein professzor, a cseremisz fuvaros és a kinai riska- 
hordozó is ilyen. Különféle szinü, izü és szagu bőrbe csomagolt, csodálatosan 
finom alkatrészekből összeállitott gépek vagyunk, amelynek tetején a nyak- 
csigolyák csontdobozt tartanak és abban van Isten rádiója... A koponya- 
csonton belül szeszélyesen kuszált dróttekercsek vannak, ravasz és kifürkész- 
hetetlen szerkezet, rádióleadó és felvevőállomás. A fül, a szem antennaként 
szerepel, a száj: Lautschprecher. Isten csodálatos rádiója, amelyen most riad- 
tan és eszmélve hallózok a világ minden részében szétszórtan dobogó hadi- 
szivek felé: 


— Halló, bajtársak, hadiszivek! Vigyázat, üzemzavar van, most mondta 
az orvos: kimélni kell a szivet, kevesebb alkohol, koffein, kevesebb izgalom 
és megerőltetés. Hadiszivek! Tüzet szüntess! 


Mosoly, lépés, lehellet 
Franz Werfel 


Jót merits, egyre hordd, tartsa 
kezed edénye jól a mosolynak friss vizeit, 
nem azért ömlik léleknek nedve, hogy ki ne idd, 
ráncra se hidd, 
kell az az arcra! 
Mert a nap nem a fény, 
csak a szemfeketén 
születik meg a fény a mosoly közepén, 
s a napos szoba is csupa árny, csupa rém, 
ha mi nem kacagunk az ölén: te, meg én. 
Mióta a szem dalos, halk kapuját 
a mosoly lobogó tüze égeti át, 
azóta sütöget a tavasz heve itt, 
s arcod is parazsas arc lett: 
Ezért a mosoly csobogó vizeit 
jól meritsd, egyre hordd, tartsd meg! 


Jól fülelj, felfigyelj, hallga! 
Éjszaka mélyén sürü lehellet halk zaja kel, 
kebelek ezre titkos ütemre egybelehel. 
Mennyi kebel! 
Hallgat ilyenkor a balga. 
Mert a réten a szél, 
hogyha fu, sose ér 
oda, hol lihegőn, remegőn fut a vér! 
lélegzeni kell és az élted a bér! 
Mert ha zeng a vihar, zug a tó, meg az ér, 
de a száj csupazár, csupalánc-kapuját 
csak az isteni, emberi lég töri át, 
a világ zajait csak az tériti meg, 
az marad csendben a zajba; 
Ezért, ha a szó vitorlája remeg, 
jól fülelj, felfigyelj, hallga! 


Földrehullj, könnyesen térdelj! 
Nézzed, a kedves sulytalan lépte merre halad, 
nyoma ha tünik (tünnél-e véle?), rídd ki magad, 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


195 


mert mi is ad 
ily örömet, amit érzel? 
Hisz’ a drága, ha lép, 
a járása be szép, 
a futás kevesebb, rohanás is egyéb, 
a földpálya se az, se a csillagi kép, 
mert az emberi gép született legelébb 
s csak az emberi léptek után töri át 
majd az isteni báj a szivek kapuját. 
Ember mosolya, lehe, lépte felér 
fénnyel és széllel és éggel; 
Ezért, ha a kedves kacag és ideér, 
földrehullj, könnyesen térdelj! 


Gréda József, Nagyvárad, forditása. 


Vasabroncs 
Irta: K a r á c s o n y  B e n ő  


Lajos itt lakik az udvaron és Feri szerint igen nagy tekergő. Reggel 
egy darab kenyérrel és kigombolt nadrággal nekivág az életnek, s csak ak- 
kor vetődik haza, ha az utcai kofa, akitől dinnyét sajátitott el, vagy a rend- 
őr, aki valami utcai kihágáson éri, meg nem kergeti, Apja földhözragadt 
cipész, aki hajnaltól éjszakáig kalapálja a rozzant lábbeliket. Ehhez képest 
Lajost ugy kéne elképzelni, mint foltos, de rendes gyereket, aki a savanyu 
családi csirizből erényes és kiváló polgárrá fog kiterebélyesedni, vagy vala- 
mi hires feltalálóvá nőni. Esetleg valami biboros lesz. (L: A pápa és anyja, 
a szegény mosónő.) Ezekkel a megható lehetőségekkel szemben a történelmi 
valóság az, hogy Lajos egy piszkos fülü, szakadozott és ravasz kis csirkefo- 
gó, ki harmadik éve nyüvi az elemi első osztályát és aki az iskolai élet 
unalmát apróbb tolvajlásokkal, de viszont nagyobb csavargásokkal szokta 
tarkitani 


Ferit ezek a csapongások szemmel láthatólag irigységgel töltik el. Ha 
Lajos este nagy zajjal és kettérepedt fenekü nadrággal hazacsörtet. Feri ab- 
bahagyja a játékot és féltékeny szótlansággal nézi végig a zajos bevonu- 
lást. Alapjában véve megveti Lajost szellemi alacsonyrendüsége miatt és su- 
gárzik a fölénytől, ha valami vaskos tudatlanságon éri. De ezek az esti ha- 
zatérések mégis nagyon imponálóak, különösen akkor, ha a bevonulás vala- 
mi zsákmány kiséretében történik. A zsákmány rendszerint valami harisnya- 
doboz, vagy vasabroncs, vagy füzfavessző, amit zsenge barátunk egy gya- 
nutlan taligáról emelt le, vagy utmenti szemétrakásból bányászott ki és hoz- 
za ilyenkor, esti takarodó idején büszke testtartással és azzal a diadalmas 
arckifejezéssel, amellyel római császárok vonulhattak át a diadalkapujuk 
alatt. Feri legyőzve és sajogva követi a peckes mozdulatokat. A hős eltünik 
a pincegádorban, majd néhány perc mulva ujra megjelenik nagy darab ke- 
nyérduccal, hogy harisnyadobozát, vagy vasabroncsát néhány komplikációt 
célzó mutatvánnyal megfitogtassa. 


Ezuttal egy vasabroncs van müsoron. 
Lajos guritja, forgatja, eldüti gurulás közben és néhány más pazar 


mutatványt végez és ugy tesz, mintha Ferit nem látná. Feri hamarosan le- 
küzdi a vasabroncs okozta alacsonyrendüségét. És azt kérdezi fölényesen: 
mi ez? 


— Találd ki — hősködik Lajos nagyszerü vasabroncsának tudatában. 
— Egy ócska vaskarika. Egy vacak cseberabroncs. 
— Hogyne — veri vissza a sulyos sértést Lajos és kettőzött ügyességgel 


guritja az abroncsot, látnivalóan azzal az igyekezettel, hogy minden, eddig 
még fel nem tárt nagyszerüségét kicsiholja. 
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Az abroncs gurul és zörög. Elég nagy abroncs. És elég szépen gurul. 
És a nehéz zörej, amely nyomon követi gurulását a cementes udvaron, szo- 
katlanul érdekes. 


Feri nézi. Leül az előszoba küszöbére és onnan nézi. Jobb meggyőződé- 
se ellenére még lenézi a vasabroncsot, érvek sorakoznak fel kicsiny agyában 
az ócska s nyilván egészségtelen holmi ellen, az is eszébe jut, hogy ha min- 
den törik-szakad, ha már arról van szó ő is tudna ilyen holmit szerezni, leg- 
feljebb megkérne az apját, hogy vegyen neki egy ilyen Lajos-féle elhasznált 
vasabroncsot, természetesen egy kicsit nagyobb legyen, mint a Lajosé... La- 
jos biztosan nem pénzért vette. 


— Hol loptad, Lajos? — kérdi hirtelen mosollyal. 
A kérdést Lajos önérzetbe ütközőnek találja. Erélyesen visszaveri, de a 


guritást sem hagyja abba. Érzi, hogy nem maga az abroncs, hanem a guru- 
lás és a tompa zörej, amelyet hallat, ez az ő ereje. Az abroncsot nem lop- 
ta. Kapta. Egy fiutól kapta. Egy fiutól akinél ma délután látogatóban 
volt és akinek van egy hajtánya és akivel egész délután hajtányozott. Felül- 
tek a hajtányra, amely piros volt és gumikerekei voltak és hajtányoztak. 
Nagyon jó volt, csak nyomni kellett a kézzel. Barackmagot is ettek. Holnap 
is elmegy ahoz a fiuhoz. 


Feri felemeli a fejét. — Barackmagunk nekünk is van — jelzi kipirul- 
va. De a hajtány, ez fáj neki egy kicsit. Pláne, hogy piros volt és gumikere- 
ke volt. — Gumiból volt a kereke? — kérdezi kiváncsian. 


— Igen — mondja Lajos dicsteljesen. És tovább guritja az abroncsot. 
Szünet. Lajos fitogtatva guritja. Remek gördülések, tompa zörgések. Feri 
nézi. 


— Gumiból volt a kereke? 
— Igen. 
—  Hazudsz, Lajos — csapta rá Feri hirtelen és most ő mosolyog dia- 


dalmasan. — A kerék nem lehet gumiból. Csak a széle. Hazudtál, Lajos. 
—  Igen, a széle. De gumiból volt. 
A karika gördül, zördül különben csend van és sajgó szünet. 
—  Apuka nekem is fog venni hajtányt... És különben is ilyen pisz- 


kos mezitlábbal hajtányoztál? 
—  Semmi közöd hozzá — gorombáskodik Lajos is. És abbahagyja a 


guritást. Te se mostad meg a füledet. 
Enyhe szóváltás, majd erőteljesebb jegyzékváltás következik. Lajos 


néhány gunynevet tartalékolt a Feri számára, ezeket most mind felvonultat- 
ja. Feri viszont dinnyetolvajnak nevezi. Spenót — röhög Lajos — beletrottyol- 
tál a bársonynadrágodba... Dinnyetolvaj... — suttogja Feri. Az a baleset 
a bársony nadrággal még 3 évvel ezelőtt történt, inkább már csak családi 
legenda, mint valóság. Feri egyáltalában nem emlékszik rá, csak azt tudja, 
hogy tönkresilányitják vele a leghősiesebb pillanatait is. Kavicsot ragad és 
Lajos felé dobja. Lajos leteszi az abroncsot és csipőcsontjával, ahogy fiuk 
szokták, oldalba löki Ferit. Feri odanyom egy flekket a Lajos szeme alá. 
Összefogozódnak, csürik-csavarják egymást. Feri nagyot nyekken; Lajos a 
falhoz kente; Feri sem rest, kupán üti ellenfelét. A viadal hevében a Lajos 
nadrágjának hátsó része, amelynek repedéseit már csak a Gondviselés tartot- 
ta össze, felmondja a szolgálatot. Ferinek szivárog a foga alól a vér. Cső- 
dület. 


Kimegyek. Vád- és védbeszédek. Tanuk. Feri a végszükségre, Lajos jo- 
gos önvédelemre hivatkozik. Nem bánom, hogy összefogóztak egy kevéssé. 
Csak hadd tornázzon egy kicsit, hadd tanulja meg, hogy az élet nem mindig 
tejbe griz, néha a fogát is beverik. 


—  Szóval, Laji alaposan elpáholt, — mondom szemrehányóan. 
—  Adtam is, kaptam is, — mondja Feri és törli a száját. 
—  Megvert. Hagytad magad. 
—  Adtam is, kaptam is, — ismétli nyugodtan. 
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A bírói tekintélyt megóvandó, néhány kemény rendreutasitást eszköz- 
lök és sietve visszavonulok. 


Egy félóra mulva játszanak és barátságosan beszélgetnek Feri guritja a 
vacaknak nevezett vasabroncsot. Lajos ezalatt bőségesen csurogva vizes ubor- 
kát habzsol. Egy doboz barackmagot kapott Feritől. A guritásért. 


— Hát, hogy is volt csak? — érdeklődöm mosolyogva, amikor áthala- 
dok az udvaron. — Adtam is, kaptam is, — veti oda Feri és sietve guritja 
tovább az abroncsot. 


Lajos megette az uborkát, föláll és átveszi az abroncsot. Az abroncs- 
bérlet csak arra az időre szólt, amig elfogyasztja az uborkát. Ez megtörtént. 
(A cseppek még jóformán le sem peregtek a kabátjáról.) Gyerünk hát az ab- 
ronccsal. Feri nehezen válik meg az öreg karikától. 


Ahogy csendesen az ajtóhoz somfordál s még egy utolsó pillantást vet 
az abroncsból, zörgésből, guritási otthonosságból és lajosi fölényből kevert 
képre, a mellében halk, igen halk szomoruság ülepedik meg. Egy rozsdás 
vasabronccsal, néhány szakszerü guritási mozdulattal és a zsenge tekergők 
otthonos fölényével szegényebbnek érzi magát Lajosnál. 


Vacsorázunk, kimegyek érte. Látom a sajgó lélektani helyzetet, megsi- 
mogatom a fejét. 


— Rozsdás vasabroncs — állapitom meg figyelmeztetőleg. — De ha 
akarod, szerezhetek neked is egyet. 


Rámnéz. Aztán az abroncsra vet egy gyors pillantást. 
Hogy rozsdást mondtam, jól esik neki. Megfujtam vele a sebét, enyhi- 


tettem el is mulasztottam a vasabroncs okozta sajgásokat. 
Mosolyog. Jobb lesz, ha eldobod — ajánlja Lajosnak. — Rozsdás és 


vérmérgezést kapsz tőle. 
— Hogyne — feleli Lajos s záradékul még néhány szakszerü guritási 


mutatványt végez. Hevesen paskolni kezdi az abroncsot, pálcájával, aztán 
hirtelen megdüti és jó laposan körbe kergeti. Feri legyint. Az érdeklődés 
lelohadt, mint egy megszurt kerékpárgumi. 


— Megtanultad a leckédet, Lujas? — kérdezi megnyugodva s már fölé- 
nyesen. Mosolyog és befordul fürgén az ajtón. 


—  Rádiójavitási ügyben jöttem — állit be a napokban egy hosszu, 
szakszerüen mozgó fiatalember, buggyos kerékpárnadrákban. Megmutatjuk 
neki a rádiót. Hozzáértő mozdulattal mögéje nyul, hidegen csavar rajta va- 
lamit, aztán előveszi a csavarhuzóját. Feri ott áll a mintázó állvány előtt. 
Most jött haza külföldről, a müegyetemről, vakációját arra használja fel, 
hogy elkészitse a mellszobromat. 


—  Hogy vagyunk, Feri? — szólal meg a rádió mögül a hosszu és 
buggyos fiatalember. Kissé elmosolyodik és a mosoly mögül kikukkannak a 
Lajos 14 év előtti rendetlen fogai 


—  Köszönöm — néz rá Feri szerényen és biccent. — Meg vagyok. 
— A törvényszéken volt ma tárgyalásom — jegyzi meg Lajos csak ugy 


mellékesen, a kapcsolót vizsgálva. — Egy rádiószerelésért pereltem valakit. 
Nem fizetett, erre megbiztam egy ügyvédet a per meginditásával 


Feri leteszi a mintázófácskát és csodálkozó figyelemmel nézegeti Lajost, 
aki szakszerü szavakkal ismerteti perét és szakszerü mozdulatokkal nyul be a 
rádióba. A régi, 14 év előtti fölényes szavak, a régi kacér guritási mozdula- 
tok. És a Feri arcán is a régi, gyerekes csodálkozás. Lajos megint elébe vá- 
gott, egy vasabroncsnyi előnyt szerzett. Ott áll kezében a csavarhuzoval, a 
készülék előtt, igazit rajta, méricskél felgyujt leolt, kicsavar, becsavar, le- 
csavar, ügyvédnek megbizást ad adósokat perel kéri alperes eskü alatti ki- 
hallgatását — benne van az élet távoli, lármás, eleven teljében — mig ő hal- 
kan és illedelmesen csak tehetséges szobrokat mintáz, kitüntetéssel teszi le a 
vizsgáit, kitünő tervrajzokat szerkeszt és szerényen dijakat nyer rajzkompo- 
zicióival. Az arcán müszerekkel ki nem mutatható elborulást látok, ahogy 
hallgatja és nézi Lajost, aki most könnyedén a hóna alá kapja a rádiót, 
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fejére teszi piszkos kerékpár-sapkáját és azzal távozik, hogy „az üzemben 
kontrollálni fogja a csövek kapacitását”. 


Feri szótlanul néz utána. Mint amikor Lajos az irigyelt vasabronccsal 
eltünt a pincegádorban. 


Másnap hazahozzák a rádiót. Egy segéd hozza. Mert a kifutófiut — már 
mint Lajost —, aki tegnap elvitte — valami rádióügy miatt előállitották a 
rendőrségen. Szerelőnek adta ki magát és ügyesen elfuvarozott egy készülé- 
ket a zálogházba. 


— Lujas megint rozsdás vasabroncsot guritott — mondja Feri csendesen. 
Mosolyog. Megnyugvás és elégtétel van a mosolyában. Egy pillanatra 


visszanéz a régi évekbe s most már sajnálkozva mondja: Szegény Laji. Az- 
tán a mintázófácska után nyul és az alkotó müvészek éles, kritizáló pillan- 
tásával szemügyre veszi a szobrot. Gyerünk, mondja. És hüvelykujját elmerül- 
ve végighuzza a szobor homlokán. 


Érettségi találkozó 
Irta: K e l e n  G y ö r g y  


Már előre örültek ennek az estének. Tiz éve mult el a nyáron, hogy 
leérettségiztek, de a fiuk a nyolcadik bé-ből valahogy ugy szétszéledtek 
a világba, hogy az évforduló napján nem lehetett őket összehozni. 
Most, hogy a karácsonyi ünnepekre néhány közülük hazajött, megbe- 
szélték, hogy a mai estét együtt töltik el ennek a városvégi kiskorcs- 
mának a különszobájában, ahová még diákkorukban bemerészkedtek 
néhanapján. Jól esik igy, baráti körben elbeszélgetni a régi időkről. 


Ugy volt, hogy eljön Horacsek tanár ur is, a volt osztályfőnökük. 
De nem jött el. Csak a Vizauerre pikkelt mindig. Horacsek tanár ur egy 
névjegyet küldött el maga helyett, hogy ne haragudjanak, de nem jö- 
het, mert most kapta meg az értesitést Bukarestből: nem kapja meg a 
nyugdiját. 


— Olyan lelkiállapotban vagyok — irta a névjegyen —, hogy 
ezzel nem akarnám elrontani jókedveteket. 


Vizauer, aki még az osztályvizsga után megfogadta, hogy ha majd 
az életben találkozik Horacsekkel, leken neki egy flemmet, még a va- 
csora előtt megivott egy pár stamperli snapszot. Egy kicsit bambán, egy 
kicsit kótyagosan olvasta el talán harmadszor is Horacsek tanár ur 
kusza betükkel megirt sorait és arra gondolt, hogy otthon Horacsekék- 
nál az áldott jó Giza néni, aki mindig olyan szépen kérlelte az urát, 
nem kell a fiukkal olyan szigorunak lenni, biztosan most keservesen 
zokog. 


* 
Akkor még, tiz évvel ezelőtt, az érettségi bankett után, nem igy 


képzelték el a dolgot. 
Az egész osztályból csak Szabó Laci nősült meg. Milyen isteni 


pofa is volt az a Laci a Sóti tanár ur óráján. Hogy röhögött rajta az 
egész osztály. 


Vajjon mi lett azóta Sóti tanár urból. Magyarországba re- 
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patriált és azóta nem is hallottak róla semmit. Magyar irodalmat ta- 
nitott még azután is, amikor a piaristáktól átvette a gimnáziumot az 
állam. Akkor még minden osztály mellett párhuzamosan müködött a 
magyar szekció. Néhány év mulva ez is fokozatosan megszünt és a 
fiuk voltak az utolsók, akik még ott végeztek. Nyolcadikban félévkor 
jött meg a rendelet, hogy érettségizni már csak románul lehet és a 
magyar irodalom is csak rendkivüli tárgy. 


Sóti tanár ur nagyon érzékeny ember volt. A fiuk — mégis csak 
jó gyerekek voltak — nem akarták megbántani az öreget, aki külön- 
ben is szivbajos volt és továbbra is rendesen megtartotta az óráját. 


A tanár ur Kisfaludy Károlyról magyarázott. Elmondotta, hogy 
születése édesanyja életébe került és ezért is haragudott mindvégig 
az öreg Kisfaludy az ő Károly fiára. 


Aztán áttért a kor jellemzésére. 
— Bizony, viharos idők voltak akkor Magyarországon — foly- 


tatta magyarázatát Sóti, amikor észrevette, hogy Szabó Laci a pad 
alatt másol. 


— Szabó — szólt rá szigoruan — miért haragudott Kisfaludy az 
ő Károly fiára? 


Szabó Laci zavartan csusztatta vissza a füzetet a pad alá s kény- 
szeredetten felállott. Sóti tanár ur szemei villámokat löveltek. 


— Azt kérdeztem — dörögte Szabó felé — mi volt akkor, amikor 
Kisfaludy Károly született? 


Szabó próbálta összeszedni a gondolatait. Másolás közben, ugy 
félfüllel hallott valamit. Hirtelen eszébe jutott és kivágta: 


— Zivatar. 
A fiuk nem tudták tovább visszatartani magukat. Kitört az őrült 


röhögés. Még Sóti tanár ur is, akit pedig sohasem láttak mosolyogni, 
ez egyszer elnevette magát. 


Szabó Laci elvörösödött és szégyenkezve ült vissza a helyére. 
Csak az osztályvizsgát tette le, az érettségire már nem jelentkezett, 
mert nem tudott jól románul. Állást kapott egy bankban, ahol nagyon 
szorgalmasan dolgozott és néhány év mulva már cégvezető lett. Elég 
szép fizetése volt és megnősült. Elvette a Kallos Loncit, aki szegény 
lány volt ugyan, de a Laci már diákkorában szerelmes volt belé. 


Éppen akkor, amikor megszületett a Laci kisfia, épitették le őt a 
banknál, mert akkor már a bankoknak is kezdett rosszul menni. Sza- 
bó Lacinak állandó anyagi gondjai voltak, Loncinak pedig nem volt más 
gondolata, mint a társaság, klub, estélyek és a kártya. 


Otthon napirenden voltak a veszekedések az anyagiak miatt és egy 
gazdag magkereskedő — elhizott vénember — aki mindennapos volt a 
házuknál s akiről Laci nem is értette, hogy nem unta meg Lonci, egy 
alkalommal kölcsönt ajánlott fel. Laci ezt nem fogadta el és mégis 
pár nap mulva látta valaki Loncit lejönni a magkereskedő lakásáról. 


Amikor megtudta, hogy francia vigjáték jutott eszébe, amit Lon- 
cival láttak a szinházban. Most majd rajta fognak röhögni, éppen ugy, 
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mint Sóti tanár urnál, amikor azt a marhaságot mondta. Aztán arra 
gondolt, — de csak egy pillanatig —, hogy meg kellene ölje Loncit. 


Lonci megoldotta a problémát: megszökött. Valami inspektor 
vitte magával Bukarestbe. Aztán ráunt és otthagyta. Lonci azért mégis 
Bukarestben maradt. Biztosan eszébe sem jut a kisfia, aki falun van 
a Laci szüleinél. 


A vendéglős bejött és bort tett az asztalra. Szabó Laci Vizauer- 
hez huzódott, aki továbbra is snapszot ivott és még mindig Horacsek 
tanár ur sorsával volt elfoglalva. 


Töltött egy pohárral Szabó Lacinak is. Az is ivott, de hamar a fe- 
jébe szállott, mert nem volt hozzászokva az erős pálinkához. Aztán a 
tenyerébe hajtotta a fejét és csak a fogai között mormogta: 


— Az a nyomorult... tönkretette az életemet... az a sze- 
mét... 


Vizauer részeg csodálkozással nézett rá és megkérdezte: 
— Csak nem haragszol rá? Szegény Horacsek. Látod, én ugy 


sajnálom, pedig énrám mindig pikkelt. 


* 
Legalább a kis Tabáknak sikerült. Ügyes fiu volt már a gim- 


náziumban. Amikor leérettségizett, beiratkozott a jogra és jazz-dobos 
lett. Hiába, vannak még, akik keresnek. Tabák kétszázötvenet kap es- 
ténként és éjjel, amikor a zenekarban elvégezte a dolgát, szép szolidan 
hazamegy. Eleinte, ha még nem volt nagyon késő, elővette a jogi 
könyveit és próbált vizsgára készülni. Vagy két vizsgát le is tett, de 
aztán abbahagyta a jogot. Nincs kilátás, hegy azzal is megkeresse a 
kétszázötvenet. De azért éjjel, ha már becsukták a lokált, hazamegy. 
Tangóharmonikázni tanul és gyakorol. Mert — azt mondja — azzal 
meg lehet keresni esetleg háromszázat is. 


Ő mesélte el, hogy milyen jól megy a Volászuknak. Egyszer ta- 
lálkozott vele a fővárosban. 


— Csuda elegáns volt a Volászuk — mesélte a fiuknak — és 
látnátok csak, hogy öltözködik. Az inge selyem, a nyakkendője se- 
lyem, a zoknija selyem. A foglalkozása, az ismeretlen. 


A Braun Laci sem panaszkodhatik. Őt az apja bevette az üzletbe. 
Igaz, egy időben nagyon kinlódtak, de azóta, amióta fizetésképtele- 
nek lettek, hála Istennek, mindenük megvan. 


Szekeres valami vidám történetet kezdett mesélni, hogy Takács, 
akinek a német sehogy sem akart a fejébe menni, egyszer felelt. 
Goethe Faustjából kellett forditani és a Friedmann sugott neki. Ami- 
kor ehhez a részhez érkeztek: „... és magával vitte Margarétát a 
pokolba...” akkor nem hallotta már jól a sugást és azt mondta: 
„...magával vitte Margitot a bokorba...” 


A fiuk emlékeztek rá. Tényleg nagyon muris eset volt, de most 
valahogy mégsem nevettek. Mi is lett Takáccsal? Persze, persze. Ki- 
ment Olaszországba és Torinóban beiratkozott az orvosira. Aztán egy 
szép napon a szülei kaptak onnan hivatalos értesitést, hogy a fiuk 
öngyilkos lett. 
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Az egész hangulat valahogy elromlott. Nem lehetett ezen változ- 
tatni és az a marha Szabó Laci is teljesen elázott a snapsztól. Való- 
sággal dühöngeni kezdett és ugy orditott magából kikelve: 


— Utolsó szemét banda. Züllött léhütők. Hát ide jutottatok? Eny- 
nyire le? A piszokba? És még ti merészeltek rajtam röhögni. Hát 
csak ennyire jutott Horacsek tanár ur hires nyolcadik bé osztálya? 


A fiuk hallgattak. Szótalanul nézték, hogy Szabó Laci tajtékozva 
veri öklével az asztalt. Csak Vizauer indult el felé tántorgó, bizony- 
talan léptekkel. 


Én igazán nem értem — motyogta és nagyokat csuklott —, hogy 
miért haragszik ez ugy szegény Horacsekre, aki az egész osztályból 
csak énrám pikkelt. 


Kakukfióka 
Irta: K o v á c s  G y ö r g y  


Fütyörészve lépett ki az ajtón s kalapját mélyen behuzta a szemébe, 
hogy ne lássa a világ ezt a nagy boldogságot. Vérében tüzes öröm pezsgett, 
szivét bizakodó erő dagasztotta, hevesen üzte s széjjeláradt izmaiban, akár 
Bakocs-hegyének is nekivetette volna vállát. Anyja, az édes, fonnyadó asz- 
szony, ki negyedévenként nyolcvanhat lej hadiözvegyi segélyért betegre szok- 
ta gyalogolni magát a harminc kilóméterre fekvő adóhivatalhoz, utánaszólt: 


— Már jó vóna, ha kapnál valami munkát, legalább tiz lej kellene fo- 
togénre, sóra; a máléliszt is elfogyott, tudakozódjál a faluban. Bár öt lejt 
szerezhetnél amivel lámpacsövet vehetnénk. 


Dávid rábiccentett a fejével s fütyörészése eltévelyedett a dallamban. 
Egy kegyetlen városi éjszakája rémlett fel emlékezetében. Alig két héttel ez- 
előtt történt, hogy a szegényemberek tömegszállásának fekhelyén, hová hár- 
mukat verték be attól az épülőfélben levő háztól a nyomoruságukra szakadt 
nyirkos őszi éjszakák, hát a tömegszállás szalmával puhitott fekhelyén gono- 
szat álmodott első éjszaka, talán az idegenségért, talán, mert nagyon nyomta 
oldalát a gyalulatlan deszka. Felriadt, felült s mint villámcsapás után füst a 
fatörzset, anyjáért kinozta a gond Rémes érzéseket szabaditott reá a sötét- 
ség, az anyja halálának biztos tudata, majd valami rettenetes szerencsétlen- 
ség biztos megérzése karmolt a lelkében. S nyomban Amálira is gondolt, 
a jómódu Dénes Károlybá leányára, kinek szőkesége igézőbb volt az angya- 
loknál: hátha ezen az éjszakán adta férjhez Dénes Károlybá?! Aztán nem volt 
nyugodalma s nem volt utiköltsége, ugy tünt el a házépitő napszámosok cso- 
portjából, mint a tolvaj; senkisem tudta, hová lett s nem is csudálkoztak 
azon, hogy kimarta közülük a nyomoruság. 


Itthon? Most is becsorog a házuk tetején az ég őszi bánata, a kertek 
felett árván álldogáló vadalmafa, mit nyáron déli pihenőre használnak az 
aratók, egyhanguan fürdik bágyadt, őszi napsütésben, alkonyati és reggeli 
ködben, végeszakadatlan esőben, a hegyoldalt pedig a jövő évi buzának fel- 
szaggatta már az eke. S mégis milyen ujszerüen hatnak rá a megszokott és 
megunt képek és dolgok, jókedvre ingerli a sivár táj, mert Amáli nem ment 
férjhez. Megérdeklődte az első falubeli embertől, akivel hazafelé jövet, a két 
hétig tartó gyaloglás után a határban találkozott. Ha megmondhatná husz- 
holdas Dénes Károlybá leányának, hogy érte jött haza, gyalog, felsebzett láb- 
bal, ötszáz kilóméteren át! — s égőre gyujtotta arcát a lehetetlen gondolat, 
még mélyebbre huzta szemén a kajla karimáju, zsirfoltos fekete kalapot, 
melyről a szalagot is ellopta a sok viszontagság... Vagy bár, ha megüzenhet- 
né neki! De kitől? Kire lehetne rábizni a titkot? — égett még forróbban ar- 
cán a bőr. 
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Ha az anyjára gondolt, kicsit elszontyolodott, valami csalódás-féle kon- 
gott lelkében. Amint mondta az anyja, mikor azok az elrongyolódott könyvek 
előkerültek átalvetőjéből, hazaérkeztekor: 


— Éppen neked kellenek ezek’ Betü, egy fityfenét! Csak olvasson a 
pap, azér fizetik! — s ingerült mozdulattal a szekrény tetejére hajitotta, on- 
nan pedig egyik lezuhant a földre, talán a legkedvesebb, mely annyit izgatta 
képzeletét: öt olasz parasztról szólt, akik életüket áldozták elnyomott falu- 
juk kilátástalan küzdelmében. Amikor olvasta, a könyv oldalairól az ő falu- 
jának utcapora csapott orrába, idevalósi gyermekek lármáját hallotta az is- 
kola előtt, a tanitó ur pedig mintha ugyanaz volna, akit tavalyelőtt helyez- 
tek ide, szót sem tud a nép nyelvin, horgas az orra, vastag az ajka, feketék, 
dülledtek és bizalmatlanok a szemei. S a csendőrgolyótól leteritett öt lázadó- 
nak álmát mintha ő folytatná: kitervelte a falu birtokállományának leghasz- 
nosabb müvelési módját, öt traktort, melyet könnyen be lehetne szerezni, ha 
az adót nem vinné el napidijakba a szolgabiró, megyei számvevő, állatorvos és 
alispán... 


Ilyen dolgok nyugtalanitották elméjét városon s most, hogy hazajött, 
vigyáznia kell, hogy előre emeljen kalapot a jegyzőnek, mert különben elvon- 
ják a katonamentességét, mit mind családfentartó kapott, aztán vigyáznia kell 
a tisztességre a nagygazdákkal szemben is, mert másként nem kap napszámot, 
bizony, neki talpalattnyi földje sincs abból a hatalmas birtokból, amelynek 
felszántását traktorokkal tervezte. Senkifia ő. Az édesanyja férje még a há- 
boru elején fogságba került (később, a forradalmak idején, oda is veszett), a 
faluba orosz foglyokat hoztak, mondják, hogy együtt dolgoztak azok a mezőn 
édesanyjával, aki érett menyecske volt abban az időben. Igy lett belőle ka- 
kukfióka, amint a faluban mondják, ha megakad valakinek a mérge benne. 
Hogy is kerüljön ő Amáli elé? Hogy is szeressen egy nagygazdaleányt? — s 
már percekkel előbb elhalkult ajkán a fütyörészés, most még mélyebbre huz- 
ta kalapját, hogy ne lássák arcának pirulását. Cuppogott a sárban nagyon 
belemélyült a szégyenbe és keserüségbe, a mellette elhaladót csak akkor vette 
észre, mikor az néhány lépés után megállt s visszaszólott: 


— Hallod-é, te legén! A Daru Jóska fija vagy te? Az apád sokat dó- 
gozott nálam, becsületes, tisztességes ember vót... 


Dénes Károlybá állott mögötte s szemeiben ki nem mondott szavak pi- 
solyogtak. A legényre olyan hirtelen szakadt rá a meglepetés, hogy hebegni 
kezdett s csak nagykésőre kapott észbe: 


—  Jónapot gyonisten... 
—  Alig üsmerlek meg, — folytatta a gazda, — olyan gunyát viselsz, 


mint egy kumunista... No, a térgyed is kiláccik. Osztán a harisnyát hol hagy- 
tad? A mégis keményebb ennél az ordénáré nagydrágnál, városi jött-ment- 
nek való ez, aki künn hál a mezőn. Vagy tésis kumunista lettél? Má hijná- 
lak, hogy aprits egy kicsi fát, még nem fogadtam napszámost. De ha kumu- 
nista lettél... Osztán hol vótál te? Alig üsmerlek. Nem hasonlitasz az 
apádra. Milyen is vót a te apád? — s elgondolkozott, mintha emlékezetét 
gyötörné. — Vaj nem igy vót, — legyintett kezével. — Most jut eszembe, hogy 
hogy vót a te apáddal, nana... Az anyád ura vót az a tisztességes ember, 
akinek nem vót hozzanöve a kalap a fejéhez; de te ahoz nem is hasonlitasz... 
Má értem, hogy kumunista vagy... Városon vótál, ott rongyolódtál le... 


Alaposan végigmérte a legényt, kétszer, háromszor, aztán indulni akart 
az uton tovább. A fiúnak arcába szökött a vér, hevesen dobogott a szive, 
nem tudott szavakat találni az Amáli apja előtt. 


A férfi félfordulat után visszafordult: 
— Hogy is hijnak téged? Ferencnek? De miféle Ferencnek? 
S hogy most sem válaszolt Dávid, a férfit elöntötte a harag első rohama, 


melyet csak a szemek lobbanása árul el: 
— S jártál-é oskolába? Tanultál irást? Több tisztességet is tanulhattál 


volna, te! Amér nincs apád? 
Megint indult, s megint meggondolta: 
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— Hallod-é, azér ... nem mondom ... ha tucc fát vágni, eljöhetsz... 
De a kalapodat vedd le, amikor köszönsz... 


—  Nem menyek, — felelte halkan Dávid. 
— Mit beszélsz? — lépett közelebb fenyegetőzve Dénes Károly. — Ne- 


kem nincs szükségem reád, te istentől elrugaszkodott, — s csakhogy éppen 
pofon nem ütötte. — Tudom, hogy nyomoruságban vagytok az anyáddal, csak 
azérmontam! Van favágó a faluban elég, te nyomorult, te! 


— Csak beszéjjen. Más se menyen aztán. Mi az ember, mit gondol keed? 
Amér szegény valaki, hát kapca? S ha nem lesz aki felvágja a keed fáját... 


Nem fejezhette be, a férfi arca pattanásig feszült és biborrá vörösödött 
az indulattól: 


— Lázitani mered a szegénységet a gazdák ellen? Hogy ne jöjjenek 
hozzám favágni?! Majd én megtanitlak téged kumunistaságra, a kakukfióka 
ponciusodat! Egy kakukfióka! Hát énvelem te ne kezdj, az istenedet, mer én 
kikőtöztetlek a faluból! Ki én az országból is! — toporzékolt. — Majd én 
megtanitalak! Csendőrrel vitetlek el te senkifia! Ezérvótál városon, ezt tanol- 
tad! — s megtért utjából, gyorsan lépegetett abba az irányba, amelyből jött, 
csizmája mellett messzije kiprecskelt a sár. 


Sötétedett már, amikor a legény hazaérkezett. A ház sötétjében az any- 
ja ismét kezdte a siránkozást: 


—  Nem vótál pénzér sehol, nem vállaltál munkát. Osztán a viz fő a pu- 
liszkának, mit teszünk belé? Hogy kapod meg a szádat a sötétben? Mingyár 
réánk szakad a tél, semmi a háznál; nyomoruság s én csak törjem magam 
a te életedér is... 


—  Nincs munka, — dünnyögte Dániel. — Városon sincs, falun sincs, 
— s azzal odalépett a szekrényhez, kikotorászta alóla a könyvet, olvasni sze- 
retett volna, nagyon fel volt dulva a belseje. Olvasni szerette volna előlről 
azt a történetet, öt olasz paraszt kilyukasztott testéről, kifolyt véréről, nyug- 
talan szelleméről, férfias haláláról, mely élteti a szellemet... 


A könyv reggel is ott volt ágya mellett, ki sem nyithatta éjszaka a 
sötétségben. Amig gyorsan öltözködött, az őrmester ur kezébe vette, nézeget- 
te, forgatta lapjait s gyanakodva pillantgatott a legény arcára: 


— Miféle könyv? Bolseviki? Nem tudni magyarul, nem érteni ... 
Letette a könyvet, de amikor indultak, mégis meggondolta: 
— Azt is hozni, — szólott a legénynek s a könyvre mutatott. — Ma- 


ga olvasni szokott, — csóválgatta rosszalólag a fejét. S azért magázta, mert 
nem olyan legény volt, mint a többi. Rongyos nadrágot hordott, városon 
járt, valamit románul is tudott, nem ismerte az őrmester ur az arcát s ez a 
vaskos, elrongyolt könyv, ez a legfurcsább, zavarba hozta a csendőrt. 


Erdélyi utasok 
Irta: M o l t e r  K á r o l y  


Korán kelünk, mintha tavasz költözött volna tagjainkba, mintha utilá- 
zunk volna. Lakásunk mozogni kezd. megindul, expressvonattá szépül, az 
ebédlőből étkezőkocsi lesz és a hálóból hálókocsi. Feleségem ilyenkor, a kép- 
zelet vonatján, uraknak való uti kényelemre tart igényt. Mint a fejedelmeknél 
az elnökigazgató, különvonatunkat most házi mozdonyvezetőnk kormányozza: 
Pali fiam. Ő a kalauzunk is, az állomások neveit kiáltó vonatkisérő s az étke- 
zőkocsi főpincére; éppen csak az éthordó a cselédünk. A gyermek fékez ha 
sebesen siklunk alá az erdélyi lejtőkön, poggyászunkat a határon ez a kölyök 
vizsgálja át, ő is haragszik az ujságokra és könyvekre, melyek elvonják szü- 
leit a vele való önfeledt uti társalgásoktól és néhány napja olyan hevesen 
utaztat bennünket, hogy a mozdony helyett is ő pöfékel és fütyölget. Egy- 
egy állomáson hordárnak ajánlkozik, pedig tudja, hogy nem szivesen szállunk 
át a képzelet gondtalan kocsijaiból. 
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Ma reggel Szabadkán ébredtünk. Valaha arrafelé Palit is magunkkal 
vittük volt, mikor nagymamát idehoztuk Erdélybe. A kisfiu mezitláb, csengő- 
vel a kezében komolykodja a jelzést. Öreges, mély hangon nyujtja az ágyam 
előtt: 


—  Zombor, Gombos, Dálja, Eszék, Boszna-Bród felé átszállani tessék! 
Álmosan zsörtölődöm: 
—  Nem ugy mondják most már, fiam! 
A gyermek közben bőrsapkát nyomott a fejébe és hordár lett: 
— Melyik vonatba tetszenek? 
Mit volt mit tenni, átszálltunk a fürdőszobába, onnan aztán a reggeli 


mellé. Palika égett a foglalkozása lázában: 
—  Nagyságos ur, a kofferjét! 
—  Melyiket? — kérdem a kis tolakodótól. 
— Ugyan, ne tetesse magát, csak egy kofferje van a nagyságos urnak! 
— Hát azt ugyan honnan tudja maga, Málhahordó ur? 
—  Nagyanya, — a nagyságos asszony édesanyja mondta egyszer. Egyéb- 


bel se költözött uraságod hozzánk, mikor még mi fiuk a világon se vol- 
tunk... 


—  Hogy ismernek itt ezen a vonaton engem! — és feddőleg néztem a 
feleségemre. De a kalauz urfi már sikitotta: 


—  Simplon-alagut! 
—  Az-é, hát abban nem éjszaka jártunk, a sötétben? 
—  Ugyan kérem, abban annyi a villany, hogy mindég nappal van. 
—  Hát akkor gyujtsa föl, Kalauz ur, ebben a homályban itt is! — és 


kajánul mosolygok a fiamra, mert fél a villanytól. A feleségem csönget. A ki- 
csi főpincér elénk ugrik: 


—  Reggeli tetszik? 
—  Az. Vajat kenyérrel, kávé szürve, hab nélkül és anélkül, hogy főpin- 


cér ur harisnya és cipő nélkül szaladgálna. 
—  Már hozza is az ételhordó, kéremalássan! — vágott bele hirtelen a 


kis fregoli. 


A tenyeres-talpas éthordónő a konyhából álmosan dülöngél be, ahogy 
vonaton illik s mig Palira mosolyog, csak egyszer ejti le a barnakenyeret. A 
főpincér ráförmed: 


— Juliska, mért nem hoz fehérkenyeret? Most külföldön járunk, hall- 
ja-e? 


De én leintettem a külföldieskedőt: 
— Csak hagyja, vajjal megjárja. És mi szeretjük a honi emlékeket In- 


kább tartson Ön is velünk, Vonatkisérő Személyzet ur, itt a kényelmes macs- 
kaasztalnál! 


Mig eszünk, szerelvényünk ablakai előtt odakint robogva tünnek el a 
regényes svájci tájak. A Rhone szük völgye, majd a Leman-tó, Lausanne, vé- 
gül Genf. 


—  Szálljunk ki, Kalauz ur — biztatom Palikát. 
—  Ugyan minek ? 
—  Mindjárt hét óra. Egy óra mulva kezdődik már az előadás a kollé- 


giumban. 
 
—  Hát Genfben is van kollégium? 
—  De milyen! 
—  Olyan tanárokkal, mint a nagyságos ur? 
—  Még olyanabbakkal. És várják magát, kicsi kalauz ur, azok a tudós 


profeszorok. 
—  Engem? Hiszen még csak első elemista vagyok! 
—  Igaz. De aki reggelenként mezitláb szaladgál a vonaton, azt meg- 


vizsgálják itt a doktorok! Meg kell nekik a nyelvedet mutatnod! 
Palika megijed és nyafogni kezd: 
— De én nem mutatom meg! Ugyis olyan lesz, mint édesanyámé. 
— Helyes. Éppen ezt kell, hogy jelentsd nekik! 
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— És kanál nyelvével nyulnak a számba, hogy mondjam: „áh — áh — 
áh?” 


—  Azt bizony. Genfben ez igy szokás. 
—  De én utálom, ha a nyelvemhez nyulnak! 
—  Ne félj, fiam! Ezek a genfi doktorbácsik megigérték, hogy ügyelni 


fognak a nyelvedre, édes kicsi kalauzom! 
Palika hitetlenül és aggódva néz ki a vonaton. De aztán földerül az 


arca: 
— Meg sem áll a vonatunk, Édesapám! Utazunk tovább... 


 


* 
Ebben a pillanatban lép be tankönyvvel a kezében Péter, aki gunyosan 


köszönti ránk a reggelt: 
—  Már megint utazik a család? Hol járnak most? 
—  Belgiumban. 
Péterben is urrá lesz a játék ösztöne: 
—  Belgiumban? Épen azt tanuljuk most a földrajzban. 
Mélán tekintek ki, utas-szemmel, az ablakon: 
—  Valóban, ez Belgium. Mennyi csatorna! 
— Igen, a háztetőkön! — biggyeszti ajkát Péter, — Csatorna inkább 


Hollandiában van! 
Ezt már nem hagytam annyiban: 
—  Uraságod, ugy látszik, nem járt még erre. Mindjárt megállunk egy 


nagy állomáson, Brügge a neve, csupa csatorna az egész. Holt városnak is 
hivják, olyan csöndes a vizi utcáival. 


—  Édesapám járt benne? — kérdi egyszerre csillogó szemmel Péter. — 
Meséljen róla! 


Egyszerre utasból tanár lettem: 
— Csak utazgattam ezen a vidéken. Hallottam, hogy a legtöbb ember- 


nek vörös itt a haja. Flamandok lakják ezt a várost több, mint ezer éve. Jó- 
módu, kemény polgárok, akik valaha papostul, templomostul, egerestül át- 
tértek a katolikus hitről a protestánsra. A templom előtt állt egy ősi fafe- 
szület, melyre hagyományos tisztelettel néztek föl a hivek, bár keresztet nem 
vetettek többé. S amiért a rideg facipősök ezt elmulasztották, éktelenül meg- 
haragudtak rájuk a szomszédos, feketehaju és katolikus belgák. Nosza, béjöt- 
tek Brüggébe és megpirongatták a flamandokat, Brügge városából Bruges-t 
csináltak, elrendelték az ő vallásukat, a hivatalokban csak franciául beszéltek 
és kijelentették, hogy a flamandok ezután csak ideig-óráig megtürt emberek, 
mig mindenki francia lesz... 


Palika elfelejtette, hogy uton vagyunk és mozdonyvezetés helyett mel- 
lém ült. Péter nógatott: „És aztán?” 


—  Aztán semmi. A flamandok békés nép, elmentek szépen haza, közép- 
kori házaikba és dolgoztak. Szőttek, fontak és hajókáztak a csatornákon, ten- 
geren és megnyugodtak abban a hitben, hogy Isten, ő akarta, hogy igy le- 
gyen. Minden parancsot teljesitettek és ha zugolódtak is néha a nehéz rende- 
letek miatt, ellenállásra sohase gondoltak, hanem engedelmeskedtek. Meg is 
tanultak jól-rosszul franciául, sőt a nyugalom kedvéért el-eljárogattak még a 
hivatalosan visszaállitott misékre is. 


—  Egyszer azonban megkutyálták magukat. A város uj főbirája, Bra- 
bancon, egy torzonborz katona, akinek fényes-fekete haja volt, — elrendelte, 
hogy holnaptól kezdve mindenki hollóhajat viseljen, különben igy, meg ugy... 


—  No most, — kacagott Palika és Péter kíváncsian toldotta meg: „No 
már most?!” 


—  Bezzeg megmakacsodtak erre a békés polgárok. Anélkül, hogy össze- 
beszéltek volna, elhatározták, hogy vörös hajukból pedig nem engednek, egy 
kurta szálat se feketitenek bé és másnap éppen olyan skárlát szinekben pom- 
páztak a piacon, mint azelőtt. 
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A főbiró toporzékolt. A leggazdagabbakat megbüntette és befesttette a 
hajukat, — de hiába. Harmadnap kiment a templom elé hajvizsgálatra, mi- 
kor a hires feszület előtt egy kicsiny fiut pillantott meg. Lehetett akkora, 
mint Palika, valamivel nagyobb. Hólabdát szorongatott a kezében és mosolyog- 
va nézett majd a szeméig érő, rikitóveres fürtjei alól a marcos-fekete bácsira. 
A főbíró rákiáltott: 


— Neked mért olyan vörös a hajad, te kölyök? 
— Mert apámé is az. 
— Hát apádé hogy mer még vörös lenni? 
—  Hogyne merne, mikor nagyapámé is vörös volt. 
—  Tán még a dédapádé is, te tacskó? 
—  Az kopasz volt, kérem, de vörös parókát viselt. 
—  Vörös parókát? Talán az ördögnek? 
—  Nem, kérem, csak azért, hogy össze ne tévesszék a belgákkal! 
—  Tyüh, az ebugattát, képzelhetitek, gyerekek, hogy dul-fult erre a fő- 


biró bácsi. Kirendelte az összes belgákat a városból és elmasirozott a tenger- 
partra, Seebrüggébe, a kikötővárosba, ahol csónakra szálltak valamennyien. 
Azután kinyittatta a tengerparti zsilipeket és ráeresztette a téli tengert a 
flamand sikságra. Megduzzadtak a csatornák, kilépett és dagadt a viz, már a 
feszület lábát nyaldosta, aztán ellepte a házak tetejét, nemsokára a tornyot 
is, végül ötven méternyi magasban megállt és a szörnyü hidegben megfagyott 
a fölszine. A flamandok egyhelyben maradtak, csak nézték-nézték ezt az ára- 
dást, csudálkoztak is mikor fejük fölött égbolt helyett jégbolt kéklett a ma- 
gasságban. 


—  De, édesapám, — aggódott Pali — nem fulladtak meg a flamandok? 
—  Dehogy, fiacskám, nem isznak azok vizet, csak bort. Szót se szóltak 


erek a vén, ravasz tengerészek, csak folytatták a munkájukat, kiki maga 
mesterségét folytatta, folytatta. Persze, csak hétköznap, mert vasárnap vigan 
lubickoltak föl a jégburáig; a felnőttek, mint busafejü nagyhalak, ráleheltek 
alulról a jégkéregre, a fiatalok szeme meg foszforeszkált a félhomályban. A 
gyermekek forditva, fejjel lefelé csuszkáltak a jégazuron, sisonkáztak és ha 
láttátok volna, milyen tarka élet indult a mélyvizben! Hinár lepte el a köveze- 
tet, polipok uszkáltak az emberek közé, napról-napra uj csudákkal s veszedel- 
mekkel ismerkedett meg a közélet. Mulatságos volt, ahogy a nagyhalak bekap- 
ták a kicsiket. Egy-egy cápát ki kellett kerülni, ujfajta tintahalakat megszok- 
ni. A cethalakért nagy volt a verseny, e mozgó, bőzsiru bankárok spermace- 
tijéből készült a kenőolaj, mellyel puhitották a jégkérget... 


—  Hát a belgák, édesapám, azalatt mit csináltak? — méltatlankodott 
Péter. 


—  Fönt a jégpáncél tetején várták, hogy megtörjenek a flamandok. 
Néztek lefelé a mélybe és bosszankodtak, hogy az északi tengerből itt vörös 
tenger lett, mert annyira viritott odalent a flamandok vörös haja. 


—  Hiába, — mondta ugy márciusban Brabancon főbiró első tanácsadó- 
ja — ezekről viz se mossa le hajuk ősi szinét. 


A főbiró mérgeskedett: 
— Vörös kutya, vörös ló, vörös ember egy se jó! 
A tanácsos helyeselt: 
— Nem is kár értük. Csak az bánt, Kegyelmes Főbiró uram, hogy lent 


felejtettük az átkozott, vöröshaju eretnekek közt a Donatello-féle fafeszüle- 
tet. Ha még azt valahogy kihorgászhatnók, sorsára hagyhatnók aztán a söré- 
nyes flamandokat a szeplőikkel együtt. 


A főbiró bólintott. Parancsára előállt a legügyesebb belga halász, aki 
lyukat vágott a jégen és egy-kettőre fölszigonyozta a templom elől Flandria 
legszebb Krisztus-fáját. Ezernyi belga várta térdrehullva a remek faragott- 
képet s mikor a jégsirból fölszinve került a kereszt, — csak fölorditott rémü- 
létében Brabancon főbiró. 
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Mert a Megváltó flandriai faképe, melyet századokkal azelőtt olasz mü- 
vész faragott, feketére égetett hajjal most halvány-vörös fürtökkel bukott 
napvilágra. A belga nép görnyedezett a csuda láttán és a tavaszi nap abban 
a percben ragyogó-melegen bujt elő az égen. A főbiró pedig lelkében szenve- 
dett rianást. Olvadás és a viz lecsapolása után kihirdettette Brabancon Brüg- 
gében, hogy kiki olyan szinü hajat viseljen, amilyet akar. 


Palika megint fékezett, mintha meg akarná állitani a vonatot. Csiko- 
rogva kérdezte: 


— Voltaképpen milyen szinü is volt a Krisztus haja? 
— Mindig olyan, mint a szenvedőké, az alulmaradottaké! és megsimo- 


gattam a fiuk haját. 


Vihar előtt 
Nőnek a felhők, mint a bánat, 
tolongnak a ködök 
hegyeimnek csipkés taréján, 
bomló fejem fölött. 


Tornyos testük dohogva hajlik 
egyre alább-alább, 
szaguk megérzi és lihegve 
lélegzik a világ. 


Szél nem fuj. Értelmetlen ösztön 
hajtja összébb süket 
csendjükben harapásra készen 
álló tömegüket. 


Észak és dél egyként sötétül, 
egyként kelet s nyugat... 
vigyázz! erdőkbe, barlangokba 
bujj el, rejtsd el magad! 


Valami készül, fenn az égen 
kört-álló farkasok 
fogaihoz hasonló fények 
villámlása ragyog. 


Nőnek a felhők fenevadként 
rázzák szőrös fejök, 
fejem fölött, hegyeim fölött, 
egész Erdély fölött. 


I. S z e m l é r  F e r e n c  
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Molinkó 
Irta: T a b é r y  G é z a  


Orosz ember volt, amint mondotta, szobrász. Swjerzenben lakott, 
Lengyelhonban. Ez a városka közvetlen az orosz-lengyel határfolyam, 
a Nyemen partjára épült. Swjerzenben az oroszok kivonulása után az 
ő hitének papja ugy találta, hogy az emberek közt igen elterjedt az 
istentelenség. Az, hogy templomba nem jártak, még hagyján! De télen 
kiszaggatták, feltüzelték buboskemencéikben a szántóföldek krisztus- 
keresztjeit is! A pogány pusztitás után a pap nagy erővel látott a 
pravoszláv hit feltámasztásához. Ebben a lengyelek is segitettek neki. 
Őt, Molinkó Fedort a pap bizta meg azzal, hogy faragjon egy hatalmas 
Krisztus-feszületet, amit Swjerzenben a temető felé vezető uton nagy 
ünnepélyességgel fognak felállitani az ujjáéledő hit demonstrálására. 


— Olyan feszületet akarok Fedor, — mondta a pap — amelyik a 
mai hitetlen emberek szivéhez szóljon. Olyan szép feszületet, amilyet 
még eddig sem Swjerzenben, de még Varsóban sem láttak az óhitüek! 


Molinkó igaz óhitü iparos volt, egyike azon kevés embernek 
Swjerzenben, akik politikai változásokon keresztül hiven megőrizték 
magukban az Istent. Szigoruan és szószerint alkalmazkodott tehát 
papja szavaihoz. Olyan szép feszületet faragott három és fél méter 
magasságban, amilyet valóban nem láttak sem a swjerzeniek, sem a 
varsóiak s amely csakugyan alkalmas lett volna arra, hogy meglágyitsa 
a hitetleneket. Persze csak akkor, ha a mai emberekben a világnézet 
s a politika nem lett volna több a hiányzó hitnél. 


Ő ugyanis Krisztust egy kisorosz parasztról mintázta. A modell 
rongyos volt, tehát a feszületen ábrázolt Jézus sem volt mezitelen tes- 
tü, — Molinkó amugy is elég szemérmes keresztény volt —, hanem 
rongyos ruhát viselt, buggyos nadrágot derékszijjal, a nadrágkötés fölé 
kicsüngő orosz inggel, de mezitlábasan. Nagyobb eredetiség kedvéért 
ez a swjerzeni Krisztus lapos sapkát hordott a fején, amibe, mint egy 
kócsagtollas forgót, szurta be a mester az élő krisztustöviseket. 


Maga Molinkó, az emberféreg mesélte nekem, tehát igaznak kel- 
lett lenni, hogy a feszület ilyen faragásában semmi gunytevő, istente- 
len szándék nem vezette, sem pedig politika, hanem egyesegyedül papja 
előirásai: — emberekhez szóljon és olyan legyen a feszület, amilyet 
nem látott eddig sem Swjerzen, sem Varsó. S Molinkó annyi áhitattal 
végezte munkáját, oly gyönyörüséggel töltötte el a faragás, hogy azt 
is megmondta a papnak, pénzt nem fogad el munkájáért, hadd járul- 
jon hozzá ő is az istenhit felélesztéséhez szerény tehetségeivel. 


Mégis, amikor elkészült a kereszttel és megtekintésére elhivta a 
papot, az halálrarémülve csapta össze kezeit s ijedtében fekete, hen- 
geralaku fövege is leesett: 


— Szent Mária anyám! Hiszen te bolsevikinek faragtad a Krisz- 
tust, Molinkó fiam! 
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Fedor azt hitte, hogy a pap bolondozik vele, vagy éppen megbo- 
londult. Alázatosan felvette a leesett főveget: 


— Nyugodjék meg, szentatyus, hozok egy pohár vizet. 
Csakhogy a pap ezekután dehogyis mert ottmaradni Molinkó mü- 


helyében. 
—  Hogyne! Hogy megmérgezz, te ördögfajzata, vagy éppen a len- 


gyel rendőrség itt találjon engem ebben a kommunista lebujban! Most 
már megértem, miért ajánlottad ingyen a feszületfaragást. Propagandát 
akarsz csinálni, amiért bizonyára megfizettek odaátról! 


—  Hát igazán olyan vörösnek látszik ez a feszület? Hiszen festék 
se érte, a fája meg egyszerü tölgy! 


—  Az mindegy, — kiáltotta a pap. — De az eszme, az eszme! 
Parasztot keresztrefesziteni? Ki hallott ilyet? Ezt a hazugságot csak 
azok találták ki a lengyelekről, akik a cárt legyilkolták. 


Dühösen bevágta maga után az ajtót s elrohant. 
Magára maradva, Molinkó fejében is derengeni kezdett, hogy a 


kor uralkodó eszmeáramlatai szerint feszülete valóban félremagyaráz- 
ható. Ejnye, hogy erre nem gondolt előbb! Most megvan a baj, mun- 
kája kárbaveszett! Ilyen feszületet legfeljebb odaát becsülnének meg 
Szovjetoroszországban. 


Együgyü ember volt. Hitt müvészetében és ment az elismerés után. 
Ha a szobor a régi világ szemében vétek, — gondolta ostobán, — an- 
nál jobban fognak örvendeni neki odaát. 


Az est leszálltával talyigára rakta Krisztusát s kicipekedett vele a 
Nyemen-partra. Vitt magával egy evezőt s mert a szembenfekvő parti 
városkában, a már orosz területre eső Mogilnóban békekötés előtti 
időkből ismerős volt, ugy gondolta, hogy majd ott ajánlja fel mester- 
müvét az örökkévaló dicsőségére. 


Sikerült is átjutnia még éjfél előtt a tulsó partra, ahol valami öt- 
águ csillagos vörös határőrnél jelentkezett, miután szobrát, amit a 
folyón való átkelésnél kényelmesen használt tutajul, a magas Nyemen- 
part bozótjai között kikötözte, nehogy elsodorja az ár. 


Meglepő fogadtatásban részesült. A vörös csendőr, amikor meg- 
tudta miről van szó, éktelenebb haragra gerjedt, mint odahaza a pap 
S egyszerüen belerugott: 


— Átkozott ellenforradalmár, Denikin-kutya!, — rivalt Molinkó- 
ra. — Kolcsák küldött-e, vagy a vérbajos Vrangel, hogy ezzel a ke- 
resztrefeszitett paraszttal buktasd uj sötétségbe a mi felvilágositott 
Oroszországunkat? 


A szobrásznak szerencséje volt a rugás, amit alfelére kapott. Et- 
től ugyanis annyira megijedt, hogy azonnal kiugrott az őrtanyáról s 
eszeveszetten futott visszafelé. Az átkozódások hátralévő részéből már 
csak futtában hallotta hogy a mai Oroszország nem fesziti meg a pa- 
rasztokat s aki ilyet állit akár jelképesen is, az nem lehet más, csak 
kém és burzsujok propagandistája. 


Néhány szovjetgolyó közben elfütyült a füle mellette s arra kész- 
tette, hogy kissé letérjen eredeti utjáról, mely visszavezetett a bozó- 
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tokhoz, hol a feszület, — egyben csónakja is, — ringott a határfolya- 
mon. Háta mögött nagy lárma keletkezett s bizony órák hosszat kel- 
lett lapulnia a bozótban, mig arra határozta magát, hogy most már 
visszaevez a swjerzeni partra. Szerencsére holdfogyatkozás volt s igy 
visszatérése észrevétlenül kezdődött meg. Számitásából azonban va- 
lamit Molinkó kihagyott: — a sebesen muló időt. 


Körülbelül a folyó közepéig ért, amikor az orosz part felől ké- 
nyelmetlenül pirkadt. Molinkó nyugtalankodni kezdett, hogy a világos- 
ságban könnyen észreveszik, különösen ha a hatalmas feszületen ülve 
nagy célpontot mutat. 


Sok ideje nem volt töprengésre. Fájó szivvel bucsut vett müre- 
mekétől s belevetette magát a Nyemen hullámaiba. Elég jó uszó volt, 
hogy ruhástul is elérje a lengyel partot. De mire Swjerzenben kimászott 
a vizből, a nap kacagva ütötte fel fejét a láthatáron. Molinkó még látta, 
hogy a megfeszitett paraszt-Jézus méltóságteljesen uszik a viz közepén. 


A senki Jézusa, amely, — mégis ugy érezte, — a mindenkié!... 
A szobrász szeretett volna már feltünés nélkül hazasurranni, hogy 


lelke tovább ne sajogjon, lelkéből lelkedzett müve eltünésén. De 
orosz oldalról lövések hangzottak ismét. Ez felriasztotta a lengyeleket 
is. Csődület támadt mindkét parton s a viz közepén uszó Krisztusra 
versenyt lövöldözött a marxizmus és kapitalizmus a diadalmasan fel- 
ragyogó reggeli napban, 


Kalandos 
Irta: T a m á s i  Á r o n  


Az idő még aluszik. Ég helyett köd van, napsugár helyett szakál- 
las levegő és hó helyett megvedlett világ. 


Nevetséges, mintha fázós majom találta volna ki. 
De nem vigasztalóbb a föld sem, amelyről figyelem. Mert kietlen, 


rücskös, patás és keréknyomos. Vad föld. Elfutna, ha látna. 
Különben fapiac egy székely városkában. 
Szolgáló megy keresztül rajta. Két kártyában vizet visz; a dö- 


cögős talajt szidja s a vizet locsogtatja. Ha nem szidná, ugy is locsog- 
tatná. Két inas is feltünik; vállukon vasat visznek hosszu rudban. Ők 
tréfálnak, a rud pedig nevetve hajlong. Az inasok felett varjak repülnek 
nagy családdal. Később egy csepp kutya, és egy nagy kutya megy át 
a fapiacon. A kicsi folyton hátranéz és félve csodálja a nagyot; a nagy, 
őt nem csodálja, hanem szagolja. 


Reggeli élet ez tél elején. 
Nem sok, de néha ez is megszünik s majdnem tanu nélkül som- 


polyog el a köd. 
A helyét a nap sejteti már. Vaksin vajudik, de kitart makacsul és 


végül győzelemre segiti ősereje. Átvágja lassan a bőhamuszin rétet, 
dus fénybe tömörödve közeljön egészen és ontani kezdi magát. 


A székelyek a tüzifát kezdik ontani. 
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Vásáros nap lévén, sokan gyuródnak a szomszédos falvakból befelé. 
Itt-ott csomóban jönnek hosszudereku szekerükkel, máshol egyenként 
döcögnek, mint a koldus. 


A fapiac már jócskán telivan, amikor megérkezik Nagy János is, 
kinek mellékneve Kalandos. Két lovacskával hozta a fát. Fürge tömzsi 
lovak az övé és szerfelett gyapjasak, mint a berbécs. Véle van a fia 
is, Vilmos. Fent ül egy zsákon a fa tetején és kedvvel lovadzik. Maga 
a szekér megett jön. Hetykefülü törpe ember, de egy tornyos kucsmá- 
val kitódta magát s igy jóközepesnek látszik. Kezeit csórén lógatja a 
zuzmarás hidegben, ámbár a posztókeztyük, egy nyakbavetett spár- 
gán, ott harangoznak az oldala mellett 


Természete vérmes. 
Különc is egy kicsikét. 
A szekerével nem vegyül a többi közé, hanem külön állitja egye- 


dül. Aztán nyugodtan széjjelnéz a földön és a levegőben, majd szembe- 
fordul a többi szekerekkel és a térdéhez suppantja néhányszor o kucs- 
mát. Az emberek köszönést vélnek ebben és átszólnak neki: 


—  Aggyon az Isten. Kalandos! 
—  Fogadjad te! — szól rá Kalandos a sapkájára és felteszi rög- 


tön. S aztán, mialatt Vilmos bétakarja a lovakat s szénát vet nekik, 
szivarat sirit lassan s átballag a cimborákhoz, akik éppen a háboruról 
beszélgetnek. 


—  Hát maga vót-e csatában, Jánosbá? — kérdi tőle az egyik. 
—  Én igen vajeccer — feleli Kalandos és átmutat Vilmos felé: — 


Ez a fiam is abból kifolyólag született. 
Félreértik a szót és nevetnek rajta. De éppen megérkezik egy ur 


a téglagyártól és nézni kezdi a fákat. Megvesz öt szekérrel és elhajtja. 
Kalandos nincs közöttük. 
Tiz perc mulva egy nagymagos, egészséges vendéglős ügyelgeti 


a fákat. Nagynehezen megvesz öt szekérrel az is és elhajtja. 
De Kalandos nincs közöttük. 
Időteltével valami iskolától is megjelenik egy szigoru tanár. Tisz- 


telettudóan és ügyetlenül alkudozik. Végre feljegyzi nyolc embernek a 
nevét és a lerakódás helyét is megmondja nekik. 


És Kalandos ismét nincs közöttük. 
— Ma csupa vak veszen fát — jegyzi meg és forr. Ujra szivarat 


sirit és taszigálja fején a sapkát. 
—  Szinte megvevék a fáját, Jánosbá! — hergeli valamelyik. 
Az öreg nem pattan fel. 
—  Hadd érjék... — feleli könnyedén. 
—  Hát nem eladni hozta? 
— Minden megeshetik. 
Éppen egy sánta, iparosféle ember közeledik feléjük. Egyenesen a 


Kalandos szekeréhez büllög s botjával kopogtatni kezdi a fát. Vilmos 
nagy örömmel szól az apjának átal: 


— Édesapám, kérik a fát! 
— Ki kéri? — szólal meg az iparos. 
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— Hát maga nem azért kopogtassa? 
—  Én nem. 
—  Hát? 
— Csak. 
Kalandos arrafordulva, egyhelyből nézi a dolgot. 
—  Az urnak nem eladó! — szól oda végre. 
A sánta odajön és duzzogni látszik. 
— Ingyen se kéne — mondja. 
—  Hát akkor mér’ tapogassa? 
—  Szórakozásból. 
— Szórakozze’ olyan fa mellett, amelyik a tövin van. 
— Né-né, beh bölcs! — mondja a városi. Ebben a nagy sapkában 


mind fej van ugy-é? — emeli fel a botját és egy ügyes mozdulattal le- 
taszitja a Kalandos fejéről a kucsmát. De meg is szöki magát abban a 
pillanatban szaladni kezd. 


Vinnyogva, csorbán szalad. Valahonnét egy kutya is eléugrik s üző- 
beveszi. 


Mindenki nevet. 
Maga Kalandos is tréfának minősiti a dolgot s csak annyit jegyez 


meg, felemelvén a sapkát: 
— Játszi vevő vót. 
Vilmos is ugy élvezi a dolgot, hogy nem tud megmaradni egyedül, 


hanem átjön és egy nagy hős képében igy szól: 
— Máccor az ilyen vevőt nem a kutya fogja meg, hanem mi. 


Ugy-é édesapám? 
Apai intelemmel válaszol Kalandos: 
— Ne dolgozzál a kutya ellen, hanem eredj vissza a szekérhez. 
— Ugysem jönnek a vevők, édesapám! 
— Eredj, ne tudj annyit! Hadd lássák, hogy személy van mellette, 


akkor inkább jönnek. 
S csakugyan igaza van öregnek, mert alig megy vissza Vilmos, 


mingyárt jön egy bőrkötényes ember. 
— Mennyi ez a fa? — kérdi. 
Felelet helyett átszól megint Vilmos örömteli hangon: 
—  Kérik a fát, édesapám! 
—  Hadd el, hadd kérjek. 
A bőrkötényes látván a helyzetet, átjön Kalandoshoz. 
— Mennyi az a fa, bácsi? — kérdi. 
— Egy szekérrel raktam volt — mondja az öreg. 
— Én azt látom, de az ára mennyi? 
— Ahhozmérten, amilyen a fa. 
A vevő türelmét veszti és egy másik gazdával kezd alkudozni. Ka- 


landos nem bánja, mert olyan természetü ő, hogy szereti végigcsiklan- 
dozni a napot. Jön is ebédidőig még kettő, de azokat is elereszti. 


Már nem is maradnak eladók, csak valami tizen. S a vételár is so- 
kat hanyatlik. De négy óra körül, amikor az urak már kiheverték ma- 
gukat, megélénkül ismét a forgalom. Egymásután öten is feltünnek ve- 
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vő szándékkal, sőt ketten Kalandostól kérik elsőizben a fát. Ő azonban 
kifigurázza és elveszti ezeket is. 


Mire hat óra eljön, egyedül marad az egész fapiacon. 
Egyideig vár és leskelődik, majd egy hirtelen gondolattal igy szól 


a fiához: 
— Lám, tégy ugy, mintha meg akarnád venni a fát! 
Vilmos eltávolodik a szekértől egy kicsikét, aztán megfordul és 


jöni kezd visszafelé. Látszik az arcán, hogy küzdik a nevetéssel, de azért 
körüljárja a szekeret és megkérdi nagyosan: 


— Hát osztán mennyiért adja ezt a fát édesapám? 
—  Nem helyes! — rázza Kalandos az ujját, — mert hogy a sujba 


lehetnék én édesapád, ha te ugy jösz hozzám, mint egy vevő? 
—  Az is igaz — ismeri be Vilmos és visszamegy ujra. Komoly 


magatartást vesz és ugy jön: 
— Jó napot kivánok — kezdi. 
—  Aggyon az Isten — fogadja az öreg. 
— Mit tetszik kérni ezért a fáért? — folytatja Vilmos. 
—  Kétszáz. 
— Az sok egy kicsit! 
—  Sok a nyavalyát! Egy ekkora szekér fáért? 
—  Elég jól meg van rakva — ismeri el Vilmos, — de a közepiben 


csutakok vannak s revesek. 
Kalandos barátságtalanul kérdi: 
— Hát azt honnét tudja? 
— Én onnét, hogy együtt raktuk vót! — feleli Vilmos. 
Erre az öreg is elkacagja magát és a játéknak végét veti. Aztán 


ketten két keréknek az agyára ülnek és várnak. 
Már szürkül. 
Már esteledik. 
S vevőknek hire sincs. 
Kalandos forr s pusmog. Az arca fintorog. Aztán egyszerre és hir- 


telenül feláll, a szekeret megbontja és a piac közepére kezdi rakásra 
rakni a fát. Amikor készen van ezzel, odaszól a fiának: 


— Hozz egy öl szénát, hamar! 
Amikor elhozza Vilmos, a rakás alá téteti véle, maga pedig gyu- 


lát lobbant és alájagyujt. Aztán ostort vesz a kezébe és felül szépen 
a rakás tetejébe. 


— Szaladj az utca felé! — rendeli el Vilmosnak rögtön. — És 
kiabáljad, hogy sül egy ember, sül egy ember! 


Vilmos megszöki magát és orditani kezdi: 
— Sül egy ember! Sül egy ember! 
A füst gyuródni kezd felfelé. Az öreg tikácsol a füstbokorban, majd 


leugrik egyszerre, hogy friss levegőt gyüjtsön. Megszitja a tüzet és 
lesi, hogy nem érkezik-e csodalátni valaki. 


A láng átkuszik a szénáról a fára és eloszlik a füst. 
Három szaladó ember körvonala látszik. 
Kalandos felhág a rakás tetejébe megint és elhelyezkedik ottan. A 
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lábait felhuzza az álla alá, a fejét a válla közé rejti és ugy kucorog 
tornyos sapkájában, mint egy vigyori manó. 


— Maga megbolondult bácsi?! — kiált rá az egyik megérkezett 
csodalátó. 


— Éppen, hogy nem! — feleli Kalandos és suhogtatja az ostort, ne- 
hogy le merje valaki huzni. 


Ujabb csodalátók csődülnek oda és kiabálnak az öreg felé: 
— Szálljon le bácsi! 
— Ma nyersen nem! — feleli Kalandos. 
—  Hát meg akar sülni? 
—  Én meg! 
A rakás négy oldalán már kuszik is fel a láng. 
— Fát vegyenek! — kiáltja az öreg, mint a bolond. 
A nők sikongani kezdenek és térdreállva kérik, hogy szállna le, de 


Kalandos igy felel nekik: 
—  Vagy eladom a fát, vagy meghalok! 
—  Megvesszük! — ajánlkoznak többen is. 
— Össze kell adni a pénzt! — kiáltja valaki. 
Egy ur rögtön megajánl száz lejt, s egy másik is meg százat. Gyül 


a pénz szaporán, de a láng is süti már Kalandost, hogy alig birja. 
— Négyszáz elég-e? — kérdi egy ur. 
Az öreg leugrik és elveszi tőle a négyszázat. 
— Elég, mert immár csipett — mondja nevetve, aztán szólitja Vil- 


most, felülnek ketten a szekérre és elindulnak. 
Az emberek is megenyhülve nézik a lobogó tüzet, amely kivilágit- 


ja az egész fapiacot, miképpen a ritka öröm. 
Aztán ők is elszélednek lassan. 
Csak az inségesek és a koldusok maradnak ott; derülten melegsze- 


nek az ingyen tüznél és tiszta szivből dicsérik az Urat. 


Mindenféle jegyzetek 
Irta: T o m c s a  S á n d o r  


Drasztikus gyógyszer 


A fehérfőkötős titkárnő nesztelenül eltünt a rendelő ajtajában, majd 
néhány pillanat mulva kitárta azt: 


— Kérem a következő panaszost. — A „panaszos” szót a pro- 
fesszor egyenes utasitására használta, aki nem engedte, hogy a pá- 
cienseket, akiket a különleges környezet ugy is nyom, még a „beteg” 
állapothatározóval is terheljék. Hogy a páciensek inkább valami köz- 
hivatalban érezzék magukat közügyi panaszosokként, mint a világhirü 
ideggyógyász nikkel- és üvegrendelőjében, ahol olyan kényes, teljesen 
személyi, borzongatós kérdésekről lesz szo, mint élet, halál. 


A kis, kopasz panaszos buzgó mozdulatokkal lerángatta magáról 
bágyadt felöltőjét és belépett a rendelőbe, mely valószinütlenül világos 
volt és szagtalan. 
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A professzor egy könyvekkel és iratokkal megrakott asztalon tett- 
vett, nem véve tudomást róla. Bizonyára — gondolta — pihen a két 
„eset” között. Tényleg, néhány pillanat mulva rápillantott és friss moz- 
dulattal hellyel kinálta meg, vele szemközt: 


— Na, barátom, mivel szolgálhatok? — És mosolygott, bár mindez: 
mosoly és elvonatkoztatott hang, kissé tulzásnak látszott. 


— Tanár ur kérem — kezdte a panaszos —, egy idő óta sajnálatos 
és — itt szinte szemérmesen sütötte le szemeit — azt hiszem végze- 
tes tüneteket észlelek magamon. — E szabatos és elég folyékonyan el- 
mondott mondat után — melyet utközben fogalmazott meg — elakadt. 


— Hány éves? — segitette ki a professzor. 
— Negyvenöt. 
— Családja van? 
— Igen. Feleség és három gyerek. 
— Na, kérem — tette össze ujjhegyeit a tanár —, szépen, nyugod- 


tan és őszintén, főleg őszintén, mondjon el mindent. 
A panaszos mély lélegzetet vett és bizonytalan mozdulatok kisére- 


tében elkezdte: 
— Kérem tanár ur, egy idő óta egész különös félelemérzet lett urrá 


rajtam. Ilyen lehet a halálfélelem: na, most, jaj, most, ebben a pillanat- 
ban. És a pillanat elmulik, de jön a másik, tizedik, ezredik egymásután. 
Nincs egy perc nyugtom, lázit, fojtogat és nem törhetek ki, nem üvölt- 
hetek fel, iszonyu erőfeszitéssel józannak, higgadtnak kell maradnom, 
mert ha egyszer átadnám magam a hangulatnak, ez végzetes és ször- 
nyü következményekkel járna. Ez a kinzó szorongás különösen otthon 
gyötör ezért, ha csak tehetem, elrohanok hazulról és inkább egyedül 
kódorgok a városban. De amikor befordulok az utcába, már a belei- 
met hasogatja a rémület és a küszöbön a hideg verejték patakzik rólam. 
És akkor férfihez illően, nyugodtan és szilárdan kell belépnem és lát- 
szólag felkészülve, magától értetődve és megértéssel kell várnom azt a 
pillanatot... — A panaszos fáradtan és egy reménytelen mozdulattal 
dőlt hátra. 


— Melyik pillanatot? — huzta székét közelebb a professzor. 
— Azt, — rángatózott a panaszos jobb arca —, amikor a felesé- 


gem pénzt kér. 
— Á — szállt el az orvos ajkáról egy kis megértő, könnyü mo- 


soly kiséretében. 
A panaszos ezt észrevette és hevesen gesztikulált: 
— A tanár ur félre ért, a tanár ur nem ért meg — kapkodta a 


szavakat. — Itt nem a szegénységről van szó, a nélkülözésből folyó 
idegösszeroppanásról. A nyomoruságot, amelyben élünk, már hidegen 
és józanon, bizonyos szakértelemmel, sőt mügonddal állapitom meg, 
figyelem kihatásaiban és mérem le következményeiben. Ó, ez attól tel- 
jesen független folyamat és lelkiállapot. Aminek én az áldozata leszek, 
az egy különálló, elvonatkoztatott hangtani történés, visszatérő moz- 
zanat. A feleségem megértő és türelmes. Egy szent. De pénzt kér. Hi- 
szen ez természetes is: gyerekek, gyomor, háztartás. És értse meg, nagy, 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


216 


tudós tanár ur és segitsen rajtam, mert megbolondulok: engem nem az 
kinoz, hogy nem tudok adni, én már immunis lettem a krizis rothasztó, 
iszonyatos epidémiáival szemben, én már röhögöm, ha a gyerekeim 
éheznek, ha a feleségem gyógyszer hiányában ugy vinnyog, mint egy 
beteg állat, én már olyan bölcs és romlott lettem, hogy a magam leal- 
jasitó nyomoruságát olyan magasztos kárörömmel szemlélem, mintha 
egy felebarátomról lenne szó, de értse meg: nem birom, nem birom azt 
a mondatot, amellyel pénzt kér, nem birom, tisztán nyelvtanilag nem bi- 
rom, önmagában és függetlenül nem birom. Tizenkét éve hallom, 
hogy pénzt kér, de csak most egy éve hallottam meg. És azóta po- 
kol az életem. Nem a nyomor öl meg uram, hanem ez a szózat, ez 
a hangzat, ez a refrén, nem győzöm eleget hangoztatni: függetlenül 
a helyzetünktől, önmagában, visszatéréseiben. Megfeszitett idegekkel, 
görcstől merev izmokkal, pattanásig éber eszmélettel, rémülten, riadtan 
járok, ülök, fekszem: most, most fogom hallani! 


A panaszos fáradtan, lihegve ejtette le karjait. Aztán alázatosan, 
könyörögve suttogta: 


— Segitsen rajtam, tanát ur... 
A professzor felállt, elgondolkozva simogatta szakállát. Majd igy 


adta meg az utasitást: 
— Mindenesetre legjobb lenne, ha minden esetben pénzt nyujt- 


hatna át feleségének. De ha már ezt nem lehet, vegyen két csipetnyi 
vattát, csináljon abból két kis gomolyagot és jól, gondosan tömje be 
azokkal füleit. 


Ezzel egy tehetetlen mozdulat után intett a titkárnőnek, aki bebo- 
csátotta a következő panaszost. 


A „nagy ökölcsapás” 


Igen tisztelt Amerikai Rendező Uram! Tegnap este csendes, de ben- 
sőséges és ugy Amerika filmiparára, mint a magam anyagi és szellemi 
teherbiróképességére nézve egyaránt hizelgő jubileumot ültem. Egy 
mennyiséget ünnepeltem szelid benső fénnyel és mindössze annyi külső 
pompával, hogy ötér’ savanyut szopogattam, mert nem szeretem a kü- 
lönvonatokat, a zajos felvonulásokat és a fárasztó szónoklatokat. Hát 
csak szopogattam a savanykásat, — ami sokkal kellemesebb, mint hal- 
lani, hogy valaki szopogat —, mialatt a vásznon a kegyedék egyik 
filmremeke rohant feltaróztathatatlanul a kifejlet felé. A film rohant, 
amerikai tempóban és én ünnepeltem, a századikat, amelyet én láttam. 
Száz amerikai filmet végignézni részemről nem az amerikai filmszellem- 
mel tulzott imádata, inkább kényszer, ráutalás és az amerikai filmelhe- 
lyező szervezet diadala. De mégis egy szám, állomás, öröm és ünnep, 
ami megér akár tizért is savanyut, de az már tulzsufolt program lenne. 
Száz amerikai film van a hátam mögött, szerepel a multamban, száz 
amerikai film kisért, zsong és dübörög életemben és tudom, hogy én 
már megettem amerikai filmjeim javát. Én már az amerikai filmipar 
számára kivénhedt mozilátogató vagyok, tul a százon, aki már csak 
akkor megy moziba, ha megengedi a podagrája és a gyomra, amely bi- 
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zony százon tul már nem veszi ugy be azokat a fogásokat, melyeket 
kegyedék sütnek ki és az amerikai film tálal fel. Persze, nem kivánom, 
nem is kivánhatom, hogy ön eme mozilátogatói jubileumomból nagy 
dolgot csináljon, felverje az amerikai sajtót, felvonultassa az amerikai 
flottát, vagy az amerikai görltenyészet egy példányával személyesen 
tolmácsoltassa az amerikai filmgyárak szerencsekivánatait De a száz 
film, ugyis mint részvényest, ugyis, mint tisztes, hosszu ősz filmtekercsü 
szakértőt feljogosit arra, hogy ünnepi mámoromban is szóvátegyek 
valamit 


Uram, az általam látott száz amerikai film, az amerikai élet, szel- 
lem, szerelem, erkölcs, üzlet, vallás, remény, szándék, tudomány és mü- 
vészet minden pontjáról ad kóstolót, vagy áttekintő képet De ve- 
gye az a film akárhonnan a tárgyát, játszódjék le akármilyen környe- 
zetben, minden általam látott amerikai filmnek volt egy azonos, visz- 
szatérő mozzanata, még pedig a „nagy ökölcsapás” idillje. Ez abban 
áll, hogy a filmben valahol, valaki, valamiért ugy vágja állon a má- 
sikat, hogy az az eget is prosperitynek látja. Rendben van, ó hogyne: 
mi nem-amerikaiak is ismerünk és elfogadunk sok helyzetet, amiből 
nincs más kiut, mint egy jól irányzott ökölcsapás. De kissé az ame- 
rikai rendezők tulbuzgóságának és az amerikai izlés rajongásának tart- 
juk, hogy száz film közül egyetlen egyből sem maradhatott ki a zuhanó 
ököl. Egy kicsit szomoru, hogy az ökölcsapásokkal még mindig ugy 
számol az amerikai szellem, mint a siker és a hatás egyik legcélraveze- 
tőbb eszközével. Részben, hogy legrövidebb uton töri el az állcsontot, 
részben, hogy táplálja azt a közhangulatot, melyik igy rikkant fel a né- 
zőtéren: „ez már igen, a zannya kesergőjét, ide eljövünk máskor is!” 
Talán egyenesen röhögés, hogy az „európai emberirtó vállalat” kitü- 
nően sikerült üzemü főpróbájának szomszédságából nehézményezünk 
olyan szüzi leányálmot, mint amilyen — aránylag — egy ökölcsapás, 
de ki kiváncsi filmnél az életre, melyet legkönnyebben és legteljeseb- 
ben az ököl juttat az eszünkbe. A film legyen egy varázslat, melyben 
az ököl megáll a levegőben. És ha már le is sujt, az legyen büntetés, 
megtorlás, végső kétségbeesés, elrettentő példa, de ne — mint önök- 
nél — propaganda, kultusz, idegenforgalmi akció. Nekem már való- 
ságos idegzavaraim támadnak, ha beülök egy amerikai filmhez. Di- 
deregve várom az ökölcsapást, mely még mindig megérkezett „total 
plan”-ban, vagy mellesleg. És nem tudok teljes odaadással gyönyör- 
ködni a Dorothy-k és a Lya-k és a többi édes amerikai filmszinész- 
nők müvészetében, hogy teszem: kicsüngve a repülőgépből, csókolóz- 
nak a Ralph-okkal és Richard-okkal. 


Hát már csak ezért is. 


A tubarózsa-illafu férfi 


Az ember lassan rájön, hogy tényleg, nem hisz senkinek és sem- 
minek. Ez a szomoru megállapitás részben hagyományként száll nem- 
zedékről nemzedékre, részben személyes tapasztalatokon alapszik. 
Alig van már az embernek szerve — hogy felebarátainkról ne is be- 
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széljünk — amelyről ne derülne ki, hogy notórius hazug. Például a 
szem. A szem lát egy lelkes, önzetlen politikust és kiderül... A szem 
érzékel egy szende hajadont és kiderül... A szem közvetit egy nagy, 
boldog országot és kiderül.. Hogy a fülről, vagy a tapintásról ne is 
beszéljünk. Igazán elkeseritő. Még legjobban szaglásomban biztam. És 
őszintén elszomorodtam, mikor elmentem egy ur mellett. Nem, nem, az 
lehetetlen — mondottam — már az orrának se higyjen az ember. Mert 
az illető urnak harsogó, félreérthetetlen, szinte kézzel fogható tuba- 
rózsa illata volt. De nem, nemcsak az orrom lehet ilyen kificamodott, 
eltévelyedett, ilyen izléstelen hazug, hogy egy ilyen komoly urtól, va- 
lami egész halvány orosz kölni helyett efféle rikitó, rikoltó, félvilági, 
szajha illatot pletykál. 


Aztán tiz orr egybehangzóan vallott. Semmi kétség. Itt valami 
szerencsétlenség történt, egy elemi csapás, vagy valami végzetes testi 
hiba: itt egy urnak tubarózsa illata van. Úgymint: vészes vérszegény- 
ség, gümőkor, idegsorvadás. Istenem, vajjon örökölte, vagy ugy csa- 
pott rá a nemezis váratlanul, orvul. 


Vajjon fellángol-e olykor-olykor benne a remény és még gyógy- 
kezelteti magát, avagy belezuhant a teljes nemtörődömségbe és már 
csak igy, illatosan vonszolja végig magát hátralévő napjain. Mert olyan 
illatos, hogy már nem sok lehet neki hátra. 


Istenem, vajjon hogy viseli a csapást? Átkozza-e az eget, vagy 
alázatosan meghajtja fejét a sorsrendelése előtt, hogy igy kell éljen, 
ilyen reménytelenül, illatosan. 


Rázza-e tehetetlen, marcangoló férfi sirás, vagy bánatával elme- 
nekült a filozófia, a vallás, a befelé-élés hüs enyhületébe? 


Szegény, szegény... 
Mert azt nem hiszem, nem hihetem el, hogy reggel, vagy délben, 


vagy este, mikor indul el hazulról, előre megfontolt szándékkal, értelme 
és érzéke teljes birtokában, előveszi a parfőm-szórót, csövét mellének 
irányozza és önkezével követi el végzetes tettét... nem, nem, ne is 
tessék mondani. 


A gond 


Az illatszertárba, mely finomkodva, kényeskedve áll egy marcona 
vaskereskedés és egy tenyeres-talpas, maszatos füszerüzlet közt, belép 
két hölgyecske. Két süldőlány, bakfis, duzzadó formáikon repedezik a 
leányka-ruha. Az ajtóban megvárják egymást, egyszerre mennek a 
pulthoz. 


—  Kölnit — mondják szemérmesen, mert a kölni egy kicsit nya- 
kat, vállat, mellet, fürdőszobát jelent. Hát egy kicsit zavarban vannak, 
de ez hamar elosztja a segéd ur kizárólagos szakszerüsége. 


—  Milyen parancsolnak? — kérdi szenvtelenül, bár feltétlen elő- 
zékenyen. 


A két hölgyecske összenéz. Hogy milyent? Istenem, valami fi- 
nomat. Valami egyénit és mégis diszkrétet, választékosat. Valami olyant, 
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hogy az emberek mosolyogjanak és bólogassanak, ha érzik. Talán 
olyant, ami zenéből és napsugárból van párolva és az angyalok lehe- 
letével van édesitve. Olyant, amelynek illata elér addig a magas, szőke 
fiuig, akit a moziban láttak. Kölnit — mondják bizonytalanul. 


A segéd ur finoman, bánatosan azt mondja „igen” és a hölgyecs- 
kék segitségére siet. Kisebb-nagyobb üvegeket szed le a polcokról, 
szögletes, gömbölyü, különös alaku, szines üvegeket, piros, fekete, 
arany cimkékkel. Sorba rakja ezeket a pulton, egy nikli csövecskét tol 
le a gyomrukba és próbaillatot fuj a kisasszonykákra. Ez kötelessége, 
a főnöke kivánja. És a segéd ur fujja duzzadt arccal az illatokat. Duz- 
zadó arccal, dagadó nyakkal, kelletlenül és feszélyezetten fujja a tün- 
déri illatokat, mert tudja, hogy „nem előnyös” neki ez a duzzadó két 
pofa, mely közt elvesz kis, tömpe orra. Két ilyen csinos lánnyal szem- 
ben, ilyen kirepedő ábrázattal. Le is süti szemeit minden fuvás után, 
mikor kis sóhajjal bemondja a cimet: „sátnoár”, „óceánblő”, „ru- 
zsenoár”... 


És a kisasszonykák táguló, remegő cimpákkal beleszippantanak 
az illatfelhőbe, összenéznek és felvonják a vállukat: 


— Mit szólsz hozzá? 
—  Én nem is tudom, kérlek — bizonytalankodik a másik —, ez 


talán tul erős... 
A segéd ur sóhajt és enyhébbeket, lágyabbakat, gyengébbeket fuj. 


Már nem is kérdi, csak veszi a másik üveget. Mint egy mártir, aki tud- 
ja, hogy belepusztul, de azért felemelt fejjel fuj. 


A kisasszonykák nem tudnak dönteni. Sok közül a legnehezebb 
választani. Gyötrődnek, fuldokolnak az illat-tengerben. 


De kedvesek ebben a tétovázásukban, ebben a gyötrő gondjuk- 
ban, a „lila orogona” és a „sárga rózsa” közt. Vagy talán mégis a „sát- 
noár”-t? Az olyan jól hangzik. 


És mivel már nem tudunk buta vonatkozások, ijesztő eszmetársi- 
tások, rémisztő párhuzamok nélkül élni, gondolkozni, figyelni, gyö- 
nyörködni, arra gondolok, hogy valamelyik német, vagy belga fegy- 
vergyárban most éppen igy bizonytalankodik egy bizottság. Két oldalt, 
a fal mellett a „kollekció” és közbül a töprengő bizottság. Mit vegye- 
nek? Melyikből szerezzék be a szükségletet? Inkább hajóágyut, vagy 
mégis fürgébb hegyi-ütegeket? Hét milliméterest? Husz hüvelykest? 
Gépfegyvert? Golyószórót? Sátnoárt? Sárga rózsát? A fene egye meg, 
az ember igazán nem tud dönteni. 


Azaz, hogy na, végre! 
Az egyik hölgyecske rámutat egy lila üvegre: 
—  Ebből öt dekát... Milyen is ez, kérem ? 
—  Orgona — üti össze bokáját a segéd — de garantált és tar- 


tós illat. 


És ugyanakkor talán egy csontos kéz lendül valami különös for- 
máju tárgy felé: 
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— És ez? 
—  Ez — feleli a szolgálatkész hang —, a legujabb keverék: cián 


és klór. Garantált és tartós. Ötven bomba ebből elég tiz bisz tizenkét- 
ezer embernek. Mennyivel szabad szolgálnunk? 


—  Na, ugye... hiszen tulajdonképpen... mégis egy olyan 
hetvenötezer darabot... 


Öt deka orgona-illat és hatvanötezer gázbomba: ez a mai élet 
arányszáma. 


Pro domo: 


A meghirdetett tartalomjegyzékben fel volt tüntetve (IV. rész. 28.) Dá- 
niel Antal: Kisebbségi vonatkozásu kulturális törvények és rendeletek c. 
tanulmánya is. A szerző a tanulmányt idejében el is készitette és benyujtotta. 
Miután az előző tanulmányok jelentékenyen meghaladták a tervezetben meg- 
állapitott terjedelmet és mivel azok megröviditése teljességük és értékességük 
rovására ment volna, másrészt pedig, miután az Évkönyv előre megállapitott 
oldalszáma nem volt szaporitható, mert az ehez szükséges különleges papir a 
gyárnál csak négy hét mulva állott volna rendelkezésre. Dániel Antal kitünően 
megirt és rendkivül érdekes és tanulságos tanulmányát, nemkülönben Szent- 
imrei Jenő: Az erdélyi magyar kisebbségi politika története c. írását, Ka- 
kassy Endre és Kiss Jenő szépirodalmi irásait legnagyobb sajnálatunkra kény- 
telenek voltunk kihagyni és azokat jövő évi Évkönyvünkben fogjuk közre- 
adni. Ezuton kérjük ugy az olvasók, mint a szerzők szives elnézését. 


Az Erdélyi Sajtóvállalat (Kahána B.) Braşov, nyomása és kiadása. 
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Az erdélyi magyar zenei élet 


Irta: L a k a t o s  I s t v á n  


A magyar zene történetének kialakulásában az erdélyieknek min- 
dig fontos, sőt nem egyszer példamutató szerepük volt. Az első nyom- 
tatott melódiákat Tinódi C r o n i c a -jában találjuk, melyet Kolozsvárt 
adnak ki 1554-ben, de akkoriban jelenik meg a Hofgraeff énekes könyve 
is, talán egy évvel előbb. Honterusz János brassói szász reformátornak 
iskolai énekes gyüjteménye hangjegyekkel 1548-ban itt lát napvilágot. 
Az erdélyi reformáció értékes dallam kincsének gyüjteménye is 
1751-ben nyomtatódik kolozsvári nyomdában. Az első nemzetközileg 
elismert hangszeres előadómüvész és zeneszerző Bakfark Bálint, aki 
1507-ben született Brassóban, Szapolyai János erdélyi vajda udvarából 
indul el a nagyvilágba, hogy lantmüvészetét az akkori müvelt világgal 
elismertesse. A zenei nevelés később a nyugatról beszivárgott mesterek 
kezébe kerül, akiket minden jelentősebb erdélyi városban megtalálunk. 
A XVIII. század közepén már a nagy Bach tanitványaival találkozunk 
az erdélyi szász vidékeken. A főnemesek és főpapok azok, akik az első 
zenekarokat alakitják. Igaz, hogy ezek tánchoz és étkezésekhez szol- 
gáltatják a zenét. Hangszereik a zongora őse: a virginal, továbbá he- 
gedü, cimbalom, duda, lant, trombita és sipok. Az első erdélyi zene- 
tudós, gyüjtő és dallamjegyző Kájoni János, csiki Ferencrendi szer- 
zetes volt (1629—1687), aki világi énekeket is feljegyzett az organo- 
tabulaturák kottázásai módján. A Kájoni kodexben találjuk az első le- 
jegyzett román dallamokat is. A kollégiumi énekkaroknak szánt első 
dallamgyüjtemények között jelentős szerep jut a kolozsvári és nagy- 
enyedi Melodiáriumoknak is, melyekben igen kezdetleges jegyzési mó- 
don örökitettek meg köszöntőket, temetési énekeket és kuruckori dal- 
lamokat. A városokban mutatkozó zenei szükséglet kielégitésére né- 
met, főképpen bécsi és cseh mesterek jöttek be, akiknek kezében van 
nemcsak a zenei nevelés, de a zenei izlés irányitása is. 


A XIX. század a nemzeti öntudat megujhodása jegyében indul és 
zárul. Az idegen hangu zene mintájára óhajtott magyaros muzsika 
iránti szükséglet teremtette meg az ugynevezett toborzó zenét, melynek 
német-olaszos eredete nem kétséges. Ennek a muzsikának a bővitett 
másodlépés adott különleges magyaros szint. Mikor a toborzó divatba 
jött és elterjedt, azt hitték, hogy ennek zenei nyelve ősi eredetü. Első 
terjesztői tánczenészek voltak. Ebből az irányból alakul ki a romantikus 
zenei müzene. A toborzó zene egyik legjelentékenyebb hegedümestere 
Lavotta János 1802—1804 között a kolozsvári szinháznak volt or- 
chestrum direktora. Az erdélyi városokban élő idegen muzsikusok és 
zeneszerzők a toborzó irályának jegyében magyarosodnak. Ezt a mu- 
zsikát játsszák és ennek modorában szereznek zenét Erre a magyar 
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romantikus muzsikára figyel fel a külföld, ez a verbunkós ihleti meg az 
erdélyben is hangversenyező Brahmsot, Joachimot, Lisztet, Reményit, 
a váradi káptalan karmestereit, Dittersdorfot és Haydn Mihályt, a nagy 
Józsefnek öccsét is. Ezen muzsika jegyében születik meg az első na- 
gyobb magyar dalmü, melyet Rusitska József enyedi és kolozsvári ka- 
tona, majd szinházi karmester ir meg: a „Béla futása”. A müvet 
1822-ben mutatják be Kolozsváron. A nemzeti verbunkos romantika 
betetézője Erkel Ferenc is. Kolozsvárt élt 1830—1836 között, ahol 
zongorázni tanitott és szinházi karmester volt. Kartársai közül je- 
lentősebbek: Bognár Ignác operaénekes és később rendező, a kolozs- 
vári nemzeti szinháznál, Böhm Gusztáv, volt aradi karmester, Huber 
Károly (Hubay Jenő apja), aki Aradon a konzervatóriumban végezte 
tanulmányait és aki későbben az első magyar hegedüiskolát irta. A 
nagy lendülettel virágzásnak induló müdalnak szerzői közül itt ta- 
láljuk: Egressy Bénit, a Juhász legény, szegény juhász legény cimü 
dal szerzőjét, aki 1834-től Kolozsvárt szinészkedik. Egyik legnépsze- 
rübb müdalköltőnk Serly Lajos Brassóban és Kolozsvárt karmesterke- 
dett, ő a szerzője „A csókon szerzett vőlegény” c. operettnek és szá- 
mos ismert müdalnak. 


Az első zeneiskola is Kolozsváron kezdi meg müködését 1819-ben, 
ezt követik zeneiskolák Aradon, Temesváron, Marosvásárhelyen, Szat- 
máron. A kolozsvári zenekonzervatóriumban járó növendékek közül 
került ki Bartalis István zenetörténész is, irásai igen jelentősek zene- 
történelmünk szempontjából. Egyik legértékesebb zeneirója volt Barta- 
lis az első magyarnyelvü zenei folyóiratnak, a Zenészeti Lapoknak. 


A XIX. század végén a nemzeti romantika zeneszerzői magyaros 
szerzeményeiket nyugati zeneszerzők hatása alatt irják meg. Schumann, 
Mendelsohn, Wagner és Verdi azok a zeneszerzők, akiknek zenei nyel- 
vét utánozzák. Ennek a XX. század első két évtizedéig huzódó irálynak 
legjelentősebb erdélyi képviselője: Farkas Ödön, a kolozsvári zenekon- 
zervatóriumnak volt igazgatója, aki mint énekmester olyan tanitványok- 
kal dicsekedett, amilyenek: Sándor Erzsi kamaraénekesnő, dr. Székely- 
hidi Ferenc volt kolozsvári városi tisztviselő, majd hires tenorista és 
Farkas Sándor, a budapesti Opera tagja. Farkas Ödön, mint zeneszerző 
és karmester is jelentékeny volt. Operáit (Tetemrehivás, Vezeklők, 
Tündérforrás) Budapesten és Kolozsváron is bemutatták. Dalait, (A 
fonóban szól a nóta, Ady dalok, Balladák), zenekari (Hangulatok, Sze- 
renád), hangszeres (Mesék zongorára, Ballada hegedüre, Hegedü ver- 
seny és kamarazenemüveit (három vonósnégyes, zongoraötös), sokáig 
sikerrel játszották. Mint karmesternek is nagyok az érdemei, mert a ko- 
lozsvári filharmonikusok hangversenyeivel a nyugateurópai zenekulturát 
népszerüsitette Erdélyben. A zenetanitásnak több jelentős mesterét ta- 
láljuk itt a XX. század első évtizedeiben. Marosvásárhelyen Metz Al- 
bertet egy jó hegedüiskola szerzőjét. Kolozsváron Ruzitskáné Raczek 
Zsófiát, a nagy Spohr tanitványát, Aradon Ungert, Weil Magda és Tel- 
mányi Emil mesterét. Temesváron a nemrég elhunyt Pogatschnigg Gui- 
donak voltak sikerei, mint tanárnak és karmesternek. Különösen ének- 
kari szerzeményeit lehetett gyakran hallani dalárdák müsorán. Az er- 
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délyi zeneiskolák közül legjelentékenyebbek a kolozsvári és a maros- 
vásárhelyi voltak. Előbbit a világháboru végén Lavotta Rezső igazgatta, 
aki mint karmester, zeneszerző és zeneiró volt országosan ismert. Szer- 
zeményei az uj francia iskola hatása alatt iródtak. A marosvásárhelyi 
városi zeneiskolának kitünő fiatal tanerők állottak rendelkezésére: 
Metz Albert (hegedü), Simor Jenő (hegedü), Haják Károly (hegedü), 
Tonházy (gordonka), Zsizsmann Rezső (orgona, elmélet), László Ár- 
pád (zongora), Erkel Sarolta (zongora), G. Malleczky Mária (ének). 
A zeneirásnak legjelentősebb képviselői voltak Seprődy János és Rietli 
Károly, előbbinek a régi magyar énekek, a magyar népdal terén végzett 
kutatásai a XX. század elejei legkomolyabb és legjelentősebb irásait 
adták a magyar zenetörténetnek. Az erdélyi városoknak a XIX. század 
közepétől mozgalmas a hangverseny élete is. Külföldi müvészek ren- 
deznek hangversenyeket, de itt találjuk a komoly magyar előadókat is. 
Először szorványosan Schumann, Brahms, Liszt, Joachim, Plotényi, Re- 
ményi neveivel találkozunk, az egykoru hirlapokban, de már az 1900-as 
években a városoknak — főképpen Kolozsvár, Arad, Temesvár, Brassó, 
Marosvásárhely és Nagyváradnak — fejlett a hangverseny élete. Min- 
denütt filharmonikus zenekarok, kamaraegyüttesek alakulnak, akik a 
komoly zene népszerüsitésén fáradoznak. A tagok között ott találjuk a 
városok jobb mükedvelőit is. Olyan müvészek, mint Pugno, Ysaye, 
Manén, Kreisler, Zimbalist, Casals, Kiengel, Godowszky, Friedmann, 
Dohnányi, Szendy, Heinemann, Hubermann, Vecsey, Szigeti, Brüsszeli 
vonósnégyes, Cseh vonósnégyes, Gewandhaus négyes, Waldbauer— 
Kerpely négyes, orosz Trio, rendszeresen hangversenyeztek a téli hang- 
verseny idényben. 


Házi muzsikálás is folyt a XIX. század közepe óta. A polgári és fő- 
nemesi mükedvelők, egyesületek s kamarazenészek Onslow, Haydn, Mo- 
zart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Mendelsohn kamarazene 
müveit rendszeresen játsszák, sőt megtanulva őket, nyilvános előadá- 
sukra is vállalkoztak. 


A háborut megelőző években tehát Erdélyben a magyarság rend- 
szeres és komoly zenei életet folytatott. Ennek a szépen fejlődésnek 
induló zenekulturának a városok voltak a középpontjai. Az elpolgária- 
sodással egyenes arányban fejlődött a zene iránti érdeklődés. 


Erdély magyarságának már a háboru előtt sem volt egy központ- 
ból irányitott zenei élete. Elszigetelten jelentkezett a fejlődés. Csak 
városokban látunk élénkebb mozgást. Az irányitás rendesen konzer- 
vatoriumokból indul ki. Zeneiskolai igazgatók, tanárok, jobb müked- 
velők dolgoznak és simitják, egyenlitik az utat, lendületesebb zenei 
megnyilatkozások vágyától áthatva. A háboru után az állami és városi 
zeneiskolák nagyrészt kiestek a magyarság kezéből. Egyik-másik kon- 
zervatórium még a régi tanári karával müködött egy darabig, de a te- 
hetségesebb és mozgékonyabb tanárok elhelyezkedtek külföldön, mert 
állami és városi támogatás nélkül az intézetek nem tudták őket meg- 
fizetni. Az itt maradt zenetanárok magán órákat adtak, vagy kivételes 
esetben magán zeneiskolákba tömörültek. A filharmonikus zenekari ke- 
retek megmaradtak ugyan, de anyagi támogatás hiján csak próbálko- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


111 


zásokra voltak itélve. Ezek a zenekarok nagyrészt mükedvelő vonó- 
sokkal és kölcsönvett fuvósokkal évenként tartanak egy-két hangver- 
senyt. Ami történt és történik: ügyszeretet, zeneszeretet és egy kiter- 
melt zenekulturához való görcsös ragaszkodás. 


A Temesvári Zenebarátok Egyesülete, az aradi filharmonikusok és 
a Kolozsvári Zenekonzervatórium filharmonikus zenekara időnként 
hallatnak magukról és rendeznek egy-egy hangversenyt. A szatmári 
filharmonikusok is dobogóra lépnek olykor. Az aradi és temesvári fil- 
harmonikusok még a legmozgékonyabbak. Hangversenyeznek és nagy 
müvészeket is hoznak külföldről. A közönség lelkesen támogatja mun- 
kásságukat. Temesváron évekig jelent meg a „Zenei Szemle”, Járossy 
Dezső kitünő szerkesztésében. 


Marosvásárhelyen főképpen a város területén élő muzsikusok buz- 
gólkodnak a hangversenyek megrendezésén. Haják Károly vonósné- 
gyesét és szóló hegedüjátékát lehet néha hallani. Tavaly Kozma gor- 
donka tanár vonósnégyesét játszták. Temesváron évekkel ezelőtt be- 
mutatták Kodály Zoltán „Zsoltárát.” Zenei esemény volt. 


Külföldi nagy müvészek is többet járnak a bánáti városokban. 
Nagyobb a kereslet irántuk, ugylátszik a drága hangversenyjegyeket 
is jobban meg tudják fizetni. Az aradi filharmonikusok is megtartják 
évenként zenekari hangversenyeiket. Ott él Weil Magda kitünő hegedü- 
müvésznő, aki férjhez ment és azóta alig hallható nyilvánosan. Te- 
mesváron mint előadó, kisérő és tanár él Freund Leó zongoramüvész, 
aki néha tul kerül városa határán, a bukaresti rádióban is hallhattuk. 
A városban most bontogatja szárnyait Marczky Jancsika fiatal hegedü- 
müvésznő. Faragó hegedütanár kezeiből kisfián kivül kikerült néhány 
tehetséges hegedüs. A kamarazenében a Tomm-vonósnégyes buzgól- 
kodik. Ujabban odakerült Eisikovics Miska zeneszerző, aki az uj 
francia iskola felé tájékozódó muzsikus, kinek ötletesen, érdekesen meg- 
szerkesztett szerzeményei nem tudnak szóhoz jutni. Előtte Pogatschnigg 
volt temesvári zeneiskolai igazgató jelentett erdélyi viszonylatban ze- 
neszerzői értéket. 


Nagyváradon néhány lelkes muzsikus megoldotta a fuvósok nélküli 
muzsikálást. A filharmonikusok titkára Maczalik Alfréd vonószenekart 
szervezett és kamarazenekari hangversenyeket tartanak, melyeken 
Brauer- Eichner Ernő- Weisz. József- Weisz Miklós- Bródy Sándor 
muzsikusok lelkesen dolgoznak és időnként a nyilvánosságnak bemu- 
tatják a klasszikus és romantikus szerzők müveit. Nagyváradról indult 
el ujabban két sikerrel szereplő zongorista: Wechsler Ily és Sauer 
Emilnek egyik fiatal tanitványa: Halmos. 


A brassói magyarság zenei életének alig van önálló megnyilatko- 
zása. Teutsch Vilmos, aki a Hubay mesteriskoláját végezte, ott tanit 
hegedülni. 


Erdély zenei életében legerőteljesebb zenei munkát Kolozsváron 
fejtenek ki. A régi, 1819-ben alapitott zenekonzervatorium folytatása- 
ként a magyar Magán Zenekonzervatoriumon eleinte Rezik Károly igaz- 
gatása alatt tovább müködött. A háboru utáni első évtizedben az inté- 
zetnek szép számmal voltak növendékei. Egyrészt a visszamaradt ta- 
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nári kar, másrészt ujabb tanerők bevonásával nehéz anyagi körülmé- 
nyek között az iskola tovább müködött. A zenekonzervatorium körül 
alakult ki a város zenei élete. Rezik Károly, amig igazgató volt, buz- 
gólkodott a zenei élet szinvonalának fenntartásán. Zenekari hangver- 
senyeket adott a tanári kar és a város jobb mükedvelőinek közremükö- 
désével. A fuvós testet az Operától bérelte. Előadásra kerültek Beetho- 
ven összes szimfoniái, a kilencedikkel bezárólag, melyet Dohnányi ve- 
zényelt. Egyszer Kéri Szánthó Imrét is lehozta és Bartók Bélát, aki 
saját „Két arckép” cimü müvét vezényelte, de sorra kerültek egyébb 
klasszikus és romantikus müvek is. Ez időben hangversenyeztek Ko- 
lozsváron: Dohnányi, Bartók, Hubay, Telmányi, Szigeti, a Waldbauer— 
Kerpely vonósnégyes, akik akkoriban több izben jártak lent. A helyi 
előadók közül önálló estélyek kiséretében játszottak: Hevesi Piroska 
(zongora) és férje Pfeiffer Alfréd (ének), Zsembery Elvira (zongora), 
Pollermann Aranka, Visky János (hegedü), Rezik Károly (cselló, or- 
gona), Lévay Ilona, Lorber Ilona Sz. Ferenczy Zsizsi (ének). A 
kamarazene népszerüsitése terén buzgólkodnak: Pongrácz-Lakatos-Rezik 
trió, akik a zongorakamarazene nevesebb müveit mutatják be, köztük 
az ujabb szerzők közül: Bossi, d’Indy, Dohnányi, Franck, Reger, Leken, 
Molnár, R. Strauss szerzeményeit. 


Házi kamarazenélés is rendszeresen folyik a jobb mükedvelők és 
hivatásos muzsikusok között. A dr. Klumák János, dr. Höntz Kálmán, 
dr. Ruzitska Béla, dr. Veress Ferenc, dr. Veszprémy Lajos, K. Molnár 
Irma, dr. Holló Endre és mások házában hetenként kamarazenélnek. 
Nyolc-tiz együttes játszik hetenként egyszer-kétszer kamarazenét. Fő- 
képen klasszikus és romantikus mesterek ismert müveit muzsikálják. 
Később Rezik Károly távozik a zenekonzervatorium éléről és magán 
intézetet nyit. A róm. kat. egyház templomi karnagynak szerződteti 
Marosvásárhelyről Zsizsmann Rezsőt és igy az egyházi zene is gyakran 
jut szóhoz. Majd a róm. kat. egyház is zeneiskolát nyit Csipkés Ilona 
tanárnő vezetésével. A Magyar Zenekonzervatorium élére Zsembery 
Elvira kerül. A növendékek száma a három zeneiskola között megoszlik. 


Az utolsó tiz év zenei eseményei a következőkép alakulnak: a róm. 
kat. zeneiskola megszünik. Zsizsmann Rezső karnagynak és zeneelmélet 
tanárának a Magyar Magán Zenekonzervatoriumhoz kerül. A megszünt 
egyházi zeneiskola tanárai magán uton kezdenek tanitani. A zenekari 
hangversenyeket anyagi erőlködéssel bár, de évenként megtartják to- 
vábbra is. Az érdeklődés nem nagy irántuk, pedig a fuvós testnek az 
Operától való kikölcsönzése sok pénzbe kerül és szükség lenne a kö- 
zönség támogatására a költségek térülése miatt is. A zenekari hang- 
versenyeken mint szólisták Lévay Ilonka (ének), Zsembéry Elvira (zon- 
gora) és Pollermann Aranka (hegedü) müködtek közre. A külföldi ma- 
gyar müvészek közül Szigeti József, Végh Sándor, Indig Alfréd, Vásár- 
helyi Magda lépnek fel egy-egy önálló estélyen. A városon élő hiva- 
tásos muzsikusok adnak néha önálló estélyt, de mind ritkábban, a 
hangversenyek iránt mutatkozó mérsékelt érdeklődés következtében. 


Gyakoribbak azonban a város zenei életében a külföldi világhires- 
ségek: Szigeti, Enescu, Nikischa Taras, Ungár Imre, Prihoda, Mai- 
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nardi, Casella, Feuermann, Hubermann, Giulelmetti, Gyenge Anna, San- 
toliquido, Bonucci muzsikálásában gyönyörködhetik a zenekedvelő kö- 
zönség. 


A kamarazene és házi muzsikálás a mükedvelők körében rendsze- 
res. Több házi vonósnégyes játszik és minthogy a hivatásos muzsikusok 
ritkán egyesülnek nyilvános kamarazenélésre, az évtizedek óta együtt 
zenélő Lakatos- dr. Holló- dr. Ihász- Eischner- (majd később Mestitz) 
mükedvelő vonósnégyes muzsikál évente egyszer-kétszer nyilvánosan. 
Ők játszák elöször nyilvánosan Kolozsváron az uj zeneszerzők mü- 
veit. A régi (Stamitz. F. X. Richter, Reische, I. C. Bach, Manfredini) 
klasszikus és romantikus vonósnégyes müvek mellett előadják: De- 
bussy, Reger, Milhaud, Bruschettini, Kodály, Weiner, Dohnányi, Ma- 
lipiero vonósnégyeseit. A kétzongorás zeneirodalmat nehány estély ke- 
retében Szele Irén és Hermon Katica mutatják be. A divatos müfaj iránt 
is enyhe az érdeklődés. 


A Kodály Zoltán müveiből összeállitott két szerzői estély esemény 
számba ment. Lelkesedéssel és érdeklődéssel ismerkedett meg a közön- 
ség a nagy mester korszerü alkotásaival. 


Az utolsó években uj filharmonikus zenekar alakult Goldmark 
Károly neve alatt. Zsidó zenekarnak nevezi magát, de Goldmark is 
magyar születésü osztrák volt, a zenekar tagjai pedig magyarul beszélő 
zsidók, akik klasszikus-romantikus müveket játszanak. A zenekar kar- 
mestere egy ideig Boskovics Sándor volt, majd leváltotta Fischer Vil- 
mos. A hangversenymester Fehér Sándor, Hubay mesteriskolájából ke- 
rült ki. A zenekar két éves müködése alatt komoly sikereket könyvelhe- 
tett el. Hangversenyei nagyon látogatottak és a város zenei életében, 
ugylátszik, fontos szerepet fognak betölteni. Az egyesület vezetősége 
igen okosan gondoskodik saját fuvósairól, amennyiben máris tanittatja 
a fuvós hangszerekre az ifjuságot. Egyelőre azonban még nagyrészben 
az Opera fuvósaival rendezi zenei estélyeit. Nem régen hivatásos mu- 
zsikusokból (Hevesi-Fejér-Boga) zongora-trió alakult, mely remélhető- 
leg pótolni fogja az ürt, mely a nyilvános kamarazenélés körül mutat- 
kozik. Erdélyi zeneszerzők müveinek bemutatását tervezik. 


Az oktatás jó képzettségü és készültségü tanárok kezében van: 
Hevesi Piroska, Molnár Irma, Zsembery Elvira, Szele Irén, Fischer Vil- 
mos, Csipkés Ilona (zongora), Pollermann Aranka, Fejér Sándor (he- 
gedü), Rezik Károly (orgona és gordonka), Zsizsmann Rezső (orgona, 
zongora, zeneelmélet), Szeghő Julia, Lévay Ilonka (ének), mind felső 
zeneiskolai képzettségü zenetanárok. Bár sok kitünő zenetanár él a vá- 
ros területén, a Magyar Magán Zenekonzervatórium kevés növendék- 
kel és nehéz anyagi gondokkal tengődik. 


Az egyházi zene az utolsó években nagy lendületet vett. Majdnem 
minden vasárnapra esik mise keretében egyházi zene hallgatására al- 
kalom. A barátok és Szent Mihály templomban egyfelől Rezik, másfelől 
Zsizsmann betanitásával Pergolesi, Mozart, Beethoven, Liszt és más 
kisebb misék hallhatók. Az utóbbi időben Zsizsmann jóvoltából az uj 
magyar egyházi zeneszerzők is szóhoz jutnak. (Halmos: Nap mise, 
Pikéthy: Béke mise). 
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Ami a zeneirást illeti, a háboru utáni években Seprődy János, 
Rietli Károly, Járossy Dezső igen értékes zenei tanulmányai láttak nap- 
világot. Mostanában fiatal és képzett zeneiróktól jelennek meg olykor 
komoly irások. Domokos Pál Péter, dr. Csiky Endre és Kéki Béla az uj 
magyar zene alapos ismerői és értői, tőlük még sokat várhat az erdélyi 
zenetudomány és zenebirálat. 


Az erdélyi zeneszerzők közül a legjelentékenyebbek Kolozsváron 
élnek. Legszorgalmasabb közülük Delly Szabó Géza, kinek több dal- 
müve, zenekari, kamara, dal és énekkari szerzeménye hever fiókjában. 
Eszményképei a német romantikusok, azoknak dallamvonala csendül ki 
mondanivalóiból. Farkas Ödönnek volt tanitványa, az ő utjait folytatja, 
de nem a magyar, hanem a középeurópai romantika modorában. 


Ugyancsak nyugateurópai romantika formanyelve jellemzi dr. Bró- 
dy Miklós szerzeményeit, akinek zenekari hangszeres és kamarazene 
irásai hangszinben, hangszerelésben, tematikában és formában is emlé- 
keztetnek a XX. század elejei német-norvég romantikusokra. 


A fiatalabb zeneszerző nemzedéknek két emlitésre méltó képvise- 
lője van: Boskovics Sándor, aki a francia impresszionisták szinskáláját 
használja fel szerzeményeiben, melyeknek régi keleti tematikája van. 
Visky János pedig a Kodály Zoltán iskolájának lévén neveltje, az uj 
magyar zeneszerző iskola egyik erdélyi képviselője, aki az ősi népi 
elemekre támaszkodik mondanivalóiban. Összhangszinei pedig Ko- 
dályra emlékeztetnek. 


Az erdélyi zenei életben legjobban megszervezettek az énekkarok. 
Az erdélyi dalosszövetség keretei hozzáértéssel, tervszerüen épültek 
meg. Van központi irányitó szervük, egy ideig zenei lapot is adtak ki. 
Kár, hogy ez a szép keret nincsen elég korszerüen kihasználva. Sokáig 
a régi osztrák és német dalárdák magyarra átépitett kétes értékü nép- 
dal és müdal egyvelegeire helyezték a fősulyt. Ujabban azonban, ugy- 
látszik, az uj magyar kórusirodalom és a régi értékes karirodalom előtt 
is megnyitották kapuikat. Ha ezek a müvek gyökeret fognak verni a 
munkatervükben, ugy értékes és komoly hivatást fognak tudni betöl- 
teni. Nagy és fontos feladat vár reájuk az énekkari kultura fejlesztése 
terén. 


Ami a jövőt illeti: nem nagyon biztató. Anyagi gondok mindenfelé, 
melyek nem kedveznek a zenekultura fejlödésének. A zenei teljesitmé- 
nyek főképen az általános leszegényedés és az összefogás hiánya miatt, 
lefelé irányuló tendenciát mutatnak. Zenei életünk szétforgácsolódik, el- 
aprózódik, összetartás és öntudat hiján. És mégis biznunk kell, hogy a 
szépen fejlődésnek indult zenekulturánk nem fog közömbösségbe vesz- 
ni. A magyarságnak több érdeklődést kell mutatnia a zenei teljesitmé- 
nyek iránt, még akkor is, ha azok gyengébbek a rádióban naponta hal- 
lottaknál. Kellő lelkesedést, több anyagi áldozatot és békés összefogást 
vár a zenélő Erdély. Ha ez meglesz, a muzsikusok és zenei egyesületek 
ujult erővel fognak azon fáradozni, hogy a zenei élet a jövőben is 
emelkedhessen értékben és minőségben. 
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A KISEBBSÉGI ÉLETET 
LEGJOBBAN BEFOLYÁSOLÓ 
JOGSZABÁLYOK 


Az ország törvényei kétségkivül sok korlátot jelentenek nemzeti- 
népi életünk teljes kifejtése szempontjából. Életünk három legfontosabb 
megnyilatkozási lehetősége: közmüvelődési, gazdasági és törvényható- 
sági szereplésünk szabályokhoz van kötve s ezek a jogszabályok sok 
tekintetben hátrányos helyzetet jelentenek nekünk a többségi néppel 
szemben. A törvények azonban nemcsak korlátok, amelyeknek át- 
lépése büntetést von maga után, hanem olyan jogi keretek is, amelyek 
jogokat és lehetőségeket biztositanak nekünk. A jogcsorbitó rendelkezé- 
sek törvényes eszközökkel való kiküszöböltetése politikai feladat, a 
meglevő törvényekben számunkra adódó jogforrások teljes kihasználá- 
sa viszont népegyetemünk elsőrendü kötelessége. Éppen ezért a törvé- 
nyeket nem gátaknak, hanem lehetőségeknek kell tekintenünk s min- 
den erőnkkel arra kell törekednünk, hogy a lehetőségek közül kihaszná- 
latlanul egyetlen egy se maradjon. 


Ehez az szükséges, hogy fontosabb törvényeink ismerete minél szé- 
lesebb népi rétegek előtt általánossá váljék. Ismernünk kell jogainkat, 
hogy élni tudjunk velük. 


Alábbi tanulmányaink ezt a célt szolgálják. 


Közigazgatás 
A jelenleg érvényben levő, a hivatalos lapban 1936 március 27-én köz- 


zétett közigazgatási törvény a helyi közigazgatási szervek összetétele és mü- 
ködése és a községek pénzügyei tekintetében intézkedik. Miután a törvény 
252. szakaszában felölelt hatalmas anyag ismertetése egy korlátolt terjedelmü 
tanulmány keretében lehetetlenség lenne, a községekre vonatkozó intézkedé- 
sekkel foglalkozunk anélkül, hogy kritikai tanulmányt adnánk. 


A k ö z s é g  jogi személyiséggel rendelkező legkisebb közigazgatási 
egység. 


A k ö z s é g e k  t a g j a i  korra, nemre, fajra, vagy vallásra való te- 
kintet nélkül azok, akiknek legalább egy évre állandó lakhelyük van a köz- 
ségben és maguk, vagy házastársaik, illetve kiskoruaknál szüleik ez idő alatt 
fizették a községnek járó megfelelő terheket. Az állam minden polgára vala- 
mely község tagja és hozzájárul az illető község terheinek viseléséhez. 


A közigazgatási törvény alapját az önkormányzati rendszer képezi, 
mely alatt azt értjük, hogy minden egyes önálló közigazgatási egység (köz- 
ség, város, municipium, vármegye) a saját ügyeit tagjai által választott ta- 
gokból álló tanácsok utján intézi, A központi közigazgatási kormányzat (bel- 
ügyminisztérium) csak általános jellegü kérdésekben adhat utasitást, fel- 
ügyeleti joga van és a törvények betartása felett őrködik. 
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A község, mint közigazgatási egység ügyeit tehát szintén választott ta- 
nács vezeti. A választáshoz választók, választhatók és választási eljárás szük- 
séges. 


A v á l a s z t ó k  a községnek román állampolgárságu, nagykoru és 
nem alkalmatlan, vagy érdemtelen tagjai, akik a választói névjegyzékben 
szerepeltek. Ugyancsak választók azok a nők, akik fentieken kivül a középis- 
kola alsó szakaszát elvégezték, vagy köztisztviselők, vagy nyugdijasok, vagy 
hadiözvegyek, vagy a háboru alatt kitüntetést szereztek, vagy jótékony célu 
román intézmények vezetői. 


A v á l a s z t ó i  n é v j e g y z é k b e  való felvétel hivatalból vagy kérés- 
re történik. Hivatalból a községi biró minden év december hó folyamán el- 
késziti azok névjegyzékét, akik időközben választói jogosultságot szereztek és 
azt beterjeszti az illetékes járásbirósághoz, amely a névjegyzéket felülvizs- 
gálja és törléseket eszközölhet. A törlések ellen előterjesztés nyújtható be a 
közléstől számitott 15 nap alatt. Bármikor kérés nyujtható be az illetékes já- 
rásbirósághoz a névjegyzékbe való felvétel iránt. A fentiek szerint elkészitett 
és január hó folyamán kifüggesztett névjegyzékben eszközölt törlések ellen 
bárkinek joga van 30 napon belül előterjesztéssel élni ugyancsak az illetékes 
járásbirósághoz. Mihelyt a választást kiirták, a névjegyzékekben semmi mó- 
dositás nem eszközölhető mindaddig, amig a választás eredménye ki nincs 
hirdetve. A választási névjegyzéket az illetékes járásbiróság vezeti, amely az 
időközben kihirdetett itéletek alapján bevezeti a névjegyzékbe az ujabb jogo- 
sitottakat. Ugyancsak ő állitja ki a választói igazolványokat is. 


V á l a s z t h a t ó k  mindazok, a kik a választói névjegyzékben szere- 
pelnek, 25 évesnél idősebbek és irni-olvasni tudnak. Nem választhatók a szer- 
zetesek, a tényleges katonák és akik bármely szerződéses viszonyban állanak 
a községgel akár személyesen, akár családtagjaik, vagy alkalmazottjaik ut- 
ján, továbbá a köztisztviselők, a szeszes ital mérésére jogositottak és azok 
családtagjai. 


A v á l a s z t á s  általános (nem lehet a választóknak csak egy bizo- 
nyos csoportját leszavaztatni), egyenlő (mindenkinek csak egy szavazatra van 
joga), titkos (külön fülkékben és ugy történik, hagy senki sem látja, hogy az 
illető kire szavazott), kötelező (mindenkinek le kell szavazni), listára törté- 
nik (nem egyénekre, hanem egy párt által beadott egész listára) és a kevés 
szavazatot elért listák aránylagos képviseletével történik. 


A jelölő listákat a jelölteknek két példányban kell letenniök legalább 8 
nappal a választás napja előtt, mely alkalommal kötelesek együttesen megje- 
lenni az illetékes járásbiróságnál. Ha nem az összes jelölt teszi le a listát, 
ugy a többiek hitelesitett aláirásukkal kell, hogy ellássák azt. A hitelesitést a 
biró, közjegyző, vagy ügyvéd végzi. Ha a lista megfelel a törvényes követel- 
ményeknek, akkor a biró azt köteles elfogadni. Ha alaki hibái vannak, azo- 
kat köteles kiigazitani. Ha a jelöltek nem szerepelnek a választói névjegyzék- 
ben, vagy a listán nincs elég jelölt, vagy valamely jelölt már szerepel egy 
előb letett listán, akkor annak átvételét megtagadja. A jelölések nem vonha- 
tók vissza és módositásuk csak a fenti szabályok szerint történhetik. Ha csak 
egy listát tettek le, akkor azt szavazás nélkül elfogadottnak jelentik ki. Min- 
den lista egy jelt visel, hogy az irni-olvasni nem tudók is nyugodtan szavaz- 
hassanak. A listákat az illető község költségére sokszorositják. Azok a jelöl- 
tek, akik nem érik el az összes szavazatok 10 százalékát, kötelesek megtéri- 
teni a nyomdai költségek felét. 


A választás vagy a tanács összes tagjai, vagy a megüresedett helyek 
tekintetében történik és 30 nappal előbb belügyminiszteri rendelettel kiirandó. 
Ebben fel kell tüntetni a választás napját és helyét és meg kell nevezni az el- 
nöklő járásbirót. A szavazás pontosan a meghatározott időben és helyen kez- 
dődik és mindaddig folyik, amig még egy szavazó is van. A szavazás d. u. 3 
óra előtt nem zárható le, még ha nem is jelentkezik szavazó. A választás ered- 
ményét a kiküldött biró hirdeti ki. 
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A leadott szavazatok számának megállapitása után a tagságok szét- 
osztása a következő számitás szerint történik: Kiszámitandó, hogy az összes 
szavazatok számához viszonyitva az egyes listák hány százalék szavazatot 
értek el. Azok a listák, amelyek nem értek el 20 százalékot, nem kapnak egy 
helyet sem. Ezután ki kell számitani, hogy a 20 százaléknál több szavazatot 
elért listákra esett összes szavazatok számához viszonyitva az egyes ilyen listák 
hány százalékot értek el. Ennek a százalékszámnak megfelelően osztják szét 
a helyeket. A tört számokat ki kell kerekiteni: a 0.50 százalékon alulit el- 
hagyni a 0.50 százalékon felülit pedig kikerekiteni a következő egészig. 


Például: egy községben öt listára 13.900 érvényes és 100 érvénytelen sza- 
vazatot adtak le, összesen tehát 14.000 szavazatot. Az egyes listára esett sza- 
vazatok száma: 
 


A listára 500 szavazat tehát 3,57% kikerekitendő 4%-ra
B „ 4000 „ „ 28,57% „ 29% „
C „ 1500 „ „ 10,70% „ 11% „
D „ 900 „ „ 6,42% „ 6%  „
E „ 7000 „ „ 50% „ 50% „


Kiesik tehát az A, C és D lista és marad a B és E lista, amelyekre 
összesen 11.000 szavazat esett. Ehez viszonyitva a 


B listára esett 4000 szavazat, tehát 36,36%, kikerekitve 36% 
E listára esett 7000 szavazat, tehát 63,63%, kikerekitve 64% 
Ennek megfelelően a tiz tanácsosi hely közül a B lista kap négyet, az 


E lista hatot. 
Amennyiben a szavazásnál szabálytalanságok történnek, előterjesztéssel 


lehet élni, amely a szavazás kezdetétől az eredmény kihirdetéséig nyujtható 
be az elnöklő biróhoz. A biró az eredmény kihirdetésekor határoz az előter- 
jesztések felett is. Határozata ellen bármely jelölt 5 nap alatt felfolyamodást 
nyujthat be az illetékes törvényszékhez. A felfolyamodás felett a törvényszék 
elnöke és egy szavazó biró dönt, a benyujtástól számitott 3 napon belül. 


Az ily módon megválasztottak képezik a községi tanács választott tag- 
jait, akiknek száma tiz a község lakosságának számára való tekintet nélkül. 
A tanácsnak jogszerinti tagjai is vannak, éspedig: a két román egyház egyi- 
kének lelkésze és egyik tanitója, a rangidősebb hivatalos orvos és állatorvos, a 
gazdasági tanácsos, a községi erdőmérnök vagy erdőkezelő és azok, akik is- 
koláknak, templomoknak, vagy kórházaknak ingatlant ajándékoztak. A jog- 
szerinti tagokat a megyefőnök nevezi ki. 


A választás jogerőre emelkedésétől számitott tiz napon belül a megye- 
főnök összehivja a tanács választott és jogszerinti tagjait, hogy személyesen 
vagy küldöttje utján megalakitsa a tanácsot. Ha a megyefőnök ezt elmulasz- 
taná, akkor bármelyik tanácstag jogosult az illetékes járásbiróságot kérni, 
hogy a megalakitást eszközölje. Ez esetben a járásbiró 5 napon belül megala- 
kitja a tanácsot, amikor is a tanács a megjelentek számára való tekintet nél- 
kül megalakul. 


Az alakuló gyülésen a legidősebb választott tag elnököl, aki ellenőrzi a 
megbizó-leveleket és ezután a megyefőnök vagy helyettese, illetve a járásbiró 
beveszi a tanácsosoktól a hivatalos esküt. Ezután a tanács megalakultnak 
nyilvánitandó. Azok a tanácsosok, akik a megalakulásnál nem voltak jelen, az 
esküt később teszik le. Az eskü letétele végett kitüzött ülésről való kétszeri 
indokolatlan távolmaradás után a tanácsos elveszti megbizólevelét. 


A választott tagok elvesztik megbizó levelüket, ha: 1. megszünik az il- 
lető községbeli tagságuk, 2. oly polgári vagy katonai büntetést szenvedtek, 
mely bármily rövid ideig is, a polgárjogok elvesztésével jár, 3. az utolsó öt 
évben megfosztották őket köztisztviselői vagy községi tanácstagi minőségüktől, 
4. jogtalan nyerészkedés miatt büntetést szenvedtek, 5. a katonai szolgálat vagy 
a hüségeskü letételének megtagadása miatt elitélték őket, 6. az egyesülés után 
a Román Állammal szemben fegyveresen harcoltak vagy fellázadtak ellene, 7, 
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ha kétszeri felszólitás után sem teszik le a tanácsosi hüségesküt, 8. kérik fel- 
mentésüket, mert betöltötték hatvanadik életévüket, vagy, mert sulyos bete- 
gek. Közeli rokonok nem lehetnek ugyanazon tanács tagjai. 


A tanács müködésének időtartama meghatározatlan. Három évenként a 
tanács tagjainak felét kicserélik, ugy, hogy egy tanácsos sem müködhet hat 
évnél tovább. Az elsők kicserélése sorshuzással történik, az illetékes járásbiró 
jelenlétében. A jogszerinti tagok megbizatása 3 évre szól. A hivatalból ki- 
küldötteké pedig addig, amig a hivataluk meg nem szünik. A megürült he- 
lyekre pótválasztás tartandó, mely után a tanács ujból megalakul. 


A választott tanácstagság kötelező. Két egymásutáni indokolatlan távol- 
maradás esetén a község javára 5000 lejig terjedhető pénzbüntetéssel sujtha- 
tók. Lemondani csak 60 életév betöltése vagy sulyos betegség esetén lehet. A 
tagság dijtalan, különböző megbizatás esetén azonban megfelelő dijazás jár. 
A községi tanács választmányának tagjai megjelenési dijat kapnak az illető 
ülések számának arányában. A választott tagoknak tanácskozási és szavazati 
joguk van. A jogszerinti tagoknak azonban csak tanácskozási joguk van. Az 
orvosok, állatorvosok, mezőgazdasági tanácsosok csak a szakkérdésekben és a 
költségvetés tárgyalásánál szólalhatnak fel. 


A községi tanács annyiszor ül össze, ahányszor a szükség megkivánja, 
de havonta legalább egyszer, névre szóló és kikézbesitett meghivók alapján, 
amelyekben az ülés pontos ideje, helye és napirendje szerepel. Az ülések a 
községházán tartandók és nyilvánosak. 


A községi határozatok érvényesek, ha az illető ülésen a tanácstagok fe- 
lénél eggyel többen jelentek meg és a szavazáson a megjelentek felénél egy- 
gyel több szavazat esett a javaslat mellett. Szavazategyenlőség esetén a kér- 
dést elvetettnek kell tekinteni. Választásoknál és személyi kérdésekben a sza- 
vazás titkos. 


A községi tanács választmányt küld ki, amely a tanácstól nyert felha- 
talmazás alapján tárgyalja az egyes kérdéseket és határoz a tanács utólagos 
jóváhagyása mellett. 


A községi tanács üléseinek nyelve a román. A románul nem tudó ta- 
nácstagok felszólalhatnak saját anyanyelvükön, azonban felszólalásukat a 
községi biró — akinek kötelessége ismerni az állam nyelvét — leforditja, 
hogy a többiek is megértsék. A jegyzőkönyvet a tanács román nyelven készi- 
ti el és a községi biró és a titkár irják alá. Jegyzőkönyvre veendők az 
összes határozatok és a tagok kérésére a különvélemények is. 


A községi tanács határozatai azonnal végrehajthatók, azok kivételével, 
amelyek tekintetében a törvény a megyefőnök, mint felettes közigazgatási 
hatóság, előzetes jóváhagyását kivánja meg. Ha a tanács tagjai 2—3 szótöbb- 
séggel kimondják, hogy a határozat végrehajtásának késlekedése veszélyezteti 
a helyi érdekeket, ugy a határozat azonnal végrehajthatónak mondható ki a 
jóváhagyás megérkezése előtt is. A jóváhagyást a megyefőnök köteles 20 na- 
pon belül megadni. Ha a jóváhagyás 20 napon belül nem érkezne meg, ugy 
a határozat jóváhagyottnak tekintendő. 


A községi tanács az egyes szervek müködése, szervezete, stb. tekinteté- 
ben szabályrendeleteket szerkeszthet, melyek a közzététel és jóváhagyás után 
kötelező hatályuak. 


Minden község köteles helyzet- és rendezési terveket késziteni a megyei 
müszaki osztály utján. A belsőségben senki sem épithet, alapos javitásokat 
nem eszközölhet, utcát nem nyithat, ingatlanát nem oszthatja fel a községi 
tanács előzetes engedélye nélkül, amely az engedélyt a fenti terv alapján adja 
meg. Ellenkező esetben az illető 5000—50.000 lejig terjedő pénzbüntetésnek és 
az épületek lerombolásának teszi ki magát. 


A községi tanácsok és a többi helyi közigazgatási szervek határozatai 
(a  k ö l t s é g v e t é s  k i v é t e l é v e l ) keresettel támadhatók meg az illetékes 
Helyi Közigazgatási Táblához, az alábbiak szerint: 


1. a határozat hozatalától számitott 10 éven belül bárki által, ha a ha- 
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tározatot nem illetékes vagy nem törvényesen összeült szerv hozta, vagy ha 
a határozat törvény- vagy közrend ellenes, 


2. a határozat kihirdetésétől számitott 20 napon belül bármely, személy 
szerint közvetlenül érdekelt fél által, ha a határozathozatalnál nem tartották 
be a törvényes alakszerüségeket, a tanácsban az érdekeltek rokonai is részt 
vettek, ha az ülésen nem volt jelen kellő számu tanácstag vagy ha a szava- 
zásnál nem érték el a törvényes többséget. 


A kereset egy példányban irásban készitendő és 27 lej okmány-, 2 lej 
repülő- és 2 lej igazságügyi bélyeggel ellátva nyujtandó be. Az ügyet szemé- 
lyes megjelenés nélkül is letárgyalják. 


Erdély területén két Helyi Közigazgatási Tábla müködik. Az egyik Ko- 
lozsváron. Ennek illetékessége kiterjed Alsófehér, Brassó, Csik, Kolozs Foga- 
ras, Naszód, Udvarhely, Szilágy, Szatmár, Szeben, Szamos, Kis- és Nagykü- 
küllő Háromszék, Torda és Marostorda vármegyékre. A másik Temesváron. 
Ennek illetékessége kiterjed Arad, Bihar, Krassó, Szörény, Temes-Torontál és 
Hunyad vármegyékre. 


A Helyi Közigazgatási Táblák határozata ellen a tárgyalásra megjelen- 
tek a kihirdetéstől, távollevők a közléstől számitott 10 nap alatt nyujthat- 
nak be fellebbezést, mely ugyanugy bélyegezendő, mint a kereset és amely fe- 
lett a Központi Közigazgatási Tábla itélkezik, amely Bucureştiben székel. 


A községi tanács addig müködik, amig a belügyminisztérium a megye- 
főnök indokolt előterjesztésére, fel nem osztja. A feloszlatás csak az alábbi 
esetekben rendelhető el: a) ha három egymást követő összehivásra a tanácso- 
sok nem jelentek meg a törvény által előirt számban, bár az 5000 lej birságot 
már alkalmazták, b) ha a választott tanácsosok száma törvényes okból felére 
csökkent és a póttagokból már nem egészithető ki, c) ha a község területének 
lecsatolás, vagy egy falu hozzácsatolása általi módositását határozták el, d) ha 
a tanács a törvények megsértésével olyan sulyos vétkes cselekményeket köve- 
tett el, melyek a közigazgatás érdekeit sértették, amennyiben ez birói határo- 
zat megállapitotta, e) ha a tanács hatáskörén kivül eső politikai határozatot 
hozott, f) ha a tárgyalások módja eltért a törvényes szabályoktól, g) ha a 
tanács veszélyezteti az állam biztonságát, vagy a nemzeti érdekeket, h) ha a 
község várossá, üdülő-, vagy fürdőhelységgé válik és a tanács tagjainak 
száma módosul, i) ha a választott tagok közül egyik sem felel meg a községi 
birói tisztséghez megkivánt feltételeknek. 


A felosztott községi tanács helyét ideiglenes kinevezett tanács foglalja 
el, melynek három olyan tagja van, akik választhatók. Az időközi bizottsá- 
gok hatásköre ugyanaz, mint a választott tanácsé, azzal a kivétellel, hogy 
előzetes minisztertanácsi felhatalmazás nélkül nem köthetnek szerződéseket, oly 
ügyleteket, melyek rendelkeznek a község javai felett, valamint egyezségeket. 
Az ideiglenes tanács legfentebb négy hónapig müködhetik. A tanácsok fel- 
oszlatását, vagy az egyes tagok elmozditását kimondó végzés ellen az érdekel- 
tek 30 napon belül közigazgatási keresetet nyujthatnak be az illetékes itélő 
Táblához, mint közigazgatási birósághoz. A kereset elkészitése nagy elméleti 
és gyakorlati képzettséget kiván s ezért ez ügyvéd utján készitendő el. 


A községi tanács tanácskozó szerv, határozatainak végrehajtója pedig a 
községi biró, vagy ennek helyettese. A községi birót a községi tanács választ- 
ja szótöbbséggel a tanács választott tagjai közül. Ha kétszer egymásután két 
vagy több jelölt ugyanannyi szavazatot kapott, a megyefőnök fogja kijelölni 
a községi birót, az illető jelöltek közül. Lelkészeket és tanitókat nem lehet 
községi biróvá választani. A községi biró a községi közigazgatás feje és a ta- 
nács elnöke. Alkalmazza, elbocsátja fegyelmileg bünteti a községi tisztviselő- 
ket, vezeti a község összes ügyeit, végrehajtja a tanács határozatait, ellenőrzi 
a pénztárt, képviseli a községet, védi község érdekeit, kezeli a község va- 
gyonát, utalványozza a költségeket, vezeti az anyakönyvet, aláirja a hivata- 
los kiadványokat, gondoskodik az árva gyermekekről, elrendeli a természetbe- 
ni szolgáltatásokat, fentartja a rendet, vezeti a község önvédelmi kiképzését 
és végzi a törvényekben irt összes munkálatokat. Jogosult kötelező rendele- 
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teket kiadni, melyek kifüggesztendők. Akadályoztatása esetén munkáját az 
előre megválasztott helyettese végzi. A községi biró és helyettese a költségve- 
tésbe felvett dijazást élvezik. 


A községi jegyző a központi közigazgatási hatalom képviselője és a 
belügyminisztérium nevezi ki. Végzi a törvényekben előirt összes kezelési 
munkákat. A tanácsüléseken tanácsadói szerepe van. Ellenjegyzi a hivatalos 
kiadmányokat. A minisztérium által megállapitott dijszabásban irt munkadij 
ellenében elkésziti a község lakói által kivánt kérvényeket és a telekkönyvi 
kéréseket, azonban legfentebb 10.000 lej értékig, mert ezen felül csak ügyvéd 
vagy közjegyző jogosult okiratokat szerkeszteni. 


A bárki által benyujtott kérvényeket a helyi közigazgatási szervek köte- 
lesek átvenni és intézkedni, hogy azok 30 nap alatt elintézést nyerjenek. 


A községi biró, helyettese, a tanácstagok és a tisztviselők kártéritéssel 
tartoznak mindazokkal szemben, akiknek rosszhiszemüen vagy hatáskörük át- 
lépésével károkat okoztak. A kártéritési kereset a rendes polgári birósághoz 
tartozik, tehát 50.000 lejig az illetékes járásbirósághoz, 50.000 lejen felül az 
illetékes törvényszékhez. 


A községi tanács minden év márciusában elkésziti és megszavazza az 
összes várható községi bevételeket és kiadásokat felölelő költségvetést, amely 
a jövő költségvetési évre szól. A költségvetési év április 1-én kezdődik és a 
következő év március 31-ig tart. A községi jövedelmek a következők: Rendes 
jövedelmek: a) adók és illetékek, mint az állami egyenes adók pótadóinak és 
a fogyasztási adóknak aránylagos része, a törvényhez csatolt táblázatban fog- 
lalt adók és illetékek és a lakósok részére teljesitett közszolgálatok ellenér- 
téke, b) a község vagyonának és gazdasági tevékenységének jövedelmei, mint 
az ingó és ingatlan vagyonok jövedelmei, a különböző községi vállalatok jö- 
vedelmei, a legelő gondnokságok hozzájárulásai, a megelőző évek kinlevőségei. 
Rendkivüli jövedelmek: a községi vagyon egyes részeinek eladási ára, ado- 
mányok és hagyományok, a megelőző év feleslege, minden egyéb jövedelem. 
Különleges rendeltetésü jövedelmek a kölcsönök, az utadó aránylagos része, a 
községi kocsma jövedelme, különleges alapok jövedelmei, különleges rendelte- 
tésü alapitványok, adományok és hagyományok, valamint azok jövedelmei, 
a községi pásztorok fizetéséhez való hozzájárulás, stb. 


A rendes jövedelmek legjelentősebb részét kitevő községi adók és illeté- 
kek nemét és összegét a községek a törvényhez csatolt táblázatban foglalt leg- 
magasabb tételek alapján összeállitott községi szabályrendeletek alapján szed- 
hetik be. Az ebbe nem foglalt adók, vagy illetékek nem követelhetők. Külön- 
leges szabályrendeletek állitandók össze a következő jövedelmek tekintetében 
is: a községi vagyon használatáért, a magánhasználatra szervezett közszolgá- 
latokért, a kivételes vagy sürgős szolgálatokért bevételezhető illetékek összege 
tekintetében, stb. 


A községi kiadások kötelezőek és nem kötelezőek. A kötelező kiadások 
közigazgatásiak (fizetések, anyakönyvi, népszámlálási és választási költségek, 
előfizetések a hivatalos lapokra, vagyonkezeléssel kapcsolatos költségek, stb.), 
tanügyiek és müvelődésiek (iskolák fentartása, egyházak és tanulók segélye, 
temetők gondozása, stb.), társadalmi segélyezések (segélyek, munkanélküliek, 
bénák, stb. segélye), mezőgazdasági utak és hidak karbantartási költségei stb. 


A községi költségvetést a megyefőnök hagyja jóvá. A lakosok a kifüg- 
gesztéstől számitott 5 napon belül előterjesztéssel élhetnek a megyefőnökhöz, 
A költségvetés birói szerv előtt nem támadható meg. 


Dr. A s z t a l o s  S á n d o r  


Gazdasági törvények 
A háboru utáni jogalkotás, mint az élet minden más terén, a köz- 


gazdaság terén is a legváltozatosabb képet mutatja. A békekötést követő 
pénzduzzasztásos idők után következett gazdasági fellendülés, majd az 
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ezután beállott válság természetszerüleg nem kedveztek a háboru előtti 
időkből visszamaradt jogrendnek, amelynek szintén alkalmazkodnia kel- 
lett a legrövidebb időközökben bekövetkezett változásokhoz. Az állan- 
dóság hiánya jellemzi tehát elsősorban ugy általában, mint Romániá- 
ban a közgazdasági jellegü törvényhozási ténykedéseket. 


Az elöbb emlitett általános jellemvonás mellett Romániában első- 
sorban az egységesités gondolata befolyásolta a közgazdasági tör- 
vényhozást is. Ez a gondolat Nagyrománia megalakulása után már az 
első időkben tért hóditott, tekintettel arra, hogy az ország területén 
négy, egymástól felfogásban és tételes intézkedésekben elütő jogrend- 
szer volt érvényben. Természetesen az egységesités nem mehetett 
egyszerre, mert a hirtelen, minden átmenet nélküli egységesités zökke- 
nőkkel járt volna, eltekintve attól, hogy a nagyhorderejü és a minden- 
napi életbe vágó törvények alapos előkészitést igényeltek. Igy az egy- 
ségesités terén részletmegoldások történtek, sajnos, nem mindig kellő 
sikerrel, mert az egységesités célzatával hozott törvények a gyakorlati 
alkalmazás során igen gyakran nem megfelelőeknek bizonyultak, amit 
bizonyit az is, hogy ezeket a váltakozó kormányok sok esetben majd- 
nem teljes egészükben megváltoztatták. Még sok időnek kell eltelnie 
addig, amig sikerül közgazdasági téren is az országot egységes, egy- 
öntetü és az ország adottságainak is mindenben megfelelő közgazdasá- 
gi jogirányitás alá helyezni. 


A háboru utáni romániai jogalkotás másik jellemzője, különösen az 
utóbbi időkben, a mind jobban tért hóditó központositás. A gazdasági 
élet manapság mind jobban és jobban irányitottá válik s a román tör- 
vényhozás által különben általában is kedvelt központositásnak ez 
ujabb lehetőséget ad. 


Az utóbbi évek közgazdasági törvényhozásában mind határozot- 
tabban érvényesül végül a vérszerinti román elem előnybehelyezésének 
gondolata. Noha az alkotmány semmiféle megkülönböztetést nem enged 
meg az állampolgárok népieredete alapján, mégis az élet egyéb terüle- 
tein már előzőleg érezhetővé vált megkülönböztetés a gazdasági élet 
terén is mindjobban érvényesül. Éppen a legutóbbi időkben történtek 
kisérletek az itt taglalt elvnek törvényhozási uton való érvényrejuttatá- 
sára, de ezek egyelőre ily értelemben nem sikerültek. 


Fentiek előrebocsátása után az alábbiak során számbaveszem a 
közgazdasági élettel kapcsolatos jogszabályokat. Természetszerüleg 
ezeknek sokasága kizárja azt, hogy az adott keretek között velük a tel- 
jesség igényével foglalkozhassam. Csupán a legáltalánosabb érdekü 
törvényeket és rendeleteket érintem tehát s ezek közül azokat ismerte- 
tem nagy vonásokban, amelyek a szélesebb néprétegek mindennapi 
életében a leggyakrabban adódnak elő. 


I. Őstermelés 


1. M e z ő g a z d a s á g . A Hivatalos Lap (Monitorul Oficial) 1937. már- 
cius 29-i 73. számában jelent meg a mezőgazdaság szervezéséről és előmozditá- 
sáról szóló törvény, amelynek végrehajtási utasitását a Hivatalos Lap 1937. 
október 12-i 236-ik száma közölte. Tekintettel arra, hogy ez a törvény és an- 
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nak végrehajtási utasítása alapjaiban szabályozza a mezőgazdaságot, annak 
rendelkezéseivel egy kissé bővebben foglalkozom. 


Az emlitett törvény elsősorban az államtól és az állam utján szerzett 
mezőgazdasági birtokok átruházását és megterhelését szabályozza (törvény 1— 
11. szakaszok, végrehajtási utasitás 1—11. szakaszok). Az első szakaszban pon- 
tosan meghatározza, hogy mit kell olyan mezőgazdasági birtokon érteni, a 
melynek átruházása és megterhelése csak a törvényben előirt feltételeknek 
megfelelően történhetik. A már elterjedőben levő téves felfogás eloszlatása 
végett meg kell jegyeznem, hogy Erdélyben kizárólag a központi mezőgazda- 
ság pénztár (Casa Rurală) utján és az agrárreform törvények alapján szerzett 
mezőgazdasági ingatlanokra vonatkoznak az itt tárgyalt intézkedések. A jel- 
zett ingatlanok csak a mezőgazdasági minisztérium előzetes jóváhagyásával 
adhatók el, a törvényben részletezett feltételek mellett. Ezeket az ingatlanokat 
csak a Mezőgazdasági Földhitelintézetnél (Creditul Funciar Rural), Mezőgaz- 
dasági Hitelszövetkezeteknél lehet megterhelni. Kimondja a törvény továbbá, 
hogy ezek az ingatlanok sem eladás, sem örökösödés utján sem oszthatók 
két hektárnál kisebb terjedelmü egységekre. Továbbmenőleg a törvény jogi- 
lag semmisnek nyilvánit minden az előirt feltételeknek meg nem felelő meg- 
terhelést és elidegenitést, valamint a 10 évnél nagyobb időre történő haszon- 
bérbeadást, akár nyilt, akár burkolt formában történjenek ezek. Csere utján 
is csupán hasonértékü és terjedelmü ingatlanokért idegenithetők el. Végül a 
törvény kimondja, hogy az idézett szakaszok rendelkezései alá eső mezőgaz- 
dasági javakból a lakóház, csür, istálló és ezek gazdasági tartozékai a leg- 
feljebb egy hektár terjedelmü kerttel s udvarral együtt nem terhelhetők meg 
végrehajtási uton sem, csupán köztartozásokért s ezekért is csak abban az 
esetben, ha a végrehajtást szenvedőnek más ingó, vagy ingatlan vagyona 
nincs. 


Fent röviden ismertetett rendelkezések tehát lényeges megszoritásokat 
tartalmaznak az ingatlanforgalom szabadsága tekintetében. Mint idevágót kell 
megemlitenem, hogy a Hivatalos Lap 1921 julius 30-i 93. számában megjelent 
Erdélyre, Bánátra, Kőrösvidékre és Máramarosra vonatkozó agrárreform tör- 
vény 47. szakasza, valamint az ennek értelmezéséről szóló és a Hivatalos Lap 
1937. március 29-i 73. számában megjelent törvény ugyan csak megszoritó in- 
tézkedést tartalmaz az 50 holdon felüli s kisajátitás alól mentesitett, vagy a 
tulajdonosoknak meghagyott mezőgazdasági birtoktestekre nézve. Az idézett 
rendelkezések ugyanis az államnak elővételi jogot biztositanak ezek tekinteté- 
ben. 


A legelőkre vonatkozólag a 42—53. szakaszok intézkednek s kimond- 
ják többek között, hogy azok a gazdák, akiknek állataik a községi legelőkön 
legelnek, ezek fenntartása érdekében közmunkára kötelezhetők. 


A mezőgazdaságok vezetésével kapcsolatban a törvény kimondja, hogy a 
tulajdonosokon, vagy haszonbérlőkön kivül ily célra csak román állampolgár- 
ságu nagykoru egyének alkalmazhatók (108. szakasz.) A bérlők és haszon- 
bérlők, valamint mezőgazdasági munkások között létrejött megállapodások 
irásba foglalandók a mezőgazdasági minisztérium által megállapitandó szer- 
ződéstipusok szerint Ezen szerződések községekben a községházán, városokban a 
járásbiróságon hitelesitendők és mentesek minden illetéktől. Az ezekből származó 
jogviták eldöntésére a járásbiróság illetékes. A haszonbér legmagasabb össze- 
ge és a mezőgazdasági munkásoknak járó bér legkisebb összege három éven- 
ként a mezőgazdasági kamarák mellett müködő megyei bizottság által állapit- 
tatik meg. A mezőgazdasági munkások bére csak pénzben fizethető, vagy pe- 
dig a termésből kikötött részesedés szerint. Mezőgazdasági munkásokként csak 
azok alkalmazhatók, akik ilyenekként illetőségi helyükön nyilván vannak 
tartva. (109—125. szakaszok). 


A mezőrendőrségi jogszabályokkal a 138—156. szakaszok foglalkoznak. 
A bünvádi perrendtartással ellentétben a kihágásokért kiszabandó büntetés 
felfüggesztését egy évre engedi meg a törvény s ha ezen év anélkül telik el, 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


166 


hogy a megbüntetett ugyanazon vétket mégegyszer elkövetné, előző büntetése 
semmissé válik. 


Minden ezen törvény elleni kihágás elbirálása a járásbiróság hatásköré- 
be tartozik, amely utolsó fokon dönt s határozata ellen a bünvádi perrend- 
tartás határozataival ellentétben 10 napon belül lehet felülvizsgálati kéréssel 
élni a törvényszékhez (180—187. szakaszok). 


A fent ismertetett törvény nem helyezte hatályon kivül az 1935. április 
18-i Hivatalos Lapban a buza értékesitésére vonatkozólag közzétett törvényt, 
amely felhatalmazza a kormányt, hogy minisztertanácsi határozat alapján ki- 
adandó rendelettörvény utján tegyen közigazgatási, gazdasági és pénzügyi 
intézkedéseket a buza, textil és orvosi növények, valamint a gyapju értékesi- 
tése tárgyában. Ezen törvény alapján a kormány minden évben ugynevezett 
buzaértékesitési törvényrendeletet ad ki. A folyó évi 2786. szám alatt a Hivatalos 
Lap 1937. julius 9-i 155. számában jelent meg. Ez a rendelettörvény szabá- 
lyozza a buza minimális árát, amelynek meghatározását az általa létesített 
Központi Buzaértékesitési Hivatalra bizza, megállapitja a kiviteli jutalmakat, 
osztályozza a malmokat, megszabja az ellenőrzés módját és szankciókat álla- 
pit meg a rendelkezéseit áthágók ellen. 


A textilnövények termelésének, feldolgozásának és értékesitésének elő- 
mozditásáról és irányitásáról szóló a Hivatalos Lap 1937. április 7-i 81. szá- 
mában megjelent törvény, kiegészitve a mezőgazdaság szervezéséről és elő- 
mozditásáról szóló törvény rendelkezéseit Nemzeti Textil hivatalt létesit a 
mezőgazdasági minisztérium mellett, amelynek hatáskörébe utal minden ezzel 
kapcsolatos kérdést és a belföldi textilnövényeket feldolgozó üzemeknek az 
iparpártolási törvényben biztositott kedvezményeken kivül ujabb kedvezmé- 
nyeket biztosit (12. szakasz). 


Fontos mezőgazdasági vonatkozásu törvény a mezőgazdasági zálogjogról 
szóló, a Hivatalos Lap 1931. április 16-i 87. számában megjelent törvény, amely 
megengedi zálogjog szerzését a már eszközölt, vagy a jövőben eszközlendő ve- 
tésekre, a földnek lábonálló, vagy már leszedett termékeire, továbbá a föld- 
müvelés céljait szolgáló állatállományra, eszközökre, mezőgazdasági gépekre 
és bármiféle egyéb, a föld kihasználását szolgáló tárgyakra. A zálogjog, a 
mely irásos megállapodáson alapszik, a községnél vezetendő záloglajstro- 
mokba való bevezetés folytán joghatályossá válik anélkül, hogy a zálogtárgy 
az adós birtokából elvétetnék. Ily zálogjogot azonban csak a törvény rendelke- 
zéseinek megfelelő bankok nyerhetnek amennyiben a minisztertanács őket ily 
zálogszerződés kötésére feljogositja. Ezeken kivül ily zálogszerződéseket köt- 
hetnek a speciális törvények alapján müködő hitelintézetek és hitelszövetke- 
zetek. Az itt emlitett törvény részletes intézkedéseket tartalmaz a zálogtár- 
gyak megőrzésére, valamint nemfizetés esetén a zálogjog érvényesitésére vo- 
natkozólag. 


A mezőgazdák hiteligénye kielégitésének megkönnyitésére a Hivatalos 
Lap 1937. ápr. 1-i 76. számában megjelent törvény a Nemzeti Mezőgazdasági 
Hitelintézetet létesiti, amely azonban nem közvetlenül nyujt a mezőgazdáknak 
hiteleket, hanem a mezőgazdasági szövetkezetek, valamint a hitelszövetkeze- 
tek utján. A törvény kimondja, hogy csak azok kaphatnak hitelt, akik saját 
maguk müvelik földjeiket. 


A mezőgazdák érdekvédelmét a közhatósági hatáskörrel is felruházott 
mezőgazdasági kamarák látják el. 


2. E r d ő k i t e r m e l é s .  Az e r d ő k i t e r m e l é s  alaptörvénye az 
1910. április 9-i ókirályságbeli erdőtörvény amelynek alkalmazását az 1923. 
junius 17-i 59. számu Hivatalos Lapban terjesztették ki az egész ország terüle- 
tére. Természetszerüleg ez a törvény is sok módositáson ment keresztül és sok 
külön törvény egésziti ki ennek rendelkezéseit. 


Az erdőtörvény részletesen meghatározza azokat az erdőségeket, ame- 
lyek hatálya alá vannak vetve s megszabja ezek kitermelési módját, az ujra- 
erdősitést. (1—11. s z a k a s z o k .) Foglalkozik azokkal az esetekkel, amelyek- 
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ben a tarvágás, valamint az erdőkben való legeltetés megengedhető. (12—17. 
s z a k a s z .) A 19—23. szakaszokban az állami és közintézményi tulajdonban 
levő erdők kitermelésével foglalkozik. 


Az erdőtörvény 24—28. szakaszaiban a ledöntött fáknak szárazon és vi- 
zen való szállitását szabályozza s 29—54. szakaszaiban a közös tulajdonban 
levő (közbirtokossági) erdők kihasználásának módjáról intézkedik. Végezetül 
az 55—90. szakaszokban az erdők őrzéséről, a kihágásokról és azok bünteté- 
séről tartalmaz rendelkezéseket. 


Az erdőtörvényt kiegészitő törvények közül megemlitem a Hivatalos 
Lap 1935. április 20-i 94. számában megjelent, v é d e r d ő k r ő l  s z ó l ó  t ö r -  
v é n y t , amely a véderdőknek nyilvánitott erdők tekintetében tartalmaz kü- 
lönleges intézkedéseket, a Hivatalos Lap 1933. április 28-i 97. számában meg- 
jelent, a z  e r d ő k b ő l  l é t e s i t e t t  k ö z s é g i  l e g e l ő k  használatára vo- 
natkozó törvényt, végül a  f a l u s i  l a k o s s á g  t ü z i -  é s  é p ü l e t f a s z ü k -  
s é g l e t é n e k  k i e l é g i t é s r ő l  szóló, a Hivatalos Lap 1924. julius 1-i 140. 
számában megjelent törvényt. Utóbbi a községi legelők céljára kisajátitott er- 
dők faanyagának ármegállapitására vonatkozólag is tartalmaz intézkedéseket. 


Tekintettel az erdőkitermelésre vonatkozó és különböző törvényekben 
szétszórt szövevényes intézkedésekre, a mezőgazdasági minisztérium szükséges- 
nek tartotta, hogy évenként rendeletileg szabályozza az erdőkitermelések mód 
ját A Hivatalos Lap 1935. október 2-i 226 számában jelent meg az 1935. au- 
gusztus 30-án kelt 160937. számu miniszteri rendelet, amely mindenre kiter- 
jedően, részletesen tárgyalja a különböző erdőkitermelések engedélyezésének 
módját. Ezen rendeletet kiegésziti, részben módositja s részben az 1937—38., 
1938—39. és 1939—40. évekre is érvényében fenntartja az 1937. augusztus 28-án 
kelt 168.500. számu, a Hivatalos Lap 1937. augusztus 31-i 200. számában meg- 
jelent rendelet. 


3. S z ő l ő t e r m e l é s .  A  s z ő l ő t e r m e l é s  v é d e l m é r ő l  szőlő 
törvény a Hivatalos Lap 1936. március 27-i 73. számában jelent meg, mig en- 
nek végrehajtási utasitása a Hivatalos Lap 1936. junius 20-i 141. számában 
közöltetett. Az ezekben foglalt rendelkezések részletesen szabályozzák a tőkék 
ültetésének módját, a bortermelést. Különös figyelmet érdemelnek azok az in- 
tézkedések, amelyek kimondják, hogy a törvény életbeléptetése után csak 
borecetet szabad késziteni és forgalomba hozni. 


4. B á n y á s z a t . A bányászatot mindenre kiterjedően részletesen sza- 
bályozza az 1929. március 28-i bányatörvény, amely az 1937. március 24-i 69. 
számu Hivatalos Lapban kihirdetett módositó törvény által eszközölt változ- 
tatásokkal mai napig is érvényben van. 


5.  V a d á s z a t . A Hivatalos Lap 1921. október 27-i 167. számában meg- 
jelent törvény intézkedik a v a d á l l o m á n y  v é d e l m é r ő l  és a v a d á -  
s z a t  s z a b á l y o z á s á r ó l . Ezen törvény szabályozza a vadászati jogot, 
ennek bérbeadását, a vadászat által okozott károkért fizetendő kártéritése- 
ket, a vadászat céljaira használható eszközöket, a vadászati engedélyeket, az 
orvvadászat kérdését, a vadőrzést, a vadásztársaságokat s végül megállapitja 
a kihágásokat s azok büntetését. 


6. H a l á s z a t .  A Hivatalos Lap 1935. április 19-i 93. számában közzé- 
tett, a hegyivizekben való halászatról szóló törvény intézkedik a halászati 
jogról, annak gyakorlásáról, a halászati engedélyekről, a halak védelméről, 
a halásztársaságokról, valamint a kihágásokról és azok büntetéséről. 


II. Ipar 
1. N a g y i p a r .  Erdélyben részben még ma is érvényben van az 1884. 


évi XVII. törvénycikk, miután ennek csak egyes intézkedéseit helyezték ha- 
tályon kivül az egyes későbbi törvények. Ezek között meg kell emlitenem a 
Hivatalos Lap 1930. május 10-i 106. bis számában megjelent 2773. számu, a 
kartellek szabályozásáról és ellenőrzéséről szóló rendelettörvényt. 
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Megemlitem még a n e m z e t i  i p a r  p á r t o l á s á r ó l  szóló, a Hiva- 
talos Lap 1912. február 14-i 249. számában megjelent törvényt, amely ma az. 
egész ország területén alkalmaztatik. Ez a feltételeinek megfelelő ipari vál- 
lalatoknak lényeges adózási és egyéb kedvezményeket nyujt. 


A nagyipari érdekképviselet a közhatósági jelleggel is felruházott keres- 
kedelmi és iparkamarák keretén belül nyer kielégitést. 


2. K i s i p a r .  A fentidézett régi magyar i p a r t ö r v é n y  kisipari vo- 
natkozásu intézkedéseit teljesen hatályon kivül helyezte a Hivatalos Lap 1936. 
április 30-i 99. számában megjelent s a szakmai képzésről és mesterségek gya- 
korlásáról szóló törvény, amelynek végrehajtási utasitása a Hivatalos Lap 
1937. augusztus 26-i 196. számában jelent meg. Ezen törvény ciméből kitünő- 
leg elsősorban a szakmai kiképzéssel foglalkozik s etekintetben szakmai tá- 
jékoztató hivatalok felállitását és pszihotechnikai intézetek létesitését rendeli 
el (7—16. s z a k a s z o k ). Részletesen szabályozza a tanonckérdést, a tanonc- 
szerződés feltételeit, a mester kötelezettségeit, a tanonc kötelezettségeit, a ta- 
noncszerződés megszünésének és a tanonc felszabaditásának feltételeit (17—49 
s z a k a s z o k ) hatályon kivül helyezve e tekintetben az alább ismertetendő 
munkaszerződésekről szóló törvénynek rendelkezéseit. Továbbmenőleg szabá- 
lyozza a tanonciskolák kérdését (50—70. s z a k a s z o k ). Ezzel kapcsolatban ar- 
ra mutatok rá, hogy a történelmi egyházaknak, valamint szakmai kulturális 
és hitvallásos jogiszemélyiséggel biró egyesületeknek is jogot ad arra, hogy 
tanonciskolákat tarthassanak fenn. Ugyanezek tanoncotthonokat is fenntart- 
hatnak. Ezeknek müködését a törvény 71—107. szakaszai szabályozzák. A 
törvény a segédkönyv és mesterkönyv elnyerését a munkakamarák mellett 
létesitett bizottságok előtt leteendő vizsgához köti (108—140. s z a k a s z ). 


A szakmai továbbképzésről a 141—150. szakaszok intézkednek. A 151— 
163. szakaszok a kisipar gyakorlásának feltételeit irják elő. A 164—172. sza- 
kaszok a kisiparosoknak nyujtandó kedvezmények kérdését tárgyalják. Vége- 
zetül a törvény a kihágásokat állapitja meg, azok büntetéséről intézkedik és 
átmeneti intézkedéseket tartalmaz 173—197. szakaszok). 


A kisiparosokra vonatkozik a  v é g z e t t  m u n k á k  f i z e t é s é n e k  
b i z t o s i t á s á r ó l  szóló, a Hivatalos Lap 1931 április 21-i 91. számában ki- 
hirdetett törvény, amelynek végrehajtási utasitása a Hivatalos Lap 1931. ok- 
tóber 5-i 232. számában jelent meg. Ezen törvény a kisiparosok és megrende- 
lőik közötti jogviták eldöntésére a járásbiróságok, illetve ujabban a munka- 
biróságok és törvényszékek mellett egy biróból, a kisiparosok és megrendelők 
egy-egy megbizottjából álló döntőbiróságok létesitését rendeli el. Ezen döntő- 
biróságok a pereket gyorsitott eljárással tárgyalják le. 


A k i s i p a r i  h i t e i k é r d é s  megoldását a Hivatalos Lap 1937. április 
5-i 79. számában megjelent, a Nemzeti Kisipari Hitelintézet létesitéséről szóló 
törvény célozza. Ezen törvény kimondta, hogy a Nemzeti Kisipari Hitelintézet 
csak a kizárólag kisiparosokból létesült hitelszövetkezetek utján folyósithat 
kölcsönöket. A termelési kölcsönök 3—12 hónapig terjedő határidőre adhatók, 
a beruházási kölcsönök pedig 1—5 évig terjedő időre. A kölcsönök a köl- 
csönvevő eszközeinek, gépeinek és nyersanyagának zálogul való lekötésével 
biztosittatnak. A kisipari érdekképviselet a közhatósági jelleggel is felruhá- 
zott munkakamarák keretén belül nyer kielégitést. 


3. M u n k a ü g y . Etekintetben alapvető törvény jellegével bir a m u n -  
k a s z e r z ő d é s e k r ő l  szóló, a Hivatalos lap 1929. április 5-i 74. számában 
megjelent törvény, amely a Hivatalos Lap 1932. október 11-i 238. számában 
megjelent törvénnyel módosittatott. A munkaszerződésekről szóló törvény 
végrehajtási utasitása a Hivatalos Lap 1930. január 20-i 15. számában jelent 
meg. 


Az idézett jogszabályok elsősorban a tanoncszerződéssel foglalkoztak, 
de mint már fentebb emlitettem, az erre vonatkozó intézkedéseket hatályon ki- 
vül helyezték, a szakmai képzésről és mesterségek gyakorlásáról szóló tör- 
vény vonatkozó rendelkezései. 
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Az egyéni munkaszerződések természetéről, létrejöttének körülményei- 
ről, joghatályáról, a köteles szabadságidőről, az alkalmazott kötelezettségei- 
ről, a munka javadalmazásáról a munkaszerződés megszünéséről, az idézett 
törvény 37—84. szakaszai rendelkeznek. — Külön intézkedések foglalkoznak 
az ipari és kereskedelmi tisztviselők munkaszerződéseivel. — (85.—96. s z a -  
k a s z o k ). 


Végezetül a törvény a csoport munkaszerződésekkel és a kollektiv 
munkaszerződésekkel foglalkozik, valamint átmeneti intézkedéseket tartalmaz 
(97.—124.). 


A munkaszerződésekről szóló törvény alkalmazását a Hivatalos Lap 
1933. február 15.-i 38. számában megjelent és legutóbb a Hivatalos Lap 1937. 
május 17.-i 11. számában közzétett törvénnyel módositott, a munkaügyi bi- 
ráskodás létesitéséről és szervezéséről szóló törvény biztositja. Ezen törvény 
szerint a munkabiróságok hatáskörébe tartozik a munkaadók és munkaválla- 
lók közötti jogvitáknak a törvényben szabályozott gyorsitott eljárás szerint 
való eldöntése. A munkabiróság szintén döntőbiróság jellegével bir, amennyi- 
ben a hivatásos biró mellett az ügyek elbirálásában a munkaadók és mun- 
kavállalók részéről kijelölt egy-egy ülnök is részt vesz. 


Itt kell megemlékeznem a Hivatalos Lap 1934. julius 16-i 161. számá- 
ban kihirdetett, a v á l l a l a t o k n á l  a  r o m á n  s z e m é l y z e t  a l k a l -  
m a z á s á r ó l  s z ó l ó  törvényről s ennek a Hivatalos Lap 1935. január 31.-i 
26 számában megjelent végrehajtási utasitásáról. Mindenekelőtt hangsulyoz- 
nom kell, hogy ez a törvény a román állampolgárok alkalmazására vonat- 
kozik, tekintet nélkül ezeknek népi eredetére. Éppen ez magyarázza meg a 
legutóbbi időben történt kisérleteket, amelyek oly értelemben kivánták mó- 
dositani ezt a törvényt, hogy ennek rendelkezései kizárólag a vérszerinti ro- 
mánokra alkalmaztassanak. A törvény kimondja, hogy a gazdasági, ipari és 
kereskedelmi vállalatok személyzete 80%-nak, valamint az igazgatóságok és 
felügyelőbizottságok 50%-nak román állampolgárnak kell lennie. A törvény 
kihirdetése után létesitendő uj vállalatok igazolt szükség esetén az ipari- és 
kereskedelmi, hadügyi és munkaügyi miniszterek ajánlása alapján hozott 
minisztertanácsi határozat utján nyert engedély következtében a létesitésük- 
től számitott két évig az itt meghatározott arányon tulmenően is alkalmaz- 
hatnak idegen személyzetet. A nemzetvédelemmel kapcsolatos vállalatok 
szintén csupán különleges engedély alapján tarthatnak idegen alkalmazotta- 
kat. A törvény szigoru, végső esetben a vállalat bezárásáig terjedhető szank- 
ciókat ir elő rendelkezéseinek áthágása esetére. 


Ilyen különleges munkavédelmi intézkedéseket tartalmaz a h a d i r o k -  
k a n t a k n a k ,  á r v á k n a k  é s  ö z v e g y e k n e k  a  h i v a t a l o k b a n  é s  
m u n k a h e l y e k e n  v a l ó  e l h e l y e z é s é r ő l  szóló, a Hivatalos Lap 1936. 
április 25-i 95. számában megjelent törvény. Ezen törvény, amelynek végre- 
hajtási utasitása a Hivatalos Lap 1937. április 2.-i 77. számában jelent meg, 
kimondja, hogy az összes állami, megyei, községi intézmények az üresedés- 
ben levő helyek 10%-át kötelesek az emlitett kategóriák számára fenntarta- 
ni. Továbbá az összes közhatóságok által segélyezett intézmények, azok, ame- 
lyek állami monopóliummal birnak, továbbá azok, amelyek állami szállitáso- 
kat kapnak, végül azok, amelyeknek idegen alkalmazottai is vannak, vala- 
mint azok, amelyek legkevesebb 50 alkalmazottal birnak, alkalmazattaik- 
nak összességéhez viszonyitva, bizonyos százalékot kötelesek az idézett tör- 
vény kedvezményezettjeinek a törvény által előirt szankciók mellett fenntar- 
tani. 


Itt emlékezem meg a Hivatalos Lap 1933. április 8-iki 83. számában 
kihirdetett, a t á r s a d a l o m b i z t o s i t á s  e g y s é g e s i t é s é r ő l  szóló 
törvényről, amely legutóbb a Hivatalos Lap 1937. április 2-i 77. számában 
megjelent törvénnyel módosittatott Ezen törvény végrehajtási utasítása a Hi- 
vatalos Lap 1933. október 14-i 237. számában jelent meg. 


A törvény rendelkezései értelmében kötelező társadalombiztositás alá 
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esnek a kereskedelmi és ipari vállalatok alkalmazottai, a kisiparosok és az al- 
kalmazottak szakmai szervezeteinek hivatalnokai. A törvény értelmében a 
biztositottaknak orvosi segélyre gyógyszerekre, kötszerekre, pénzbeli betegse- 
gélyre, baleseti, anyasági, haláleseti segélyre, rokkantsági nyugdijra van igé- 
nyük. Nyugdijra tarthatnak igényt az elhunyt biztositottak hátramaradottai 
is. Akik kötelező biztositásuk utolsó két évében legalább 52 hétig fizették a 
heti járulékokat, azok a nem kötelező biztositás kedvezményeiben részesül- 
hetnek, ha a járulékokat tovább fizetik. 


A törvény foglalkozik a m a g á n v á l l a l a t o k  n y u g d i j a l a p j a i -  
v a l  is s etekintetben intézkedéseinek végrehajtását a Hivatalos Lap 1936. 
november 27.-i 277. számában megjelent külön végrehajtási utasitás szabá- 
lyozza. 


Tárgyánál fogva idevág a t ü d ő b e t e g s é g e k r ő l  szóló, a Hivatalos 
Lap 1926. március 23-iki 68-ik számában megjelent törvény s ennek a Hivata- 
los Lap 1937. március 18-iki 64-ik számában megjelent módositása. E tör- 
vénynek végrehajtási utasitása a Hivatalos Lap 1937. julius 17-iki 162. szá- 
mában jelent meg. Az idézett jogszabályokban foglalt intézkedések szerint a 
tüdőbeteg közalkalmazottak három évig teljes fizetéses, további két évig fél- 
fizetéses szabadságra tarthatnak igényt, amely idő alatt gyógyulásuk céljá- 
ból kötelesek szanatóriumi kezelésnek alávetni magukat. A társadalombizto- 
sitási törvény kedvezményezettjei szintén legfennebb három évig terjedhető 
szanatóriumi kezelésre jogositottak. A törvény a társadalombiztositó törvény 
alapján fizetendő járulékok mellett külön heti 2 lejes járulékot ró a biztosi- 
tottakra céljai megvalósitásának lehetővé tételére, 


III. Kereskedelem 


Kereskedelmi jogunk alapját Erdélyben ma is a régi magyar kereskedel- 
mi törvény (1873 évi XXXVII.-ik törvénycikk) képezi. Természetesen ez is 
igen sok módositást szenvedett. A módszeresebb előadás kedvéért a módositó 
törvényeket a régi kereskedelmi törvény rendszerét követve tárgyalom. 


A Hivatalos Lap 1931. április 10-iki 84-ik számában jelent meg a k e -  
r e s k e d e l m i  l a j s t r o m o k  l é t e s i t é s é r ő l  szóló törvény, amely lé- 
nyegesen megváltoztatva a cégbejegyzésre vonatkozó eddigi jogszabályokat, 
a kereskedelmi és iparkamarák mellett létesitett céghivatalokra ruházza mind- 
azt a hatáskört, amelyet eddig Erdélyben a törvényszékek mellett müködő 
cégjegyzési hivatalok láttak el. A cégjegyzési hivatalokat a törvény egy tör- 
vényszéki biró vezetése alá rendeli. A 4-ik szakasz rendelkezései értelmében 
minden kereskedő köteles cégét bejegyeztetni s igy hatályon kivül helyezett- 
nek kell tekintenünk a régi magyar kereskedelmi törvény 5-ik §-át, amely a 
kiskereskedők bizonyos kategóriáit mentesitette a cégbejegyzési kötelezettség 
alól. A törvény a bejegyzés módozatainak meghatározásán kivül szabályozza 
a cégjegyzés módját is és szigoru büntetéseket ir elő rendelkezéseinek be nem 
tartása esetére. 


A kereskedelmi törvénynek a szövetkezetekre vonatkozó részét teljes 
egészében hatályon kivül helyezték a háboru utáni egységesitő jellegü szö- 
vetkezeti törvények. A jelenleg érvényben levő törvény a Hivatalos Lap 
1929. március 71-iki számában hirdettetett ki, azonban, miután az idők folya- 
mán többször is lényeges módositásokat szenvedett, végleges szövege utólag 
közöltetett a Hivatalos Lap 1935. április 8-iki 82-ik számában. 


Külön kell utalnom a szövetkezeti törvény 96-ik szakaszának rendelke- 
zéseire, amelyek szerint szövetkezetek tisztán sport, müvészeti, kulturális, ne- 
velési, stb. céllal is létesithetők. 


A szövetkezeti törvény 155—169. szakaszaiban nagymérvü könnyitése- 
ket és kedvezményeket biztosit az előirt feltételeknek megfelelően megala- 
kult és müködő szövetkezetek számára. 


A jogügyletekre áttérve, a vételi ügylettel kapcsolatosan kell megemli- 
tenem az ipari és mezőgazdasági g é p e k  é s  a u t ó k  h i t e l b e n  v a l ó  
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e l a d á s á r a  vonatkozó, a Hivatalos Lap 1929. augusztus 2-iki 169-ik szá- 
mában megjelent törvényt, amely elsősorban meghatározza azokat a gépeket 
és autókat, amelyekre rendelkezései vonatkoznak és kimondja, hogy az ezek- 
re nézve hiteles alakban létesitett, a törvényszéknél e célból vezetett külön 
lajstromokba bevezetett és tulajdonjogfenntartással kötött adásvételi szerződé- 
sek alapján az eladókat illető jogok, a kötelezettségeit nem teljesitő vevőkkel 
szemben gyorsitott eljárás alapján érvényesithetők. A törvény büntető intéz- 
kedéseket is tartalmaz a rosszhiszemü adóssal szemben. 


A kereskedelmi törvénynek a bizományi ügyletre vonatkozó intézkedé- 
seit részben hatályon kivül helyezte a b i z o m á n y i  s z e r z ő d é s e k  s z a -  
b á l y o z á s á r ó l  szóló, a Hivatalos Lap 1934. julius 30-iki 173-ik számában 
kihirdetett és a Hivatalos Lap 1936. április 1-jei 77-ik számában közzétett 
törvénnyel módositott törvény. A hivatkozott törvény, miután meghatározza 
a bizományi szerződés fogalmát, előirja létrejöttének feltételeit, a megbizó jo- 
gait, a bizományosnak büntető rendelkezésekkel is szankcionált kötelezettsé- 
geit. 


A kereskedelemmel összefüggő törvények közül az általánosabb érdekü- 
eknek tartottak közül még a következőkkel foglalkozom: 


A Hivatalos Lap 1934. május 8-iki 105-ik számában jelent meg a 
b a n k k e r e s k e d e l e m  s z e r v e z é s é r ő l  é s  s z a b á l y o z á s á r ó l  
s z ó l ó  törvény, amelyet legutóbb a Hivatalos Lap 1937. szeptember 4-iki 
204-ik számában megjelent törvény módositott. A végrehajtási utasitás a Hi- 
vatalos Lap 1934. szeptember 26-iki 222-ik számában jelent meg. A törvény ki- 
mondja, hogy bankkereskedelmet csak a rendelkezéseinek mindenben megfe- 
lelő, a törvény által létesitett Legfelsőbb Banktanács által kiadott külön en- 
gedéllyel biró társaságok üzhetnek. 


A banktörvényt kiegésziti a Hivatalos Lap 1935. április 20-iki 94-ik 
számában megjelent a h i t e l  m e g k ö n n y i t é s é r e  é s  h e l y r e á l l i -  
t á s á r a  vonatkozó egyes intézkedésekről szóló törvény, amelyet az 1937. ju- 
nius 15-iki Hivatalos Lapban megjelent 2525. számu rendelettörvény módosit. 
Ez a törvény a banktörvény és konverziós törvény egyes rendelkezéseinek 
módositása mellett a bankok egyesülésére, valamint a zálog- és jelzálogjogok 
átruházására nézve tartalmaz intézkedéseket. 


Itt emlékezem meg a Hivatalos Lap 1931. április 2-iki 77-ik számában 
megjelent k a m a t e l l e n e s  t ö r v é n y r ő l , amelyet a Hivatalos Lap 1931. 
julius 27-iki 171-ik és 1933. április 14-iki 88-ik számában megjelent törvé- 
nyek módositottak. A törvény szerint a törvényes kamat polgári ügyekben 
1%-kal, kereskedelmi ügyekben 2%-kal haladhatja tul a Nemzeti Bank min- 
denkori leszámitolási kamatlábát. A megegyezéses évi kamat legfeljebb 5% 
lehet, a Nemzeti Bank leszámitolási kamatlábán felül, azonban semmiesetre 
sem haladhatja tul az évi 12%-ot. A megegyezéses kamatra vonatkozó igény 
a biróság előtt csak akkor érvényesithető, ha erre nézve irásos megállapodás 
van. Ellenkező esetben a törvényes kamat fizetendő. A törvényekben megha- 
tározott legfelső határokon felüli kamat kikötése jogilag semmis. A kamatok 
előzetes fizetése 6 hónapon tul terjedő időre nem követelhető. A kamatköve- 
telés 3 év alatt évül el. A törvény bizonyos esetekben visszaható hatállyal bir 
és a kihágások elkövetőit sulyos büntetéssel sujtja. 


A Hivatalos Lap 1934. május 1-jei 100-ik számában hirdettetett ki az 
uj, s a j á t  é s  i d e g e n  v á l t ó r ó l  s z ó l ó  t ö r v é n y , amely egészében 
hatályon kivül helyezte az Erdélyben érvényben volt régi váltótörvényt. A 
régi váltótörvénnyel szemben az ujban levő ujitásokból mint a legszembeöt- 
lőbbekre, ezalkalommal utalok arra, hogy a kitöltetlenül aláirt váltók csak 
akkor érvényesithetők, ha kibocsátásuktól számitott három éven belül kitöltet- 
tek, valamint arra, hogy a váltó az uj törvény értelmében azonnal végre- 
hajtható közokirat jellegével bir, végül arra, hogy a személyi kifogások a 
végrehajtás ellen beadandó ellentmondás során csak akkor érvényesithetők, 
ha irásos bizonyitékon alapulnak és gyorsan elbirálhatók. 
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Ugyancsak a Hivatalos Lap 1934. május 1-jei 100-ik számában jelent 
meg az u j  c s e k k t ö r v é n y . 


A Hivatalos Lap 1932. október 1-jei 230-ik számában hirdettetett ki a 
d e v i z a k e r e s k e d e l e m r ő l  s z ó l ó  törvény, amely felhatalmazza a mi- 
nisztertanácsot, hogy határozataiban a körülményekhez képest szabályozza a 
devizakereskedelmet, amely a Nemzeti Bank ellenőrzése alá helyeztetett. A 
kormány élt is ezzel a jogával és időnként minisztertanácsi határozattal sza- 
bályozta a devizák forgalmát. 


A  t i s z t e s s é g t e l e n  ü z é r k e d é s  m e g f é k e z é s é r ő l  és bünte- 
téséről szóló törvény a Hivatalos Lap 1923. junius l7-iki 59-ik számában je- 
lent meg s a Hivatalos Lap 1935 április 20-iki számában megjelent törvény- 
nyel, valamint az 1937. május 29-iki 122. számában megjelent 1937. május 
28-án kelt 2392. számu rendelettörvénnyel módosittatott. A végrehajtási uta- 
sitás a Hivatalos Lap 1923. julius 17-iki számában jelent meg s az ugyanab- 
ban 1928. julius 22-én és 1932. december 20-án közölt módositásokat szen- 
vedte. 


E törvény értelmében a községi tanácsok állapitják meg a törvény- 
ben, vagy minisztertanácsi határozatban elsőrendü közszükségleti cikkeknek 
legmagasabb árát. 


A munkaszünet kérdését a v a s á r n a p i  é s  t ö r v é n y e s  ü n n e p i  
m u n k a s z ü n e t r ő l  s z ó l ó , a Hivatalos Lap 1925. junius 18-iki 131-ik 
számában megjelent törvény szabályozza. A végrehajtási utasitás a Hivatalos 
Lap 1925. junius 24-iki 136-ik számában jelent meg. A törvény meghatározza, 
hogy a vasárnapokon kivül melyek azok a törvényes ünnepek, amelyeken 
bárminemü kereskedelmi és iparvállalatok munkaszünetet kötelesek tartani. 
A törvény meghatározza a helyi viszonyoknak megfelelően szabályozandó 
munkaidőt is. A kihágásokat szigoruan bünteti. 


A  c s ő d ö n k i v ü l i  k é n y s z e r e g y e z s é g  kérdését a Hivatalos 
Lap 1929. julius 10-iki 149. bis számában kihirdetett, az előzetes kényszer- 
egyezségről szóló törvény szabályozza. Minthogy a gazdasági válság hullám- 
zása állandóan uj helyzeteket teremtett, aránylag ez a törvény szenvedte a 
leggyakoribb módositásokat A módositótörvények a Hivatalos Lap követke- 
ző számaiban jelentek meg: 1930. julius 4-iki 146. szám, 1932. október 20-iki 
246. szám, és végül 1933. május 9-iki 105. szám. 


A törvény körülirja azokat a feltételeket, amelyek a rendkivüli és elő- 
renemlátott körülmények, vagy más módon menthető okok miatt fizetési ne- 
hézségek közé került kereskedőt a csőd elkerülése céljából kényszeregyezség 
megkötésére feljogositják. Szabályozza az eljárás lefolytatásának módját, a 
vagyoni állag és a követelések megállapitását, a kényszeregyezségi eljárás 
meginditásának jogi hatályát, a kényszeregyezség véglegesitését, megsemmisi- 
tését és visszavonását. 


IV. Közteherviselés 
A közteherviselésre vonatkozó jogszabályok nagy száma és sokfélesége 


miatt el kell tekintenem attól, hogy azok mindegyikével foglalkozzam. Mint 
fenntebb, itt is csak azokat a törvényeket emlitem meg, amelyek a legáltalá- 
nosabb érdeküek. 


A Hivatalos Lap 1923. február 23-iki számában jelent meg az e g y e -  
n e s a d ó k  e g y s é g e s i t é s é r ő l  szóló törvény, amely az idők folyamán 
számtalan változáson ment át, ugy, hogy a pénzügyminsztérium a Hivatalos 
Lap 1935. julius 6-iki 152-ik számában ujra leközölte a törvénynek a szenve- 
dett módositások következtében ujraszámozott teljes szövegét. Ezután a tör- 
vény a Hivatalos Lap 1937. április 1-jei 76-ik számában közölt törvénnyel mó- 
dosittatott. 


E törvény szerint az egyenesadók a következők: 
mezőgazdasági adó (3—12. szakaszok), 
épületadó (13—21. szakaszok), 
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mozgó értékek utáni adó — tőkekamatadó — (22—29. szakaszok), 
ipari és kereskedelmi jövedelmek utáni adó (30—42. szakaszok), 
fizetések utáni adó (43—47. szakaszok), 
a más adó alá nem eső foglalkozásokból származó jövedelmek utáni 


adó (48—54 szakaszok), 
jövedelmi hányad-adó — az összjövedelmi adót helyettesitő supracota 


— (55—64 szakaszok). 
A törvény részletesen foglalkozik a fenti adónemek kiróvásának feltéte- 


leivel, megállapitja azok kulcsait amelyekhez, esetenként hozzáadódnak a 
megyék, községek és szakkamarák számára beszedendő pótadók. 


A l u x u s  é s  f o r g a l m i a d ó r ó l  szóló törvény a Hivatalos Lap 
1934. április 1-jei 78-ik számában jelent meg s az 1935. április 1-jei 77-ik 
számban, az 1937. április 1-jei 76-ik számban megjelent törvényekkel s leg- 
utóbb az 1937. október 28-iki 249-ik számban megjelent 1937. október 24-én 
kelt 3551. számu rendelettörvénnyel módosittatott. Forgalmi adó alá esnek a 
törvényhez csatolt táblázatokban felsorolt termékek és nyersanyagok, a tör- 
vény által meghatározott kulcs szerint. Forgalmi adó alól a legujabb módo- 
sitás szerint mentesek azok a kisiparosok, akik be vannak iratkozva a mun- 
kakamarába, mesterkönyvvel és iparigazolvánnyal birnak, mühelyükben nem 
használnak 5 lóerőnél több gépi erőt, nincs 7-nél több fizetéses alkalmazott- 
juk, nem adnak ki munkát otthon dolgozó munkásoknak és termékeiket nem 
mühelyükön kivül (lerakatokban, utazók utján, bizományi uton) hozzák for- 
galomba. A törvény azonban a kivétel alól is kivételt állit fel akkor, amikor 
18 pontban felsorolja azokat, akik kisiparos voltuk ellenére is kötelesek for- 
galmi adót fizetni. 


A l á t v á n y o s s á g i  a d ó r ó l  szóló törvény a Hivatalos Lap 1933. 
április 1-jei 88-ik számában jelent meg. A látványossági adó alól csak a kul- 
turális egyesületek által faluhelyen rendezett drámai előadások, koncertek és 
kulturális előadások, továbbá az iskolai hatóságok, falusi dalárdák és zene- 
karok által rendezett hasonló előadások mentesek. 


Az a u t ó a d ó r ó l  szóló törvény a Hivatalos Lap 1934. április 1-jei 
77-ik számában hirdettetett ki, s az autók után fizetendő adót azok sulya 
után szabja meg. 


A b é l y e g i l l e t é k e k  képezik a tárgyát a Hivatalos Lap 127., ápri- 
lis 29-iki számában megjelent, a jogügyletek és cselekmények után leróvandó 
bélyegről és adóról szóló törvény. E törvény lényegében nem módosittatott, 
hanem ugyszólván évenként módosittattak némely, az egyes illetékek nagy- 
ságára vonatkozó intézkedései. A legutóbbi módositás a Hivatalos Lap 1937. 
évi április 7-iki számában jelent meg. A bélyegtörvény az egyes jogügyletek 
és cselekmények után egyrészt a bélyegekben leróvandó illetéket, másrészt a 
bélyeges ivekben leróvandó százalékos illetéket állapitja meg. Ugyancsak ez 
a törvény szabja meg a falragaszok és bárminemü más hirdetmények után fi- 
zetendő illetéket, a holtkézi birtokok után fizetendő egyenértékilletéket, vé- 
gül az örökösödési adót, valamint mindezek beszedési módozatait. Külön in- 
tézkedéseket tartalmaz a tulfizetmények visszatéritésére, továbbá a kihágások 
eseteire és ezek büntetésére nézve. 


Az o r s z á g  l é g v é d e l m é n e k  e l ő m o z d i t á s á r a  a Hivatalos 
Lap 1931. áprilig 1-jei számában megjelent törvény, „Nemzeti Repülésügyi 
Alap” létesitését rendelte el. Ez a törvény is ugyszólván évenként módositta- 
tott, mig az 1936. április 16-iki 88-ik számu Hivatalos Lapban közzétett tör- 
vény teljesen uj alapokra helyezte az ezen alapot tápláló illetékek kérdését. 
Ezt a törvényt is módositotta azonban a Hivatalos Lap 1937. március 17-iki 
63 számában közzétett törvény. Ennek rendelkezései szerint a „Nemzeti Re- 
pülésügyi Alap” javára is bélyegtörvény mintájára a jogügyletek után bé- 
lyeg és százalékos illetékek szedendők. Ezen törvény még a bélyegtörvény- 
ben előirt megtorló intézkedéseknél is lényegesen szigorubbakat ir elő kihá- 
gások esetére. A törvény végrehajtását az általa létesitett Nemzeti Repülés- 
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ügyi Bizottság kötelezőerejü határozatai biztositják. A törvény végrehajtá- 
sának, illetve az illetékek leróvásának ellenőrzésére feljogositott ellenőrök ne- 
vét a Hivatalos Lap 1937. október 13-án kelt 237. száma közölte. 


A bármily természetü á l l a m i  j ö v e d e l m e k  (adók, illetékek, stb.) 
b e h a j t á s á t  a Hivatalos Lap 1934. május 5-i 103. számában megjelent, a 
k ö z j ö v e d e l m e k  b e s z e d é s é r ő l  é s  b e h a j t á s á r ó l  szóló törvény 
szabályozza. Ezen törvény a Hivatalos Lap 1935. április 1-i 77. és 1937. április 
1-i 76. számaiban megjelent törvényekkel módosittatott. Részletesen szabá- 
lyozza a törvény a behajtás módozatait, a végrehajtás és árverés eseteit s a 
végrehajtási közegek tulkapásai ellen érvényesithető jogorvoslatok módját. 


* 
Fentiekben röviden ismertettem azokat a közgazdasági jellegü tör- 


vényeket, amelyeknek számbavétele az Évkönyv céljai szempontjából 
szükségesnek látszott. Eltekintve attól, hogy a közgazdaságra vonat- 
kozó jogszabályok teljes egészükben ma még itt feldolgozva nincse- 
nek, a rendelkezésemre álló tér sem engedte meg a részletesebb ismer- 
tetést s különösképpen azt, hogy az egyes rendelkezéseket a jogelmélet, 
közgazdasági célszerüség és a gyakorlati élet követelményeinek szem- 
pontjából kritika tárgyává tegyem. 


Dr. C s á k á n y  B é l a  
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ISKOLÁINK, EGYESÜLETEINK 


Az iskolák 
A) Általános szempontok 


Minden nép megmaradásának és továbbfejlődésének egyik legfon- 
tosabb alapfeltétele a müveltség. A müveltség eszközei pedig az isko- 
lák. A modern idők a nevelés és oktatás minden problémáját intézmé- 
nyesen óhajtják megoldani. Az elemi-, a közép-, a felső és a szakok- 
tatás ma már minden országban intézményesitve van. A 18-ik század 
nagy utópiája: az általános népoktatás Európaszerte élő valóság. Egy 
nép fejlődésének vagy hanyatlásának fokát iskoláinak helyzetéből álla- 
pithatjuk meg. A nevelés kérdése tehát nem pusztán pedagógiai szak- 
kérdés, hanem mindnyájunk közös sorsproblémája, amelytől népünk 
megmaradása és fejlődése függ. A kisebbségi sorsra jutott erdélyi ma- 
gyarság vezetői a nevelés fontosságát már az impériumváltozás első 
hónapjaiban felismerték és igyekeztek mindent elkövetni, hogy az adott 
helyzetben oktatásügyünk minden kérdése intézményes elintézést nyer- 
jen. Természetesen a siker, vagy sikertelenség nemcsak a müvelődés- 
politikánk vezetőin mulott, hanem függött a mindenkori politikai viszo- 
nyoktól és a kisebbségi társadalmunk sajátos viszonyaitól is. Kisebb- 
ségi oktatásügyünket vizsgálva, két dologra kell ügyelnünk: vajjon 
mennyiségileg kielégitőek-e nevelésügyi intézményeink, másodszor, mi- 
nőségileg milyenek iskoláink, megfelelnek-e mai igényeinknek és ki- 
használják-e az összes lehetőségeket, amelyek számunkra az adott ke- 
retek között nyilnak? E két elv, a mennyiségi és minőségi elv szem 
előtt tartásával óhajtunk választ adni népünk nevelésügyének sorsdön- 
tő kérdéseire. Ha a multhoz hasonlitjuk iskoláinkat, minőségi szempont- 
ból föltétlen haladást tapasztalunk, mennyiségi szempontból azonban, 
sajnos, már nem ilyen kedvező a helyzet. Az oktatásügy bármilyen me- 
zejére tekintve csak hiányokat és nehézségeket látunk, nehézségeket, a 
mik lassanként iskoláink szinvonalára is hatni fognak. A magyar nyel- 
vü oktatást vizsgálva, elsősorban a n é p o k t a t á s r ó l  kell meg- 
emlékeznünk. 


B) Népoktatás 


Ezen a téren épugy mint a közép, felső- és szakoktatás terén ma- 
gyar nyelvü iskoláinknak teljesen az állami tantervet kell követniök. 
Igy tehát k i s e b b s é g i  m ü v e l ő d é s p o l i t i k á r ó l  n e m  l e -  
h e t  s z ó . A magyarság legfeljebb arra törekedhetik, mint távoli, de 
jogos célra, hogy az oktatásügy minden területén arányszámának meg- 
felelő intézménnyel rendelkezhessék. 
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Kisebbségi kulturpolitikánk iránya helyes volt akkor, amidőn az 
elemi oktatásra fektette a fősulyt. Természetesen ez a felismerés las- 
san következett be. Középosztályunk hosszu éveken át a középiskolai 
nevelésen tul nem látott, a z  e l e m i ,  a  s z a k ,  d e  k ü l ö n ö s e n  
a  g a z d a s á g i  o k t a t á s  f o n t o s s á g á t  n e m  i s m e r t e  f e l  
k e l l ő  i d ő b e n . Sajnos, ma éppen az anyanyelvü népoktatás terén 
mutatkoznak kisebbségi életünk legnagyobb hiányai. Elemi iskoláink 
száma nem kielégitő. Az impérium változás első éveiben egyházaink 
mindent megteltek ugyan, hogy az államositott és átvett iskolák he- 
lyébe felekezeti iskolákat állítsanak, de ez a törekvésük az évek során 
át mind ujabb és ujabb korlátozásokba ütközött. 1924-ig szaporodott 
az iskoláink száma, azóta, különösen az elemi iskolák számában, állan- 
dó apadás tapasztalható. Alig mulik el év, hogy 10—20 iskolánk ne 
esne áldozatul vagy a gazdasági válságnak, vagy a különböző korlá- 
tozó intézkedéseknek. 


Milyen volt a helyzet a csatolt részeken és Erdélyben a népok- 
tatás terén az impérium változás előtt? Ghibu Onisifor 1915-ben meg- 
jelent könyvének „ V i a ţ a  ş i  o r g a n i z a ţ i a  B i s e r i c e a s c ă  ş i  
ş c o l a r ă  î n  T r a n s i l v a n i a  ( B u c u r e ş t i  1 9 1 5 ) ”  adatai szerint 
1919-ben Erdély és a csatolt részek területén 5.242,024 lakosnak 5399 
elemi iskolája volt. Ezek a következőképpen oszoltak meg: Állami ma- 
gyarnyelvü iskola 1369 volt, községi magyarnyelvü 311, községi román- 
nyelvü 165, görög katolikus 1119, görögkeleti 1536, római katolikus 
474, lutheránus 276, református 501, unitárius 29, zsidó 43, társulati 76. 
E statisztika adatai szerint nyilvánvaló, hogy a románság háboru előtti 
népoktatásügye aránylag rendezettebb volt, mint ma az erdélyi magyar- 
ságé. 1912-ben a magyarországi románok 2820 elemi iskolával rendel- 
keztek és ezeknek az iskoláknak 90 százaléka 1867 után, a magyar im- 
périum alatt létesült. Ghibu szerint is az akkori románság 68 százaléka 
járt saját nyelvü iskoláiba és ezeknek az iskoláknak fenntartásához a 
m a g y a r  á l l a m  m i n d e n  é v b e n  n a g y  ö s s z e g g e l  j á -  
r u l t  h o z z á . A háboru előtti román iskolasérelmek nagy része nem 
is annyira a népoktatás, mint inkább a közép- és szakoktatás területére 
vonatkoztak. 1918 után a román állam átvette a régi magyar állami 
iskolákat, de egy darabig meglehetős nagy számmal tartott fenn ma- 
gyar tagozatokat is. Az egykori 3025 magyarnyelvü elemi iskolából a 
magyarság 1918 után 2070-et veszitett el. Ennyi iskolát természetesen 
sem az egyházak, sem más magyar közületek pótolni nem tudtak. 1924 
végén, mikor aránylag népoktatásunk terén legkedvezőbb a helyzet, 
mindössze 1010 elemi iskola állott a magyarnyelvü oktatás rendelkezé- 
sére. A román impérium első éveiben a magyarság nagy része helyeselte 
az egyházak iskolaalapitási politikáját. Voltak azonban olyanok is, akik 
elvi, vagy világnézeti szempontból az állami magyarnyelvü oktatás 
kifejlődésében biztak. 20 évi kisebbségi tapasztalat ez utóbbi fölfo- 
gásra rácáfolt. Az állami magyarnyelvü tagozatok különböző okok mi- 
att rendre-rendre megszüntek és ma már alig egyharmadukban folyik 
ténylegesen magyarnyelvü tanitás. Kiss Árpádnak a „M a g y a r  k i -  
s e b b s é g ” 1930-os évfolyamában megjelent tanulmánya szerint ma 
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ténylegesen csak 112 magyar tagozatban folyik magyar tanitás. Papi- 
ron természetesen sokkal több magyar tagozatot tartanak nyilván, de 
ezekben már nem folyik magyarnyelvü oktatás. Az 1932 és 1935. év kö- 
zött kiadott állami és egyházi hivatalos statisztikák szerint a magyarság 
jelenleg 921*) elemi iskola felett rendelkezik. Ez a tényleges szükséglet 
felének felel meg. A fenntartó hatóságok szerint 921 iskola közül 358-at 
az erdélyi református egyházkerület, 187-et a gyulafehérvári római 
katolikus püspökség, 134-et a királyhágóntuli református püspökség, 
180-at pedig szatmári, váradi és temesvári katolikus püspökségek, 
37-et az unitárius egyház, 6-ot az evangélikus egyház és 112-őt a román 
állam tart fenn. Tătărescu miniszterelnök legutóbb elhangzott par- 
lamenti beszéde szerint a liberális kormányzat 4 éves uralma alatt 
4000 uj elemi iskolát állitott fel a román állam és közel 18,000 uj 
tanitói állást létesitett. Mem tudjuk pontosan, hogy a 4000 iskolából 
mennyi jutott Erdélyre, de Angelescu iskolapolitikáját ismerve, meg 
vagyunk győződve arról, hogy a felállitott iskolákból és az ujonnan 
kinevezett tanitókból Erdély és a csatolt részek arányukon felül része- 
sültek. Hiszen csak a Székelyföldön öt év alatt megnégyszereződött az 
állami tanitók száma. Elemi iskoláink száma nem kielégitő. Felszerelésük 
is sok helyt hiányos bár az egyházak és az egyes egyházközségek min- 
dent elkövetnek, sokszor erejükön felül is, hogy e hiányokat pótolják. 
Tanitóink fizetése is rendkivül alacsony. Az államsegély hiányában sem 
tanitóink, sem tanáraink nem képesek a tanitás érdekében teljes ere- 
jüket kifejteni, mert a mindennapi élet gondjai ezt lehetetlenné teszik. 
Elemi iskoláink nagy problémája még a névelemzés is. Iskoláinkban a 
nem magyar nevü növendékeket nem szabad felvenni, de nem szabad a 
zsidó tanulókat sem beiratni. A zsidók és az idegen nevü magyarok 
kizárása a magyar nyelvü oktatás egész területéről körülbelül negyed 
millió magyar gyermekének teszi lehetetlenné az anyanyelvü oktatást. 
De talán legfájóbb pontjai elemi oktatásunknak az a tény, hogy a 
magyar tanköteles gyermekek nagy többsége nem járhat magyar tan- 
nyelvü iskolában, azok hiánya miatt. Kiss Árpád fent idézett tanul- 
mánya szerint az 1934—35. iskolai év folyamán kb. 175.000 magyar 
gyermek nem tanult anyanyelvén. Ebben a számban azonban sem a 
Moldovában, sem a Bukovinában, sem a régi királyság területén szét- 
szórva élő magyar tanköteles gyermekek száma nincs benne. A ma- 
gyarság politikai és kulturális vezetőinek tehát legfőbb figyelmét elemi 
oktatásügyünk kérdésének sürgős megoldása kell, hogy képezze. Oda 
kell hatnunk a békés meggyőzés minden eszközével, hogy a magyar 
tannyelvü elemi oktatás minden magyar tanköteles számára megfelelő 
számu uj intézmény létesitésével minél előbb lehetővé váljék és hogy 
a meglévő, vagy ujonnan felállitható elemi iskolák ugy anyagi, mint 
szellemi szempontból a kor igényeinek megfeleljenek. A szabad iskola- 
választás jogát is biztositani kell. Csak igy remélhetjük azt, hogy évek 
hosszu sora mulva elérkezünk oda, ahová az erdélyi románság már év- 
tizedekkel ezelőtt eljutott Makkai Sándor 1934—35-ös püspöki jelen- 
 


*) Ezek az adatok a „Magyar Kisebbség” 1931—1935. évfolyamaiban jelen- 
tek meg. 
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tése szerint az „Erdélyi Református Egyházkerület” 70.000 tanköteles 
növendéke közül mindössze 24.656 járt magyarnyelvü elemi iskolába. 
A népoktatás ügyének békés elintézése azt a lelki megnyugvást fogja 
majd magával hozni, ami a román-magyar kulturközeledés első föltétele. 
A népoktatással szoros összefüggésben áll a tanitóképzés problémája. 
Jelenleg 4 katolikus és két református tanitóképző intézettel rendelke- 
zik a magyarság. Ezekben az intézetekben mintaszerü tanitás folyik. 
A tanitói képesitő vizsgák eredményei azt mutatják, hogy az erdélyi 
magyar tanitóság utánképzésének problémája biztositva van. 


C) Középiskoláink 
A háboru végén Erdélyben közel 200 magyarnyelvü középfoku 


intézet müködött (gimnázium, polgári iskola, tanitóképző, stb.) Ter- 
mészetesen ezek nagy része az impériumváltozás után elveszett a ma- 
gyar nyelvü oktatás számára. Egyházaink mindent elkövettek, hogy a 
kivándorlás ellenére is tul nagy számu erdélyi magyar középosztály 
utánpótlásáról gondoskodjanak. A hirtelenében felállitott uj középis- 
kolákból az élet során kevés maradt meg. Legtöbb még 1928 előtt 
megszünt. Jelenleg hat tanitóképzőnk, 25 algimnáziumunk, 5 kereske- 
delmi iskolánk és 17 liceumunk van. Ez utóbbihoz járul még egy állami 
kereskedelmi középiskola és egy állami liceumi magyar tagozat is, tehát 
összesen 54 középfoku magyarnyelvü intézetünk van, ami természe- 
tesen a magyarság számarányán alul van. Mégis, a középoktatás terén 
sokkal jobb a helyzet, mint a népoktatás mezején. Sajnos, a középfoku 
iskolákból kikerülő növendékeink előtt sem áll biztositva a jövő az 
egyre szükülő kisebbségi életlehetőségek miatt. Liceumaink és algim- 
náziumaink földrajzi elhelyezése sem szerencsés. Egyes városokban tul 
sok, másutt tul kevés a középfoku intézet. Különösen áll ez a határ- 
mentére. A magyarnyelvü középfoku iskolákon kivül rengetegen ta- 
nulnak románnyelvü iskolákban is. Az egyházak statisztikája szerint a 
református és katolikus növendékeknek csaknem a fele jár állami isko- 
lába. A magyarnyelvü zsidóság viszont csak románnyelvü oktatásban 
részesülhet, épugy, mint az idegen nevü magyarok gyermekei. Kö- 
zépiskoláink nagy problémája a tanárkérdés. A képesítő vizsga szigo- 
rusága miatt egyre nagyobb nehézségek előtt áll az uj magyar tanár- 
nemzedék. A tanitás szinvonala viszont állandóan emelkedőben van, bár 
a magyarság gazdasági erejének fokozatos hanyatlása megérződik a 
középiskolák gyermekanyagának szellemi szinvonalán. A három tör- 
ténelmi egyház (katolikus, református, unitárius) mindent megtesz, 
hogy ezek a nehézségek idővel egyre kisebbek legyenek. A jól szerkesz- 
tett „E r d é l y i  I s k o l a ” gondoskodik az elméleti, pedagógiai to- 
vábbképzésről, a most alakuló tanitó és tanár egyesületek pedig isko- 
láink nevelőszemélyzetének hathatósabb kiképzését célozzák. 


D) Szakoktatás 
Legnagyobb hiányaink a szakoktatás terén mutatkoznak. A keres- 


kedelmi és gazdasági anyanyelvü szakoktatás számára alig áll intéz- 
mény rendelkezésünkre. Kulturpolitikánk vezetői csak a legutóbbi évek- 
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ben ismerték fel a gazdasági oktatás nagy jelentőségét. Ez a felismerés 
csakhamar eredményre is vezetett. Ugy a katolikus, mint a református 
egyház ma már egyelőre kevés, de jól felszerelt és népszerü gazdasági 
intézettel rendelkezik. Legujabban a magyarnyelvü tanoncoktatás kér- 
dése is előtérbe került. Azt reméljük, hogy egyházaink buzgóságát ezen 
a téren is siker fogja koronázni. 


E) A főiskolai oktatás 


Végül a főiskolai oktatás kérdésére kell áttérnünk. Ezen a téren 
sem kielégitő a magyarnyelvü oktatás ügye. A református, katolikus és 
unitárius teológiai akadémiáktól eltekintve a felső oktatás terén egyet- 
len magyarnyelvü intézmény sem áll rendelkezésünkre. Egyedül a ma- 
gyar nyelv és irodalomnak van egy tanszéke a kolozsvári egyetemen. 
Fiatalságunk hosszu éveken át tanulmányai elvégzésére a magyarorszá- 
gi egyetemekre ment ki. 1924-ben a kolozsvári egyetemnek még csak 
150 magyar hallgatója, 1929-ben már félezer hallgatója volt. 1934-ben 
pedig az egyetemi évkönyv kimutatása szerint a 4445 hallgató közül 
1127 volt magyar és 486 zsidó, akiknek többsége szintén magyarnak 
számitható. A magyar hallgatók száma az összes hallgatók 25.38 szá- 
zalékát tette ki. A magyarnyelvü zsidó hallgatókkal együtt pedig 34 
százalékra emelkedett fel. 1934 után a rossz érettségi eredmények 
természetesen ezt a számot nagyon alacsonyra nyomták le, különösen 
azóta, hogy az orvosi és mérnöki fakultásokon, az első évre való jutást 
szigoru felvételi vizsgákkal nehezitik meg. 1935—36-ban már csak 
609 magyar hallgatója volt a kolozsvári egyetemnek. 1934-ben 476 uj 
diplomás közül 162 magyar volt. Természetesen a diploma még nem 
jelent semmit. Kisebbségi társadalmunk sajnos nagyon kevés tanárnak, 
ügyvédnek és orvosnak tud megfelelő kenyérkereseti lehetőséget nyuj- 
tani. Ennek ellenére egyetemi ifjuságunk minden akadályon keresztül 
küzd a diploma megszerzéséért. A fiatalos erőnek és kitartásnak csodá- 
latos példáival találkozunk. Ez az uj arcu erdélyi magyar ifjuság hozta 
létre az „E r d é l y i  F i a t a l o k ” és a „H i t e l ” cimü folyóiratokat, 
ez küzdött a szociális igazságoknak az erdélyi magyar társadalomban 
való érvényesüléséért és végül ugyanez a nemzedék hallatta szavát a 
„V á s á r h e l y i  T a l á l k o z ó n .” Minden reménységünk meg lehet 
tehát arra, hogy a háboru utáni erdélyi magyar fiatalság nem lesz a 
gazdasági válság által szétvert hadsereg, hanem az uj idők bátor katoná- 
jaként, eredményesen fog majd küzdeni népünk felemeléséért. 


Oktatási ügyünk egész rendszerét összefoglalva ismételten rá kell 
mutatnunk, mint legfontosabb kérdésre, az anyanyelvü oktatás eszmé- 
jének teljes és sürgös megvalósítására. Egész nevelési rendszerünkön 
végig kell huzódnia a vásárhelyi találkozón emlitett m i n ő s é g i  
e l v n e k . A jelenleg fenntartott és meglévő intézményeink belső élete, 
tanulóink és tanáraink szellemi kiképzése felett r e n d e l k e z n ü n k  
kell. Rajtunk mulik, hogy a meglévő kevés számu iskolánk tanuló és 
tanáranyaga a legjobb legyen, mert iskoláink minőségi átalakitásával 
és tökéletesitésével részben pótolni tudjuk a számbeli hiányokat is. De 
legfontosabb talán az, hogy a nevelésügyünket az erdélyi magyar ki- 
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sebbségi társadalom ne tekintse a tanárok, tanítók és diákok magán- 
ügyének, hanem fogja fel a maga egész jelentőségében, mint kisebb- 
ségi életünk l e g n a g y o b b  és l e g f o n t o s a b b  p r o b l é m á -  
j á t . Csakis az egész erdélyi magyar társadalom erkölcsi és anyagi tá- 
mogatásával valósulhat meg az a még álomnak tetsző eszmény, hogy 
a magyarnyelvü oktatás, minden vonalon az őt megillető módon és 
arányban érvényesülhessen és iskoláink sorvadása helyett azok ujból 
a magyarság müveltségben való felemelése érdekében dolgozhassanak 
a magyar kisebbség és a román-magyar kibékülés szellemében. 


Dr. J a n c s ó  E l e m é r  
 
 


Az egyházi iskoláztatás statisztikai kimutatása 
 


 


A közölt adatok részben a Magyar Kisebbség 1932—37-es évfolyamaiban 
jelentek meg, részben az egyes egyházak évi jelentéseiben szerepelnek. Az 
egyházainkról szóló tanulmányokban ujabb adatok is szerepelnek. 


Az „E r d é l y i  R e f .  E g y h á z k e r ü l e t ” iskolái az 1934—35 év vé- 
gén (Makkai Sándor püspök jelentéséből): 5 óvoda 5 tanitóval. 358 elemi is- 
kola 538 tanerővel. 70.000 tanköteles. Ebből 24.656 járt református iskolába. 13 
középfoku intézet, amelyből 5 fiuliceum, 1 leányliceum, 3 leánygimnázium, 2 
tanitó-, (illetőleg tanitónőképző), 1 kereskedelmi női tanfolyam. A középisko- 
lákat 2516 növendék látogatta. A növendékeket 86 rendes, 64 helyettes és 42 
óraadó tanár oktatta. 


A g y u l a f e h é r v á r i  r ó m .  k a t .  e g y h á z m e g y e  (1934—35): 16 
óvoda, 10 tanitó, 468 növendék. 187 népiskola 424 tanitóval és 17.490 tanuló- 
val. 6 liceum 139 tanárral és 1669 tanulóval, 10 algimnázium 101 tanárral 
és 1202 tanulóval. 2 tanitó és tanitónőképző 24 tanárral és 157 tanulóval. 2 
kereskedelmi iskola 23 tanárral és 101 tanulóval. Összesen 714 tanerő 21.087 
tanulóval. 


A n a g y v á r a d i  r ó m .  k a t .  e g y h á z m e g y e  (1930—31): 1 tanitó- 
nőképző, 70 tanuló, 6 tanár, 1 óvónőképző, 4 gimnázium, 43 tanár, 472 tanuló, 
54 elemi iskola, 86 tanitó, 4210 tanuló. 


A s z a t m á r i  r ó m .  k a t .  e g y h á z m e g y e  (1930—31): 1 liceum, 20 
tanár, 276 tanuló. 1 tanitónőképző, 113 tanuló, 10 tanár. 1 leánygimnázium. 
39 népiskola, 65 tanitó, 3563 tanuló. 


A t e m e s v á r i  r ó m .  k a t .  e g y h á z m e g y e : 2 liceum (csak részben 
magyar) 193 tanuló. 4 gimnázium 641 tanuló. 1 népiskola 2074 tanuló. 


U n i t á r i u s  e g y h á z  (1930—31): 2 liceum, 39 tanár, 349 tanuló. 37 
népiskola, 54 tanitó 1730 tanuló. 


Az e v a n g é l i k u s  s z u p e r i n t e n d e n c i a  (1930—31): 6 elemi 690 
tanulóval. 


A k i r á l y h á g ó n t u l i  r e f .  e g y h á z  (1935—36): 1 felsőkereskedel- 
mi, 8 tanár, 22 tanuló, 3 gimnázium, 27 tanár, 477 tanuló. 134 népiskola, 244 
tanitó, 11.769 tanuló. 1 óvoda. 
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Országos jellegü közmüvelődési egyesületeink 
Erdélyi Muzeum Egyesület (EME) 


Alapítása és története. Az EME a legrégibb erdélyi magyar tu- 
dományos egyesület. Egy erdélyi muzeum alapitását még az 1841— 
1843-iki erdélyi országgyülés elhatározta és törvénybe is iktatta, de 
a bécsi udvar ezt nem szentesitette. Az 1848-as szabadságharc és az 
ezt követő elnyomatás a muzeum létesitésének a gondolatát látszólag 
teljesen eltemette és talán sohasem jön létre, ha nem lett volna gróf 
Mikó Imre, aki az ügyet minden nehézség ellenére kezébe vette és 
lehetővé tette az egylet megalakulását azzal, hogy 1856-ban a kolozs- 
vári Külső-szén utcai villáját 10 holdas kerttel együtt egy Kolozsvárt 
létesitendő muzeum céljára felajánlotta. Az általa szerkesztett alap- 
szabályok szerint alakult meg az EME 1859-ben. Önkéntes adomá- 
nyokból rövidesen gyönyörü könyv-, érem-, régiség-, állat-, növény- és 
ásványtár létesült, melyeknek értéke ma kb. 200 millió lejre becsülhető. 
Mikor 1872-ben Kolozsváron a Ferenc József tudományegyetemet fel- 
állitották, az Egyesület az állammal szerződést kötött, mely szerint 
gyüjteményét és könyvtárát, évi bér ellenében, a tulajdonjog teljes fenn- 
tartása mellett, a tudományegyetem használatára bocsátotta. Az uj 
egyetem tanárai Mikó Imre kezébe tették le az esküt. A világháboruig 
az Egyesület vagyona és gyüjteményei az erdélyi magyarság áldozat- 
készsége folytán állandóan gyarapodtak, kézirattára számos unikum- 
mal dicsekedhetik, tudományos gyüjteményei külföldön is ismertek. 


Mai helyzete. Az Egyesület gyüjteményeit és könyvtárát az eredeti 
szerződés értelmében jelenleg is a kolozsvári tudományegyetem hasz- 
nálja és kezeli, azonban tárai és gyüjteményei használatának szerződés 
szerinti bérét, évi 10.000 aranykoronának megfelelően, mintegy 450.000 
lejt az állam 1919 óta nem fizeti és semmi kilátás sincs arra, hogy 
rövid időn belül fizetné, bár az Egylet tulajdonjogát a gyüjteményeket 
illetőleg, elismerte. A különböző alapok és értékpapirok értéküket el- 
veszitették, ugyhogy az Egyesület mai anyagi alapját dr. W a s s  
O t i l i a  nagylelkü adománya, az egyesületnek 1911-ben ajándékozott 
értékes főtéri palotája (értéke kb. 3,000.000 lej) és egy kb. 1 milliót 
érő Majális-utcai bérház alkotják. A két ingatlan biztositja az Egyesület 
számára a szerény anyagi alapot, amely lehetővé teszi a feladatok meg- 
valósitását legalább részben, mindaddig, mig az EME rendezni tudja 
jogos követeléseit az állammal szemben. A tagsági dijakból befolyó 
összeg alig rug évente pár ezer lejre, Ilyen szük anyagi helyzet mellett 
a tárak és gyüjtemények gyarapitására gondolni sem lehet; csupán a 
meglévő értékek megőrzéséről és gondozásáról lehet szó. Az egyesület 
müködése a kultuszminisztérium felügyelete alatt áll, mely 1925 óta 
Drăgan Miklós egyetemi tanárt bizta meg kormánybiztosi minőségben 
az Egylet müködésének ellenőrzésével. 1924-, illetve 1926-ban az 
Egyesület jogi személyiségét elismerték. 


Célkitüzése és tevékenysége. Az Egyesület céljait és feladatait gr. 
Mikó Imre a következőkben körvonalazta; 1. Erdély szamára egy, az 
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országrész tudományos mükincseivel arányban álló és a kor szükségé- 
nek megfelelő muzeum felállitása. 2. A gyüjtemények rendezése, fel- 
dolgozása és közlése. 3. A tudomány és müvelődés minden ágának 
fejlesztése. A főhatalomváltozás utáni szervezkedés aránylag korán, 
már 1921-ben megindult. A megváltozott anyagi viszonyok miatt azon- 
ban az EME tevékenysége a tárak fejlesztésében, mind szükebb körre 
korlátozódott, ezért az Egyesület fokozottabb mértékben igyekszik 
megvalósitani Mikó Imre programjának 3-ik pontját, a tudomány, mü- 
velődés és magyar kultura minden ágának az erdélyi magyarság minél 
szélesebb köreiben való terjesztését. Az Egyesületnek 4 szakosztálya 
van: 1. bölcsészet-, nyelv- és történettudományi; 2. orvostudományi; 
3. természettudományi; 4. jog- és államtudományi szakosztály. A szak- 
osztályok a fennemlitett célokat gyakori szakelőadások és népszerüsitő 
előadások utján igyekeznek megvalósítani. A tudományterjesztés leg- 
hatékonyabb módjának bizonyultak a különböző előadások és v á n -  
d o r g y ü l é s e k . Az első vándorgyülést 1906-ban tartották Maros- 
vásárhelyen. 1913-tól 1930-ig nem volt vándorgyülés. A háboru után 
először 1930-ban tartott az EME vándorgyülést ugyancsak Marosvá- 
sárhelyen. Azóta évről-évre növekvő sikerrel és lelkesedéssel: 1931-ben 
Nagyenyeden, 1932-ben Nagybányán, 1933-ban Sepsiszentgyörgyön, 
1934-ben Brassóban. Az 1936-os Temesvárra tervezett, idáig legna- 
gyobbszabásunak igérkezett vándorgyülést az államhatalom az utolsó 
percben nem engedélyezte, pedig a cél csak a tiszta tudomány és kul- 
tura szolgálása és terjesztése volt. Az idén nagysikerü vándorgyülést 
tartott az EME Székelyudvarhelyen. A vándorgyülések célja Erdély 
történelmi nevezetességeinek megismerése és a tudományoknak Erdély- 
ben mindenki számára hozzáférhetővé való tétele. Erre a multban nem 
volt annyira szükség, mint ma, midőn magyar kulturánk terjesztése 
legfőképen az EME-re hárult. Ezt a feladatát átérezte az Egyesület és a 
tudományok minden ágát felölelő előadásokat tart. Sőt, 1930-ban egy 
egészen uj gondolatot valósitott meg, a vándorgyülésekkel kapcsolatos 
két évenként tartott orvoskongresszusokkal. Ilyen volt 1930-, 1932- és 
1934-ben. A rossz gazdasági viszonyok miatt orvosaink nehezebben 
tudnak külföldi tanulmányutra menni, ezt pótolják az orvoskongresszu- 
sok, amelyek évről-évre mind nagyobb érdeklődésnek örvendenek. Az 
Egyesület ezenkivül kiad „E r d é l y i  M u z e u m ” cimen havi fo- 
lyóiratot, amely a bölcsészeti-, természettudományi- és jogi szakosztá- 
lyok hivatalos közleménye. A folyóirat ezen szakosztályok müködéséről 
számol be. Az orvosi szakosztály külön évkönyvben „A z  o r v o s t u d o -  
m á n y i  s z a k o s z t á l y  É r t e s i t ő j é b e n ” ismerteti tevé- 
kenységét. 


Az Egyesület feladatainak teljesitésére müködését még messzebbre 
igyekszik kiterjeszteni. Fontos teendő a tevékenység kiterjesztése a vi- 
déki magyar értelmiségi központokra is, még pedig nemcsak az eddigi 
vándorgyülések tartásával, hanem a szakosztályok tudományos és nép- 
szerü felolvasásai egy részének ily vidéki értelmiségi magyar közpon- 
tokban leendő megtartásával. Ezzel a tudomány és müvelődés iránt 
érdeklődést lehet felkelteni olyan helyeken is, ahol erre sem alkalom, 
sem mód és ez idő szerint talán megfelelő szellemi erő sem áll rendel- 
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kezésre, másfelől ezek a vidéki központok az egyesület müködésébe 
bekapcsolódnának. Az egyesület legközelebbi jövőjének feladata tehát 
a  t u d o m á n y o s  s z e l l e m  f e l é b r e s z t é s e  o t t ,  a h o l  e z  
c s a k  s z u n n y a d ,  a  t u d o m á n y  é s  k u l t u r a  m ü v e l é s e ,  
t e r j e s z t é s e ,  á p o l á s a  é s  k ö z v e t i t é s e  m i n d e n  t é r e n  
m i n d e n k i n e k . 


Szervezete és mai vezetősége. Az egyesület székhelye Kolozsvár. 
Tagszám: kb. 1000. A tagfelvételt két rendes tag ajánlása alapján Köz- 
ponti választmány eszközli. Tagsági dij 100 lej egy évre. Az elnöki 
szék gr. W a s s  B é l a  1936-ban történt elhunyta óta betöltetlen. 
Alelnökök: b r .  J ó s i k a  J á n o s  és dr. R ó t h  H u g ó . Főtitkár: 
dr. G y ö r g y  L a j o s , az „E r d é l y i  M u z e u m ” szerkesztője. 
Titkár: dr. K á n t o r  L a j o s , aki az egyesület összes adminisztrációs 
ügyeit végzi. Van ezenkivül egy 63 tagos központi választmány. Szak- 
osztályi vezetők: 1. Orvostudományi szakosztály. Elnök: dr. K o l e -  
s z á r  L á s z l ó , az orvosi szakosztály Értesitőjének szerkesztője. 2. 
Bölcsészet-, nyelv-, történelemtudományi szakosztály. Elnök: dr. T a -  
v a s z y  S á n d o r . 3. Természettudományi szakosztály. Elnök: dr. 
P á t e r  B é l a . 4. Jog- és államtudományi szakosztály. Elnök: dr. 
B a l o g h  A r t h u r . Mindegyik szakosztálynak külön választmánya 
is van. 


Dr. J o ó  I s t v á n  


Erdélyi Magyar Közmüvelődési Egyesület (EMKE) 


Keletkezése és eddigi müködése. Erdélyben az 1848—49-es évi 
szabadságharc és az ezt követő abszolutizmus korszaka miatt, a magyar 
népnevelés majdnem teljesen hiányzott. Báró E ö t v ö s  J ó z s e f , az 
első magyar vallás és közoktatásügyi miniszter az országban népmü- 
velődési és népjóléti egyesületek alakitására hivta fel a figyelmet azzal, 
hogy: „n e m  t e h e t  m i n d e n t  a z  á l l a m ,  t e g y e n  a  t á r -  
s a d a l o m  i s . ” Ezért vált szükségessé Erdélyben is a népjóléti 
és közmüvelődési egyesület megteremtése. 


Az EMKE 1884 december 24-én alakult meg, a Sándor József 
szenátor által szerkesztett alapszabályok alapján. Jellemző az EMKE 
szellemiségére, hogy célul első alapszabálytervezetébe is tisztán em- 
berszerető szellemben a testvéri érzés fejlesztését tüzte ki Erdély lakói 
közt faji és vallási különbség nélkül. Csak féltékenység és a netáni 
politikai kifogásolhatóság elkerülése végett állitotta azután előtérbe a 
közmüvelődésnek és közgazdaságnak magyar társadalmi (nem állami) 
pénzen magyarok számára való előmozditását. 


Az Egyesület a széleskörü szerveződésen kivül gyüjtött tizezrekre 
menő örökös-, alapitó-, rendes- és gyámolitó tagot. Segélyekre és 
alkotásokra forditott mintegy 600 millió lej értéket és emellett meg- 
teremtett önerejéből, tisztán társadalmi áldozatkészség utján egy 200 
milliós alapvagyont. Évi bevétele és kiadása az impériumváltozás előtt 
megközelitette a 15—20 millió lejt. 


Az alkotások sorából kiemeljük, hogy az EMKE létesitette gróf 
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K u n  K o c s á r d  diszelnök közel 2000 holdas adományán Erdélyben 
az első magyar népies földmüves iskolát a hunyadmegyei A l g y ó -  
g y o n . Erdélyi tanuló ifjak számára az Egyesület hozta létre a buda- 
pesti nagyszabásu EMKE-kollégiumot s emelte Kolozsvárt a 120 helyi- 
séggel biró EMKE palotát. Létesitett templomépitő alapot s nagy 
összeggel mozditotta elő a felekezeti iskolák épitését, felszerelését és 
fenntartását. Maga is létesitett kisdedóvókat, nyári gyermekmenhelye- 
ket és népiskolákat. A népiskolák mellé és azokon kivül is többszázra 
menő nép-, gyermek-, ifjusági-, tanitói- és katonai könyvtárt létesitett. 
Népdaloskörök alapitásával, iskolánkivüli- és felnőtt oktatással, nép- 
egyetemmel, vetitőgépes előadásokkal és analfabéta tanfolyamokkal 
emelte az erdélyi magyarság müveltségi szinvonalát. Hetvenhét nagyobb 
kiadványa közül kiemelendő Sándor József és Merza Lajos „E r d é l y i  
K a l a u z ”-a, amely Erdély első kitünő Baedecker-szerü utleirása. Az 
„EMKE-daloskönyvet” tizezerszámra osztotta szét az Egyesület. Ren- 
dezett mezőgazdasági és ipari kiállitásokat. Létesitett egy 200.000 
aranykoronás székely iparoktatási alapot, segitette az iparostanonc- 
otthonokat. Az EMKE hozta létre Erdélyben az első szövetkezeteket, 
a pénzintézeteket támogatta és önállóan alapitotta meg az Erdélyi Jel- 
zálog Hitelbankot. A turistaság és idegenforgalom emelése céljából 
alapitotta meg 1891-ben az Erdélyrészi Kárpát Egyesületet (EKE). 
Erkölcsi és anyagi támogatásával szerveződtek a Székely-szövetséget 
alkotó Székely-társaságok. Székely iparkamara, székely vasut, székely 
kongresszus megalakitásában és szervezésében vezető szerepe volt. 
Döntőleg folyt be az Országos Közmüvelődési Tanács, a Muzeumok és 
Könyvtárak Orsz. Tanácsa létrejöttére. Állittatott szobrokat (segesvári 
Petőfi-, kolozsvári Mátyás király szobor, stb.), ápolta nagyjaink sir- 
helyét és évtizedek óta kebelében müködött az ország első március 
15-iki állandó bizottsága. A világháboru alatt — nemzeti különbség 
nélkül — barát és ellenfél számára vöröskeresztes müködést feitett ki. 


Mai helyzete. A világháborut követő összeomlás az EMKE-t sem 
kimélte meg. Az Egyesület anyagi léte, népnevelési és népjóléti intéz- 
ményei legnagyobb részben megsemmisültek. Ezért s az államhatalom 
meg nemértése miatt müködése sokáig szünetelt. Ma is tart a hossza- 
dalmas pereskedés özöne, melyeket az egyesület vagyona legalább 
részbeni visszaszerzéséért az állammal folytat. Ezek közül leglényege- 
sebb az algyógyi birtokért folyó per, melyben a tábla kedvezően dön- 
tött, azonban fellebbezés miatt sok idő telhetik el, amig az Egyesület 
valamit tényleg vissza is kap. 


Végre 1935-ben visszanyerte az EMKE jogi személyiségét és el- 
ismerték alapszabályait. Azóta ismét megindult a szervező munka erdély- 
szerte Sándor József vezetésével. Első cél az Egyesület anyagi lét- 
alapjának a megteremtése. Az Egyesület jelenlegi jövedelmi forrásai: 
Tagsági dijak: örökös tag, személy, vagy testület, aki legalább 5000 
lejes, alapitó tag, aki legalább 1.000 lejes alapitványt tesz, rendes 
tag, aki aláirásával 10 évre, évenként legalább 100 lej fizetésére vál- 
lal kötelezettséget. Egyéb jövedelmei hagyatékok-, beléptidijas elő- 
adások-, felolvasások-, táncmulatságok- és adományokból, stb. jön- 
nek be. Anyagi helyzetének izmosodásával az Egyesület fokozottabb 
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mértékben teljesitheti hivatását és munkatervének célkitüzéseit: A tár- 
sadalmi népjólét, tanitás, emberbaráti müködés, város- és falumunka 
ápolását, egyszóval az erdélyi magyarság társadalmi, közmüvelődési 
és közgazdasági megerősitését. 


Jelenlegi szervezete és vezetősége. Az Egyesület székhelye Ko- 
lozsvár. Müködési köre kiterjed az összes erdélyi vármegyék területére 
s az országban bárhol gyüjthet tagokat, szervezhet fiókokat. Tag lehet 
minden állampolgár, férfi, vagy nő, aki a fennemlitett célok szolgála- 
tát vállalja. Külföldi állampolgár csak belügyminiszteri engedéllyel le- 
hat tag. Az irányitást az igazgatóság végzi. Tagjai: gr. Béldi Kálmán 
elnök, dr. Jelen Gyula, br. Jósika Gábor alelnökök, Sándor József ügy- 
vezető alelnök és egy 42 tagos igazgató-választmány. Az egyesületnek 
3 szakosztálya van: 1. Közmüvelődési szakosztály. Elnök: Dr. Tavaszy 
Sándor. 2. Közgazdasági szakosztály. Elnök: dr. gr. Bethlen László. 3. 
Társadalmi szakosztály. Elnök: dr. Kiss Elek. Mindegyik szakosztály- 
nak még külön 8—15 tagu választmánya is van. 


Dr. J o ó  I s t v á n  


A Romániai Magyar Dalosszövetség 


A főhatalom változása után néhány évvel, 1921 november 
13-án Brassóban harminc erdélyi dalárda kiküldöttei egyhangu lelke- 
sedéssel kimondották a Romániai Magyar Dalárda megalakulását. 


Az első dalostestvéri találkozó után nagy lelkesedéssel indult meg 
az épitő munka. Szemlér Ferenc elnök, Kovács Elek alelnök és dr. 
Rombauer Tivadar főtitkár lelkes propaganda-munkába kezdtek és 
csatlakozásra hivták fel az erdélyi dalárdákat. A dalosok tábora egyre 
szaporodott, ugy, hogy a következő évben már a nyilvánosság elé is 
léphetett az uj dalos szövetség. A legelső nyilvános szereplése: az 1922. 
julius 13-án, Nagykárolyban rendezett kerületi verseny volt, amely 
minden tekintetben fényesen sikerült, bizonyságot téve az uj csemete 
életképességéről. Ugyanez év julius 31-én ünnepelte meg az Erdélyi 
Irodalmi Társaság Petőfi születésének 100 éves évfordulóját Seges- 
váron. A Dalosszövetség is részt vett ezen az ünnepélyen és impozáns 
kórusaival nagyban emelte az országos ünnep fényét. Ugyanezen év 
szeptember 2-án Tordán zajlott le a második kerületi verseny, szintén 
kitünő eredménnyel. 


E két verseny sikere azt a gondolatot ébresztette fel a szövetség 
vezetőségében, hogy meg kellene rendezni az első országos dalos- 
versenyt. Brassóban, a szövetség székhelyén, kellett volna ennek le- 
zajlania, ámde a brassóiak ezt nem vállalhatták, s igy a választmány 
Tárcza Bertalan kolozsvári tanárt bizta meg azzal, hogy a verseny meg- 
rendezését Kolozsváron kisérelje meg. Az elgondolás az volt, hogy a 
verseny sikere esetén a szövetség székhelye is Erdély fővárosába he- 
lyeztessék át. Tárcza Bertalan a megbizást elfogadván, mindenekelőtt 
egy olyan vezetésre termett ember után nézett, aki nemcsak a verseny- 
rendező bizottság-, hanem a verseny után a szövetség elnöki tisztsé- 
gére is alkalmas legyen. Ezt az embert csakhamar meg is találta Nagy- 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


87 


enyeden dr. I n c z é d y  J o c k s m a n  Ö d ö n  személyében. Az 
első országos verseny 1923 szeptember 6—7 napjain le is zajlott. 
Csak 22 dalárda vett részt rajta, de az erkölcsi siker olyan nagy volt, 
hogy a hallgatásba merült dalárdák országszerte megmozdultak és lel- 
kesedéssel csatlakoztak a Dalosszövetség uj központjához. Azóta 
szakadatlanul Inczédy Jocksmann Ödön áll a Dalosszövetség élén. Be- 
költözött Kolozsvárra s bölcs és erélyes kézzel nemcsak kormányozza 
a szövetséget, hanem közvetlen és lelkes munkásságával fel is virá- 
goztatta. Hü munkatársa Tárcza Bertalan főtitkár, aki szintén az első 
verseny óta, megszakítás nélkül áll a szövetség szolgálatában. 


Terünk nem engedi meg, hogy részletes krónikát irjunk a dalos- 
szövetség 16 éves munkásságáról, tehát csak a főbb eseményeket so- 
roljuk fel idősorrendben. A már emlitett első országos verseny után a 
következő mozzanatokat emeljük ki: 


1924-ben Désen és Szatmáron nagyszabásu kerületi versenyek 
voltak. 


1925-ben zajlott le a második országos verseny Marosvásárhelyen, 
30 dalárda közremüködésével. 


1927-ben kerületi verseny volt Sepsiszentgyörgyön, 20 dalárdával. 
Ugyanebben az évben tartottuk meg az első karnagyképző tanfolyamot 
Kolozsváron 35 hallgatóval. Előadó tanárok voltak: Veress Gábor, Rezik 
Károly, Domokos Pál Péter és Tárcza Bertalan. 


1928-ban zajlott le a III. országos verseny Segesváron 42 dalárdá- 
val. Ugyanekkor áldoztunk a nagy magyar dalnok: Petőfi sirjánál. Az 
impozáns közöskarok által előadott Petőfi-dalok között Vásárhelyi Já- 
nos jelenlegi püspök és Nyirő József iró mondották az ünnepi be- 
szédeket. 


Ugyanebben az évben egyik dalárdánk, a Temesvári Magyar Da- 
lárda, külföldön szerzett dicsőséget a magyar dalnak, elhozván a hágai 
nemzetközi dalosverseny első diját, Szegő Ferenc karnagy vezetésével. 


1929-ben rendeztük meg a II. karnagyképző tanfolyamot 68 hall- 
gatóval. Gokler Antal orsz. főkarnagy, Nemes Elemér alelnök, Veress 
Gábor és Tárcza Bertalan tanárok voltak az előadók. 


A tanfolyam végén tartottuk meg az első zenetanári és karnagyi 
országos kongresszust, melyen a karpedagógiai irányelvet szögez- 
tük le. 


1930-ban Kolozsvárt rendeztük meg az első ifjusági dalosversenyt, 
amelyen 5 gimnáziumi, egy képezdei és két főiskolai énekkar vett részt. 


Ugyanebben az évben Dicsőszentmártonban, Adorján Gábor ref. 
lelkész megszervezte a küküllőmenti kerületet és megrendezte az első 
ker. versenyt, amelyen 6 dalárda vett részt. 


Ebben az évben még két kerület rendezett versenyt és pedig: a 
szatmári: Szilágysomlyón 7 dalárdával és a kolozsvári kerület: Tordán 
18 dalárdával. 


Az 1931-ik esztendő fontos dátum a Dalosszövetség életében. 
Ugyanis ebben az évben érte el a szövetség müködésének 10 éves 
évfordulóját s ebből az alkalomból megrendeztük Kolozsváron a IV. 
országos versenyt 50 dalárdával. A versennyel kapcsolatos diszközgyü- 
lésen lelkes ünneplésben részesitették a dalosok dr. Inczédy Jocksman 
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Ödön elnököt, aki ezen alkalomból egy diszes albumot kapott az ösz- 
szes dalárdák csoportképeivel. Ugyancsak ekkor tüntették ki a Brassói 
Magyar Dalárda azon tagjait, kik a Dalosszövetség szervezését kezde- 
ményezték. Ezek a következők: Szemlér Ferenc, Szabó Béni, dr. Rom- 
bauer Tivadar, dr. Szele Béla, Bernhardt Dezső és Kónya Pál. A fel- 
emelő ünnepélyen az összes erdélyi magyar egyházak és kulturegyesü- 
letek, valamint a külföldi dalosszövetségek üdvözölték Dalosszövet- 
ségünket. 


Ugyanebben az évben rendeztük meg a II. ifjusági dalosversenyt 
Marosvásárhelyen, amelyen 11 intézet vett részt. 


1932-ben két kerületi verseny volt: a szatmári kerületé Nagybá- 
nyán 20-, a kolozsvári kerületé Nagyenyeden 24 dalárdával. 


1933-ban már négy helyen volt kerületi verseny: Szászrégenben 
13-, Székelyudvarhelyen 10-, Dicsőszentmártonban 20-, Szamosujváron 
22 dalárdával. 


Ugyanebben az évben rendeztük meg a III. karnagyképző tanfo- 
lyamot 30 hallgatóval. Előadó tanárok: Nemes Elemér, Veress Gábor, 
Szegő Ferenc és Tárcza Bertalan voltak. 


1934-ben három kerületi verseny volt: Küküllődombón 13-, 
Bánffyhunyadon 24- és Sepsiszentgyörgyön 27 dalárdával. 


1935-ben zajlott le az V. országos verseny Marosvásárhelyen, ame- 
lyen 63 dalárda vett részt. 


1936-ban négy kerület rendezett dalosversenyt: Székelyudvar- 
helyen 10-, Dicsöszentmártonban 16-, Désen 10- és Szatmáron 27 
dalárdával. 


1937-ben a dalárdák a tiltó rendelkezések miatt nem tudtak mü- 
ködni. Csak egy kerület, a kolozsvári, tudott versenyt rendezni Szamos- 
ujváron 20 dalárdával. Ebben az évben rendeztük meg a IV. karnagy- 
képző tanfolyamot 64 hallgatóval. A tanfolyamon 32 tanitó, 8 kántor, 
8 teologus, 3 zeneakadémiai, 3 konzervatóriumi növendék, 4 tisztviselő, 
1 joghallgató és egy magánzó vettek részt. Nem szerint: 57 férfi és 7 nő. 
Vallásfelekezet szerint volt: ref. 39, róm. kat. 18, unitárius 5, ev. 1 és 
baptista 1. Előadó tanárok voltak: Nemes Elemér, Szegő Ferenc, Zsizs- 
mann Rezső és Tárcza Bertalan. Kolozsvár nevezetességeit Kelemen 
Lajos tanár, egyetemi könyvtáros ismertette. A tanfolyam egyben kitünő 
alkalom volt a különböző felekezetü lelkészek és tanitók közötti testvéri 
kapcsolat kiépitésére. 


A jövő évben ismét nagy esemény van kialakulóban. Ugyanis 1938 
julius 1—2—3 napjain Kolozsváron óhajtjuk megrendezni a VI. orszá- 
gos versenyt. Ez a verseny arról lesz nevezetes, hogy azon a székely- 
földi zeneegyesületek is részt fognak venni. Tudnunk kell ugyanis, hogy 
Kovács András rétyi lelkész és Incze Árpád sepsiszentgyörgyi tisztviselő 
buzgólkodása folytán Háromszék-, Csik- és Udvarhely megyékben 
mintegy 60 községben, illetve városban részben vonós, részben fuvós, 
részben szimfónikus zenekar alakult, amelyek most beléptek a Dalos- 
szövetségbe és beneveztek a VI. országos versenyre. 


T á r c z a  B e r t a l a n  
főtitkár 
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Az Erdélyi Kárpát-Egyesület 


Az elmult évszázad közepe táján mozgalom indult világszerte a 
természet megismerése, illetve megismertetése és szépségei iránt való 
minél nagyobb érdeklődés felkeltése érdekében. Az első ilyen jellegü 
egyesület 1857-ben alakult Londonban. A természeti szépségekben 
gazdag Erdélyben is rövidesen akadtak követői ennek a mozgalomnak 
s 1873-ban megalakult az első turistaegyesület „S i e b e n b ü r g i -  
s c h e r  A l p e n  V e r e i n ” néven. Ebben az időben Erdélyben első- 
sorban a szászok voltak a természet rajongói s ezzel magyarázható, 
hogy az első egyesületet is ők alakitották. Az erdélyi magyarság egyik 
legrégibb kulturegyesülete, az Erdélyi Muzeum Egyesület ugyan — 
programjához hiven — már megalakulásától (1867) kezdve igen ér- 
tékes honismertető tudományos munkát fejtett ki, de a tulajdonképpeni 
turisztika, a rendszeres és öntudatos természetjárás, az E r d é l y i  
K á r p á t - E g y e s ü l e t  megalakulásától számitható. 


Az Erdélyi Kárpát-Egyesület megalakitásának gondolata tulajdon- 
képpen az EME-ben született meg s kezdetben, 1885-től, mint annak 
egyik osztálya müködött. Az EKE, mint önálló egyesület, 1891-ben 
alakult meg Bethlen Bálint gróf első elnökkel az élen. Az egyesület igen 
gazdag munkatervet dolgozott ki, amely nemcsak a turisztikára szo- 
ritkozott, hanem felölelte a fürdőügyet, az idegenforgalom előbbrevite- 
lét, az itt elő népek szokásainak, hagyományainak és sajátosságainak 
feltárását, muzeum létesitését, stb. Erdély közéletének vezetői az első 
pillanattól kezdve átlátták az egyesület céljainak magasztos voltát és 
éppen ezért teljes anyagi és erkölcsi támogatásukat nyujtották. Ennek 
köszönhető, hogy megalakulásának mindjárt az első éveiben egész 
munkatervét felölelhette ez a nagy és tevékeny multu egyesület, hogy 
aztán az elkövetkező évtizedeken keresztül mégjobban kiszélesitse mü- 
ködési területét s Erdély egyik legnemesebb célokat szolgáló intéz- 
ményevé legyen. 


Az egyesület 300 taggal alakult, de mindjárt az első évben taglét- 
száma megkétszereződött s néhány év mulva a vidéki tagozatok meg- 
alakitásával több ezerre ugrott. A megalakulás évében a következő 
megyékben létesültek tagozatok: Alsófehér, Csik, Háromszék, Maros- 
torda, Torda. Ezeknek a tagozatoknak a megalakulását követte a bras- 
sói, a szilágymegyei, petrozsényi, gyalui, fogarasi, udvarhelyi és buda- 
pesti tagozat megalakulása. Ugyancsak a megalakulás évében az egye- 
sület átvette a radnaborkereki fürdőhelyet, hogy üdülési lehetőséget 
nyujtson tgjainak Ugyanebben az évben az egyesület országos fürdő- 
kongresszust tartott Marosvásárhelyen. A vidéki tagozatok megalakitása 
után az EKE hozzálátott a menedékházak épitéséhez. A következő 
helyeken létesitett menedékházat az EKE: a Kiskőhavason, a Propás- 
tyán, Dobrinban a Deonátán, a Krepaturán, Pilisen, Ponoron, a Tordai 
Hasadéknál, a Görgényi havasokon, Csukás-Teszlán, Rekiczelen, Ká- 
nyatón, a Bükktetőn, Szohodolon, Csáklyán, Topánfalván, Szkerisorán, 
Alsószalocsván, Füle-Bányahavason, a Nagykőhavason, stb. A mene- 
dékházak épitésével egyidőben az EKE tagjai tevékeny természetkutató 
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munkát is fejtettek ki, aminek az eredménye többek között a csodás 
révi csepkőbarlang felfedezése 1903-ban. Rév azóta fontos idegenfor- 
galmi pont lett. A barlang felfedezése után nem sokkal vasuti megálló 
is lett. Alkotó munkájában és általában egész szellemében az EKE 
mindig távol tartotta magát a politikától s jellemző erre, hogy 46 éves 
fennállása óta az egyesület turistaalkotásainak nagyobb része nem a 
többnyire magyarlakta területeken épült. 


Munkatervéhez hiven az EKE felbecsülhetetlen értékü néprajzi és 
tudományos munkát fejtett ki. Egy évvel megalakulása után átvette 
az EME-től az „E r d é l y i  U t i  K a l a u z ” szerkesztését, ugyaneb- 
ben az évben meginditotta az „E r d é l y ” cimü turisztikai, fürdőügyi 
és néprajzi képes folyóiratot, amely értékes ismeretterjesztő célokat 
szolgál ma is. 1902-ben hosszas szervezési és gyüjtési munka után 
az EKE megnyitotta a K á r p á t  M u z e u m ot, amelyben könyvtár 
és az erdélyi magyarság gazdag néprajzi gyüjteménye kapott helyet. 
Igen értékes a részben már feledésbe ment és fonográf utján megöröki- 
tett eredeti népdalgyüjteménye. Az EKE ezeket a népdalokat a külön- 
böző vidékek tanulmányozása alkalmával gyüjtötte össze és örökitette 
meg. Több kiállitást rendezett, állandó kapcsolatot tartott fenn a kül- 
földi hasonló célu egyesületekkel, rengeteg honismertető tanulmányt 
adott ki angol, francia és német nyelven s ebből a célból külön bi- 
zottságot létesitett. Nehéz volna itt felmérni azt a hatalmas munkát, 
amelyet az EKE több évtizedes multja alatt elvégzett s amelyet végez 
ma is nagy buzgalommal. De nehéz volna felsorolni mindazoknak a ne- 
vét is, akik az egyesület mellé szegődtek s munkát vállaltak a nagy- 
szerü célok megvalósitásában. 


A világháboru alatt és a világháboru után válságos éveken ment 
keresztül az egyesület. A háboru alatt megsemmisült több turistaal- 
kotása, köztük a bükkerdei kilátótorony, mig az uralomváltozás után 
évekig harcolt jogiszemélyiségének jóváhagyásáért. Ez alatt az idő 
alatt a taglétszám megapadt és a vidéki tagozatok nem müködhettek. 
1929-ben végülis sikerült megszerezni a jogiszemélyiség jóváhagyását 
s ezzel ujból megkezdődhetett a pezsgő élet nemcsak Kolozsváron, ha- 
nem az összes tagozatokban. Az eredetileg a város által az EKE-nek 
átengedett Mátyás-házban elhelyezett Kárpát Muzeum körül is éveken 
át tartó harc folyt. A muzeum anyagának elhelyezésére végülis 
az egyesületnek más, megfelelő helyen kellett otthont ke- 
resnie. Uj otthonában, a Király-utca egyik emeletes házában, 
az átrendezett muzeum nem régen nyilt meg. Az EKE elnöke ma T a -  
v a s z y  Sándor dr. református teológiai tanár és püspökhelyettes, aki- 
nek az irányitása mellett az egyesület igyekszik mindenben követni az 
elődök által kijelölt utat, a baráti összetartás érzésének ápolása és 
Erdély szépségei iránt való minél szélesebb körü érdeklődés felkeltése 
és tudományos feltárása érdekében. 


Ha az Erdélyi Kárpát-Egyesületről irunk, nem hallgathatjuk el a 
B r a s s ó i  T u r i s t a - E g y e s ü l e t  munkáját sem. A BTE. tulaj- 
donképpen az EKE-ből nőtt ki. Akkor alakult, amikor még az EKE jogi- 
személyisége körül viharok dultak s az egyes tagozatokban megbénult 
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az élet. A brassói tagozat, amely egyébként egyike volt a legtevéke- 
nyebb osztályoknak, nem nézhette a tétlenséget s erőteljes szervez- 
kedés után 1927 augusztus 31-én megalakult a Brassói Turista-Egye- 
sület, amely müködési alapszabályának jóváhagyása után a november 
3-iki közgyülésével kezdte meg müködését. Az egyesület elsősorban a 
Nagykőhavast választotta munkaterületül. Menedékházak épitésével, az 
utak karbantartásával és azoknak jelzőkkel való ellátásával, a környék 
tudományos feltárásával igen nagy szolgálatot tett az egyesület Brassó 
és az egész ország idegenforgalmának fellenditésének. A Nagykőhavas 
ma már nemcsak a belföldi, hanem a külföldi turistáknak is kedvelt 
hegye. Az egyesület tizéves fennállása óta mintegy 100 ezer ember 
fordult meg a Havason. Az egyesület érdeme Bolnok felfedezése, amely 
10 évvel ezelőtt turisták előtt szinte teljesen ismeretlen volt. A BTE 
később menedékházat és ugrósáncot épitett Bolnokon, amelyet ma már 
télen-nyáron ezrek keresnek fel, hogy gyönyörködjenek abban a gyö- 
nyörü körképben, amely onnan a néző elé tárul. Az egyesület keretében 
megalakult a siszakosztály, amely értékes tanfolyamokat és versenyeket 
rendezett, a legutóbbi országos ugró bajnokságot is a BTE rendezésében 
tartották meg mintegy 2000 főnyi közönség jelenlétében. A BTE lelkes 
gárdája nem ismer fáradtságot s az eredményekben gazdag tiz év után 
bizonyos, hogy a jövőben is az eddigi kitartással fogja szolgálni a tu- 
risztika és az ország érdekeit. 


L á s z l ó  Z o l t á n  


* 
(Az „Erdélyi Magyar Évkönyv” egyesületi életünk ifjusági moz- 


galmairól is be akart számolni. Sajnos, a felkért cikkiró, aki e kérdés ala- 
pos ismerője, tanulmányának kéziratát a vállalt időre, sőt a nyomás megkez- 
désének időpontjáig sem küldötte be és igy könyvünk e fejezete — rajtunk ki- 
vül álló okból — hiányos. Jövő évi évkönyvünkben azonban feltétlenül mód- 
ját ejtjük annak, hogy ifjusági egyesületeinkkel és mozgalmaikkal is behatóan 
foglalkozzunk.) 








[Erdélyi Magyar Adatbank] 


105 


Az erdélyi magyar képzőmüvészet 
Irta: V á s á r h e l y i  Z .  E m i l  


Erdélyben szervezett müvészeti életről nem beszélhetünk, sőt a 
müvészi élet szervezettségéről még egyes városok keretében sem. Nagy- 
bányán a haladó müvésztelep jelentett némi egységet, mig Temesvárott 
az ott székelő K é p z őm ü v é s z e t i  F ő i s k o l a . Kétségtelen ezzel 
szemben a müvészeti tulszaporodás és tultermelés. A tultermelést első- 
sorban a megélhetési és adásvételi viszonyok sinylik meg. A szászok- 
nak évszázados kisebbségi sorsban kialakult önellátásuk, a román mü- 
vészet tehetségeseinek, sőt féltehetségeinek is a hatalmas állami támo- 
gatás, a kapcsolt részeken való temérdek templomfestés stb. konjunk- 
turája jön segítségéül. A magyar képzőmüvészet szervezettségéről nem 
beszélhetünk, állami támogatást várnia meddő reménység. Teljesség- 
gel és csupán vásárló közönségére van utalva. A magyar közönség pe- 
dig a magyar kinálatnak csupán (hozzávetőlegesen) 30 százalékát ké- 
pes felvenni. A fennt maradó 70 százalék nagyrészét a román, kisebb 
részét a zsidó közönség vásárolja. Ez a 70 százalék azonban koránt- 
sem kulturfölény. Csak munkaszurrogátum. A tulkinálat, az elfajuló 
verseny eredménye az árcsökkenés. A mükedvelők, kiknek a festészet 
mellékkereset, vagy szórakozás, áraikat nyugodtan verhetik le az 
anyagárig, legelönytelenebb helyzetbe épen a legértékesebb elemet, a 
hivatottakat juttatva ezáltal. A müvésznek lépést kell tartnia a gazdasá- 
gilag jobb helyzetben lévő mükedvelővel s megélhetését biztositandó 
több, tehát selejtesebb munkát kell végeznie. A termelés átlagának 
színvonala állandóan süllyed. A közönség elveszitve becsülésének leg- 
biztosabb iránytüjét, a kép árát, tájékozatlanul áll a selejtes alkotások 
között. A müitélettől hasztalan vár utbaigazitást; kritikusaink nagyrésze 
hozzávetőleges tájékozottsággal sem rendelkezik müvészeti kérdések- 
ben s a kevés hozzáértő is olyan szempontokat tart szem előtt itéle- 
tében, melyeknek a müvészethez édes-kevés közük van. Politikát ke- 
vernek birálataikba és elkedvetlenitik az igaz alkotót. 


A megszervezésre nem egy kisérlet történt, de ezek alig jutottak 
tul a tervezgető megbeszéléseken. 1930-ban jött létre K ó s  K á r o l y  
kezdeményezéséből a B a r a b á s  M i k l ó s  C é h , mely 1931-ben 
két gyüjteményes tárlatot is nyitott, majd hét évig tartó álomba me- 
rült. 1937 tavaszán P a p  A u r é l  és T h o r m a  J á n o s  neve 
alatt ujfennt mozgalom indult egy, az erdélyi müvészeket nemzetiségre 
való tekintet nélkül összefogó, társulás létesitésére, de a megalakulást 
teljes részvétlenség kisérte, ugy, hogy sorsa előre látható. Ugyancsak 
1937 április-májusában sikerült az uj erőre kapott Barabás Miklós 
Céhnek Budapesten gyüjteményes kiállitást rendeznie. Abban, hogy ez 
lehetővé vált, nagy része van az E r d é l y i  S z é p m i v e s  C é h - 
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n e k  és a Céh magyarországi barátainak. A Céh teljes erkölcsi és 
anyagi fedezetet nyujtott a kiállitás rendezőségének. Ez tette lehetővé 
tizenegy erdélyi müvész — a Barabás Miklós Céh tagjai — bemu- 
tatkozását. A kiállitás hatalmas erkölcsi sikerrel és még hatalmasabb 
anyagi deficittel zárult, (a deficitet teljes egészében a Szépmives Céh 
vállalta magára.) Még sem volt elpocsékolt energia az erőfeszités. 
Képzőmüvészetünk legjelesebbjei közvetlen összeköttetésbe kerültek az 
anyaország képzőmüvészeti kulturájával s megszünt az a pusztitó zár- 
kózottság, amelyet eddig kinaifalként keritett képzőmüvészeink hely- 
hezkötött volta. N a g y  Imre, B o r d y  András, S z e r v á c i u s  
Jenő, G y .  S z a b ó  Béla kapcsolódtak egészségesebb vérkeringésbe 
zsibbadt visszavonultságukból s most jogosan, fokozott érdeklődéssel 
várjuk az első megmozdulás hatását. 


A tavaszi kiállitás sorsa és eredménye csak mégjobban hangsu- 
lyozza az eddig is nyilván tudott tényt: képzőmüvészeink szövetke- 
zésének mulhatatlanul szükséges voltát. Hangsulyozza annak szükségét, 
hogy képzőmüvészeink országhatáron innen és tul egységes erővel 
és erkölcsi sullyal jelentkezzenek s a tavaszi kivonulás által tört gyalog- 
utat szekéruttá tágitsák. A szövetkezés olyan kérdéseket oldhatna 
meg, melyeknek tisztázása egyének számára lehetetlenség. Kialakitaná 
elsősorban a magyar müvészek közösségi szellemét, melynek hiánya a 
legnagyobb akadálya minden megmozdulásuknak. Intézményesithetné 
a bel- és külföldi kiállitásokat, a mai guerilla jellegü alkalmi és ezért 
bizalmatlansággal fogadott vállalkozások helyén. Állandó kiállitási he- 
lyiséget nyithatna a sötét, vagy agyonvilágitott kalandos termek he- 
lyett. Megoldhatná az olcsóbb anyagbeszerzés kérdéseit: a segélye- 
zést. Könyvtárat létesithetne, mely hozzáférhetővé tenné a külföldi 
szakmunkákat és megközelithetetlen folyóiratokat. Áldásosan befolyá- 
solná az egységes erdélyi stilus kialakulását a mai anarkia helyén. 


* 
Stilusának szempontjából Erdély három nemzetiségének müvé- 


szetét a főhatalom változása után háromféle sors várta. A szászok talán 
az eddiginél is eltökéltebben fordultak a német anyamüvészet felé. A 
románok uj árnyalatot szolgáltatva, felszivódtak a román-bizánci mü- 
vészetbe. A magyarok gyökértelenül, levágott ágazásként maradtak a 
végeken. 1920 körül a magyar müvészet, csak ugy, mint a gyöke, az 
európai, a tájékozatlan kapkodások és össze-vissza való kezdeménye- 
zések jegyében állott. Az erdélyi csonkok ennek az összevisszaságnak 
részei. Naturalizmus, impresszió francia és német expresszio s egy- 
mástól elkülönülve, részben a mostoha körülmények által el is külö- 
nitve, egyenként fellelhetőek. Ilyen körülmények között stilus vagy szel- 
lemtörténeti alapon csoportositani az erdélyi müvészeket lehetetlen, 
egyéb csoportosulásaik pedig nincsenek. Beszámolónk az erdélyi mü- 
vészet néhány kiemelekedő egyéniségéről ezért pusztán felsorolás marad. 


* 


A nagybányai naturalista-impresszionizmus legkiemelkedőbb alak- 
jával, a müvésztelep megalapitójával, az erdélyi képzőmüvészet nesz- 
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torával, T h o r m a  J á n o s s a l  kell kezdenünk természetesen felso- 
rolásunkat. Nagybányán, mint a müvésztelep volt professzora él és 
dolgozik még az erőteljes egyéniségü német-expresszionista Z i f f e r  
S á n d o r , itt él és fest M i k o l a  A n d r á s ,  K r i z s á n  J á n o s ,  
U d v a r d y  F e r e n c ; Sztánán az épitőmüvész K ó s  K á r o l y , 
Kolozsváron festett S z o l n a y  S á n d o r , az erdélyi festészet talán 
legértékesebb képviselője (ez év tavaszán költözött Nagyenyedre.) Itt 
faragott fába S e r v á c i u s z  J e n ő , az erdélyiség megszállott kép- 
zeletü neo-gót lelkü szobrásza és ide tért haza nehány hete másfél éves 
európai tanulmányutjáról G y .  S z a b ó  B é l a , az ismert fametsző és 
festőmüvész. Londont járta meg nagysikerü kiállitása után N a g y  
I m r e , a csikzsögödi földmüves-élet festője; Héderfáján a Küküllőmen- 
tén festi impresszionista akvarelljeit B o r d y  A n d r á s ; Temesváron 
G a l l a s z  N á n d o r  faragja intellektuálitással átitatott szobrait; 
Nagyváradon M a c z a l i k  A l f r é d o t , Aradon P a t a k y  S á n -  
d o r t , az akvarellistát kell megemlitenünk. 


A felvázolás elnagyolt és hiányos, amint nem is lehet más. Képző- 
müvészeti életünk szövevénye ma szinte áttekinthetetlen s e sorok 
szerzőjének másfél esztendős rendszeres kutatásra volt szüksége, hogy 
valamelyes áttekintést nyerjen az erdélyi képzőmüvészi müveltség ve- 
zéreiről és közkatonáiról. Beszámolóm végeztével annak tudata szomo- 
rit, hogy minden törekvésem ellenére sem voltam képes hiánytalan ké- 
pet nyujtani alkotóink összeségéről és munkálkodásukról. 
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S P O R T  


Az erdélyi magyar sportélet mérlege 
Irta: L á s z l ó  Z o l t á n  


Ki tudná ma felmérni a sport igazi értékét és megjelölni társadalmi 
életünkben azt a helyet, amelyet el kellene foglalnia? A testedzés mü- 
velésének évezredes multja van, de kétségtelen, hogy mai formájában 
való megnyilvánulása a modern idők szüleménye. A sport ma milliókat 
foglalkoztat és milliók rajonganak érte, de egységes álláspont még min- 
dig nem tudott kialakulni vele kapcsolatban. A közéletben a legkülön- 
bözőbb véleménynyilvánitásokkal találkozunk ma is: a sport — őrület, 
mondják sokan. Mások divatnak, üzletnek tekintik, vagy idegenforgal- 
mi tényezőt látnak benne, esetleg politikai eszközt. Ugyanakkor az if- 
juság nevelésügyét szivükön viselő és komoly szaktudósok ajkáról 
hangzik el a vélemény: az ifjuság nevelésében a sport elsőrendü fon- 
tosságu, nemcsak azért, mert a klasszikus tétel szerint friss és üde 
szellem csak ép testben képzelhető el, hanem elsősorban azért, mert a 
jellem kifejlesztésében a sport nélkülözhetetlen eszköz. Különösen a 
tömeg- és csapatsport jelentőségét hangsulyozzák ki gyakran. A csa- 
patsport kitartásra, önzetlenségre és összemüködésre nevel, amelyek 
igen nagy kihalással vannak az egyén és a társadalom életére. 


Kétségtelen, hogy a sport mai megnyilvánulásának igen sok ká- 
ros kinövésével is találkozunk, amelyek szöges ellentétben állanak a 
testedzés igazi értelmével. Nem vitatható el azonban, hogy talán soha 
nem volt nagyobb szükség az okos és megfontolt testgyakorlásra, mint 
éppen ma. Ezzel a kérdéssel ma már komolyan kell számolni. Különö- 
sen pedig ott, ahol a testedzés szabadgyakorlása elé nap-nap után gör- 
dülnek akadályok. Az alábbiakban az ókirályságbeli, erdélyi és bánsági 
sportélet multjába és jelenébe igyekszünk bevilágitani, különös tekin- 
tettel a nagymultu erdélyi sportkulturának az Ókirályságra és az egész 
országra gyakorolt hatására, továbbá a kisebbségi sportolás nehéz 
napjaira. Abban a reményben tesszük ezt, hogy talán ezen sorok is 
elősegitik valamennyiben az erdélyi magyarság sportkérdéseinek meg- 
oldását. 


I. 


Erdély sportélete az uralomváltozás előtt szervesen kapcsolódott 
bele a magyarországi sportéletbe, s általában a magyarországi sport- 
szervek irányitották és ellenőrizték az erdélyi sporttevékenységet A 
Magyar Labdarugók Szövetségének például Erdély képezte a keleti cso- 
portját, melynek Kolozsvár volt a székhelye. Kéteségtelen, hogy a nyu- 
gati országok szinvonalát megközelitő magyarországi sportélet felette 
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állt az erdélyinek, de a szabad sportérintkezés lehetővé tette Erdély 
sportkulturájának is a rohamos fejlődését. Különösen a nyugati városok 
voltak azok a pontok, ahol teljes virágzásnak és népszerüségnek ör- 
vendhetett a sport. Már a háboru előtt Erdély több olyan atlétát ter- 
melt ki, akik magyar országos viszonylatban is felvehették a versenyt 
Magyarország legjobbjaival, sőt Erdély nem egy országos bajnokot is 
adott Magyarországnak. A sport ekkor Erdélyben nemcsak a kivételes 
osztályok szórakozása volt és nemcsak a nagyvárosok lakossága hódol- 
hatott a testedzés kultuszának, hanem a kisebb városok szegényebb la- 
kossága is. Mint később látni fogjuk, a kisebb városoknak is nagy- 
multu sportegyesületeik vannak. 


Erdély sportéletében nemcsak ma, hanem az uralomváltozás előtt is 
tevékeny munkát fejtettek ki a szász egyesületek. A szászok inkább az 
egészséges t ö m e g s p o r t r a  fektették a fősulyt és nem a rekorderek 
és bajnokok kitermelésére. A sport náluk nem c é l , hanem e s z k ö z  
az egészséges nevelés szolgálatában. Az erdélyi szászok sportkulturája 
még régebbi, mint a magyarságé. A szász egyesületek nagyrésze még 
abban az időben alakult, amikor sok müvelt európai államban gyermek- 
cipőben járt és egészen idegenszerüen hatott a sportolás. A brassói 
szász tornaegyesület, a „K r o n s t ä d t e r  T u r n v e r e i n ” például 
1861 ota müködik, a nagyszebeni tornaegylet, a „H e r m a n n s t ä d -  
t e r  T u r n v e r e i n ” 1862-ben alakult s azóta is mind a két egyesü- 
let a sportnak csaknem minden ágát felkarolja és egészen széles töme- 
geknek teszi lehetővé a testedzést. De nemcsak ebben a két városban 
találjuk meg a régi szász sportegyesületeket, hanem a kisebb városok- 
ban is, mint például Medgyesen, Segesváron, Besztercén, stb. 


Pontos adatunk nincs rá, hogy melyik volt az első erdélyi magyar 
sportegyesület, de bizonyos, hogy később alakult, mint az első szász 
sportegylet Az erdélyi magyar sportélet „őshazája” Arad, Temesvár 
és környéke. Az első magyar sportegyesületek között van az aradi 
„Meteor”, amely 1877-ben alakult. A többi nagymultu aradi egyesü- 
letek: Aradi Torna Egylet (1879), Aradi Korcsolyázó Egylet (1887), 
Aradi Atlékiai Club (1899), Aradi Munkás Testedző Egyesület (1911), 
Temesváron: Temesvári Atlétikai Club (1902), Temesvári Munkás Test- 
edző Egyesület (1911), Kinizsi (1911), A kisebb nyugati városok: 
Zsombolyai Sport Egylet (1909), Piski Vasutas Egyesület (1909), 
Nagyváradon: Nagyváradi Sport Egylet (1906), Nagyváradi Atlétikai 
Club (1910), Törekvés (1912). Egyetértés (1912), Szalontán: Nagy- 
szalontai Munkás Testedző Egyesület (1912), Kolozsváron: Kolozsvári 
Atlétikai Club (1914), Tordán: Tordai Sport Club (1907!), Marosvá- 
sárhelyen: Marosvásárhelyi Sport Egylet (1898!), Nagyenyeden: Nagy- 
enyedi Torna Egylet (1914). Nehéz volna mind felsorolni azokat az 
egyesületeket, amelyek az uralomváltozás előtt az erdélyi sportélet 
szolgálatában állottak. 


Ezekben az egyesületekben természetesen az erdélyi románság is 
hajlékot nyert és nemcsak a testedzés gyakorlására nyilt alkalma, ha- 
nem nem egy esetben a vezetőségekben is tisztségeket kapott. Ezekben 
a nagymultu erdélyi egyesületekben harmonikus együttmüködésben 
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örülhettek a sportolás hivei a labdarugásnak, az atlétikának, uszásnak, 
tenisznek, korcsolyázásnak, kerékpározásnak, birkózásnak, ökölvivásnak, 
vivásnak s általában az összes sportágaknak. 


Erdély és Bánság sportéletének teljes kibontakozása és fejlődése ide- 
jén, az Ókirályságban alig lehetett sportról beszélni. A labdarugás ke- 
vésbé volt ismeretes az uralomváltozás előtt, a vivást a katonatisztek 
üzték, a tenisz a diplomaták és az elökelő osztályok szórakozása volt. 
Ebben az időpontban a sporttal szemben az államtényezők is meglehető- 
sen ridegen bántak s igy felsőbb támogatás hiányában a sportnak nem 
volt népszerüsége, mint a többi európai országokban. Az első román 
sportszerv, amely az összes sporttevékenységek felett ellenőrzést és 
irányitást gyakorolt, a román sportegyesületek szövetsége, az FSSR, 
(Federaţia Societăţilor Sportive Române) volt, amely 1912-ben alakult, 
Ez a sportszerv a háboru után is megvolt, 1928-ig és különböző bizott- 
ságai képviselték az egész országban az egyes sportágakat. A legré- 
gibb ókirálysági sportegyesületek közé tartozik a ploeşti Prahova, ala- 
kulási éve: 1911. A fővárosi egyesületek később alakultak: A Venus 
1915-ben, a Juventus és Sportul Studenţesc 1916-ban, a Makkabi 
1919-ben. 


II. 


Az uralomváltozás uj korszakot nyitott mind Erdély, mind az 
Ókirályság sportéletében. Az erdélyi sportélet megszakitotta kapcsola- 
tait Magyarországgal, ugyanakkor megindult az érintkezés a már nagy 
multra visszatekintő erdélyi és akkor még egészen alacsony szinvonalon 
álló, de sok tehetség felett rendelkező ókirálysági sportélet között. Az 
uralomváltozás után nem sokkal az egész országban megpezsdült az 
élet. Azok előtt a vezetőszemélyiségek előtt is, akik azelőtt idegenked- 
tek a sporttól, értéke és tekintélye lett a testgyakorlás kultuszának. 


Ezt az időszakot megelőzőleg azonban az addig zavartalanul mü- 
ködő erdélyi sportegyletek tevékenységébe beleszólt — a politika. 


Az uralomváltozás után magára hagyatott erdélyi sportegyletek 
vezetői felismerték az uj helyzetet s a további fejlődés biztositása érde- 
kében szervezkedni kezdtek. Kolozsváron megalakult a Transzilvániai 
Labdarugók Szövetsége, a régi sportszabályok szellemében. A szövet- 
ség igyekezett felölelni a kisebb városokat is, de ugyanakkor kapcso- 
latot épitett ki az aradi és temesvári sportkörökkel is. Annak ellenére, 
hogy a szövetségben vezető szerephez jutottak azok az erdélyi román 
sportemberek is, akik azelőtt is tevékenységet fejtettek ki — Moraru 
Teofil, Salvan Virgil — az uj alakulattal szemben hivatalos részről bi- 
zalmatlanság nyilvánult meg s igy nem tudott eredményesebb munkát 
kifejteni. A nemzeti szempontok kihangsulyozása következtében egé- 
szen politikai szinezetü viták bénitották meg és tették lehetetlenné a 
szövetséget. 1919 juniusában a katonai hatóságok feloszlatták a Tran- 
silvániai Labdarugók Szövetségét s ezután betiltottak minden sportte- 
vékenységet, a sporttelepek kapuit lezárták, az egyesületeket megfosz- 
tották müködési joguktól. Előbb Arad, majd Temesvár és Kolozsvár 
kapta vissza sportmüködési engedélyét. Ettől kezdve az erdélyi egye- 
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sületek a román sportegyesületek szövetségének irányitása alá kerül- 
tek. 1929-ben megalakultak az egyes sportágak szövetségei, nem sok- 
kal utána a főszövetség (Federaţia Federaţiilor Sportive Române), 
ezután a legfelsőbb sporthatóság, az OETR, amelynek szerepét pár hét- 
tel ezelőtt az „Ország-Őrség” (Straja Ţării) vette át. 


Közvetlenül az uralomváltozás utáni vihar elcsendesedése után 
éveken át nyugodt légkörben, minden különösebb zavaró körülmény 
nélkül folyt a sporttevékenység mind Erdélyben, mind az Ókirályságban. 
Néha ugyan ekkor is mutatkoztak a nemzeti türelmetlenség jelei, ezek 
azonban nem voltak különösebb kihatással. A sportszervek vezető- 
ségében itt-ott még kisebbségi emberek is helyet kaptak. Ez részben 
azzal magyarázható, hogy még nem voltak megfelelő szakemberei a 
románságnak. 1928-ban például a mai uszószövetségnek megfelelő 
uszó-bizottságnak az elnöke az aradi S z é l l  dr. volt. A labdarugó ke- 
rületekben is számos kisebbségi vezető foglalt helyet, nem beszélve a 
játékvezetőkről. Még 1928-ban is az I., II. és III. foku birók többsége 
— kisebbségi. A gyakorló játékvezetők között azonban már a többsé- 
giek vannak tulsulyban, hogy aztán néhány év mulva kitermeljék ma- 
gukból a mai vezető román birói kart. 1925-ben jelenik meg az első 
román sportlap, a G a z e t a  S p o r t u r i l o r  (hetenként kétszer), 
amely kétségtelenül nagy szolgálatokat tett a román sportéletnek. 


Erdély sportélete megrekedt. Az Ókirályságban viszont, nemcsak 
Bucureştiben, hanem a kisebb városokban is, nap-nap után alakultak 
az egyesületek. Olyan mozgás és élet volt észlelhető ezekben a városok- 
ban, mint kevés országban. Ennek ellenére is azonban a legtöbb sport- 
ágban még mindig Erdély vezetett. Nemcsak az eredményesség szem- 
pontjából, hanem a rendszeres munka tekintetében is. 


Egy 1928-as kimutatásban látjuk például, hogy a „k i  h á n y s z o r  
v o l t  r o m á n  v á l o g a t o t t  l a b d a r u g ó j á t é k o s ” cimü 
rovatban az első helyeket erdélyi játékosok és elsősorban erdélyi ki- 
sebbségi játékosok foglalják el. A 12 első „helyezett” között egyet- 
len ókirályságbeli játékos sincs. A kimutatás szerint ezek az erdélyi já- 
tékosok: Bartha (11), Guga (11), Wetzer (9), Ströck (8), Táncos (8), 
Vogl (6), Königsberg (6), Hirsch dr. (5), Rónai (5), Jakobi (5), Tesz- 
ler (5), Zemler (5). A K i n i z s i  az uralomváltozás utáni időben 
egymásután hatszor szerezte meg az országos bajnokságot. 


Az uralomváltozás utáni években azonban Erdély nemcsak a lab- 
darugásban vezet, hanem csaknem az összes sportágakban a vezető he- 
lyet foglalja el. 1922-ben például ókirálysági versenyző egyetlen román 
atlétikai rekordot nem tartott! 


III. 


1922-ben az összes atlétikai rekordok tehát az erdélyi versenyzők 
kezében voltak. 1928-ig erdélyi csapat hatszor egymásután nyert orszá- 
gos labdarugóbajnokságot. Az országos válogatott labdarugójátéko- 
sok kimutatásában, mint fennebb láttuk, az első 12 helyet erdélyi játé- 
kosok foglalták el. A birótestületben a játékvezetők többsége kisebbségi 
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volt, a kerületek és szövetség egyes bizottságaiban kisebbségi sportem- 
berek vezető tisztségeket töltöttek be. 


Azóta évek teltek el. Az ország sportéletének képe megváltozott. Az 
Ókirályságban, különösen azonban Bucureştiben, néhány év alatt az 
addiginál is szédületesebb fejlődés észlelhető. A nagyszerü anyagi tá- 
mogatásban lévő egyesületek nagytekintélyü vezetőkre tesznek szert. Mi- 
niszterek, alminiszterek, képviselők, szenátorok és magasrangu katona- 
tisztek állanak ma egyesületek élén. A sportéletnek ma ők az irányitói. 
A fővárosban lassan-lassan olyan érdeklődés nyilvánul meg a nagyobb- 
szabásu sportesemények iránt, mint kevés európai fővárosban. Az ér- 
deklődés érthető is, mert az uralomváltozás óta eltelt két évtized alatt 
az Ókirályság nem egy sportágban nemzetközi viszonylatban is figye- 
lemreméltó fejlődést tudott felmutatni. A nagy nemzetközi mérkőzések 
mellett ebben az évben Bucureşti már Középeurópa Kupa mérkőzés 
szinhelye volt. Teniszben, atlétikában, jégkorongban, uszásban, sizés- 
ben, egyaránt igen nagy a fejlődés. 


Az ókirálysági sportélet kifejlődését Erdély nemcsak az állandó 
érintkezéssel segitette elő, hanem első sorban azzal, hogy az erdélyi 
játékosokat és versenyzőket a jobb anyagi körülmények az Ókirályság- 
ba csábitották és csábitják ma is. Ezáltal amennyivel gazdagabb lett az 
Ókirályság, annyival szegényebb Erdély. A Középeurópa Kupában sze- 
repelt bajnok csapat csaknem valamennyi játékosa az erdélyi iskola ta- 
nitványa. 


Az erdélyi kisebbségi egyesületek ezzel szemben válsággal küz- 
denek. Első sorban pedig azért, mert ezeknek az egyesületeknek nagy- 
része kizárólag a különben legnépszerübb sportágnak, a labdarugásnak 
az üzésére rendezkedett be. Ma nemcsak Romániában, hanem az egész 
világon ez a sportág a legnépszerübb. A Romániában is bevezetett pro- 
fesszionizmus az oka tulajdonképpen annak, hogy ma Erdélyben ez a 
sportág nem tud virágzani ugy, mint az Ókirályságban. A mai bajnoki 
rendszer az egyesületek anyagi erejét tulhaladó áldozatokat követel. A 
harmadosztályban is nem egy esetben százkilóméteres utakat kell meg- 
tenniök a kisegyleteknek. A nagy utiköltségek mellett a játékosok fize- 
tése, a felszerelés és az egyéb kiadások teljesen felörlik az egyesületek 
anyagi alapjait. Az Ókirályságban az egyesületek nagyszerü anyagi tá- 
mogatásban részesülnek, gyárak és üzemek állanak mögöttük, 20—30 
ezer lejes havi fizetést is tud adni fővárosi egyesület egy edzőnek, száz- 
ezreket pedig egy játékosért „vételár” cimén. Erdélyben ezzel szemben 
nagymultu egyesületek fuzionálnak, vagy feloszlanak. Tehetségben 
most sincs hiány, de a legjobbak, akiktől tanulni lehetne, vagy akik 
buzditani tudnák a következő nemzedéket, az Ókiráiyságba vándorol- 
nak, vagy pedig nehéz helyzetükben éppen az egyesületek adják 
el őket. 


Nehéz volna pontos kimutatást késziteni arról, hogy melyek ma a 
kisebbségi sportegyesületek. A legjobb hangzásu kisebbségi egyesüle- 
tek élén is ugyanis sok esetben többségi vezetők állanak. Pár hónappal 
ezelőtt a N e m z e t i  L a b d a r u g ó  L i g a  megalakulásakor lát- 
tuk, hogy több, kisebbségi jellegü egyesület, amelyeknek a tagjai is 
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nagytöbbségben kisebbségiek, ahoz a mozgalomhoz csatlakoztak, a 
mely zászlajára a kisebbségi játékosok háttérbe szoritását és a nemzeti 
arányszám követelésének jelszavát tüzte ki. 


Meg kell állapitanunk, hogy azokat az erdélyi kisebbségi egyesü- 
leteket, amelyek kizárólag nem a labdarugást, hanem a más, olcsóbb 
és amellett hasznos sportágakat is felkarolták, inkább megkimélték az 
anyagi megrázkódtatások. Ezekben az egyesületekben szakszerü veze- 
tés mellett ma is élénk nevelői munka folyik. Felemlithetjük a M a r o s -  
v á s á r h e l y i  S p o r t  E g y l e t e t , amelynek amellett, hogy or- 
szágszerte verhetetlen uszógárdája van, az evezéstől a tornáig csaknem 
minden sportágat felkarol. Ide sorozhatjuk többek között a K o l o z s -  
v á r i  A t l é t i k a i  K l u b o t , vagy a K o l p i n g  egyesületeket. A 
turista egyesületek munkája is figyelmet érdemel. 


A közéletben megnyilvánuló nemzeti türelmetlenség nagy kihatás- 
sal van a sportra, de első sorban a labdarugásra, mert ennek a sport- 
ágnak van legtöbb hive s ez a sportág ad leginkább alkalmat a szen- 
vedélyek kirobbanására. Kétségtelen, hogy az ókirálysági és az erdélyi 
általános sportszinvonal között egyre kisebb a különbség, sőt egyes 
sportágakban Erdély s ezzel együtt a kisebbségi sportolás ma már 
háttérbe szorul. A többségi szempontok kihangsulyozásának szelleme 
előbb utóbb még jobban éreztetni fogja hatását, ami könnyen az er- 
délyi kisebbségi sportélet megbénulását vonhatja maga után. 


Az erdélyi magyarság vezetőitől nem egyszer hallottuk a kisebb- 
ségi sportélet központi irányitásának óhaját. Csehszlovákiában a ki- 
sebbségi magyarság a központi szervek megalakitásával ezt a kérdést 
már megoldotta s azóta nyugodt légkörben, politika mentesen, egész- 
séges szellemben folyik a munka. Lehet, hogy a csehszlovákiai magyar- 
ság nem tud világnagyságokat kitermelni, de végeredményben nem is 
lehet ez a végső cél. Az erdélyi magyarságnak annyi szaktekintélye van, 
akik kiszorultak az ország sportéletének az irányitásából és ma egy sze- 
rény kis egyesületnek a mindenesei. Ezeknek a tétlenségre itélt kisebb- 
ségi sportembereknek az összefogása és együttmüködése az általános 
kisebbségi sportélet érdekében, egészen bizonyos, hogy uj lendületet 
adna sportéletünknek. Az erdélyi magyarságnak ezer gondja és baja 
van, de azok mellett az ifjuság szempontjából nem lehet közömbös ez 
a kérdés. A testedzés ma már nevelésügy, éppen ezért ezzel a kérdés- 
sel is végre szembe kell nézni. 
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KISEBBSÉGI EGYHÁZAINK 


A vallásszabadság az emberiség egyik legnagyobb vivmánya. Ál- 
talános emberi érték a humanizmus nagy vagyona, a nemzetek egymás 
közötti életének is legerősebb törvénye, amelyet erős visszahatás nél- 
kül megsérteni ma már nem lehet. 


A törvényes vallásfelekezetek szervezett intézményei az egyházak. 
A vallásszabadság erős törvényének védelme alatt a legjobb és a leg- 
erősebb bástyái nemcsak a lelki szabadságnak, hanem annak a lelki 
kulturának is, amelyet — éppen a lelki szabadság elve alapján — a 
nemzeti kulturális értékektől elválasztani nem lehet. Kisebbségi népnek 
alig lehet erősebb és időtállóbb védelme, mint egyháza, — nálunk egy- 
házai — amelyhez a lelkiismereti szabadság jogán tartozik. 


A nemzethez való tartozás is a lelkiismeret szabadságának a jo- 
gán alapszik, tehát egyházi kérdés is. A romániai kisebbségi magyarság 
több egyház keretei közé oszlik s ezt nemzeti önvédelmi szempontból 
sokan hátrányosnak itélik. Ez a megváltoztathatatlan történelmi adott- 
ság azonban nemcsak hátrányt, hanem előnyt is rejteget magában. 
Addig, amig a különböző egyházaink egyek lesznek a lelkiismereti 
szabadság védelmében s amig, bár megnyirbált, de még mindig hatha- 
tós önkormányzatukat hasznosítani tudják annak a nemzeti kulturának 
a védelmére és fejlesztésére, amelyben a kisebbségi magyarság lelki 
élete egyedül nyilatkozhatik meg a vallás mélységeinek és értékeinek 
megfelelően, a több egyházba való elosztottság külön nemzeti érték is. 
Abban mindenesetre vita nélkül egyetérthet az egész romániai ma- 
gyarság, hogy erkölcsi (kulturális) vagyonállományának legjelentő- 
sebb részét egyházai adják. 


Az erdélyi kisebbségi református egyház 
Irta: N a g y  J ó z s e f  teológiai docens 


Erdélyben a legtöbb magyar a református egyházhoz tartozik. Az 
erdélyi reformátusság összlétszáma 1937 novemberi hiteles adatok sze- 
rint, több mint félmillió lélek. 


A kisebbségi jelző hivei nemzeti hovátartozandósága miatt lett sa- 
játjává és husz esztendeje idestova hordozza. Ez a jelző, mely földi 
kicsinységére utal csupán, nem vehette el minősitését, mely a refor- 
mátus. Ez a református szó annyit jelent számára, hogy folytonosan, 
az élet mindenféle ujdonságai között ujra és ujra vissza kell térnie 
az ős-alaphoz: az Evangéliumhoz s mint kiapadhatatlan ősforrásból 
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kell fölhoznia az örök nóvumot, a mindig, minden körülmények között 
aktuálist Krisztus izenetét a világ számára. 


Mert az egyház a világban él. Amelyik egyház nem számol ideje- 
korán ezzel, amely egyház nem ugy épiti fel munkáját, hogy szünte- 
len harcban, harcra készen kell állnia a világ támadásaival szemben, 
annak számolnia kell olyan megérdemelt kritikával, mint amilyen pld. 
a bolsevizmus volt az oroszországi orthodoxia számára. Az egyház 
ott utánozni akarta a világot és igy elvesztette azt a minősitést, mely 
őt egyházzá tette; vesznie kellett. Az erdélyi református egyház, ha 
utolsó órában is, de még — emberi tekintetre! — idejekorán észrevet- 
te, elsősorban egy uj, evangéliumi és reformátori theológia hatása kö- 
vetkeztében, hogy az idők között (zwischen den Zeiten), a történelem- 
ben, a világban, tehát t e s t b e n  kell élnie, éppen ezért nem lehetnek 
számára közömbösek azok a feladatok, melyek a testhez tartoznak: 
nem lehet közömbös az egyház számára a nemzeti, a faji, a kulturális 
és a gazdasági élet. Az egyház Igét csak valamely népi, illetőleg nem- 
zeti testben hirdethet. Szegénynek nem lehet komolyan Igét hirdetni, 
ha nem segitek nyomoruságán is. Kulturálatlan népnek nem lehet 
Igét hirdetni, mert könnyen babona lesz belőle. Ezen három szempont 
alatt gyülekező feladatok az egyháznak ama keze, amellyel itt a vi- 
lágban Krisztusra kell mutatnia. Az egyháznak itt a világban kell elvé- 
geznie feladatát. És most kell elvégeznie. Az egyház az i t t  és m o s t  
kategóriáiban az örökkévalóság izenetét hordozza és hirdeti. Az 
egyház ezen minősitő életformája és feladatai között élve munkálkodik 
az erdélyi református kisebbségi egyház is, melynek munkamezői ezen 
feladatok végrehajtására egyre alkalmasabb talajt jelentenek... 


Az erdélyi református egyház alkotmánya hitelvei alapján épül fel. 
Szellemében puritán, szervezetében presbiteriánus, szempontjaiban 
egyetemes jellegü; mindenkinek módot ad arra, hogy az egyházon be- 
lül munkát fejtsen ki. A kisebbségi élet legnagyobb keresztje ebben 
az egyetemes, tehát mindenki által végezhető munka lehetőségében van, 
mert az egyházak falai közé igen sokan sodródtak olyanok, akik a 
munkát szerepnek, a feladatot egyéni érvényesülés lehetőségének te- 
kintették s az ilyenek az egyház igazi földi terheit jelentik! A régi vár- 
megyei és követválasztási élet robaját hozták át az egyház berkeibe, 
az „urambátyámkodás” ismérvei is adva vannak itt is, ott is, mindez 
azonban — hisszük — csak a kezdet, a kisebbségi élet szokatlansá- 
gának következménye s a felnövekvő generáció az uj élet adta keretek- 
ben csak az evangéliumi szempontok érvényesülését fogja megvalósit- 
hatni az egyházalkotmányban is. A gyülekezeti elv, mely az egyház al- 
kotmányának sarkalatos pontja, érvényre jut majd az öntudatos ön- 
kormányzatban. 


Az egyházkormányzat 


Az erdélyi református egyház még a mai napon is az 1907-ben szentesi- 
tett, az akkori Magyarország református egyházai zsinata által szerkesztett 
törvények szerint él. Az impérium változás óta az erdélyi és királyhágómel- 
léki egyházkerületekből alkotott zsinat megszerkesztette az uj keretnek és a 
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változott időnek megfelelő törvényének első cikkelyét, mely azonban még 
szentesitve nem lett. 


A romániai református egyházat a törvény szerint az egyházközségek- 
be szervezett egyháztagok alkotják. Az erdélyi református egyháznak összesen 
831 egyházközsége1) van. Legnagyobb gyülekezete a kolozsvári, mely 26 ezer 
tagot számlál. Az egyházközségek élén a lelkipásztor áll. Az összes lelkészek 
száma 583. Az egyházközségek együtt egyházmegyét alkotnak, melynek élén 
az esperes elnöklete alatt az egyházmegyei közgyülés áll. Ősszesen husz egy- 
házmegye van. Legnagyobb (lélekszám szerint) a szilágyszolnoki, legkisebb a 
gyulafehérvári egyházmegye. 


Az erdélyi husz egyházmegye alkotja az egyházkerületet, melynek élén 
a püspök helyettese (Tavaszy S. dr.), a generális direktor (Kádár Géza) és a 
főgondnoki kar, gr. Teleki A., gr. Bánffy M., gr. Bethlen György, gr. Bethlen 
Bálint, dr. Bána Ferenc, az ügyek állandó vitelét biztositó igazgatótanács áll. 
Az erdélyi reformátusok parlamentje az évente összeülő e g y h á z k e r ü l e t i  
k ö z g y ü l é s , mely a legegyetemesebb és fellebbezés utján odáig jutott 
ügyekben végérvényesen határoz. Az egyházkerületi közgyülésre minden egy- 
házmegye hivatalból és választott képviselőket küld és valóban, mivel az er- 
délyi magyarság legnagyobb részének képviselete, a  l e g n a g y o b b  k i -  
s e b b s é g i  p a r l a m e n t  e z . 


Az impérium változás után már harmadszor cserélt gazdát a püspöki 
szék. A kibontakozás, az uj helyzetbe való beilleszkedés idejének hatalmas 
öklü, nagy tekintélyü akarat-püspökét, Nagy Károlyt, a legnagyobb viharban 
ragadta el a halál. Makkai Sándor-ra, az értelem, a zsenialitás püspökére a 
nyomkeresés, az utépités nehéz feladata hárult. Fel kellett fedezni azokat a 
forrásokat, melyek itt és most buzognak s melyek tápláló nedve az örökké- 
valóság italával egyenlő. Vásárhelyi Jánosra, a ma, a szeretet-püspökére, a 
megvalósitás és az a nagy feladat vár, hogy a kiharcolt, felfedezett utakon 
megmaradhassunk és élhessünk. 


Románia másik református egyházkerülete a királyhágómelléki, mely 
összesen 281.000 lelket számlál. A két kerület együtt alkotja a zsinatot, mely 
az egyetemes, mindkét egyházkerületre egyformán nagyhorderejü kérdéseket 
intézi el, alkotja a törvényeket, mely valóban a magyarság mintegy 782.000 
tagját képviselve, az ország összlakossága 4.5%-ának vallási ügyeit intézi. A 
Zsinat eddig egy törvénycikket készitett el. 


Az egyház egyik legnagyobb kérdése a szórványok*), a diaspórában élő 
magyar reformátusság megtartása. Ma Erdélyben 927 református szórvány van, 
legtöbb a nagyszebeni egyházmegyében, de sok van a szilágyszolnoki, a gyula- 
fehérvári, a hunyadi egyházmegyékben is. Az „elnémult harangok” világát 
vetiti fel az a kép, amit Földes Károly „Szórványmisszió” c. kis füzetéből lá- 
tunk, mely a „pusztulunk-veszünk” mementójával fordul felénk. Az egyház- 
kerület több szórványgondozó lelkészt bizott meg ezzel a nagy feladattal és 
mindent megtesz, hogy ezek ne csak a cinteremből kiásott csontoknak prédi- 
káljanak. A szórványkérdés egyben fajtánk kérdése is, itt valóban egyet je- 
lent a hit és a nyelv: exisztenciát jelent. A szórványok szava, refrénje a 
n i n c s . Nincs vigasztalójuk, nincs bátoritójuk, nincs templomuk, nincs teme- 
tőjük, nincs aki anyanyelvükön hirdetné nekik Isten izenetét, vigasztalását, 
nincs papjuk — hangzik minden érző lélek felé a pusztuló szórványok jaj- 
szava. Ez ma a legegyetemesebb, legnagyobb kérdésünk. 


A református felekezeti oktatás 


A felekezeti iskolák problémája is egészen uj, egészen más feladatokat 
rótt az egyházakra az impérium változás után. Erdélyben az iskolák fejlődé- 
se egybeesett az egyházak fejlődésével. Erdély aranykorában a nagy fejedel- 
mek nemcsak a török és a német ellen védték meg a kicsi országot, hanem 
 


 
1) Anya-, társ-, fiókegyházközségek az 1937. évi Ref. Naptár szerint. 


*) „Szórványokról” Kiáltó Szó könyvei 3. sz. Kvár 1935. 
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kulturálttá tették legendás iskolaalapitványaikkal. Igen sok református iskola 
ma is ezekből él. Felekezeti iskoláinkért hatalmas küzdelmet kell vivnunk évek 
hosszu sora óta. Óromániában, ahol a lakosság ugy nemzetileg, mint vallási- 
lag egységes, a felekezeti iskolák fogalma ismeretlen volt Pedig itt Erdélyben 
éppen a felekezeti oktatás bizonyitotta be, hogy az igazi erkölcsi nevelés a 
felekezeti iskolákban ideálisan megvalósitható. 1906-ban Magyarországon 2985 
román felekezeti iskola müködött és látta el a 2 millió 800 ezer főnyi ro- 
mánság kulturigényeit. A magyar felekezeti iskolák egyre sorvadnak el tá- 
mogatás hiányában és amig 1918-ban Erdélyben 1171 felekezeti iskola volt, 
1934-ben csak 833 müködött. 2) Ürmösi: Kisebbségi kérdések. 


Az erdélyi református egyháznak összesen 348 elemi iskolája van, ahol 
528 számu tanitószemélyzet müködik. A beirt gyermekek száma 23.488. A tan- 
kötelesek száma 73.211. Elemi iskoláink közül az elmult években 11 iskolát 
zártak be a hatóságok. Iskoláink valósággal fuldoklanak a rájuk rótt terhek 
alatt. Népünk jövendőjének pedig ezek a zálogai. Fajtánk keze az iskola, 
mely Krisztusra mutat. (A királyhágói egyházkerületnek 115 elemi iskolája 
van, 246 tanitóval, az 1934. évi adatok szerint.) 


Középiskoláink száma tizenkettő. Az erdélyi református k o l l é g i u -  
m o k  vezetik itt a sort, melyek nagy történelmi multtal rendelkeznek. Ezen 
kollégiumok nélkül Erdély magyar életét megismerni lehetetlen. A legrégibb 
a kolozsvári kollégium, melyet először 1545-ben emlitenek, a lutheránizmus 
terjedésével egyidejüleg alapitották. Apáczai Cseri János, Huszti András, Mé- 
hes Sámuel, Gyulai, Pál, Szilágyi Sándor tanár-nevek mindennél inkább jel- 
lemzik ezen kollégium kulturális erejét, amely az impérium változás utáni 
időkben K o v á c s  D e z s ő  áldozatos igazgatása alatt nevelte a magyar fiuk 
ezreit. A nagyenyedi „Bethlen” kollégium a Bethlen Gábor alapitása. Eredeti- 
leg Gyulafehérváron volt algimnázium és Bethlen emelte főiskolává. Enyed 
körül egész falvakat adományozott a kollégiumnak, melynek kiváló tudós ta- 
nárai közül a külföldi pedagógusok egész sorát látjuk: Alstedius, Bistrefeld, 
Piscator, a magyarok sorából Apáczai, Pápai Páriz Ferenc és a tanitványok: 
Bod Péter, a XVIII. sz. legértékesebb történésze, Fogarasi Pap József, kül- 
földi egyetemek által kitüntetett magyar tudós, Kőrösi Csoma Sándor, böl- 
csőnk kutatója, de ki tudná számlálni a többieket?... A marosvásárhelyi ref. 
kollégium már 1556 óta algimnáziumként müködött; 1718-tól kezdve kollé- 
gium. A tanárok sorában ha csak Bólyai nevét emlitjük, az iskola „világ- 
márkájáról” tettünk bizonyságot. A kollégiumhoz tartozik a hires Teleky- 
könyvtár, mely valóságos könyv-muzeum, rendkivül nagy értéke van. A zilahi 
„Wesselényi” kollégiumot 1630. körül alapitották. A kollégium állandó tá- 
mogatója a Wesselényi család, tanárai közül nevezetes Gyarmathy Sámuel, 
Salamon József, tanitványai között, hogy egészen ismerős két nevet — két vi- 
lágot? — emlitsünk: Ady Endre és Maniu Gyula. Ez utóbbi szerezte vissza a 
kollégiumnak Anghelescu miniszter által elvett nyilvánossági jogát. Ady azt 
izente az iskolának: „Ha élet zengi be az iskolát, az élet is derüs iskola lesz”, 
— Maniu diákhálájának derüjében élettel ajándékozta meg az iskolát. A 
sepsiszentgyörgyi kollégium Mikó Imre gróf áldozatos szeretetéből született, 
bár már 1836-ban felmerül felállitásának gondolata a „Rikán belüli kommu- 
nitás” egyik gyülésén. Vele együtt nőtt naggyá nemzeti értékeink egyik leg- 
csodálatosabb tárháza: a Székely Nemzeti Muzeum. A legfiatalabb a kolozs- 
vári leánygimnázium, mely Nagy Károly püspök kezdeményezésére 1919-ben 
nyilt meg. — Brassóban, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön a leánygim- 
náziumok, majd a székelyudvarhelyi tanitónőképző egészitik ki a sort. Egyet- 
len tanitóképzőnk van Nagyenyeden, mely a kollégium mellett müködik és 
a brassói kereskedelmi iskola, mely az egyetlen, mely gyakorlati pályára ne- 
veli ifjuságunkat, Dániel Viktor igazgató kiváló munkája mellett. A 12 kö- 
 


1) Kapható „Ifju Erdély”, Cluj, C. M. Foch 38. — 2) Ürmösi: Kisebbsé- 
gi kérdések. 
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zépiskolában a beirt tanulók száma összesen 2635 volt az 1936 —37. iskolai év- 
ben. (A királyhágómelléki egyházkerületben egyetlen főgimnázium van: a 
szatmári, leányiskolája a nagyváradi tanitónőképző.) 


A theologiai főiskola 


Az egyházi életünk tudományos középpontja a k o l o z s v á r i  t h e o -  
l o g i a i  F a k u l t á s , mely egyetlen főiskolánk. A kolozsvári főiskola ma 
a legkiválóbb magyar református főiskola az összes theológiák közül. Ennek 
oka az, hogy a tanári kara ugy vehette át a reformátori örökséget és vihette 
időről időre tovább egészen a mai napig, hogy amig a többi theológiák a kül- 
földi tudomány-„import” hatása alatt a különféle theológiai izmusokban ver- 
gődtek és csapkodtak, az erdélyi főiskola mindig evangéliumibb tudott ma- 
radni amazoknál. Mai tanári kara (dr. Tavaszy Sándor püspökhelyettes, dr. 
Imre Lajos egyházkerületi belmissziói előadó, dr. Gönczy Lajos e. i. igazga- 
tója, dr. Nagy Géza, Maksay Albert, Nagy András, aki Kecskeméthy István- 
nak, a kiváló bibliatudósnak örökébe lépett), mely tulzásaitól mentesen ül- 
tette át a dialektikai theologiai irányzat meglátásait, valóban Erdély refor- 
mátusságának ütőerén tartja kezét és minden belmissziói munka, minden 
evangéliumi eszme innen indul ki és válik odakinn életté. Uj fázist jelent a 
theológiánk történetében az ötödik évfolyam beállitása, mely a tudományos 
kérdések életté válásának szempontjait (Kolozsvár) és a lelkipásztor őrhelyé- 
nek mindenféle feladatára való előkészitését (Nagyenyeden, illetve Csombor- 
don) óhajtja megoldani. Egyszóval ez az ötödik évfolyam közeliteni akarja az 
életet és a tudományt és olyan lelkipásztorokat kiván nevelni, „betetőzve a 
lelkészképzés reformját”, akik az őrhelyükön valóban az alapító fejedelem: 
Bethlen Gábor adta jelszóval élnek és munkálkodnak: Arte et marte dimican- 
dum... A theológiának 120 beirt hallgatója van. Előljáróságában ott talál- 
juk K ó s  K á r o l y  iró nevét is. 


A szociális munka 


Az egyház szeretetmunkáit a kolozsvári református kórházon és diako- 
nissza intézetén, árvaházán, aggmenházán és szeretetházain keresztül gyako- 
rolja. Ezen intézmények közül a kórház, a diakonissza nevelő intézet Makkai 
püspök alkotásai. A református kórház áldott otthon a betegek számára, ahol 
áldozatos életü diakonisszáink valóban szeretet-munkát végeznek. Az árvahá- 
zunkban ma 87 árva gyermeket gondoznak. Ez az intézmény szeretetado- 
mányból él. Aggmenházak vannak Kolozsváron, Brassóban, ahol elöregedett 
egyháztagok találnak szeretetteljes otthonra, két Szeretetházunk Kolozsváron 
és Brassóban, ahol gyermekeink tölthetik el meghitt környezetben az iskolai 
esztendőket. 


A belmissziós munka 


Az egyház b e l m i s s z i ó i  m u n k á i t  1933 óta Missziói Tanács, de 
tulajdonképpen d r .  I m r e  L a j o s  theológiai professzor vezeti, akinek bámu- 
latos munkabirása és teljesitménye fonja szervesen össze azt a sok munka- 
ágat, mely az egyházunk belmisszióját teszi. Ilyen a vasárnapi iskolai mun- 
ka, mely a legnépesebb tömeget, kicsinyeinket gyüjti össze és ma összesen 
18 ezer tagja van. Folyóirata a dr. Gönczy Lajos által szerkesztett „Én ki- 
csinyeim”. A másik munkaág, az Ifjusági Keresztyén Egyesületek, majd a 
Leányszövetség munkaága, mellyel, azonban más iró külön tanulmányban 
foglalkozik1) könyvünkön belül. Folyóiratuk az „I f j u  E r d é l y ”. Az egyház- 
kerületi N ő s z ö v e t s é g  megvalósulása is a kolozsvári theológiáról indult 
el, ahol az Asszonyok Bibliakörében vetődött fel a gondolat az egyházkerü- 
let összes asszonyainak egységes munkába állitására és Makkai püspök terem- 
tő ereje megszervezte a női munkát is Imre Lajossal együtt, ugyhogy ma 
mintegy 30.000 tagja van az egyházkerületi Nőszövetségnek, melynek élén 
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Vásárhelyi Jánosné püspökné áll. A Nőszövetség az egyház szegényeit segé- 
lyezi és az elmult évben több millió lej értékü segélyt osztott ki. Pályázatot 
hirdet az iskolás gyermekek között a magyar irás és olvasásból, ösztöndija- 
kat ad a jó tanulóknak, intézi az egyetemi hallgatók segélyezését. Hivatalos 
lapja a Maksay Albert theol. professzor által szerkesztett „Református Csa- 
lád”. A református F é r f i s z ö v e t s é g e k  közvetlen feladata a gazdasági 
válságban, a társadalmi szervezetlenségben védőbástyája lenni a veszendő ér- 
tékeinknek. A kerületi Férfiszövetség elnöke: dr. Bene Ferenc, tagjainak szá- 
ma 6200. Lapja a dr. Tavaszy Sándor szerkesztésében megjelenő „Kiáltó 
Szó”. A Férfiszövetségeink válhatnak azon talajjá, melyből népünk gazda- 
sági megmentésére a legeredményesebb kisérletek történhetnek. 


A kisebbségi református sajtó termékei közül az emlitett folyóiratokon 
kivül a következőket emlithetjük: az egyházkerület hivatalos lapja: „Refor- 
mátus Szemle”. (Szerk. dr. Tavaszy S.) a „Református Ifjuság.” (Szerk. Pál- 
fy Károly), a falusi ifjuság lapja, „Egyház és Misszió”. (Dr. Horváth Jenő 
szerk.), a külmisszió folyóirata. „Az Ut” (Dr. Imre Lajos szerk.), mely a 
tudományos theológiai kérdéseket öleli fel, a „Lelkipásztor”. (Kádár Géza 
szerk.), mely az igehirdetés számára ad segitséget. 


A református irókat és müvészeket akarja egy táborba tömöriteni a 
„K á r o l i  G á s p á r  I r o d a l m i  T á r s a s á g ”, mely 1929. őszén ala- 
kult Nagykárolyban. Tagjainak száma 600-ra tehető. 


A külmissziós munka 


Az egyház külmissziói munkája is önálló missziói területen: Mandzsu- 
riában indulhatott meg Babos Sándor és felesége, Lőrincz Mária lelkésznő 
munkája révén, akik a missziói parancsnak Mandzsuria pogányai között 
akarnak eleget tenni. Isten azóta áldotta meg az erdélyi kisebbségi egyház 
belmissziói munkáit igazán, mióta a külmisszió ügyét is komolyan vette. Ez 
a tény, ez az isteni valóság leszereli lassan a külmisszió ellenségeit is. 


Jelentős eseménye volt az erdélyi református életnek a z  u j  i s t e n -  
t i s z t e l e t i  r e n d t a r t á s , mely egészen kálvini alapokra tért vissza és 
a z  e g y h á z i  f e g y e l m e z é s  beinditása, melynek lelki alapját Imre La- 
jos dr. csodálatos mélységü könyve: „Az Ige és a fegyelem” adja meg. 


* 


Nagyon nagy vonásokban áll előttünk ezen sorokban az erdélyi 
református egyház élete, munkája, jelenlegi állapotrajza. Kaleidoszkop- 
szerüen változnak a képek. És ezek között a változó képek között ha- 
talmasan kiemelkedik a kereszt, ez a legnagyobb plusz jel, mely egye- 
dül tud békét teremteni az Isten és ember, az ember és ember között. 
És ha ez a kereszt arra tanit, hogy a Biblia nem arra való, hogy a fe- 
lekezetek egymás fejéhez vágják, hanem, hogy a szeretet parancsát 
tanulják meg belőle, egymás értékeinek feltárásával, ezen könyvön be- 
lül hadd jussunk el a B o c s k a y  izenetéhez: 


„Tiszteljük azt, ami a másé, de ami a mienk, azt ne hagyjuk 
elveszni.” 


Déva, 1937, november 20. 
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A kisebbségi katolikus egyház 
Irta: H e s z k e  B é l a  fg. tanár, Brassó 


A világháboru után bekövetkezett változások az erdélyi magyarsá- 
got nemcsak a maga nemzeti egységében, hanem szükebb, vallások kö- 
ré csoportosult részleteiben is, uj helyzet elé állitotta. Kétezer éves 
Egyházunk, amely nagy sorsváltozások hullámverését és viharát a ma- 
ga egyetemes szervezetével és teológiájának transcendentális beállitott- 
ságával derekasan tulélte, a nagy háboru után beálló uj helyzettel szem- 
ben is megmaradt a maga alapjain, mert nemzetfelettisége, egyetemes- 
sége s a szeretet törvényére fektetett életszemlélete olyan alapok voltak, 
amelyek fenntartották az erdélyi szórványok létét is. 


Az erdélyi katolicizmus alapja Szent István uralkodásának idejére 
vezethető vissza. (1020) Ő alapitotta Szent Mihály tiszteletére Kolozs- 
várott a püspöki székhelyet, amelynek feje attól kezdve az „episcopus 
Ultrasylvanus”, majd a XIII. századtól kezdve az „episcopus Transyl- 
vanus” nevet viselte. 


Erdélyben a katolicizmus olyan szervezetté fejlődött, amely egye- 
dülálló az egész világon. A gyulafehérvári Latin Szertartásu Egyházme- 
gyei Tanács (volt Státus) „sui generis” egyházmegyei intézmény. Ben- 
ne az egybegyülő egyháziak és világiak, a püspök (jelenleg a beteg 
ősz főpásztor: gróf M a j l á t h  G u s z t á v  K á r o l y  erdélyi püs- 
pök helyettese: d r .  V o r b u c h n e r  A d o l f  tinini püspök) veze- 
tése alatt és jóváhagyásával, intézik és vezetik az egyházmegye iskolai 
és vagyoni ügyeit. Az 1932. évig használatos S t á t u s  elnevezés ab- 
ból az időből származik, amikor Erdély a magyar király fönnhatóságát 
elismerte. Az erről folyó tárgyalások alkalmából pártkülönbség nélkül 
Erdély valamennyi katolikus képviselője érdekeik megvédésére gyülé- 
sezett. Ezt a gyülésezést nevezték „S t á t u s n a k ”, amely később az 
egész önkormányzati intézményre átment. 1767-ben Mária Terézia föl- 
állitotta a „c a t o l i c a  c o m m i s i ó t ”, amely kivette a Státus ke- 
zéből az alapitványi és iskolai ügyeket. Azonban a hagyományszülte 
önkormányzatot nem tudták letörni. Hatáskör nelkül is rendesen össze- 
gyült és a sérelemért állhatatosan küldötte panaszleveleit. Lassanként 
jogait visszanyerte. A 48-as forradalom után a helytartóság megszün- 
tette a régi állapotokat. 1860-ban visszaállitották a catolica commisiót, 
amely 1867-ig vezette a Státus ügyeit. Ekkor F o g a r a s s y  M i h á l y  
püspök elnöklete alatt tartott katolikus gyülés kérésére F e r e n c z  
J ó z s e f  király megengedte, hogy a Státus ismét müködésbe lépjen. 
Az épitő munka eredeményekben gazdag ideje következett. Majd a vi- 
lágháborut követő változások az egyházmegyei élet minden részletében 
nagy anyagi és szellemi eltolódásokat, a háboru előttihez képest lénye- 
gesen uj helyzetet teremtettek, amely uj és sulyos feladatok elé állí- 
totta Erdély katolikus népét. Ez a nép, a többi népkisebbségekkel 
együtt, lojálisan igyekezett beleilleszkedni az uj uralomba s a maga 
részéről mindent elkövetett, hogy az uj viszonyok között, — vallásá- 
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nak, nyelvének és fajiságának megtagadása nélkül — hasznos és al- 
kotó eleme legyen az uj államnak. Az uj hatalom intézkedései önvé- 
delemre, ősi jogainak, intézményeinek védelmére kényszeritették katoli- 
kus népkisebbségünket, amely pedig ősi intézményeihez való ragasz- 
kodásával nem előjogokat kivánt magának biztositani, hanem egy tisz- 
tes multu, élni jogosult és élni akaró nép ösztönével létfeltételeinek ősi 
bástyáit védelmezte, érezve, hogy intézményeire mért minden csapás 
életének gyökérszálait vagdossa el. Háromszázéves multja erővel táp- 
lálta a jelen nehézségeinek a leküzdésére s a jövendő alakitására. Az 
1932. év uj változásokat hozott. 


Az Apostoli Szentszék és Románia között létesitett egyezmény 
folytán az erdélyi római katolikus Státus többszázados multja lezáró- 
dott. Ezzel szemben az Egyezmény elismeri végleges jelleggel a Stá- 
tusból átalakuló E g y h á z m e g y e i  T a n á c s  létjogosultságát. 
Elismeri továbbá a Státustól eddig is kezelt alapok vagyonállagának 
elvitathatatlan egyházi jellegét, amelyeket a törvény előtt a gyulafehér- 
vári latin szertartásu O r d i n á r i u s  képvisel. Az egyezmény egyéb 
főbb elvei igy összegezhetők: Az alapok a gyulafehérvári latin szer- 
tartásu egyházmegye elidegenithetetlen, osztatlan tulajdonát képezik. 
Az alapok vagyonának tulajdonjogát az eredeti telekkönyvi jogcimeken 
biztositják, a gyulafehérvári püspök kezelési jogának a kitüntetésével. 
Az államot a vagyonkezeléssel szemben ellenőrzési jog illeti meg. Az 
alapok vagyona csak arra a célra használható, melyre rendelték. Az 
Egyházmegyei Tanácsot a püspökkel együtt a javak fölött, az alapok 
céljával egyező kereten belül s annak korlátai között, intézkedési jog 
illeti meg. Az Egyházmegyei Tanács határozatainak, intézkedéseinek 
érvényéhez az Ordinárius hozzájárulása szükséges. Viszont az Ordiná- 
rius kötve van ennek a vagyonnak a kezelésében s ezzel kapcsolatos 
egész fenti hatáskörében az Egyházmegyei Tanácshoz. Az Egyezményt 
a román állam részéről P o p  V a l é r  miniszter, a Szentszék részé- 
ről P a c e l l i  biboros államtitkár irta alá. Megkötése körül igen érté- 
kes szolgálatokat tett az Egyházmegyei Tanács világi elnöke: D r .  
G y á r f á s  E l e m é r , szenátor. Az Egyezmény után az erdélyi kato- 
licizmus az Egyházmegyei Tanács kebelében él, küzd az Egyház jo- 
gaiért, javaiért és feladataiért. Az uj szervezeti formában az erdélyi 
katolicizmus a régi lelkületet kivánja megtartani: egyházhüséget, az 
összetartás, az önmegbecsülés, az áldozatkészség szellemét, az anya- 
nyelvhez, a hitvallásos iskolához való rendületlen ragaszkodást. Tevé- 
kenysége kettős: a régi intézményeket akarja megtartani s az idők kö- 
vetelte ujakat létesiteni. Az Egyházmegyei Tanács felismerve a jelen 
követelő szükségességét, amely népünkre irányitja aggódó tekintetün- 
ket, földmüvesiskolát létesitett R a d n ó t o n  és K é z d i v á s á r h e -  
l y e n . Ez az intézkedés életünk reális irányába eső épités. Kezdete egy 
egyetemes tervnek. Hasonlóképpen a tanítóképzés nagyarányu fejlesz- 
tése is alapvető életigényeink felismeréséből származik. Elemi iskolá- 
inkban a mult tanév folyamán 15 ezer gyermek tanult. Olyan sereg, 
amellyel egy nép ujjászületését egy emberöltő alatt meg lehet valósi- 
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tani. Az Egyházmegyei Tanács pedig minden lehetőt megtesz, hogy a 
vajudó idők nehézségei ellenére, nagy céljainak eleget tegyen. Uj erőt 
ad neki a mostoha sors kényszere s a felhullámzó sok baj ösztönzi, 
hogy életét s z o c i á l i s  tartalommal töltse meg és sorsközösségben 
élő testvéreit a haladás utjára vezesse az idők sodrában. 


Az egyházmegyei Tanács szervezete 


Az Egyházmegyei Tanács szervezete: A Tanács hatáskörét szervei: a 
közgyülés és az igazgatótanács által gyakorolja. A közgyülés elnöke a püs- 
pök. Tagjai: a) az egyházi rendből: 1. a székeskáptalan minden tényleges 
tagja, 2. az apátok és prépostok, 3. a kerületi főesperesek, 4. a zsinatbirák, 
5. minden espereskerületből a papság egy képviselője, 6. a papnevelő intéze- 
tek tanárai, 7. szerzetesrendi főnökök. b) A világi részről: 1. a világi elnök, 
akit a közgyülés 6 évre választ, (jelenleg: dr. Gyárfás Elemér szenátor), 2. 
az itélőtáblák birái, 3. minden vármegye legmagasabb rangu tisztviselője, 4. 
polgármesterek, 5. minden espereskerületből két tisztviselő, 6. egy világi kép- 
viselő minden egyházközségből, amelyben a hivek száma a filiákkal együtt a 
3000-et meghaladja, 7. két képviselő minden egyházközségből, amely a filiák- 
kal együtt 5000 hivőnél nagyobb, 8. három képviselő a kolozsvári egyház- 
községből, 9. az egyházmegyéhez tartozó egyetemi tanárok és az akadémiai 
jellegü iskolák tanárai, 10. azok a világiak, akik kápolnát és papot tartanak, 
11. öt kiváló férfiu, akiket érdemeik elismeréseképpen a püspök hiv meg, 12. 
az elemi iskolák hat választott képviselője, 13. a törvényhozó testületek tag- 
jai, 14. az iskolák, internátusok, a Teréz árvaház és tanitóképzők igazgatói 


Iskoláink 


Iskoláink: Az Erdélyi Egyházmegyének a következő iskolái vannak: 8 
fiuközépiskola (Gyulafehérvár, Brassó, Kolozsvár, Csikszereda, Székelyudvar- 
hely, Kézdivásárhely, Marosvásárhely), 12 leányközépiskola (Kolozsvár 2, 
Nagyszeben 4, Gyulafehérvár, Brassó, Gyergyószentmiklós, Petrozsény, Ma- 
rosvásárhely, Szászrégen), 2 földmüvesiskola (Radnót, Kézdivásárhely), 183 
elemi iskola. A fiu középiskolákba beirt tanulók száma az 1936—37. tanévben: 
1478. A leány középiskolákba beirt tanulók száma: 1592. Az elemi iskolákba 
beirt tanulók száma: 15.518. Összesen tehát 18.588 tanuló. Tanerők száma: 
282 tanár és tanárnő, 421 tanitó és tanitónő. Összesen: 703 tanerő. 


A vallásos, kulturális és társadalmi egyesületek 


A vallásos, kulturális és társadalmi egyesületek: A XX. század hajnalán 
életerőre kapott magyar katolicizmus az egyesületi élet terén is szép eredmé- 
nyeket mutatott fel. A hatalomváltozás azonban nagy zökkenőt jelentett az 
erdélyi egyesületek életében. A forradalom okozta kedélybeli lehangoltság és 
az egységes irányitás és sajtó hiánya (egyetlen katolikus sajtóorgánumunk a 
V e r e s s  E r n ő  szerkesztésében megjelenő E r d é l y i  T u d ó s í t ó  volt, a 
melyet a hatóságok ez év elején megszüntettek) volt az egyesületi élet kiala- 
kulásának kerékkötője. Kezdetben csak helyi egyesületek próbálták folytatni 
a régi munkát az uj világban. Az első országos jellegü megmozdulás Kolozs- 
várt történt. 1921-ben megalakul az E r d é l y i  R ó m a i  K a t o l i k u s  
N é p s z ö v e t s é g . 1922-ben már hatóságilag elismert egyesületként müködik. 
Első közlönye a „K a t o l i k u s  V i l á g ”, amely jelenleg a „S z e n t  K e -  
r e s z t  H a d s e r e g e ” elnevezés alatt müködő, országosan beszervezett kato- 
likus népi egyesületnek a sajtóorgánuma. A Népszövetség jelenlegi közlönye 
az „A p o s t o l ” (Kolozsvár. Szerkeszti P. D o m b y  J ó z s e f . S. J.) A Kato- 
likus Népszövetség ma a legnagyobb katolikus szervezet Romániában. Szék- 
helye Kolozsvár. (Str. Cogâlniceanu No. 7.) Igazgatója: Ft. B á l i n t  J ó z s e f , 
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aki nagy hozzáértéssel és fáradhatatlan munkával vezeti ezt az országos jelle- 
gü szervezetet, amelynek tagja lehet minden római katolikus vallásu ember. 
Ha valamely községben a tagok száma meghaladja a 20-at, ott meg lehet ala- 
kitani a helyi tagozatot. Minden tagozatban alakulhatnak különböző felada- 
tok végzésére szakosztályok. A Népszövetség évről-évre fejlődést mutató mun- 
kájának egyik legszebb eredménye és tanubizonysága volt az ez évben Bras- 
sóban megrendezett nagygyülés, amely Erdély katolikus népének szilárd és 
határozott állásfoglalása volt a keresztényi világnézet és a szociális igazsá- 
gosság mellett. A Katolikus Népszövetség jelenlegi tagozatainak száma: 257. 
Tagjainak száma 21.550. A tagozatok keretében müködik: 76 városi és falusi 
legényegylet, 36 énekkar, 11 zenekar, 6 olvasókör, 2 napközi otthon, 10 sport- 
egyesület, 1 szegénygondozó, 1 pedagógiai, 1 orvosi, 1 főiskolás, 1 kulturális és 
1 sajtószakosztály. 


A népszövetségi szervezkedéssel egyidőben indult meg a női tábor szer- 
vezése is. 1921-ben alakult meg a S z o c i á l i s  M i s s z i ó t á r s u l a t  R o m á -  
n i a i  O r s z á g o s  S z e r v e z e t e . Az Országos Szervezet keretében egyre 
szaporodó egyesületek és a kivülálló alakulatok összefogására való törekvés 
adja meg az ösztönzést a K a t o l i k u s  N ő s z ö v e t s é g  megalakulására. A 
Szociális Testvérek, akik egész életüket a szociális mozgalmaknak szentelik, 
áldásos munkát végeznek. Az ő érdemük, hogy manapság Erdély területén 
42 Szociális Szervezet, 48 Leányklub és 45 Leányegyesület müködik. Erdély 
katolikus népi tömegeit tömöriti öntudatot és hitéletet ápoló szervezetté a 
„S z e n t  K e r e s z t  H a d s e r e g e ”. Közlönye a „K a t o l i k u s  V i l á g ”. 
Az Oltáregyesületek, Mária Kongregációk pedig a katolikus nőket és leányo- 
kat szervezik be, ápolják a hitbuzgalmi életet és önképzésre adnak alkalmat. 


Az erdélyi katolicizmus vallhatja magáénak Románia egyetlen magyar- 
nyelvü akadémikus szervezetét, az E r d é l y i  K a t o l i k u s  A k a d é m i á t . 
1928-ban alakult s megszervezési munkáját a Népszövetség intézőbizottsága 
végezte. Az Akadémia Erdélyben élő iróink, tudósaink legjavát tömöriti 
szervezetbe, világnézeti alapon. Három szakosztálya van. (Tudományos, Szép- 
irodalmi, Társadalomtudományi és publicisztikai.) Szakosztályi ülései az er- 
délyi magyar katolikus szellemi törekvéseknek magasszinvonalu kiteljesedése. 
Kiadványai az erdélyi magyar tudományosságnak értékes megnyilatkozásai. 
Egyébként az Akadémia üléseinek helye, a kolozsvári Lyceum-könyvtár, — a 
melynek tudós igazgatója: d r .  G y ö r g y  L a j o s  — szintén az erdélyi katolicizmus 
egyik intézményeként sorolható fel, de áldásaiból minden magyar olvasó, val- 
lásfelekezetre való tekintet nélkül, részesülhet. 


Az ugynevezett S z e n t  V i n c e  K o n f e r e n c i a  (székhelye Kolozs- 
vár), karitátiv munkával foglalkozó katolikus szervezet. Főleg az egyetemi if- 
juságot és a külvárosok népét segiti A katolicizmus szociális ereje éppen 
egy ilyen egyesület keretében nyilvánulhat meg leginkább. 


A kisebbségi katolicizmus sajtójáról beszélve, nem hallgathatjuk el be- 
vezetésképpen egyik fájdalmunkat: a hit és meggyőződés tüzei, az ujságok 
és folyóiratok, igen szétszórva, egységbe való tömörités nélkül, lobbannak be- 
le az erdélyi éjszakába. Hiányzik a Katolikus Sajtóközpont. 


Van egy kéthetenként megjelenő egyesületi közlönyünk (A p o s t o l , 
Kolozsvár) és számos folyóiratunk. (E r d é l y i  I s k o l a , Kolozsvár, V a s á r -  
n a p , Arad. H i r n ö k , Kolozsvár. A  N a p , Kolozsvár. K a t o l i k u s  V i -  
l á g , Kolozsvár. J ó  B a r á t , Kolozsvár.) Ezek a sajtóorgánumok a mostoha 
idők ellenére, legjobb katolikus meggyőződésük szerint törekednek azzá lenni, 
amivé lenniök kell: arma veritatis, az igazság fegyvereivé. 


A kisebbségi katolicizmus határmenti 
Egyházmegyéi 


Rövid értekezésünk nem lenne teljes, ha nem emlékeznénk meg a határ- 
menti vidékeken lévő Szatmár—váradi és temesvári Egyházmegyékről. Mind- 
kettő, illetve a régi felosztás szerint három, jelentős kisebbségi katolikus tö- 
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megeket vall hivei gyanánt s F i e d l e r  I s t v á n  szatmár-váradi püspök 
és dr. P a c h a  Á g o s t o n  temesvári püspök atyai vezetése alatt ugyancsak 
heroikus küzdelmet folytat fennmaradásáért és egyházunk épitő munkája ér- 
dekében. A váradi püspökséget 1091-ben Szent László alapitotta. A hata- 
lomváltozás után a 170.000 lelket számláló egyházmegye hiveiből csak 70.000 
maradt az uj Biharban. A csanádi egyházmegye a hatalomváltozás után há- 
rom részre szakadt. A Romániának eső résznek 160 plébániája van, 450.000 
hivővel. A szatmári egyházmegyének szintén szétdarabolás volt a sorsa. Ro- 
mánia részén maradt 44 plébánia, 75.000 hivővel. 


Egyházi rendek Erdélyben 


Az erdélyi katolicizmus többszázados multja bőséges történelmi hagyo- 
mánnyal teljes az egyházi rendeket illetőleg is. A franciskánusok (minoriták 
és ferencrendiek) 1278-ban, illetve 1314-ben jöttek Erdélybe. A konventuális 
minoriták 17 magyar kolostora közül 8 tartozik az erdélyi területekhez (Kéz- 
divásárhely, Nagybánya, Arad, Lugos, Kolozsvár, Marosvásárhely, Firtos, Szi- 
lágysomlyó.) A ferencrendieknek nevezetesebb kolostoraik Székelyudvarhelyen, 
Mikházán, Vajdahunyadon, Désen, Kolozsvárott, Szebenben, Medgyesen, Gyu- 
lafehérvárt, Brassóban, Szászsebesen, Szászvároson, Marosvásárhelyt, Tordán, 
Fogarason, Szamosujváron, Széken, Kőhalmon, Hátszegen és Segesváron van- 
nak. A piarista rendet 1741-ben honositották Erdélyben. Önálló romániai 
rendtartománnyá 1925-ben szervezték. A legáltalánosabb, egész Erdélyre kiter- 
jedő hatást a rend kolozsvári intézete érte el. Rendházakat találunk még a 
mai Erdélyben Temesváron. „A k i  E r d é l y  t e r ü l e t é t  b o r i t ó  k u l t u -  
r á l i s  f ö v é n y t  v i z s g á l g a t j a ,  a  f ö v é n y b e n  a  k e g y e s  t a n i t ó -  
r e n d  l á b n y o m a i v a l  l é p t e n - n y o m o n  t a l á l k o z i k .” A jezsuita 
rend is (1838-ban kezd ismét müködni Erdélyben) önálló rendtartományként 
müködik Erdélyben, jelenlegi főnöke Cernăuţiban székel. A premontrei rend 
nyolc évszázados multra tekint vissza Erdélyben. 1923-ban nyert önálló mü- 
ködési felhatalmazást. Székhelye Nagyvárad. 


* 


Az erdélyi katolicizmus 900 éves. Kilencszáz év története hagyo- 
mányt kristályosit ki az idő rohanó árjából. A kultura alapja a hagyo- 
mány. A hagyomány alapja a szellemiekben gazdag mult. A mult pedig 
a jövő jelene... 


A kisebbségi unitárius egyház 
Irta: Ü r m ö s i  J ó z s e f  püspöki titkár 


Háromszázhetven éve él Erdély földjén. Itt született. Születésével 
a hitszabadság klasszikus földjévé tette Erdélyt azáltal, hogy D á v i d  
F e r e n c  vallásalapitónk 1568-ban turdai-tordai országgyülésen tar- 
tott beszédében azt mondotta, hogy hitért, vallásért üldözni senkit sem 
szabad, mert Pál apostol szavai szerint „A hit Isten ajándéka”. Ennek 
a szabadelvü felfogásnak — mellyel a kis Erdély akkor az összes 
kulturállamokat megelözte — lett az eredménye az országgyülés azon 
határozata, hogy mindenki azt a vallást követheti, amelyik lelkiisme- 
retével megegyezik. 
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A történelem tanitása szerint azonban minden szabadelvü moz- 
galom rövidéletü, mert igaz az evangélium mondása: „A világ inkább 
szereti a sötétséget, hogysem a világosságot.” Igy volt ez a szép len- 
dülettel indult unitárius vallással is. Nehéz, sulyos ellenségei támadtak 
egyházi és világi hatalom részéről egyaránt. Vallásalapitónkat Déva 
vára börtönébe zárták. A pásztor nélkül maradt nyájat igyekeztek 
megfélemliteni és szétszórni s hogy egyházunk mégis fennmaradt, az 
az abban rejlő isteni erőnek tulajdonitható. Amint egyik unitárius hym- 
nusunk szavai mondják: „Erős a nép, ha Isten vele, diadalmas a hit 
ereje.” 370 év alatt nagyon kevés esztendőt mondhatunk a nyugodt, 
békés fejlődhetés időszakának. De talán éppen a fennmaradhatásért és 
védelemért folytatott harc és küzdelem edzette meg elődeinket, ősein- 
ket és tartott fenn évszázadokon át, ugy, hogy ma is hálatelt lélekkel 
mondhatjuk el: „Megállt hitünk az egy Istenről, bár jött veszély ránk 
mindenfelől.” 


Nehéz és sulyos megpróbáltatásban volt részünk mindjárt az im- 
périumváltozáskor, mai országunkba — Romániába — való átcsatolás- 
kor, azért, mert mig az elmult századok küzdelmeiben, a válságos hely- 
zetek legnagyobb szükségeiben mindig akadt egy-egy nagy jóltevő, aki 
pénzét, vagyonát, egyházunk megmentésére hagyta, (Zsuki László, 
Augusztinovics Pál, Berde Mózes) s e vagyon jövedelméből egyházun- 
kat, egyházközségeinket, közép- és elemi iskoláinkat fenntarthattuk, 
ezeknek tanárait és tanitóit fizethettük, addig az idők változásai és kö- 
vetelményei uj országunk törvényhozását arra inditotta, hogy a törvény 
rendelkezései szerint birtokainkat (6 ezer kat. hold), más egyházak 
birtokaival együtt — a valóságos értéknél kevesebb összegért kisajá- 
titsa. Minket érzékenyen érint azért, mert 90 százalékban népegyház 
vagyunk és segitségért — az amugy is küzdelmes életet élő — földmüves 
népünkhöz kell folyamodnunk. Azonban Istenben vetett hittel és biza- 
lommal éljük napi küzdelmes életünket, mint Jézus követői felvesszük 
az Ő igáját, követjük őt. Igyekezünk megtanulni tőle, hogy szelid és 
alázatos szivüek legyünk. 


Elismerő köszönettel fogadjuk Románia államkormányzó hatalmá- 
nak azon eljárását, hogy mint a magyar állam itteni örököse, tovább is 
folyósitja a törvény által biztositott államsegélyt az egyház központi 
tisztviselőinek, a teológiai tanároknak és papjainknak. Ez utóbbiaknak 
— sajnos — a többi felekezetek papjai fizetéséhez arányitva, nagyon 
csökkentett mértékben. Nem kapunk azonban semmi segélyt középis- 
koláink- s ezek tanárainak, felekezeti iskoláink- s ezek tanitóinak. 


Egyházunk — az idők folyamán — az országhelyzetek változásai 
szerint, mindig a törvényesen bevett vallásfelekezetek közé tartozott. 
1568-ban a tordai és 1571-ben a marosvásárhelyi országgyülésen ho- 
zott törvény alapján Erdélyben, az 1848. évi pozsonyi országgyülésen, 
továbbá az 1868. évi 53. t. c. értelmében Magyarországon a törvénye- 
sen bevett vallások közé soroztatott. Romániában a kultuszok álta- 
lános szabályozására vonatkozó törvény 21. § e) pontja is, mint ilyent, 
elismerte. 
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Egyházunk szervezete 


demokratikus alapon van felépitve. Van 113 önálló anyaegyházközségünk, 
ugyanannyi rendes lelkésszel, melyek 8 egyházkört alkotnak. Az egyházkör 
élén áll az esperes és két világi köri felügyelő gondnok. Az egyházkörök 
évenkénti közgyülése választja meg az esperest 6 évre, a köri felügyelő gond- 
nokokat élethossziglan és az egyházi Főtanácsba küldendő képviselőket meg- 
felelő arányban. 


Az egyház ügyeit és igazgatását felsőbb fokon 
1. Az Egyházi Képviselő Tanács (E. K. T.) és 2. az Egyházi Főtanács 


végzi. 


Az Egyházi Képviselő Tanács 


a fennálló törvények keretében kormányozza az egyházat s intézkedik min- 
den ügyben. Évenként az Egyházi Főtanácsnak beszámol. Van 27 tagja, ülé- 
seit havonként tartja. 


Az Egyházi Főtanácsnak 


mint az egyház legfőbb törvényhozó testületének, hatáskörébe tartoznak az 
összes egyh. törvényhozási-, közigazgatási és rendtartási ügyek. Rendes ülé- 
seit évenként egyszer tartja Kolozsvárt, szükség esetében rendkivülileg több- 
ször is. 


Az egyházi főtanácstól némileg különbözik és négy évenként valame- 
lyik egyházkör népesebb egyházközségében tartani szokott „Zsinati Főtanács”, 
melyen az uj papok felszentelése, szükség esetén a püspök- és főgondnokok 
választása történik. A z  e g y h á z  v e z e t ő i : Az egyház feje egyházi rész- 
ről a püspök, jelenleg dr. B o r o s  G y ö r g y . Világi részről a két főgondnok, 
jelenleg d r .  F e r e n c z y  G é z a  (a 2-ik tisztség lemondás folytán üresedésben). 
Egyházi főjegyző, kit a Főtanács választ és aki szükség esetén a püspököt he- 
lyettesiti, jelenleg d r .  V a r g a  B é l a  teol. akad. tanár. Egyházi közügyigaz- 
gató, kit a Főtanács választ az esperesek közül 5 évre s aki az egyházi tör- 
vények megtartására vigyáz, jelenleg Á r k o s i  T a m á s  aranyostordaköri 
esperes, sinfavi lelkész. Egyházi titkár, aki az egyház összes hivatalos ügyei- 
nek referense — előadója, jelenleg dr. M i k ó  L ő r i n c z . Püspöki titkár, aki 
a püspöki ügykörnek, a missziói és nevelési ügyeknek előadója, jelenleg Ü r -  
m ö s i  J ó z s e f . Egyházi számvevő, aki az egyház pénzügyi és vagyoni 
ügyeinek előadója, jelenleg L ő r i n c z y  Z o l t á n . 


Nevelési intézmények 


Egyházunk fenntart egy Teológiai Akadémiát, 5 rendes tanárral, két főgim- 
náziumot, Kolozsvárt és Székelykereszturon. U n i t á r i u s  f e l e k e z e t i  i s -  
k o l á n k  3 3  e g y h á z k ö z s é g b e n  v a n  5 0  t a n e r ő v e l . 


Egyházunk lélekszáma a legutóbbi számbavétel szerint: 72.363. 


Egyháztársadalmi szervezetek 


Egyházunk vezetősége már ezelőtt több mint egy félszázaddal felismerte az 
egyháztársadalmi szervezetekben rejlő nagy segitő erőt. 1884-ben dr. Boros 
György jelenlegi püspök, akkor teol. tanár inditványára megalakitották a 
„D á v i d  F e r e n c z  E g y l e t e t ”, mely alakulásától kezdve mind e mai 
napig buzgó tevékenységet fejt ki a vallás-erkölcsi élet ápolásában és ter- 
jesztésében. A D. F. Egyletnek van központi és vidéki szervezete. A köz- 
ponti szervezet Kolozsvárról irányitja az egyleti élet müködését. Tiszteletbeli 
elnöke dr. B o r o s  G y ö r g y  püspök. Az elnök-állás üresedésben. Ügyveze- 
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tő alelnök d r .  V a r g a  B é l a  főjegyző, női alelnöke d r .  B o r o s  G y ö r g y -  
n é . Kolozsvárt vallásos és tudományos felolvasásokat tart, müsoros estélyeket 
rendez, melyeket a közönség felekezeti különbség nélkül szép számmal láto- 
gat és pártol. Kiadja a havonként megjelenő „U n i t á r i u s  K ö z l ö n y ” c. 
kebli lapot, melyet dr. Boros György alapitott és inditott meg 50 évvel ez- 
előtt. Ma B e n c z é d i  P á l  kolozsvári vallástanár szerkeszti. 


A Központi szervezettel kapcsolatban felmerült sokoldalu és megszapo- 
rodott munka szükségessé tette 1910 évben a „D á v i d  F e r e n c  N ő e g y -  
l e t ” megalakitását, mely azóta igen hasznos és áldásos müködést fejt ki. 
1932-ig a D. F. Egylet keretében munkálkodott ekkor D .  F .  U n i t á r i u s  
N ő k s z ö v e t s é g e  cimen önálló hatáskört kapott s a munkát megosztva 
párhuzamosan müködik a D. F. Egylettel. Elnöke C s i f ó  S a l a m o n n é , al- 
elnöke d r .  M i k ó  L ő r i n c z n é . 


A D. F. Egyletnek minden egyházközségben megvan az alakulata, a D. 
F. Egylet, Unitárius Nőszövetség és D. F. Ifjusági Egyletek keretében. Ezek 
az egyesületek a falusi pap. papné, tanitók és énekvezérek vezetése, felügye- 
lete s irányitása mellett az egyházközség valláserkölcsi életének ápolását, a 
kultura terjesztését munkálják. Vallásos estélyeket, összejöveteleket tartanak 
s évenként egy-két szinielőadással összekapcsolt ünnepséget rendeznek. Igen 
számos egyházközségben a D. F. Egylet keretében dalárda van szervezve. 


A vidéki szervezetek első fokon egyesülve vannak az illető egyházkör 
(esperesség) keretében és alkotják a megfelelő vidéki egyházköri Dávid Ferenc 
Egyletet, mely évenként az egyházkör területén fekvő egyházközségekben sor- 
rendben istentisztelettel összekötött müsoros közgyüléseket tart. Az egyházköri 
egylet vezetősége évenként bekéri az egyházközségi egyletektől az évi mun- 
kásságról szóló beszámolót és a központi egylet vezetőségének felküldi. 


A D. F. Egylet keretéhez tartozik a D. F. Ifjusági Kör. 


Unitárius Irodalmi Társaság 


Kizárólag az egyházi tudományos irodalom szolgálatában áll. Elősegiti 
az unitárius szellemi termékek megjelenését, könyvalakban való kiadását. 
Kiadja kéthavonként a „K e r e s z t é n y  M a g v e t ő ” c. folyóiratot, melynek 
célja a tiszta keresztény theizmus magasztos eszméit a jelenkor különböző 
gondolatáramlatai közt fenntartani s emellett szolgálni azoknak az érdekek- 
nek is, melyek az egyház s különösen az unitárius és más szabadelvü egy- 
házak életére történelmi vagy gyakorlati szempontból vonatkoznak. 


Az Unitárius Irodalmi Társaság igazgató elnöke dr. F e r e n c z y  G é -  
z a  egyh. főgondnok, ügyv. alelnöke és a Keresztény Magvető szerkesztöje, 
V á r i  A l b e r t  teol. dékán. 


Unitárius Lelkészkör 


Alakult 1909-ben. Célja a lelkipásztori müködés körébe eső gyakorlati 


és elméleti kérdések szakszerü és tudományos megvitatása, a lelkészek erköl- 


csi érdekeinek ápolása, a lelkészi kart egyetemlegesen érdeklő anyagi és szel- 


lemi ügyek bizalmas megbeszélése és érdekeik előmozditásának az egyházi 


főhatóságnál való kérelmezése. Továbbá a lelkészek között a barátságos és 


bizalmas kartársi szellem ápolása, erősitése. Kiadja az „U n i t á r i u s  S z ó -  


s z é k ” cimü negyedévenként megjelenő folyóiratot S i g m o n d  J ó z s e f  szé- 


kelyudvarhelyi lelkész szerkesztésében. 


Sikeresebb munkálkodhatás céljából egyházkörönként „V i d é k i  L e l -  


k é s z k ö r ö k ” vannak alakitva. A Lelkészkör céljai megvalósitására éven- 


ként valamelyik vidéki egyházközségben több napos lelkészképző tanfolya- 


mokat tart. Évi rendes közgyülését Kolozsvárt tartja, az Egyházi Főtanácsi 


gyülést megelőzőleg. Elnökét és tisztviselőit 3 évre választja. Jelenlegi elnöke 


P á l  D é n e s  siménfalvi lelkész. 
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Unitárius Tanitók Egyesülete 


Felekezeti tanitóinknak egyfelől a nevelésügy fejlesztése, másfelől anya- 
gi és szellemi ügyeik megtárgyalása végett alakult egyesülete. Elnöke P a -  
t a k f a l v y  Z s i g m o n d  kolozsvári ig. tanitó. Gyüléseit a központban 
és vidéken tartja, szükség szerint. 


Külföldi hitrokonainkkal való összeköttetés 


Az unitárius hitelvek egyszerüsége és tiszta érthetősége folytán nem- 
csak Erdély bércei közt, hanem Angolországban és Amerikában is életre tá- 
madt. Igaz, csaknem egy századdal később. De közös volt az öröm és a bol- 
dogság, midőn a kölcsönös létezésről tudomást szereztek. Az 1860—1870-es 
években kezdődött meg a kapcsolat levélbeli érintkezés által angolországi hit- 
rokonaikkal. 1879-ben jött az első küldött hozzánk Angliából. Azóta szivé- 
lyes hitrokoni, testvéri viszony áll fenn az angliai, amerikai unitáriusokkal s 
általában minden ország szabadelvü keresztényeivel. Az unitárius és más sza- 
badelvü keresztények konferenciáin egyházunk küldöttjei rendszerint részt 
vesznek. 


* 


Igy és ezek által igyekszik a jelen helyzetben és viszonyok közt 
a kisebbségi Unitárius Egyház Istenországát — a szeretet és az em- 
bertestvériséget terjeszteni. 


A romániai Zsinatpresbyteri Ágostai Hitvallásu 
Evangélikus Egyház 
Irta: N i k o d é m u s z  K á r o l y  fb. esperes 


A trianoni békekötés után — nem számitva az Erdélyi Ágostai 
Hitvallásu Evangélikus Országos Egyház kötelékében élő szász és ma- 
gyar nemzetiségü evangélikusokat, akik a reformáció kezdetétől fogva 
különálló egyházi szervezetekben éltek — a Magyarhoni Ágostai Hit- 
vallásu Evangélikus Egyetemes Egyházból összesen 35 egyházközség 
került Románia fennhatósága alá — nagykiterjedésü szórványterületek- 
kel és kereken mintegy 50 ezer evangélikus hivővel. 


Ezek az egyházközségek egyrészt a Máramarossziget—Orsova kö- 
zött huzható vonal mentén feküsznek, másrészt Brassó környékén, a 
csángó magyarok által lakott szük területen, — s a békekötés előtt 
két különböző egyházkerületnek (püspökségnek) öt különböző egyház- 
megyéjéhez (esperességéhez) tartoztak, amelyek — egy kivételével — 
maguk is nagy mértékben megcsonkitva kerültek Nagyrománia határai 
közé. 
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A Romániába került egyházközségek egyházmegyénként a következők: 
I. Bányai Egyházkerület 


a)  Arad-Békési Egyházmegye: 1. Apatelek; 2. Arad; 3. Szemlak; 4. Uj- 
varsánd. 


b)  Bánsági Egyházmegye: 1. Liebling; 2. Lugos, 3. Orsova, 4. Resicabá- 
nya; 5. Stájerlak-Anina; 6. Temesbökény; 7. Temesvár; 8. Vukova; 9. Vársom- 
lyó (Kissemlak); 10. Karánsebes; 11. Nándorhegy; 12. Birda. 


c)  Csanád-Csongrádi Egyházmegye: 1. Nagylak; 2. Nagyszentmiklós. 


II. Tiszai Egyházkerület 
a)  Tiszavidéki Egyházmegye: 1. Máramarossziget; 2. Nagybánya; 3. 


Nagykároly; 4. Nagyvárad; 5. Szatmár. 
b)  Brassói Egyházmegye: 1. Apáca; 2. Bácsfalu; 3. Barcaujfalu; 4. Bras- 


só; 5. Csernátfalu; 6. Hosszufalu-Alszeg. 7. Hosszufalu-Fürészmező; 3. Kriz- 
ba; 9. Pürkerec; 10. Tatrang; 11. Türkös; 12. Zajzon. 


Mivel a békekötés után valamennyi püspöki székhely, sőt egy kivé- 
telével valamennyi főesperesi állomás is a trianoni Magyarország terü- 
letén maradt, — az átcsatolt egyházközségek máról holnapra nemcsak 
főhatóság nélkül, hanem a brassói egyházmegye kivételével egyuttal 
egyházi szervezet nélkül is maradtak, s az uj haza határai között ol- 
dott kávé módjára állottak a rájuk váró feladatokkal szemben. 


Nemcsak egyházi szervezetünk tépődött foszlányokká a békekötés 
következtében, hanem a határokon tul maradt mind a három theológiai 
akadémiánk, valamennyi középiskolánk és tanitóképző intézetünk, s ket- 
tő kivételével valamennyi hitvallásos elemi iskolánk és kisdedóvó inté- 
zetünk is Ott maradt a lelkészek Nyugdijintézete, a szegény egyháza- 
kat istápoló Gyámintézet, a hasonló célt szolgáló Baldácsy-alap, a két 
egyházkerületnek, valamint az egyetemes egyháznak összes alapjai és 
alapitványai s végül az evangélikus szellemi életet irányitó L u t h e r  
T á r s a s á g  minden anyagi, erkölcsi és szellemi erőtartalékával együtt 


S hogy a felsorolt veszteségeink még nagyobbak és még nehezeb- 
ben legyenek elviselhetők: a békekötés után megindult repatriálási ára- 
dat következtében városi gyülekezeteink hiveiknek vezető és teherbiró 
rétegét oly nagy mértékben elveszitették, hogy közülük három teljesen 
életképtelenné vált. 


A veszteségek pótlására megindult a munka az egész vonalon. 
Az egymáshoz közelebb eső egyházközségek egyházmegyékké ve- 


rődnek össze, — s rögtön kezdeményező lépések történtek abban az 
irányban is, hogy a főhatóság nélkül maradt egyházközségek legalább 
egy átmeneti jellegü s z ö v e t s é g b e  tömörüljenek. 


A tervbe vett „E v a n g é l i k u s  S z ö v e t s é g ” azonban nem 
alakult meg. A trianoni békekötés végleges helyzetet teremtett, s vég- 
leges berendezkedésre volt szükség. 


A kormány maga nemcsak akadályokat nem görditett a szervez- 
kedés elé, hanem jóakaratulag támogatta s készséggel megadta az en- 
gedélyt a szervezkedő és alkotmányozó zsinat megtartására. 
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A zsinat Kolozsvárt tartatott meg 1921. évi julius 6-ától kezdődő- 
leg, s résztvettek rajta az egyházi főhatóság nélkül maradt egyházak 
képviselőin kivül a kolozsvári evangélikus egyháznak s még egy né- 
hány — a szász konsistoriális egyház kebelébe tartozó magyar egyház- 
községnek a képviselői is, — attól a vágytól vezéreltetve, hogy a szász 
egyházi közösségből kiválva, magyar testvéreikkel közös egyházi ala- 
kulatban küzdjék meg az idők megnehezeült járásával rájuk mért harcot. 


A lendületes kezdet azonban hamar megakadt. A szász országos 
egyház természetszerüleg hallani sem akart a felerészben német ko- 
lozsvári egyházközség elszakadásáról. A változó kormánnyal az illeté- 
kes minisztérium állásfoglalása is módosult, ugy, hogy a zsinat egész 
munkája hiábavalóvá vált. 


A szervezkedést, — a szász országos egyházhoz tartozó gyüleke- 
zetek kikapcsolásával, — elölről kellett kezdeni. 


Az uj zsinat — a „p ü s p ö k s é g  n é l k ü l  m a r a d t ” egyhá- 
zakra korlátozódva — a brassómegyei Hosszufaluban tartatott meg, 
az 1922. évben. De akkorra már a szervezkedő egyházak közül egy 
néhány, (német, illetve tót anyanyelvü gyülekezet) jobbnak látta, ha a 
megalakulás nehézségeivel küzdő zsinatpresbiteri egyház helyett a ren- 
dezett viszonyok között élő és a kormány hathatósabb támogatásában 
részesülő szász országos egyházhoz csatlakozik; sőt néhány tiszta ma- 
gyar egyházközség is, közöttük Brassó, Barcaujfalu és Hosszufalu-Fü- 
részmező, — szembefordult az önállóan szervezkedő gyülekezetek nagy 
többségével és szerződéses kapcsolatba lépett a szász egyházzal, elis- 
merve annak főhatóságát. 


Ez a belső meghasonlás azonban nem lankasztotta az önálló egy- 
házi alakulatért küzdök kitartását, s a szinte nyolc éven keresztül foly- 
tatott harc az 1926. évi karácsony napjára győzelemre vezetett. Az 
akkori vallásügyi miniszter 46440—1926. szám alatt december 22-én 
kelt rendeletében elismerte a zsinatpresbiteri evangélikus egyház külön- 
állását és megengedte szervezkedését. 


A szervezkedő gyülés 1927. évi április hó 3-án Aradon tartatott 
meg, ahol az egyhangu lelkesedéssel szuperintendenssé választott ara- 
di lelkész, F r i n t  L a j o s , valamint a vagyonát és életét egyházáért 
áldozó hüséges munkatársa: A m b r ó z y  A n d o r  báró, a megala- 
kult szuperintendencia első világi felügyelője, hivatalukba beiktattattak 
és letették az esküt a kormány képviselőjének, P ă c l i ş e a n u  Z e n o -  
b i e  államtitkárnak a kezébe. 


Azt hittük, hogy egyházunknak és az államnak egymáshoz való 
viszonya ezzel véglegesen rendeztetett, s ezután teljes erővel foghat- 
tunk egyházunk belső kiépitéséhez. — Sajnos, nem igy történt. Szu- 
perintendenciánk az 1928. és 1929-ik években kapott ugyan admi- 
nisztrációs költségekre és a központi kormányzat személyi kiadásaira 
kielégitő államsegélyt, azonban az 1930-as állami költségvetésből már 
ujból töröltetett és évről-évre megujitott felterjesztéseink eredményte- 
lenek maradtak. Sem a püspökséget megillető államsegélyt, sem zsi- 
natpresbiteri egyházunknak a törvényhozás által való elismertetését 
nem sikerült kieszközölni. 
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Közjogi helyzetünknek ez a bizonytalansága volt az oka — leg- 
alább részben — annak is, hogy az alakulásban még résztvevő három 
tótnyelvü egyházközség — az apatelki, a temesbökényi és legutóbb a 
vukovai — féktelen külső izgatás következtében tőlünk elszakadt s a szász 
országos egyház kebelében alakult tót egyházmegyéhez csatlakozott. 


Hogy tót anyanyelvü hittestvéreink tőlünk elszakadtak, hogy faj- 
testvéreikkel egyesüljenek, — azon nem csodálkozunk, s bár testvéri 
jóviszonyban éltünk velük, — távozásukat természetesnek tartjuk és 
éppen ezért nem fájlaljuk. — Annál jobban fáj azonban, hogy vannak 
zsinatpresbiteri egyházunk kötelékén kivül m a g y a r  evangélikus 
egyházak, amelyek nem csatlakozhattak hozzánk, bár lelkük elszakitha- 
tatlanul hozzánk köti őket. — Fájdalmunk annál nagyobb, mert nem 
egy közülük teljesen elsorvadt, mások most vivják a kemény harcot a 
rájuk váró pusztulással. 


Szervezkedésünk ügye mindaddig nem lesz befejezve, amig lehető- 
vé nem válik, hogy a magyar evangélikusok mind együtt legyenek a 
zsinatpresbiteri evangélikus egyházban élő többi magyar evangélikus 
testvéreinkkel. 


Iskolaszervezés 


De az ébredező élet nem merült ki a szervezkedésre irányuló mozga- 
lomban, sőt nem is ott jelentkezett a legerőteljesebben. 


Az egyházi élet elevenné vált az egész vonalon, különösen a brassói 
egyházmegyében, ahol a hivek nagyobb tömegekben és meglehetősen zárt 
egységben élnek. 


A csángó nép földjén, — mivel a volt állami tanitók a békekötés előtt 
nem voltak hajlandók az uj államhatalomnak hüségesküt tenni: az 1919. év 
őszén a megszünés veszedelme fenyegeti a magyarnyelvü oktatást. A fenye- 
gető veszedelmet azonban szinte máról-holnapra háritja el a brassómegyei 
gyülekezetek elhatározó fellépése, amellyel minden előkészület nélkül felállit- 
ják a két, három, négy tanerővel biró iskolákat. 


Mire a falevelek az 1919. év őszén lehullottak, a brassói egyházmegye 
12 egyházközsége közül 11-ben megalakult, legalább egy tanerővel, az evan- 
gélikus magyar iskola, sőt a hosszufalu-alszegi egyházközség akkori lelkészé- 
nek s egynehány világi vezető férfiunak buzditására ugyanezen év őszén 
megnyitotta öt tanerővel a hosszufalusi evangélikus fiu- és leány-polgári is- 
kolát is, amely egy évtizeden keresztül — állandóan a legnehezebb körülmé- 
nyek között — hüségesen és nagy haszonnal teljesitette népnevelő hivatását 
a csángóság körében. 


Felekezeti elemi iskoláinknak jórésze sajnos, még ily rövid ideig sem 
élt. Volt, amelyik már létesitésének esztendejében megszünt, veleszületett 
gyengeség miatt; volt, amelyik egy-két évi küzdelem után bukott el. Volt, 
amelyiket az állami hatóság zárt be, — és volt, amelyiket belső egyenetlenség 
miatt önként adott fel az iskolafenntartó egyházközség. 


Az uj iskolák közül ma már csak három áll fenn: a b r a s s ó i , a c s e r -  
n á t f a l u s i  és a h o s s z ú f a l u - a l s z e g i  e l e m i  i s k o l a . A két első 
nyilvánossági joggal, az utóbbi csupán müködési engedéllyel —, de a hosszu- 
falu-alszegi egyház is éppen most fogott modern iskolaépület emeléséhez, ab- 
ban a reményben, hogy áldozathozatalával szintén kivivja iskolája részére a 
nyilvánossági jogot. 


Az uj egyházi alakulat az erdélyi ref. egyházkerület testvéri támoga- 
tásával megoldotta a l e l k é s z k é p z é s  feladatát is. Theológusaink a ko- 
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lozsvári református theológiai akadémián készülhetnek szent hivatásuk gya- 
korlására, hitelvi liturgikai tekintetben az evangélikus szellemü kiképzést az 
akadémia kiváló felkészültségü magántanára: J á r o s s y  A n d o r  kolozsvá- 
ri evangélikus lelkész biztositja. 


Nyugdijintézet — gyámintézet 


Az egyházi szervezet kiépitésére s az iskolák megmentésére és állandó- 
sitására való törekvés kikerülhetetlenné tette a l e l k é s z i  é s  t a n i t ó i  
n y u g d i j i n t é z e t  l é t e s i t é s é t . 


Rövid előkészités után a brassói egyházmegye 1926 év őszén elfogadta 
e sorok irója által készitett tervezetet s megalapitotta a R o m á n i a i  Z s i -  
n a t p r e s b i t e r i  Á g .  H i t v .  E v .  E g y h á z  S e g é l y z ő  I n t é z e t é t , 
amely három évi erőgyüjtés után 1929 év elején meg is kezdette a munkából 
kidőlt egyházi munkások, valamint a lelkész- és tanitó-özvegyek segélydijá- 
nak fizetését. Nem nagy összegről, mindössze havi 800—1500 lejig terjedő se- 
gélyről volt szó az első időkben, de ez az összeg tiz esztendő alatt kétszeresé- 
re emelkedett. 


Ha megemlitjük még, hogy a magyarországi evangélikus egyház birto- 
kában maradt tanulmányi- és segély-alapok pótlására a korábban alig ten- 
gődő Erdélyi Evangélikus Gyámintézet D á v i d  K á r o l y  zajzoni lelkész, 
egyházkerületi tanügyi esperes és B á l i n t  A n d r á s  gyámintézeti világi el- 
nök vezetése alatt ebben az időben uj virágzásnak indult s a közép- és főis- 
kolákon tanuló magyar evangélikus ifjuságnak tiz év alatt több mint 300.000 
lej segélyt osztott szét, — körülbelül beszámoltunk mindazokról az alkotások- 
ról, amelyeket fennmaradásának és felvirágzásának biztositása érdekében ter- 
melt ki magából a maroknyi evangélikus nép élniakarása. 


Hanyatlás és uj lendület 


Az első berendezkedést követő időben az alkotás láza alább hanyatlik. 
— Az akarás lendülete amugy is általában nagyobb volt, mint a mögötte álló 
anyagi erő, s igy természetszerüleg megállásnak, erőgyüjtésnek, átcsoportosi- 
tásnak — sőt egy-egy helyt fájdalmas leépitésnek kellett bekövetkeznie. 


Az 1928—29 évben kezdődő s a következő években fokozódó gazdasá- 
gi-, pénz- és hitel-válság is megállást parancsolt, — annyival inkább, mert 
nem egy egyházközség igen érzékeny veszteséget szenvedett a sorozatos bank- 
bukások következtében. — És megállást parancsolt a magyar kisebbséghez 
tartozó vasuti-, állami- és köztisztviselőknek tömeges elbocsátása is, ami a 
gazdasági válsággal szintén körülbelül egyidőben kezdődött s ami ujból nem 
egy gyülekezetnek teherbirását állitotta sulyos próbára. 


Hosszufalusi középiskolánk, amelyet nagy költségtöbblettel már koráb- 
ban külön fiu- és leánygimnáziummá kellett szétválasztanunk — ekkor szünt 
meg. Ekkor adta át felekezeti iskoláját az államnak, a terheket tovább nem 
biró pürkereci és zajzoni egyház. Ekkor fejlesztette vissza két tanerős iskolá- 
ját teljesen osztatlan iskolává a nagyváradi, három tanerős iskoláját két tan- 
erőssé a hosszufalu-alszegi egyház. 


De ugyanekkor kezdődött el a fokozott belmissziói munka is. N ő e g y -  
l e t e k ,  g a z d a k ö r ö k ,  i f j u s á g i -  é s  l e á n y e g y e s ü l e t e k  állanak 
elő, vagy fognak intenziv munkához; vasárnapi iskolák, vallásos esték, szere- 
tetvendégségek, kulturális előadások gyüjtik az egyház köré a falvak és vá- 
rosok népét, társadalmi állásra való tekintet nélkül. 


Az uj lendületü egyházi munka számára hamarosan szük lesz a temp- 
lom. Itt is, ott is k u l t u r h á z a k  épülnek, amelyekben ősztől tavaszig ko- 
moly népnevelő munka folyik — Istennek nagyobb dicsőségére. 


Ugyanigy megindult a munka a szórványokban élő evangélikus hivek 
összegyüjtésére és megszervezése érdekében. 
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Arad, Brassó, Nagyvárad és Temesvár a hozzájuk tartozó szórványterü- 
leteket már korábban rendszeres gondozásba vették. Most elhatározó lépés 
történt a régi Királyságban s elsősorban magában B u k a r e s t b e n  élő te- 
kintélyes számu hiveinknek megszervezése érdekében. A kezdeményezés teljes 
sikerre vezetett. Bukarestben három év óta van magyar evangélikus egyház, 
van magyar evangélikus lelkész, van élénk egyházi élet. Van tehermentes tel- 
kén saját imaháza és egy nemeslelkü özvegy kegyes adománya révén minden 
reménye megvan arra nézve, hogy közelebbről templom- és iskolaépitéshez is 
hozzáfoghat. 


Az ország fővárosában történt alapvetés után a Prahova-völgyében, va- 
lamint az ország más gócpontjaiban élő magyar evangélikus hivek összegyüj- 
tésére kerülhet sor, az idevonatkozó kezdő lépést éppen a f. évi egyházmegyei 
közgyülés meg is tette már. 


Az uj, lendületes egyházépitő munkában jó példával jár elől agg fő- 
pásztorunk, aki korát meghaladó frissességgel reagál a kor sürgető szavára, 
— valamint P u r g l y  L á s z l ó  egyházkerületi felügyelő, aki báró A m b r ó -  
z y  A n d o r  1932. évben bekövetkezett elhunytával vette át a gyülekezetek 
közbizalmából a szuperintendencia kormányzását, s aki szóval és tettel, anya- 
gi és erkölcsi támogatással ott van mindenütt, ahol a jószándéku erőfeszi- 
téshez még valami lendület szükséges, hogy az áldozatos munka meginduljon. 


De fontos szerep vár a magyar evangélikus nép körében végzendő épi- 
tő munkában az egyházi sajtóra is, amely egy pár fiatal lelkész kezében 
máris tekintélyes olvasóközönségre tett szert s megteremtette a lehetőséget. 
hogy az „E v a n g é l i k u s  É l e t ” csakugyan ébresztője, sőt lassanként irá- 
nyitója is lehessen az evangélikus egyházi életnek. 


Az erdélyi zsidó kisebbségi egyház 
Irta: D r .  D r e c h s l e r  M i k s a  temesvári főrabbi 


Életünk gyökere szint’ olyan mély ebben a földben, ebben az Is- 
ten áldotta erdélyi humuszban, mint minden többi népeké, kik rajta 
élnek. 


Erdélyi történetünk szálai századokra nyulnak vissza. A monda sze- 
rint már X e r x e s  perzsa király zsidóhitü katonái közül többen ha- 
zánk földjére vetődtek Ellenőrizhetetlen ez a hiradás, de nem lehetet- 
len. Mert a zsidók akkor valóban a perzsa impérium alattvalói voltak. 
És mint harcosok a legjobbak hirében állottak! 


Még valószinübb amaz ősi nép-hagyomány, amit régi krónikások 
is megerősitenek, hogy Decebál a rómaiak elleni harcaiban, seregébe 
fogadott zsidó harcosokat, akik Jeruzsálem pusztulása után szerte 
szórva, siratták hazájuk vesztét. Ezek halálmegvetően harcoltak, amit 
Decebál azzal jutalmazott, hogy letelepitette őket T a l m á c s  vidé- 
kén és nekik adta a bányászat és aranymosás jogát. 


A győzelmes római légiók soraiban is ott találjuk népünk szám- 
üzetett fiait, akik megtelepedvén Traján birodalmában, tovább foly- 
tatták a bányászatot az erdélyi hegyekben és meghonositották itt a sző- 
lőtermelést is. 


Sokáig alig hallunk valamit az erdélyi diaszpóráról. De a 16-ik 
század megélénkülő vallási élete kapcsán a történet levegőjébe kerül 
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az ő szerény, meghuzódottan élő, árva népegyéniségük is. Lelkük hatá- 
sát benne érezzük a reformációban, a sajátos erdélyi szellem, a maga- 
sabb humanitás, a nagyobb türelmesség, a nagyobb látókörüség, a na- 
gyobb okosság, a gondolkodó, elmélyülő, magára — szabadságára — 
tartó, kemény és állhatatos erdélyi jellem életbe kerültében, a szomba- 
tosok vértanuságában, a minden erdélyi néptörzsek békés, meghitt 
együttélésében, mélyebb szellemi, meg vallási érdeklődésében, az em- 
beribb erdélyi erkölcsiségben, a tisztultabb közéletben. 


Klasszikus kifejezése ennek a fenkölt, humánus erdélyi szellemnek 
Bethlen Gábor fejedelemnek 1623. junius 18-ikáról való kiváltság-levele, 
amelyen kifejti, hogy élete célja Erdély népét a termékeny béke és 
munka áldásaival az ősi nagy Dacia szintjére emelni — és ezért a zsidó 
polgárainak is szabad lakhatási és iparüzési jogot ad minden városban, 
szabad vallásgyakorlatot, a zsidó orvosoknak szabad gyakorlatot egész 
országában és ami a legszebb a közös nemesi levelünkben, hogy lelkére 
köti a hatóságoknak, miszerint az egyes zsidó ember vétségeiért a 
többieket nem lehet felelőssé tenni és nem szabad bántalmazni. 


Ahogy az az egyszerü erdélyi magyar, román ember a bibliát áhi- 
tattal olvassa, hallgatja, értelmezi, igazságait sóvárogja, szépségeit át- 
éli, meg parancsait nagy tisztességgel követi, van abban valami jelleg- 
zetesen erdélyi-szellemi komolyság, meg ó-szövetségi fenség, áhitatot 
keltő, tiszteletet parancsoló fönség. 


És mi magunkra ismerünk, a mi lelkünk hatására, ebben a komoly 
erkölcsi, emelkedett, elhatározott, szinte vallási áhitattól eltelt, meg vitt 
élet-stilusba. Nem tudok az angolon kivül más földet, mely annyira 
magába fogadta annak az ó-testamentumi léleknek, nyelvnek, képes 
szónak magvait, mely annyira át volna itatva a legnemesebb vallási 
hagyományoktól, ideáloktól, mint Erdély földje. És abból a nagy tiszte- 
letből meg csodálatból, a melyet tápláltak a tisztult vallás erdélyi har- 
cosai, — a biblia nagy küzdői, M ó z e s  meg J ó z s u a  irányában, 
akik erős kézzel vezették népüket ezer veszély közepette, D á v i d  ki- 
rály, a nagy zsoltáros irányában, akinek minden szomoruságában van 
egy vigasztaló, fölemelő nagy szava az emberhez, jutott némi rokon- 
szenv, meg irgalom az ó-testamentum népe, köztük élő mártir-fiai- 
nak is. 


Ezek a fenkölt tradiciók ma is békességes, türelmes, megértő 
együttélésre parancsolják Erdély népeit. 


És ennek az emelkedett közszellemnek az ápolásában, elől akar 
járni az erdélyi zsidó egyház. 


Politikai magatartásában az erdélyi zsidó embert meg a mi egész 
egyházunkat a föltétlen lojalitás vezérli. Az államnak, amelynek pol- 
gára, azé az ő minden szeretete, hüsége, munkája, áldozókészsége. 
A mit J e r e m i á s  próféta lelkére kötött a babiloni fogságba menő 
hiveinek: „És munkáljátok az ország javát, amelyben éltek”, hiven 
tartjuk itt is, mint mindenütt, ahol szabad polgárokként élnünk adatik. 
És aki meg tudja különböztetni a hangos, szenvedélyes, kötekedő nacio- 
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nalizmust — a csendben munkáló, nemes tettekben megéledő, áldoza- 
tos honszerelemtől, — az megbecsüli a zsidóság patriotizmusát is. 


Hogy a felnőttek nemzedéke, ez a nagy többségében magyar anya- 
nyelvü, magyar iskolát járt, magyar kulturában nevelkedett, szabadelvü 
magyar ideálokon magasra nőtt népréteg — benne él tovább is ebben 
az ő felejthetetlen szép világában; hogy csunyának, nemtelennek érzi 
követ dobni a kutba, a melynek vizét ittuk, ki merné érte megróni, ki 
tudná rosszallani az ő hüségét, mely a legszentebb emberi érzelemből, 
a hála isteni ajándékából fakad? 


A szeretetnek nincsenek határai, nincsenek országai. Az ő világa 
a végtelenség. És aki ember, élő, érző, jóindulatu ember, az tudja, hogy 
nem gyöngül bennünk az édes anyánk iránt táplált szerelmünk azzal, 
hogy apánkat is ugyanolyan nagyon szeretjük. Ellenkezőleg, mint a kut 
vize, amelyből minél többet meritünk, annál frisebb, annál éltetőbb, 
olyan a szeretetünk is. Minél inkább használjuk, annál gazdagabban 
fakad bennünk. A szeretetből ki nem fogy a lélek sohasem. 


És e szent érzelmeivel tökéletes harmoniában él benne — a maga 
népe és annak nagy hagyományai iránt való szent elkötelezettsége. 


Az erdélyi zsidóság — az ősi vallásosságnak, az ősi tudománynak 
— erős vára; a népi erényeknek, dicső tradicióknak — hüséges őre és 
fentartója. Az orthodoxiához tartozó keleti tömegek, akik részint még 
népéletet élnek, épugy, mint a nyugati irányzat kisebb számu köve- 
tői is. 


A zsidó egyház szervezetének 


fundamentális szerve: a község. Az gondoskodik a hivek vallási igényeinek 
kielégitéséről, a nép ünnepi óráiról, ünneplő napjairól, az ifjuság vallási ne- 
veléséről és ha módjában — iskolájáról; a szegények, az aggok, özvegyek és 
árvák ellátásáról, a betegek orvosáról és gyógyszeréről, napközi otthonok 
fenntartásáról, diák-segélyezésről, tanonc-nevelésről. És minden hitközség 
részt kér ma a szentföld felépitésének históriai müvéből. 


Ami a községek egyéni életén felül való szervezet van: az o r t o d o x  
k ö z s é g e k  o r s z á g o s  i r o d á j a , az o c c i d e n t á l i s  k ö z s é g e k  
s z ö v e t s é g e , a C o n s i l i u l  S u p e r i o r , az mind az adott viszonyok kö- 
zepette inkább csak reprezentativ életü. 


Mindenkit kielégitő pozitiv munkát bajos végezniök; de tőlük várnók, 
hogy közös erővel megteremtsék tanitóképzőnket, fenntartani segitsék a na- 
gyobb körök céljait szolgáló kolozsvári, nagyváradi és szatmári kórházain- 
kat; a nagyváradi és kolozsvári középiskoláinkat; harminc elemi iskolánk 
közül legalább azoknak a felét, amelyek támogatásra szorulnak. 


Az erdélyi zsidóság kulturmunkája talán még nem áll egy szinten sem 
a tehetséges székely és román nép termékeny kulturtevékenységével, sem pedig 
a más müvelt országok zsidóságának magas teljesitményeivel Inkább fenn- 
tartó, mint teremtő eleme a kulturának. 


Bizonyára a politikai átalakulással együtt járó nyelvi nehézségek is 
akadályozzák a teljességek kifejlését és eltart meg egy ideig, mig ebből a 
riadtságából ismét a teremtő élet utjára talál. 


Az egyházi irodalomnak, tudománynak neves müvelői állanak az erdé- 
lyi községek élén: teológusok, filológusok, történészek. 


Pótolhatatlan nagy vesztesége az erdélyi zsidó irodalomnak, vallástudo- 
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mánynak és egész egyházi közéletünknek: K e c s k e m é t i  L i p ó t  halála. 
Fejedelem volt ő a szellem világában. A magyar nyelvnek nagy-nagy müvé- 
sze, a zsidó vallási életnek megeszményitője, az igazságosságában boldoguló 
világ hivője, büvös szavu prófétája. 


Az erdélyi zsidó kisebbség erős küzdelmet viv az életért; de magasan 
tartja őt az ő öntudata, az ő hite, az örök isteni igazságban és az emberi jó- 
érzésben való hite. 


És ez a nagy erkölcsi erő erős pillére az állam életének is. 
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Kisebbségi jövőnk utja 
Irta: K a c s ó  S á n d o r  


Az erdélyi, helyesebben a romániai magyar kisebbség jövőjéről 
beszélni nem jelent föltétlenül nagyképüsködést, vagy felelőtlen jósol- 
gatást. És nem jelent főként, miként az öregebb nemzedékek egyrészé- 
nek bus és elkeseredett letörtsége véli, alaptalan és tulságos derülá- 
tást sem. A „n a g y s z e r ü  h a l á l ” költői viziója csak figyelmezte- 
tés nekünk, romániai magyaroknak, nem prófécia. Bármennyire zavaros 
és megbizhatatlan szellemiségü időszakban élünk és bármennyire nyug- 
talan politikai irányzatok között is vergődünk, hisszük, hogy a törté- 
nelem erői az emberiség fejlődésének irányában hatnak s a letünt küz- 
delmes századok nagy emberi vivmányait megsemmisülni nem engedik. 
Az ellentétek harcából születik a további előrehaladás. Ebből a szem- 
pontból a nyugtalanitó szellemiségek és az ezekből kirobbanó politikai 
formulák kétségkivül időleges dolgok csak, amelyek valamilyen formá- 
ban ugyancsak a fejlődés szolgálatában állanak. 


A kisebbségi magyarság jövőjéről beszélni nem jelent többet, 
mint számon tartani a történelemnek eddig elért nagy emberi vivmá- 
nyait, helyesen megállapitani ezekből a történelmi erők nyugodt mükö- 
dési irányát s aztán ragaszkodni egyrészt a már elért eredményekhez, 
szem előtt tartani másrészt az emberiség jövőbe vezető utját, amely ter- 
mészetesen nem egy népé, hanem valamennyié s igy annál biztatóbb és 
megnyugtatóbb. E nagy vonalak kirajzolása nem nehéz, viszont igaz, 
hogy csak a nagy igazságok ábráját adja. A történelem pedig azt iga- 
zolja, hogy az örök értékü szempontok gyakran nem törődnek a részlet- 
igazságokkal. A mi sorsunk pedig igen könnyen válhatik részletkérdés- 
sé is, amely fölött könnyedén átlép a történelem a maga előre vezető 
utjában. A nagy méltánytalanságok nem hazudtolják meg a történelmet, 
de igazságos részletkérdéseket seperhetnek el az utból. 


Nekünk nem szabad olyan igazságos részletkérdéssé válnunk, 
amely elseperhető. Tulajdonképpen ez a legnagyobb kisebbségi fel- 
adat. : És ennek a feladatnak csak ugy felelhetünk meg, ha erősek tu- 
dunk maradni nemzeti kulturánkban és emberi igazságunkban; ha til- 
takozó, kérő, vagy éppen követelő szavunkat hallatni tudjuk, mindig, 
amikor arra szükség van. A történelem ereje kétségkivül kiérleli az idő- 
ket odáig, hogy a nemzeti szabadság küzdelmes gondolatából az egye- 
temes emberiségnek olyan közvagyona legyen, amely fölötte áll a po- 
litikai formuláknak s amelyet többé büntetlenül bántani nem lehet. 


Idáig azonban csak nehéz, veszedelmekkel tele ut vezet el. Ezt a 
küzdelmes utat kell megfutnunk nekünk is, romániai kisebbségi ma- 
gyarságnak ugy, hogy célhoz érkező utódaink is éppen ugy magyarok 
lehessenek, amiként magyarok vagyunk mi is. 
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A jövőről beszélni tehát nem jelent többet, mint rámutatni azokra 
a rendelkezésünkre álló eszközökre és lehetőségekre, amelyek felhasz- 
nálásával minden nehézség és veszedelem ellenére is meg tudjuk tar- 
tani magyarságunkat. Nincs tehát szó egyéni elméletek kitermeléséről 
sem. Számbavétel ez: meglévő erőink megbecsülése és a külső lehe- 
tőségek számontartása; s azután ennek a kettőnek összhangba hozása 
azokkal a történelmi erőkkel, amelyek az emberiség előrehaladásának 
nagy vonalait meghuzzák, amelyek minden népnek igérik a nemzeti 
szabadság nagy ajándékát s amelyekkel szembekerülni nekünk — ön- 
magunk és igazságunk érdekében — nem szabad. A jövő utja tehát a 
jelen gondos számbavétele és lelkiismeretes mérlegelése. 


A számbavétel ennek az egész könyvnek munkacélja volt. A mér- 
legelést ennek a tanulmánynak a keretében kiséreljük meg. 


II. 


Erdély, történelme jórészében autonom életet élt. Szent István erős 
kezének irányitása, sokszor szoritása, eleven erővel hatott már Erdély 
életére is, de az utána következő Árpád-házi királyok alatt már kiala- 
kult a vajdaság intézménye, amely a középkoru önkormányzatok tiszta 
képü példája.1) Az erdélyi fejedelemség kialakulásával ez az önkor- 
mányzat önálló államisággá duzzadt s voltak Erdély történelmének ra- 
gyogóan szép időszakai, amikor ez a kis állam világpolitikai tényezőként 
szerepelt az európai történelemben. A vajdák korától (1103) az erdélyi 
fejedelemség kialakulásáig (1542) az erdélyi önkormányzat, azután 
pedig a fejedelemség bukásáig (1690) az önálló államiság legfőbb hor- 
dozója — lehetőségeinek birtokosa és terheinek viselője — az erdélyi 
magyarság (székelység és magyarság!) volt. Meg kell jegyeznünk, 
hogy amig az önkormányzati formát és jogot ez a magyarság mindig 
igen erőteljesen védelmezte s nem egyszer véres harcokat is viselt 
miatta és érette, a fejedelmi önállóságot — Jancsó Benedek megálla- 
pitása szerint — a történelmi kényszerüség rótta rá. Államalkotó és 
államkormányzó tehetségének és erejének nagy bizonyitéka, hogy ezt 
a történelmi kényszerüséget B á t h o r y  I s t v á n  és B e t h l e n  
G á b o r  uralma alatt európai ható e r ő v é  t u d t a  k i t e l j e s i t e n i . 


Nem dicsekvési célzattal s nem is a nemzeti büszkeség felajzása 
érdekében emlegetünk fel ennyit Erdély történelméből. Célunk csak 
annyi, hogy rámutassunk arra a történelmi tényre, amelyre mai sor- 
sunkban támaszkodnunk kell. Az erdélyi magyarság, amely századokon 
keresztül részben önkormányzattal, részben önálló állami léttel rendel- 
kezett, föltétlenül átmentett annyit ebből a megtisztelő multból, hogy 
önmaga további fenntartására, nemzeti léte megmentésére, sőt az idők 
szellemének megfelelő kiteljesitésére, önmaga ujszerü kormányzására 
a vágyat és erőt érezze s az adott körülmények között és az adott le- 
hetőségek szerint ezt a kétségtelen tehetségét és felkészültségét ér- 
tékesitse. 


1) Mester Miklós: A autonóm Erdély és a román nemzetiségi követelések 
az 1863—64. évi nagyszebeni országgyülésen. 1936. 9. old. 
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Sietünk tisztázni a fogalmakat, nehogy sulyos félreértéseket okoz- 
zunk. Az erdélyi magyarságnak ma nincs politikai értelemben vett, tel- 
jes értékü önkormányzata és Nagyrománia állami keretei közé tarto- 
zik. Hasonlóságot keresni a mai helyzet és az önkormányzatok, vagy 
éppen a fejedelemség kora között, ilyen értelemben, semmiképpen sem 
lehet. A politika szemüvegén keresztül irtózatosan nagynak látszik a 
különbség. Az erdélyi magyarság ezer éves politikai szuverénitását, 
előnyős uralmi helyzetét, önálló gazda-szerepét veszitette el. Nehéz; 
kábitó csapás ez egy olyan nemzetre, amely ahhoz szokott hozzá, hogy 
élete formáját éppen politikai sikon találja meg. Közel két évtized kel- 
lett hozzá, hogy ezt a nagy csapást kezdjük ne halálos sebnek tekin- 
teni, hanem bár kellemetlen, de nem végzetes balesetnek. Gyógyulásunk 
természetesen kifejezetten lelki természetü. Az uj helyzet uj életformát 
követel s ennek az uj életformának a tápláló szellemiségét egyre ha- 
tározottabb erővel kezdjük kialakitani. A politikus-szemüveget sokszor 
már letesszük, mert igy könnyebb életünk valóságaiba beletekinteni és 
enélkül a szemüveg nélkül a történelem is kezd más képet mutatni. 
Az a római mondás, hogy a történelem az élet tanitó mestere, most 
kezd igazán tartalommal megtelni előttünk. Most kezdjük látni, hogy 
multunk nemcsak dicsekvési alkalom és lehetőség, hanem utmuta- 
tás és alap, amelyre ma is épithetünk. Az, amit az imént vigasztalan 
ellentétnek láttunk a régi és mai történelmi helyzet között, biztató 
hasonlóságokat is rejteget A mai szemmel látjuk már, hogy a székely 
önkormányzat is keserves küzdelmek kockajátéka volt és sokszor el 
kellett veszitenünk, hogy értékét becsülni tudjuk. Látjuk azt is, hogy a 
független fejedelemség, amely szerencsés időkben az európai történelem 
fejezeteit módositotta, erősen hányatott és nagyon viszonylagos füg- 
getlenség volt, mint minden kis ország önállósága. Legdicsőbb fejedel- 
münknek, Bethlen Gábornak, török parancsra saját magyarjaitól kel- 
lett fegyverrel megvennie Lippát s emiatti dühös elkeseredése nem le- 
hetett több a tehetetlenség fájdalmánál. Adót és ajándékot a szultánnak 
s a török basáknak sokat izzadott ki az önálló erdélyi fejedelemség s 
ennek a dicső történelmi korszaknak legnagyobb alakjai még ma is 
csak azok maradtak, akik a „k é t  p o g á n y  k ö z t ” a török és az 
osztrák császárság közt nem annyira a fegyver erejével, mint inkább az 
okos tájékozódással és sima taktikával mentették és vitték előre a kis 
fejedelemség sorsát. Vért és aranyat kellett bizony adóznunk rengeteget 
ezért a függetlenségért s ami benne valóban függetlenség volt, alig ter- 
jedt tovább mint a nemzeti kultura, a magyar nyelv, irodalom és tu- 
domány, valamint a társadalom magyarságának cseppenként adogatott 
megszervezéséig s inkább lelkiségben, mint anyagiakban gazdag tá- 
mogatásáig. A fejedelemség, mint politikai érték és a fejedelmi cim, 
mint politikai tisztesség, erősen sokba került és erősen sokat elvont 
attól, ami a magyar nép igazi ereje és kibontakozása lehetett volna: a 
n e m z e t i  k u l t u r á t ó l . 


A mult időket a jelennel összehasonlitani valóban csak módjával 
lehet. A székelység és a szászság ideálisnak nevezhető önkormányzatán 
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kivül ez a multbeli erdélyi függetlenség is az akkori idők szellemének 
felelt meg: az uralkodó osztályé volt, nem a népé magáé, mert az ural- 
kodó osztály jelentette és képviselte a nemzetet, nem maga a nép. Ma 
a nemzetet a nép jelenti s a nemzeti erőt a n e m z e t i  k u l t u r a . 


Ime, igy is lehet látni a multat a jelen megvilágitásában s ha igy 
nézzük, lehetetlen észre nem venni a hasznositható hasonlóságot az 
akkori és a mostani helyzetünk között. Amit akkor az önkormányzat va- 
lóban biztositott: a nemzeti kultura épitését és védelmét, ma igazán 
ugy kell tekintenünk, mint olyan belső ügyünket, amelyet ma is önma- 
gunknak kell megszerveznünk és biztositanunk. Ez a reánk kényszeri- 
tett „ö n k o r m á n y z a t ” nagy teher, de nagy ajándék is, ha élni 
tudunk vele. Ez a mi mai „b e l p o l i t k á n k ”, ez az „ö n k o r -  
m á n y z a t u n k ”, ez a belső önállóság minden ellenkező látszat elle- 
nére is valóságosan megvan, illetve valóságosan megteremthető, függet- 
lenül politikai formáktól, megegyezésektől, szerződésektől. Bár szüken, 
de megvannak hozzá a kereteink s bár önzésektől nyügözötten, de meg- 
vannak hozzá a garasaink is. Csak ki kell tölteni a kereteket és elő 
kell kényszeriteni a garasokat. És van bizony még „k ü l p o l i t i k á n k ” 
is, miként az erdélyi fejedelemségnek volt. Államunkban, a mindenkori 
kormányzatokkal szemben, vagy azok segitségével kell megteremtenünk 
azokat a járható utakat, melyeken nemzeti magyar kulturánkat mind- 
den veszedelemmel szemben védeni tudjuk. Nagy szükség van itt Bá- 
thory István és Bethlen Gábor helső szervezői erényére éppen ugy, mint 
Bethlen Gábor és Martinuzzi György államférfiui okosságára és körül- 
tekintésére. 


III. 


Belső önállóságunk viharálló megteremtése népi szellemiségünk ki- 
alakulásától függ. Nem egyének s nem is egyik, vagy másik társadalmi 
osztályunk állhatja meg ma sikeresen a nemzeti önvédelmi harcot, ha- 
nem az egész nép együtt. M e s t e r  M i k l ó s  irja: „Határozottan 
az a benyomásunk, mintha a történelmi események lassu, feltartóztat- 
hatatlan következetességgel ma is — és az előjelek szerint a messze 
jövőben is — abban a széles népi mederben haladnának előre, amely- 
ben az 1860-as évek elején szemmel láthatóan elindultak. Csak aki fejét 
a sorsdöntő kérdések elöl a homokba dugja, az nem láthatja, hogy az er- 
délyi magyarság jövendő sorsának alakulásában a Székelyföldnek és a 
magyar városoknak ma is döntő fontosságu hivatásuk van. Itt van az 
erdélyi magyarság tömegereje, ami öntudatos, kulturális, gazdasági és 
politikai megszervezés esetén egyedüli reális biztositéka lehet a mai 
erőtlen erdélyi magyar társadalom ujjászületésének és fennmaradásá- 
nak. Éppen ideje, hogy belássuk: az erdélyi magyarságnak életküz- 
delmében öntudatos néptömegeket kell felsorakoztatnia.”1) 


Be kell tehát vinnünk népünk köztudatába, hogy az erdélyi, illetve 
romániai magyarság fennmaradásának nagy kérdései — eddigi törté- 
 


1) Mester Miklós: Az erdélyi románok első törvényhatósági küzdelmei a 
magyarokkal és szászokkal. Magyarság tudomány, II. évf, 1. szám. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


179 


nelem szemléletünkkel ellentétben — nem p o l i t i k a i  kérdés a szó- 
nak abban a köznapi értelmében, amint azt használni szokták. Nem- 
zeti kulturális feladat ez a leginkább és a legelső helyen s aztán ezzel 
összefüggően — mert a nemzeti kultura szabad és eredményes kitelje- 
sitésének ez a legnagyobb előfeltétele — társadalmi átalakulásunk kér- 
dése is. Belső ügyünk ez, kifejezetten belső „ö n k o r m á n y z a t i ” 
feladatunk, amint az is volt, vagy inkább lett volna történelmünk min- 
den időszakában. Belső nemzeti (etnikai) és belső kulturális (etikai) 
erőink kifejtésének a feladata előtt állunk s azt az áldozatot, amelyet 
eddig viszonylagos politikai függetlenségünk fenntartására kellett for- 
ditanunk, most teljes egészében vihetjük át ennek a kétségkivül maga- 
sabb rendü szellemi harcvonalnak a biztositására. Amig ezek a belső 
erők élnek és hatnak, az ellenséges politikai erők visszaszorithatnak az 
állami és politikai közélet minden teréről, a magyarság azonban mégsem 
vesz el. A nemzeti életnek nemcsak politikai megjelenési formája lehet, 
sőt nem is ez benne a legszebb és legértékesebb. Életünk talán nem lesz 
igy kifelé annyira hangos és látszó, de megmarad, sőt mélyebbé válik 
s le nem becsülhető feszitő erőként jelentkezik ugy az államban, mint 
Középeurópa életében. Ez a feszitő erő pedig, miután a szó legneme- 
sebb értelmében csak erkölcsi parancsokat teljesit, természetszerüleg 
kapcsolódik azokba a történelmi erőkbe, amelyek Középeurópa népeit 
a magasabb értelmü emberi igazságok és politikai egységek felé terelik. 


Makkai Sándor dr. irja:1) Vége van annak a nemzetnek, amelyik 
lemondott saját nagyságának igényléséről. Csakhogy a nagyságnak nem 
csupán külső lehetőségei vannak, hanem belsők is. Mikor egy nemzet 
politikailag és anyagilag sorsának mélypontjára érkezik, akkor nyilik 
meg előtte a nagyság másik utja. Nemzetünk elérkezett ebbe a mély- 
ségbe s jaj volna neki, ha öntudatosan nem látná, hogy mai helyzetében 
a nagyságnak belső és felfelé ivelő utja nyilik meg, mely számára az 
egyetlen: szellemiségének megtalálása és kifejtése a nemzeti müvelt- 
ség értékeiben, melyek minden egyéb valóságnak megteremetői is le- 
hetnek és lesznek számára.” 


E belső nagyság kiteljesedésének az utjára lépett a „V á s á r h e -  
l y i  T a l á l k o z ó ”, amikor az annyit vitatott és óhajtott egység gondo- 
latának külsőleg uj formát, belsőleg uj tartalmat adott. A külső formát a 
n e m z e t i  d e m o k r á c i a  megvalósitása nyujtja majd. A nemzeti 
kultura csak akkor lehet erős, ha egyetemes s ha a nemzetet alkotó 
nép minden rétegére támaszkodik. A kisebbségi magyarság közkin- 
csévé kell tenni a nemzeti kulturát, mert politikai vezetést még hordoz- 
hat időlegesen egy-egy társadalmi osztály, de a nemzeti kultura fel- 
adatait csak maga az egész nemzet végezheti el. A nemzet fogalma 
nagy átértékelésen esett át történelmünk folyamán s ha valahol és va- 
lamikor idők parancsa az, hogy valóban a n é p - n e m z e t e t  jelentse, 
ugy életparancs ez nálunk és most, kisebbségi sorsunkban. A „Vásárhelyi 
Találkozó” szellemi sikra helyezkedett s igy találta meg — a nemzeti 
 


1) Magyar nevelés, magyar müveltség. 
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kultura forró és általános vágyában — az utat a magyar munkások és 
földmüvestömegek felé. A nemzeti demokrácia érzelmileg és szük kör- 
ben a „Vásárhelyi Találkozó”-n létrejött, gyakorlatilag azonban még 
mindig csak k ö v e t e l é s k é p p e n  jelentkezik. Pedig az tenné le- 
hetővé majd, hogy a nemzeti kultura valóban népi közkincs s egyben 
népi-nemzeti feladat legyen. Természetesen mély szociális tartalom is 
van ebben a követelésben. Ez a szociális tartalom azonban nem szét- 
választója a magyarság egyes rétegeinek, hanem inkább az összefüzője. 
A biztositékot erre is csak a megvalósitott nemzeti demokrácia nyujthatja. 


Az egység belső szellemi tartalmát, amely az egységes nemzeti 
kultura müvelésének elengedhetetlen föltétele, A l b r e c h t  D e z s ő  
határozta meg ugyancsak a „Vásárhelyi Találkozó”-n a „M a g y a r  
S z ö v e t s é g ” gondolatának ismételt föltevésével. Le kellett kaparni 
erről is a politikai mázt, hogy a maga erkölcsi valóságában jelentkez- 
hessék. „A Magyar Szövetség gondolata bennünk, mint erkölcsi princi- 
pium, mint magatartásbeli elv él”1) Ilyen megfogalmazásban, ha nem 
mint szervezet, hanem mint a létező szervezetek együttmüködési techni- 
kája nyilvánul meg”,2) sem nem elképzelhetetlen, sem nem megvaló- 
sithatatlan az egységnek olyan magatartásbeli megvalósitása, amely az 
összes létező magyar szervezeteket, — ugyanazokkal a magasabbrendü 
célkitüzésekkel — mindig egyirányban, a magyar nemzeti kultura mi- 
nél hathatósabb szolgálatának az irányában foglalkoztatja. Lám, az ön- 
kormányzatnak lehetnek olyan formái is, amelyek nem függenek politi- 
kailag is megszabott keretektől. Tudat és felelősségérzet kell csak s 
egy nép szellemiségének a kialakitása arra, hogy önmaga kormá- 
nyozza, irányitsa, okosan védje és áldozatosan fejlessze legnagyobb 
nemzeti kincsét, amelyen nemzeti élete és megmaradása mulik, a nem- 
zeti-népi kulturát. Regi önkormányzatunknak és a fejedelmi kor „füg- 
getlenségének” itt kell most és ilyen formában feltámadnia. Nem mint 
sóvárgott emléknek, hanem mint beidegződött, szerencsésebb időkben 
mára elraktározott rátermettségnek, felkészültségnek. 


IV. 


Ebbe a gondolatkörbe tartozik az a gyakorlati munka, amelyet 
S z á s z  P á l  dr. vezetésével az E r d é l y i  G a z d a s á g i  E g y e -  
s ü l e t  (E.G.E.) ujabban végez. A magyar kis- és középbirtokosok 
gazdasági kulturára való nevelése az erkölcsi, belső függetlenségre való 
törekvés első és legfontosabb lépése. Németh László nagyszerü meglá- 
tása, a m i n ő s é g - m a g y a r s á g  megteremtésére való törekvés, az 
adott körülmények között lehetséges gazdasági megizmosodás megala- 
pozásával indulhat el. Életünk összefüggő folyamat, amelynek nincs 
egyetlen, büntetés nélkül elhanyagolható része sem. A mezőgazdasági 
nevelés népünk legszélesebb rétegeit veszi gondjaiba s természetszerü- 
leg nem lehet szigoruan csak gazdasági. Ebben is, mint minden moz- 
 


1) Hitel. 1937. 3. szám. 182. old. 
2) Ugyanott. 
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dulatunkban, a maga egészében van benne a nagy nemzeti feladat. A 
minőség-magyarság nemcsak a gazdasági szaktudásban jelent jobbat, 
hanem az általános müveltségben és magatartásban is. Az E.G.E. mun- 
kájában is az egyetemes nemzeti kultura alakul, mert a szaknevelés 
szükségszerüen vonzza, követeli a nevelés összes többi feladatainak a 
megoldást is. Szász Pál dr. előszeretettel fogalmaz ugy, hogy azt a 
tudást és müveltséget, amelyet a régi magyar birtokos osztály elő- 
nyös helyzetében megszerezhetett, át kell adni most a kisgazdák hatal- 
mas rétegének. Ez a régi birtokos osztály és a történelmi arisztokrácia 
legnagyobb kötelessége. És ebben a munkában, a népnevelés intézmé- 
nyes megszervezésében, részt kell venniök az összes egyházaknak és 
az összes társadalmi és közmüvelődési egyesületeknek. Hatalmas fel- 
adat vár ezen a téren az E r d é l y i  M a g y a r  K ö z m ü v e l ő d é s i  
E g y e s ü l e t -re (E.M.K.E), amely S á n d o r  J ó z s e f  szenátor 
buzgólkodása révén átvészelte a nehézségeket és alkalmasnak látszik 
arra, hogy a romániai magyarság belső közmüvelődési önkormányzatát 
még akkor is kialakithassa, ha a székely iskolai és egyházi önkormány- 
zatnak a békeszerződésben biztositott jogát csak későbben és nagy 
harcok árán sikerül is értékesitenünk. A magasabbrendü képzés és tu- 
dományos munka az E r d é l y i  M u z e u m  E g y e s ü l e t  (E.M.E) 
kebelében sikeresebb is lehet, ha még több életet öntünk belé. A nép- 
rajzi értékek intézményes felkutatása, gyüjtése és ismertetése viszont az 
E r d é l y i  K á r p á t  E g y e s ü l e t  (E.K.E) feladata volna. 


Szász Pál dr. gondolata az is, hogy szétszórt arisztokráciánk és 
nagybirtokos osztályunk, valamint egyre gyengülő középosztályunk he- 
lyébe az anyagilag legjobban megalapozott és tömegében is legerősebb, 
nemzeti öntudatában is legérintetlenebb kisbirtokos réteget kell társa- 
dalmi vezető osztályunkká kiképeznünk. Gazdasági és nevelésügyi kér- 
désünk igy kapcsolódik társadalmi átalakulásunk nagy feladatához. S 
lám, ujra a nemzeti demokrácia megteremtésének a szükségességénél 
vagyunk. A minél szélesebb, minél erősebb néprétegekre kell épitenünk 
„T ö m e g g e l  s z e m b e n  t ö m e g b e n  a z  e r ő ” — irja Mester 
Miklós föntebb is emlitett tanulmányában. A tömegerő azonban csak a 
nemzeti demokráciában, a tömegeknek a nemzeti élet keretei közé való 
bevonásán keresztül nyilatkozhatik meg. A nemzeti demokrácia, mint 
belső önkormányzatunk külső formája, talán nem maga a cél, de a 
legfontosabb eszköze a célnak: a népi-nemzeti kultura legeredmé- 
nyesebb biztositásának és fejlesztésének. 


V. 


Az eddig elmondottakban az a szándék nyilatkozott meg, hogy 
az eddigi kifejezetten politikai szemléletről a tartalmasabb és célrave- 
zetőbb belső önértékelés szemléletére téritsék a kisebbségi magyarság 
figyelmét. Ennek a kivánatos szemléletnek azonban nem szabad a poli- 
tikailag is jelentkező feladatok lebecsülését, vagy mellőzését jelentenie. 
A politikailag elveszitett „önkormányzatot” és „önállóságot” belső ön- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


182 


állósággal és önkormányzattal kell helyettesitenünk és tudnunk kell, 
hogy az erkölcsi és nemzeti szempontból föltétlenül értékesebb és időt- 
állóbb, mint ama másik volt. Az a másik is é r t é k  és hatalmas ö n -  
v é d e l m i  fegyver. Szárnyat arra, hogy igazságos követeléseink az 
európai kérdések szinvonaláig s ezen keresztül a világ lelkiismeretéig 
emelkedjenek, a politika ad. Az az igazi nagypolitika, amely nem 
a pártok tülekedésében, az időleges értékü érdektengelyek tulbecsülésé- 
ben, a világnézeti rokonszenv, vagy ellenszenv előtti naiv behódolásban 
jelentkezik, hanem az emberiség fejlődését szolgáló világtörténelmi erők 
helyes felismerésben. Egy kisebbségi nép számára erkölcsi lehetet- 
lenség is, hogy olyan önző világpolitikai célok szolgálatába szegőd- 
jék, amelyek az emberi és nemzeti jogok megsemmisitése árán csupán 
egyetlen nép, vagy szövetségi csoport ragadozó ösztönét szolgálják. 
Lehetnek az ilyen erők időnként nagyon erősek, nyugtalanitóan heve- 
sek is, az örök fejlődés törvényét azonban meg nem bonthatják. A 
fejlődés törvényében pedig hinnünk kell. A hitbeli kérdések a vallás- 
háboruk korában jelentették azt a tömegerőt és nyugtalanitó világfe- 
szültséget, amely most nemzeti sikon dulja a nemzetek békéjét. A nagy 
és vad harcokból a v a l l á s s z a b a d s á g  általános emberi tör- 
vénnyé vált értéke szelidült elő. A nemzeti gondolatot a liberálizmus 
inditotta utnak, de a gyökere ott volt már a protestántizmus megszü- 
letésében. Most ez a gondolat vivja a maga nagy csatáit. Ezekből a 
nagy, véres és gonosz harcokból is elő kell szédülnie a n e m z e t i  
s z a b a d s á g  elvének, amelyet majd az egész emberiség törvényként 
fogad el és a vallásszabadság nagy vivmánya mellé soroz, mint a fejlő- 
dés törvényének másik nagy bizonyitékát. El kell következnie annak az 
időnek, amikor a nemzeti szabadság nem kötődik semmiféle vonatko- 
zásban az önnálló állami életformához, amikor nem politikai vagyontétel- 
ként jelentkezik, hanem olyan emberi jogként, amely eszmei és világ- 
nézeti értéke az egész emberiségnek, tehát büntetlenül el nem orozható. 


A vallásszabadság gondolata Erdélyben virágzott ki először s itt 
is kapta kodifikálását. Meg van ennek a jól megérthető és megmagya- 
rázható oka. A tordai országgyülésre sokszor szoktunk büszkélkedve 
hivatkozni és méltán. Erdélynek a népek és vallások katlanának, kü- 
lönös helyzeténél és adottságainál fogva, valóban hamarabb kellett ki- 
kristályositania a kereszténység nagy tanitásainak gyakorlati alkalma- 
zását. A nemzetiségi kérdés ma nagyobb felületen izzik. A békeszerző- 
dések 40 millió kisebbséget „a j á n d é k o z t a k ” Európának s ennek 
a 40 milliós tömegnek a sulypontja Középeurópára esik. A középeurópai 
nemzetiségi kérdés a legjellemzőbb, ha nem is a legforróbb katlana me- 
gint csak Erdély a maga együttélő négyfajta nemzetiségével. A dunai 
államok közeledése Kossuth Lajos Duna-konfederációs álmának egyre 
szorgosabb idézgetése, nem humanista széplelkek jóhiszemü ábrándo- 
zása már, hanem egyre sodróbb erejü történelmi kényszer. Hangok van- 
nak már, hogy nemzeti államnak a mai Középeurópában alig lehet lét- 
jogosultsága. Ami igazán hervadhatatlan és szent, az a nemzeti kultura. 
A középeurópai politikai államoknak nemzetközieknek kell lenniök, 
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hogy kebelükön minden kultura megtalálja a maga szabad és korlátlan 
virágzását.1) 


Merész és a nemzeti totalitás hiveinek fülsértő igék ezek még, pe- 
dig igazán a kereszténység szelleme szülte őket. És az idők méhe ilyen 
igéktől terhes, amint az is igaz, hogy ezek azok a gondolatok, amelyek 
a kisebbségi kérdések megoldását az emberiség lelke mélyén munkál- 
ják s előbb, vagy utóbb odáig érnek, hogy a vallásszabadság után a 
nemzeti szabadság is megszülethessék, minden nép számára egyaránt. 
A gyakorlati politika, persze, sok akadályt fog még görditeni a történe- 
lem haladásának az utjába. Az emberiség legérdekesebb vivmányai 
azonban mindig csak harcok árán, nehézségek leküzdése után, válhattak 
az eszmei elképzelésből valóságokká. 


Ez a tudat és meggyőződés határozza meg egy kisebbségi nép 
„k ü l p o l i t i k á j á n a k ” az irányvonalát. A gyakorlati politika hu- 
zásait ugy kell mindig ellensulyoznia, hogy a világ emberségesebb ré- 
szének, a haladás gondolatát vallóknak az oldalán maradjon. A huma- 
nizmus kiteljesitése örök vágya marad az emberiségnek, hiába támadják 
meg időnként olyan politikai irányzatok, amelyek a hatalom kiélését 
a hatalmaskodásig, az elnyomásig fokozzák. A kisebbségi népek helye 
mindig azon az oldalon volt és azon az oldalon lesz, ahol az embersé- 
gesség nagy törvényét a leginkább tiszteletben tartják és a leginkább 
tekintik politikai elvnek. Ez a demokrácia nemzetközi értékelése és 
megbecsülése. Hasznositható példát erre a világháboru előtti nemze- 
tiségek nyujtanak s a legszebbet éppen az erdélyi románság, amelynek 
a legnagyobb alakjai mindig és következetesen a reakcióban látták né- 
pük boldogulásának legnagyobb és legveszedelmesebb akadályát.2) 
Kisebbségi nép csak humanista politikát vallhat magáénak, vagyis 
olyan világszemléleti politikai irányzatot, amelyben a humanum elvei 
a leginkább érvényesülhetnek. Ezen a sikon találkozhatik a világ leg- 
nagyobb szellemiségeivel s oldala mellett érezheti a haladást parancsoló 
történelmi erőket. 


Ez is önállóságra kötelezi a romániai kisebbségi magyarságot. „A 
romániai magyar kisebbség helytállóbb része, különösen a fiatalsága 
— irja B e r t a l a n  I s t v á n  dr. a pécsi kisebbségi napon felolvasott 
tanulmányában — már nem aszerint cselekszik, hogy vajjon magatar- 
tásának és cselekedetének nálunk mi lesz a hatása, hanem aszerint, 
amint ottani helyzete, sorsa és jövője a számára parancsolóan elő- 
irja.”3) 


A mindennapi életben azonban, természetesen, nem olyan tiszta 
a levegő, mint az elvi magaslatokon s a kisebbségi magyarság napon- 
ként adódó részletkérdései — amelyek azonban végzetesek is lehetnek 
jövője szempontjából — egyoldaluan nem emelhetők az elvi magaslatok 
tisztultabb atmoszférájába. A politikai kormányzatok általában óva- 
kodnak a tiszta és éles levegőtől s előszeretettel fullasztják a kisebb- 
 


1) Hatvany Bertalan: Szép szó. 1937. 16—17. szám. 
2) Barnutiu Simon, Baritiu György, Sulutiu Sándor, Saguna András, stb. 
3) Láthatár. 1937. szeptember—augusztusi szám. 327. old. 
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ségi kérdést a napi politkai élet zürzavaraiba Az itt mutatkozó felada- 
tok adják az erdélyi, illetve romániai magyarság „külpolitikájának” a 
második sikját: a gazda állammal való viszonyának alakitását mindig 
ugy, hogy az a legjobban biztositsa anyagi szinvonalának emel- 
kedését, anyanyelvének és nemzeti müveltségének megőrzését, sőt 
fejlődését. Ez a tevékenykedés azonban már annyira a napi politika 
utjain mozog, annyira az állandóan változó és módosuló helyzeti adott- 
ságoktól függ, hogy nem tartozhatik e tanulmány keretébe. A legfőbb 
elvnek azonban mindig, még ezen a téren is érvényesülnie kell. Ez a 
munka kétségkivül állandó védelmi harcot is jelent, de magában kell 
hordoznia mindig, állandóan és dokumentálisan, a gazda állammal való 
békés együttélés akaratát s annak a magasabb eszmei siknak az igény- 
lését, amelyen a  d u n a i  n é p e k  v a l ó b a n  b é k é s  é s  m i n d e n  
n e m z e t i - n é p i  k u l t u r á r a  e g y a r á n t  h a s z n o s  e g y ü t t -  
é l é s e  b i z t o s i t h a t ó . Igy kapcsolhatjuk belső harcaink ügyét s 
jogos kisebbségi követeléseinket a világpolitikai erők nekünk kedvező 
irányvonalába. 


Igy nem leszünk egyedül soha s igy válhatik ügyünk az egész 
emberiség ügyévé is. 
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A TÜZHELY KÖRÉ... 
(A szerkesztő előszava) 


Keretes tartalmu könyvek kiadása régi szokás, bizonyos mértékig 


divat is már. Évkönyvek, almanachok, a világ minden részében sürün 


jelennek meg s bár összefogó keretük s ennek megfelelően tartalmuk 


is igen változatos, általánosságban megegyeznek abban, hogy céljuk- 


nak, vagy éppen célzatosságuknak szolgálatában egyetlen gondolatkört 


igyekeznek kitölteni. A feladatul vett gondolatkörök a társadalmi, vagy 


szellemi élet különböző síkjain helyezkedhetnek el, leggyakrabban 


azonban irodalmi, történelmi, tudományos, gazdasági és politikai cél- 


kitüzést vállalnak a legszivesebben. 


A mi „E r d é l y i  M a g y a r  É v k ö n y v ”-ünk nem illeszthető 


bele a megszokott formák egyikébe sem. Bizonyára mi is igazoljuk azt 


a tételt, hogy minden szellemi termék erősen jellemzi azt a szellemisé- 


get, amely életre hivta. Az erdélyi, vagy helyesebben a romániai ma- 


gyarság szellemisége az utóbbi évek alatt felismerhető, sőt szinte le- 


mérhető határozottsággal fordult vissza önmaga adottságainak, lehe- 


tőségeinek és feladatainak a meghatározása felé. Fölösleges hosszasan 


fejtegetni, hogy ennek a visszafordulásnak, — amit sohasem szabad 


meghátrálásnak tekinteni — kényszeritő történelmi okai vannak. A tüz- 


hely köré való visszahuzódásban mindig védekezés van. Védjük magát 


a tüzhelyt, amely fényt és meleget ad és védjük önmagunkat, akik a 


fényt és a meleget éltető elemünknek tekintjük. Amig a tüzhelynek na- 


gyobb fénye és melege volt, messze elkalandozhattunk a kisugárzásban 


s kevesebbet törődtünk azzal, hogy kik, hogyan és miből táplálják a 


központi fény- és erőforrást. Eddig is tudtuk, hogy „a  t ü z n e k  n e m  


s z a b a d  k i a l u d n i a ”, de most kezdjük csak igazán megtanulni, 


hogy ezt a tüzet, amelyből a fényt és meleget kaphatjuk, a család min- 


den tagjának gondosan, lelkiismeretesen, áldozatosan táplálnia kell. 


Igen, ez a kisebbségi sors parancsa, aminek a felismerése nem 


várathatott tovább magára. Jellemző s egyben tanulságos, hogy az ed- 


dig Erdélyben megjelent magyar évkönyvek javarésze irodalmi célki- 


tüzésü volt. Az irodalom egy nép szellemi életének legszebb és leg- 


magasabb rendü kisugárzása. A tüzhely fénye és melege még elég erős 


volt erre. A tüzelő anyag azonban aggasztóan fogy s biztató jelenség, 
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hogy szellemiségünk ennek a veszedelemnek az elháritására készül föl. 


Ez a magyarázata annak, hogy társadalmunk érdeklődése és gondja, 


nem annyira a kisugárzást figyeli már, mint inkább magát a tüzhelyet. 


Panaszok is hangzottak el, hogy az ifjabb magyar nemzedékek „i r o -  


d a l m i a t l a n ” korszakot hoznak magukkal. Megfigyelésnek talán 


helytálló ez, panasznak azonban elsietett. A valóság az, hogy az if- 


jabb nemzedékek helyes népi megérzéssel sietnek vissza a tüzhely tü- 


zének biztositására, de nem azért, mintha a magyar szellem nagy érté- 


keit kevesebbre becsülnék, mint az eddigi nemzedékek, hanem azért, 


mert engedelmeskednek a kisebbségi helyzet parancsának: számba 


kell venni, fel kell mérni mindent, ami a házi tüzhely további fennma- 


radását biztositja, amivel a fényt és meleget adó tüzet táplálni tudjuk. 


A terület, amelyre ezek a nemzedékek figyelnek, talán valóban szükebb 


lesz, de a tekintetük, amivel a dolgokat nézik, feszültebb és öntudato- 


sabb s a gond, amit vállalnak, nagyobb és felelősségteljesebb; sokré- 


tübb és mélyebb. Csak látszólag szükül tehát az érdeklődési kőr, tulaj- 


donképpen gazdagodik, szükebb területen is többet ölel fel, sőt a leg- 


többet vállalja: magát az életet, egy kisebbségi sorsba került és ma- 


gára hagyatott nép önállóvá kényszeritett lelki és szellemi háztartásá- 


nak a beszervezését. 


Ennek a most kialakuló szellemiségnek a jegyeit viseli magán az 


„E r d é l y i  M a g y a r  É v k ö n y v ”. A kisebbségi tudat egész tar- 


talma van abban a szándékában, hogy a romániai magyarság társadal- 


mi, gazdasági és erkölcsi (kulturális) vagyonállományát számba vegye 


s e számbavétel alapján jelöljön meg uj célkitüzéseket, adjon uj indi- 


tásokat, mutasson járható ösvényeket, vagy utakat. Parancsa valóban 


ez: a tüznek nem szabad kialudnia. Azt, amit a kultura nekünk, ki- 


sebbségi sorsba került magyarságnak jelent és azt, amit a mi kultu- 


ránk Európának, sőt a világnak adhat, biztositani kell minden erőfeszi- 


tés árán. Ennek a feladatnak a megoldásában élünk s addig élünk, 


amig ennek a feladatnak a szolgálatában állunk. A népek élete ma már 


sokkal inkább kulturális, mint politikai, tehát elsősorban azokat a fel- 


tételeket és eszközöket kell megkeresnünk, amelyekre és amelyekkel kul- 


turális életünket megszilárdithatjuk. 


Ezért „szükült” az E r d é l y i  M a g y a r  É v k ö n y v  ennek a 


célkitüzésnek, szándéknak, vagy inkább feladatnak megfelelően a ro- 


mániai kisebbségi magyarság házi tüzhelyének a kérdései mellé. Ugyan- 


akkor azonban megbontja és átlépi az eddig szokásos évkönyvek ke- 


reteit. A szük területen sokrétübb és általánosabb lett, szükségszerüen. 


Nem mellőzhette a történelmi jelleget hiszen sulyos történelmi feladat 
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az, ami e népre hárult, de benne kell lennie, egymás mellé állitott sor- 


rendben, társadalmi, gazdasági, tudományos, politikai és irodalmi éle- 


tünk számbavételének is, hogy helyes tájékoztatást nyujthasson. 


Nagyon jól tudjuk, hogy nem kis feladatra vállalkoztunk, sőt tisz- 


tában vagyunk azzal is, hogy nem tudunk ennek a nagy feladatnak 


ugy, amint az jelentkezik, teljes mértékben megfelelni. Kisérletünk, ha 


nem is éppen a legelső ezen a téren, mindenesetre az uttörő munkák 


közé tartozik s bizonyára magán viseli az uttörés nehézségeit és az 


ezekből származó hiányokat. A romániai magyarság életében vannak 


még egészen felkutatatlan területek, olyanok, amelyeknek a fontossá- 


gára még rá sem döbbentünk s vannak, sajnos, olyanok is, amelyeket 


elméletileg már számon tartunk, de felkutatásukkal, rendszerezésükkel 


még adósok vagyunk önmagunknak. Az adott körülmények között te- 


hát nincsenek is meg még az előfeltételei annak, hogy teljes, minden 


szükséges dologra kiterjedő s hogy ugy mondjuk, tudományosan is helyt- 


álló – mert a valóságnak ellenőrizhetően megfelelő – számbavételt, er- 


kölcsi „vagyon-mérleget” lehessen összeállitani. Könyvünknek nem is 


igényelhetünk ilyen értékelést. Ugy érezzük, hogy szép, szükséges és 


főképpen hasznos munkát végzünk akkor is, ha megkiséreljük megkö- 


zeliteni legalább a nagy feladat megoldását; ha az eddigi érdemes ki- 


sérletek után egy-két lépéssel előbbre haladunk; s ha — amit mind- 


ezeknél is fontosabbnak tartunk, — kialakulóban levő uj szellemisé- 


günket, amely a valóságok számbavételét követeli s igy kivánja okosan 


és tervszerüen irányitani népünk további utját, tudatossá tesszük a szé- 


lesebb néprétegekben is. Hasznos munkát akarunk végezni elsősorban, 


sokkal inkább hasznosat, mint „dokumentálisat”. Ez vezetett munka- 


tervünk összeállitásánál s ennek a célkitüzésnek iparkodtak megfelelni 


munkatársaink is, akik a rájuk bizott kérdéseknek az adott lehetőségek 


közötti legjobb kidolgozásával elsősorban tájékoztatni s a tájékoztatá- 


son keresztül tanitani, utbaigazitani akarnak. Ezt a szándékot szolgálja 


az is, hogy igen jelentős helyet szoritottunk könyvünkben a gazdasági, 


közmüvelődési és közigazgatási törvények ismertetésének. Szükséges, 


hogy a romániai magyarság ismerje azokat a korlátokat, amelyek kö- 


zött élete három legfontosabb területén mozognia kell, de ki is hasz- 


nálja hiánytalanul azokat a lehetőségeket, amelyek e korlátokon belül 


a rendelkezésére állanak. 


Tanulmányainkban inkább a jelenlegi helyzet ismertetésére töre- 


kedtünk, mint az értékelésekre. Viszont nem akartuk a szenvtelenség 


kétes értékü erényét sem gyakorolni, hiszen célunk nem a tudományos 


összegezés és rendszerezés volt, hanem a széles néprétegekhez való 
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szólás és a jószándéku tájékoztatás. Ez a célkitüzés nem türte volna meg 


a rideg, száraz felsorolást, a számok és nevek tömkelegét. Másrészt 


viszont nem követelte a teljességet sem, aminek a már felsorakoztatott 


okok miatt nem tudhattunk volna megfelelni. A középutat kerestük meg 


tehát a tudós tárgyilagos szárazsága és a népvezetést szolgáló lendü- 


letesség között. Könyvünk hatása mutatja majd meg, hogy mennyiben 


tudtunk megfelelni vállalt feladatunknak. 


Olvasóinktól a jószándék megértését és megbecsülését kérjük s a 


tapasztalt hiányoknak nem a felróvását, hanem olyan értelmü felfede- 


zését, hogy „lám, erről megfeledkeztek, adjuk tudtukra hát, hogy a 


következő alkalommal ne ismétlődjék meg a mulasztás.” Ilyen formá- 


ban a legközelebbi évkönyv szerkesztésében már a nagyközönség is 


résztvehet, ami bizonyára nem válik majd a közös népi érdekeket szol- 


gáló munka kárára. 


Brassó, 1937, karácsony hava. 


Kacsó Sándor 
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Erdély történelmi hangulata 1916-tól 
Trianonig 


Irta: MOLTER KÁROLY 


A gyorsvonat egyik hálófülkéjéből a folyosóra lépett ki Virágosvölgy 
táján Marosvásárhely legélesebb zenei profilja. Cigarettával a szájá- 
ban, könnyedén üdvözölt: „Pestről jössz? Csak nem voltál te is a Mes- 
terdalnokokban? Micsoda smokkság! Neked a Csicsóné nótája kell!” 
— és megölelt és vége-hossza nem volt a tréfának, Kocsárdon át ha- 
záig. Igaz, háboru folyt mindenütt, mélyen bent az ellenség területén, 
a kontinens magja körül, 1916-ot irtunk, de odakint nyárbahajlott a ki- 
festett tavasz és csapataink — minek mondjam tovább? Magunkfajta 
magyar, vagy bármilyen nemzetiségü lateiner szombaton Pestre robog- 
hatott, operában lehetett és hétfőn délelött megint bemehetett a hiva- 
tása helyére. Akár a mai bukaresti vikendezők. Igaz, a lovas mögött 
ott ült a sötét gond, mert a Maros hidjait katonák őrizték és minden 
égtáj felé Magyarország gyermekeinek vére folyt De messze, messze 
tőlünk állóháboru, melyet fiaink jól megtanultak már, mig megunja 
majd az antant s akkor l e g a l á b b  is eldöntetlen lesz a szörnyü, 
véres játék... 


Az apósomra menendő városi törvényhatósági tag augusztus vége 
felé magyarul szólt a székely főváros piacán egy mezőségi árushoz, 
mire ez merészen vágta vissza: „Itt jó lesz románul beszélni, mert ma- 
holnap Ferdinánd lesz a király!” — Az öregur megfeledkezett hir- 
telen Ferenc Ferdinánd haláláról, csupán azt nem értette, hogy miért 
kéne az alatt románul tudni ősei városában? Csak két nap mulva, au- 
gusztus 28-án jött rea, hogy nem Habsburg Ferdinándról volt szó. Kint 
lakmároztunk az erdőalatti tanyán, mikor egy ügyvéd barátom lekiáltott 
a tölgyesböl: „Itt az alkalom, hogy egy akácfát sem engedjünk át, — 
Románia beavatkozott a háboruba, ellenünk!!” — Nem szivesen tette, 
ugy mondták C z e r n i n  grófnak, de ezt nem hallották már a határ- 
széli székelyek, akik a menekülés irtózatos zürzavarában ingóvagyonu- 
kat potomáron elpocsékolták és éjjel, a magukrakapott egyszál ruhában 
özönlöttek nyugat felé. 


Sokan éltük át ezt a népvándorlást az uralomváltozásnak ezt a fő- 
próbáját és egyikünk sem csodálkozott, amikor azt olvasta később, 
hogy a városok és falvak kiüritése teljes hadirendben folyt le. Akkor 
már megszoktuk volt, hogy nem érti a háborus nyelvet és észjárást a 


polgár, aki panaszol és jajgat, vagy interpelláltat az országházban, va- 
lahányszor vagyona, vagy élete veszélyben forog: pedig, ha már egyszer 
háboru van, akkor mégis a hadirend a fontos. Emlékszem, a határszél- 
ről futó gyemesi csángók értették meg ezt a legnehezebben, mikor meg- 
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telt velük a kollégiumok internátusa: „Nem ura vagyunk többé a jó- 
szágainknak!” 


Egy hónap mulva megint itt voltunk a városon. Elsötétitett abla- 
kok mögött, de itthon! A Maros völgyében, a havasok oldalán fölvillant 
éjszaka az ágyu tüze-lángja, amint fölkapott az égre, még tompán el- 
fojló hangja ide is elhallatszott. Katonával, sebesülttel, vagy foglyokkal 
megrakott középületek előtt bámészkodtunk, a közeli, tegnapi harcte- 
rekre kirándulásokat rendeztünk s néha föllobogózott városokban és 
falvakban sejtelemesen olvastuk belé az ujságsorok mögé a háboru vé- 
gét. Erdély népe visszafelé szállingózott. Figyelmünket lassan vissza- 
kapcsoltuk a román harctéri jelentésekről a politikai eseményekre és 
akinek nem volt hősi halottja, vagy sulyos sebesültje, az hamarosan 
és aránylag nyugodtan polgár lehetett megint. Megszoktuk a hősi hét- 
köznapot, valamint a fegyvert megtagadó millenistát, megszoktuk a 
frontról szabadságolt, érettségiző, tizennyolc éves tiszteket, meg a Hö- 
fer-jelentések sablonjait, a magasranguak aranygallérjait és a közkatonák 
szaporodó sirdombjait. A pezsgőző frontmögöttiség gyanutlanságában 
civil-vidámsággal szórakoztunk, senki sem hitte el önmagáról, hogy 
azért szeret ugy fönnmaradni kivilágos-kivirradtig, mert félt a tudat- 
alattija s a folytonos aggodalom legyözése tette vidámmá minden por- 
cikáját. 


Mitől féltünk? Az előrelátóbbak minek sóhajtoztak otthon a csa- 
ládi asztaloknál? Hogy a pénz mind több lett? Istenem, micsoda bőség 
támadt ebből! A kenyér ugyan mind feketébb és rosszabb lett és a né- 
met vezérkariak mind több pakkot küldtek haza a birodalomba, a fu- 
szulykának és vágómarhának erdélyi Eldorádójából. Láttam hizott mé- 
szárosokat és kapkodó hadiszállitókat, akik palotákat vásároltak, vi- 
szont láttam fanatikus hazafiakat, akik vagyonuk jórészét hurcolták a 
bankba, hadikölcsönre. Megindult az ingatlan gazdacseréje, az állam 
csak nem bukhatik meg és a pénz többet hoz, mint bármilyen más 
tőke! A szórakozás minden közüzeme zsufolva zsongott és a győzelmi 
ünnepeknél csak a házibálok voltak gyakoribbak. Falun mind több lett 
a hadisegélyes özvegy és árva, vagy ellátatlan, néhol szidták a hatósá- 
gokat, de általában szigoruan megállta helyét a közigazgatás. Városon 
kevés volt a szinivaló dohány, annál több a Kávéházy Konrád. Rég át- 
alakult a stilusunk hadi argot-ra, még egy vén ügyvéd is igy szólt rám 
a káveházban: „Ne nézz arra a kaszirosnőre, mert már Hindenburg- 
kadét-korában is itt ült!” Csucspontra hágott a német-imádat, valamint 
az osztrák-gyülölet, egy-egy porosz tábornok neve ugy csengett, olyan 
keményen és megejtő hangfénnyel, mint az az egyfontos, melyet bará- 
tom hozott haza angol internáltságából. A mi internáló táboraink pedig 
olyanok voltak, mint egy-egy börze a szabadban: méla oroszok és gá- 
csok kedves közvetlenséggel árdrágitottak a piacon. 


Utolsót lobbant még a nemzeti paroxizmus, mikor kitört az orosz 
forradalom. Jóval nagyobb öröm volt ez itt, mint például a bukaresti 
béke, melyet a gyors szövetséges-győzelem után meglehetős csöndben 
kötöttek meg. Az orosz bomlást mindenki a vég kezdetének tekintette 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


39 


s ilyen messze nálunk dehogy sejtette, hogy ama leplombált vagonban 
L e n i n  a központi hatalmak vereségét erjeszti. Erdélyből, sőt váro- 
sunkból egymásután két belügyminisztert kapott Magyarország: ezt a 
két kitünő embert például mennyivel fontosabbnak éreztette az akkori 
erdélyi sajtó akármelyik muszka forradalmárnál. Itt is, mint bizonyára 
Berlinben is, minel számosabb fölforgatót kivántunk az ellenségnek. 
Nálunk, Trassylvániában, ugysem hallottuk hirét az effélének, a defe- 
tisták maguk sem tudták, hogy ők azok, akik a háboru rossz végét 
jósolták a harmadik pohár bor után. 


Erdély függése Pesttől ebben az időben ötlött először szemembe. 
Ha bármi okból nem jött meg pontosan a fővárosi ujság, ugy haragud- 
tunk, mint a pincérre, aki nem áll rögtön rendelkezésünkre, amikor le- 
telepedtünk, s mikor S z á s z  Z o l t á n  ö c c s e ,  S z á s z  Ö d ö n  
elesett a keleti Kárpátokban, föl volt háborodva nálunk egy épitőmü- 
vész, hogy a hősi halottakról a helyi lapoknál csak egy nappal később 
emlékezett meg a pesti sajtó. Erdély vidék volt, minden csak a főváros 
szankciója által kapott érvényt, ami látható politika, gazdaság és szel- 
lemi fémjelzettség keletkezett nálunk. Csak éppen a három nyelv lelki 
összehatása, a folklore, a beszéd hangsulya és eredetisége, az ételek 
havasi és ősi különlegessége, az egész etnikum maradt külön Erdély, 
amelyet akárhonnan jöttmentnek meg kellett tanulnia, hogy meg ne mo- 
solyogják. Egy kollegám, akinek a debreceni B a s a h a l m á n  bévül 
vágták el a köldökét s már harminc éve élt itt, bizalmas cinkosággal fi- 
gyelmeztetett, mint alföldi társát: „Vigyázz, mert itten mikor megér- 
keznek, ajánlják magukat, nem amikor elmennek, továbbá a kutyát is 
magázzák és fölmásznak sokszáz méternyire, a Somostetőre, szórakoz- 
ni!” A politikusoknak ugródeszka volt Erdély (mint ma is!), de itt ma- 
radt utánuk a mindenfelől ásitó vidékiség, melynek megkopott szóvi- 
rágait az 1916—1918-ig gyülö végveszedelem is csak lassan tudta át- 
váltani az élet igéivé. 


Ó, édes dillettantizmus, egykori ujságaink és hetilapjaink szövege, 
melyekből élesen kiritt néhány akkor elöször olvasott név: A n t a l f f y  
E n d r é é ,  S z e n t i m r e i  J e n ő é ,  T o m p a  L á s z l ó é  és S z i n i  
L a j o s é . Ady Endre itt cirkál valahol Csucsa, Kolozsvár és Maros- 
vásárhely közt, aztán cikket irt a Nyugatba B e r n á d y  G y ö r g y r ő l , 
aki várost épit csupa fővárosi szinvonalu emberrel a keleti végek pro- 
vincializmusába. A békebeli jómód káprázata is tovább tart még, a fá- 
sok letarolják a havasok gyapját, fönt jártunk a C s e r b u k -tetőn, 
ahol havasi román pásztorra bukkanunk, aki nem tudja odafönt, hogy 
világháboru van: ugylátszik a fások nem tartották szükségesnek őt er- 
ről informálni A hegyoldalban uri ellátásban részesültünk és a leszurt 
bot nyomán borviz szökött elő apró geyzirekben. Áldott Erdély, — 
hogy is tudtuk elvesziteni, mikor még meg se szereztük volt! — panasz- 
kodott a minap N é m e t h  L á s z l ó . Aki ezt az elvesztést látta, az 
se felelhet neki, mert nem az a két esztendő, nem is husz, hanem a 
negyvennyolcas unió óta kezdődhetett el az a csöndes elvesztegetés. 


Jártam ezidőtájt Brassóban, a Cenken, a Schulleren és a város 
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iskoláiban, még az apróra szeletelt flekkenjét is megkóstoltam a 
„S t a d t  i m  O s t e n ”-nek, — s az ezeréves emlékmü előtt megszá- 
moltam, hogy csak a harmadik sarkát láttam még az országnak: a dé- 
vényit és a zimonyit csodáltam meg gyerekfejjel, ezenkivül. A Barcaság 
gazdaságát magyarázta nekünk egy szakértő és én dicsekedve hajto- 
gattam, hogy ennél még különbet is láttam a Bácskában, ahol sineken 
szállitották a trágyát és csatornával öntözték a próba-rizstáblákat. A 
Székelyföld szegénységét akkor is észrevettem s nemcsak a szász föld- 
kultura után; a földrajzra hivatkoztak instruktoraim, a talaj mostohasá- 
gára, de én csak nem akartam megelégedni ezzel az indokolással, mert 
véletlenül láttam Ausztriában is hegyi földgazdálkodást. A román falvak 
elhanyagoltsága sem vigasztalt, még az étel sem esett jól aznap, amikor 
meggyőződtem saját szememmel, hogy itten mekkora lelkifurdalása lehet 
bármely fölvilágosodott politikai, vagy közgazdasági elmének! S ami 
legjobban fájt, azt akkor meg se tudtam mondani, hogy t. i. ezen az er- 
délyi földön jóval több kulturát éreztem meg, mint akárhol másutt az 
országban, kivéve a Dunántult, csak éppen a civilizáció ijesztő elma- 
radottsága nyomta le ifjui kedélyemet. Ma persze jól tudom, hogy ok- 
talan volt fanyar kedvem, mert az elmaradottság még mindig jobb és 
szebb látvány, mint a dekadencia, melynek itt, hálistennek, a földgaz- 
daságban soha nyomát se pillantottam meg. I t t  s o k a t  g o n d o l -  
n a k  v i s s z a  a z  e m b e r e k ,  d e  h a l a d n i  c s a k  e l ő r e s z o k -  
t a k . 


Mondják, én csak zillangóba hallottam erre mifelénk, hogy T i s z a  
I s t v á n  gróf, akit IV. Károly király elejtett a miniszterelnökségből, 
ugy autózott keresztül a Székelyföld északi sávján, mintha bucsuznék 
innét. — A magyar király is erre járt, milyen fiatalos és szivós volt 
a katonák előtt és milyen emlékezetesen bosszantotta a negyvennyolcas 
civiseket a G o t t e r h a l t e . Boldog és önelégedett hivatalosság, né- 
met sisakok, nehéz ágyuk, majd mind nagyobb csönd a városokon, mi- 
vel a front valahol fönt a Kárpátok tulsó lejtőin kezdett — az olasz 
harctérhez képest! — idillé átalakulni. Idehaza meg alig volt szem előtt 
a szegénység, a falusiak pereskedni jártak csak be és a külvárosi mun- 
kásságról akkortájt készült az első demográfia, mely szerint életstan- 
dardjuk nem volt birhatatlanabb, mint egy-egy városi kisiparosé. A 
bankárok meglehetősen szivesen adták a pénzt és a „F r o n t ” cimü 
ujságban csupa biztatót olvastunk a keleti hadvonalbeli legénység ma- 
gatartásáról. 


A városokon, a ma is szokott Nagyvárad-Kolozsvár-Marosvásár- 
hely kulturvonalon végigjárt a „N y u g a t ” cimü pesti folyóirat 
gárdája. Óriási tapsokat kaptak a pacifista versek, ugyhogy másnap 
eldicsekedtem a kaszinóban egy grófi birónak: az egész város ünne- 
pelte Babitsot! A gróf szeliden figyelmeztetett, hogy tévedek, mert a 
társadalom java, a társaság maga hiányzott a kulturpalotából, az arisz- 
tokrácia. Nem mondtam ellen, mivel tudtam, hogy ez a különben ro- 
konszenves agglegény a második kortynál már kedvesen-kómikusan 
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antiszemita s a „Nyugat”-ban bizonyára a zsidóság forradalmi hangját 
képzeli el, miután sohasem olvasta. Engedékenységem, ugylátszik, meg- 
hatotta, mert másnap fölrendelt a törvényszékre német tolmácsnak: egy 
csoportnyi hadiszállitó szénacsaló védekezését kellett magyarra fordi- 
tanom. Csupa galiciai tincses zsidó volt a vádlott és a gróf diadalmasan 
nézett rám a délutáni kártyacsata előtt. De én szeliden replikáztam: 
„Tévedsz, Bátyám, mert ezek a zsidók se voltak a Nyugat estélyén!” 
— A legmagasabb körök is, ime, békebeli tájékozatlanságban élték át 
a forradalom „V o r m ä r z ”-jét. 


Pestre menet a kolozsvári szinházba kerültem és azon, annak nem- 
várt színvonalán keresztül kivántam meg magát a várost, melyet akkor 
először láttam. Ma sem ismerem eléggé, hogy a történelméről beszél- 
jek. De Erdély mégis csak rajta keresztül imponált először nekem. 
Összehozott a jószerencsém K ö p e c z i  D e á k  A l b e r t t e l , aki 
egy Byron „D o n  J u a n ”-szerü könyvével ajándékozott meg és 
D é z s i  L a j o s  egyetemi tanárral, aki két vásárhelyi tudós-barátom 
ismereteit magasztalta elöttem. A két urral való együttlétem alatt for- 
gatam a fejemben, amit erről a városról hallottam: itt van az egyetem 
A p á t h y  és B ö h m  K á r o l y  professzorokkal, sőt egy távoli ro- 
konom is itt ült valamelyik katedrán, azután itt tudtam R a v a s z  
L á s z l ó t , akinek nehány szónoklatából jól kihallottam már a magyar 
szó iró-ötvösét. Fájt a fogam az itteni egyetemi könyvtárra és az egész 
város finom kulturális zománcát irigyeltem. Eszembe jutott A r a d , 
melyen annyiszor utaztam át hazafelé a Bácskába, összehasonlitottam 
merkantil és gabona-képzeteit evvel a müveltség-fészkével. Még T e -  
m e s v á r  is megjárta eszemet, németes, elegáns haladása, gyárai, 
épülő utcái és — Kolozsvárnak adtam a pálmát. V á r a d d a l  szem- 
ben is, pedig ott tudtam az Ady körüli ordas-hadat, melynek jórésze 
ugyan elszivárgott már Pestre: nem, inkább Kolozsvárt éreztem egy 
kicsiny ország weimarias főhelyének, ahol kulturát minden ágában, 
városiasságot és zaj nélküli civilizációt lehetne élvezni. S mig a két in- 
tellectuelle szavaira bólingattam, halkan erőlködtem, hogy megszeres- 
sem ezt a doudec-székhelyet és el próbáltam hessegetni Pest és a kicsi, 
eleven Marosvásárhely képét... 


Éppen igy gyakoroltam a szeretetet, mikor a székely és román vi- 
dékeken kocsikáztam a kártyanyereségemből. Le-leszálltam egy pap-, 
vagy tanitó-barátomnál, egy vidéki földbirtokosnál és igyekeztem ve- 
lük elfeledtetni a mind türhetetlenebb háborut. Csöppet sem előkelő 
vendégként szerettettem meg magamat velük: már akkor rajta voltam, 
hogy a 26 állammal szemben, akik hadban álltak velünk, összetartó, 
családias magyar közösségben érezzem magam. Pedig nem is sejtet- 
tem, hogy ez lesz egész Erdély magyarságának egyetlen lehetséges 
életprogramja. Valahol egy lelkészavató faluban együtt vacsoráztam 
egy nótaköltő gentryvel és két román pappal. A cellós, dalos magyar- 
nak nagyon megszerettem a nótáit, azonban keményen ellenkeztem a vi- 
lágnézetével. A román papok is énekeltek a kérésemre egy-két dalt, 
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melyek azért voltak a fülemnek kedvesek, mivel gyermekkoromban 
hallottam hasonló szláv nótákat. S mikor a világnézetüket próbáltam 
megkaparni, ráijedtem, hogy amit beszéltek életük céljáról és értelmé- 
ről, társadalmi helyzetükről és politikai felfogásukról, az se tetszett ne- 
kem: annyira kisszerünek és őszintétlennek hallottam. Tudtam, hogy mi 
a nemzetiség élete, de nem tudtam még, hogy mi a lemondás, igényte- 
lenség és kitartás mint népi program; amikor meg a bortól egyeneseb- 
ben kezdtek vallani és minden „hát kérem”-es panaszból követelés, 
vagy baljós célzás lett, akkor féltettem a társaság békéjét. 


Most került a kezembe dr. V e é g h  S á n d o r  tanulmánya a 
Trianon előtti Erdély román falujáról. Vajjon emlékszik-e még a mai 
erdélyi magyar az egykori uralmára és a mai erdélyi román, ébren, 
vagy álmaiban magyarországi nemzetiségi életformájára? Ebből kelet- 
kezett ugyanis „a mai erdélyi román birói tárgyaló termek levegője, az 
orvosi rendelők, ügyvédi irodák, pénzügyi hivatalok és rendőrségek 
lateiner-modora, a vasut és posta hivatali gestiója.” Szinte Magyaror- 
szág nevelte nekünk iskoláiban azt a román nemzedéket, amely ma fö- 
löttünk gyakorolja az uralmat. Veégh Sándor megállapitja, hogy egy- 
általában nem ösmertük az erdélyi román falut, melyet C o ş b u c ,  
G o g a  és R e b r e a n u  figyelemreméltóan festettek meg az iroda- 
lomban. Rákosi Viktor „E l n é m u l t  h a r a n g j a i ” milyen naiv 
helyzetjelentések voltak, milyen bus figyelmeztetés a három román iró 
szenvedélyes faluképeihez képest! Rebreanu irja: „A sárgaarcu tanitó 
elvörösödik, mint a pulyka és rákiált az elemi-iskolás román gyerekre: 
Csak magyarul! Magyarul! Magyarul kell!” S az iró (akkor) sodrából 
kihozva, igy gondolkozik: „Hiába állítják velünk szembe a fenyegető 
iskolát, hiába szól a kakas a templom tetején, mégis mienk a jövő! El- 
nyomatásunk nem szünik egy pillanatra sem! Mesterkélt falaik inognak 
és darabokra törnek, mihelyt a mi megbilincselt életünk lehelete éri. 
Az urak reszketnek a szolgák előtt! A szolgák! Mi vagyunk a szolgák! 
Övék a mult, miénk a jövő!” 


Azt mondja a mai erdélyi tanulmányiró, a magyar felkutató, — 
s milyen igaza van román és magyar nép felé egyaránt! — hogy nem 
erdélyi ember, aki legalább két nap bánatát és vágyálmait jól nem 
ismeri. Ahogy a mai erdélyi románság félreismer bennünket, ugy nem 
ismertük mi a háboru elött a románság akkori hangulatát. Nemhogy 
Magyarországon nem tudtunk semmi közelebbit, de még itt sem tudták 
a valóságot. S ne feledjük, ne feledjék ma sem, hogy a legtöbb gyülö- 
let a nemtudásból származik! Abban a két esztendőben, amikor a há- 
boru haldokolt, itt is ért a magyarság legjobbjaiban a belátás, hogy 
jobbat kéne próbálni, mint ami van. Ekkor foglalkozott a „P e s t e r  
L l o y d ” egy erdélyi röpirattal, amely a svájci kantonrendszerről ho- 
zott halvány körvonalakat, főként a nyelvhasználatról, ahol a lakosság 
helyenként többségben van, sőt a legnagyobb helyi kisebbség jogait 
is tervbe vette már. S z i g y á r t ó  G á b o r n a k  ez az irása elkésett 
fecske volt, a viharmadarak elhallgatlak már szinte mind és 
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aki nem hallgatott el, aki hitte, hogy minden gyorsan jóvá tehető 
még, az keservesen ráfizetett e hitére, személy szerint. 


Mert jött a bolgár frontmegnyitás és jött a háboru elvesztésének 
tragikus bejelentése. Az akkori „K e l e t m a g y a r o r s z á g ”-on erő- 
sődött napról-napra a tulnyomóan városi intellectuellekből álló pol- 
gári radikális csoport, mig falun a Justh, — azaz Károlyi-párt nyert 
mind több hivet és szószólót. A szabadkőmüves páholyokban viták 
folytak, de az Eszterházy- és Wekerle-kormány vidéki hangadói is 
mind merészebben hordozták a hónuk alatt J á s z i  O s z k á r  köny- 
veit és olyan vidéki székely lateinerrel is találkoztam, aki panaszkodott, 
hogy nem tud németül, nem ismerheti meg Marxot közelebbről. Ugyan- 
akkor rám szólt egy szocialista cipészlegény, egy szónokiskolát végzett 
munkásvezér, hogy aki ugy tud magyarul irni, mint én, minek használ 
olyan hamis (azaz polgári) idealógiát! Ez a derék szocialista férfi ál- 
dozatos magyarnak mutatkozott, szenvedett legalább annyit a magyar- 
ságáért, mint elveiért, azonban a világnézetemet teljesen elavultnak s a 
nagy időkhöz méltatlanul polgárinak tartotta. Sajnált, hogy polgár 
akartam maradni, mikor az uri politikusok immár rendre leszálltak hoz- 
zám, a radikalizmusomhoz... 


Ó, hogy nem tudtam fiatal fejemmel, hogy körülöttem a bomlás 
„l e n g e t t e  l o b o g ó i t ”, mikor eljutottunk az őszirózsás forrada- 
lomig! Csupa jóhiszemü ember állott Erdélyben a bomlással szemben, 
vagy legyünk pontosabbak: majdnem mindenki jóhiszemü volt, aki 
nem akart stallumot nyerni, vagy csak a legnagyobb erőszakra fogadott 
el egy-egy bizonytalan állást. Szinte azt merem ma már irni, hogy vég- 
zetes politikai hiba volt, hogy az itteni Októberből olyan kevesen fo- 
gadtak el akármilyen kevés felelősségü állást! „N e m  v o l t  g a r -  
n i t u r á j a ”, — igy irhatná a történetiró az akkori erdélyi politikátlan 
élite-ről, melynek kitünő „e r k ö l c s i  h a b i t u s á ”-nál csak a Pesttől 
való és kezdeményező erő nélküli függése volt nagyobb. Kényes, tiszta 
kezek, jámbor, optimista agyvelők és nemzeti érzésükkel inkább a jö- 
vőn, mint a multon csüngő férfiak. Mikor Marosvásárhelyt összeült a 
Kulturházban a Székely Nemzetgyülés, egészen közelről szemlélhettem 
őket. Párisban azonban meg sem hallották a hangjukat, tulkiáltotta 
őket sokszorosan a gyulafehérvári pontok szózata, s még Wilson se 
hitte volna a két gyülés összehasonlitása után, hogy kiáltványaik — 
a gazdaállam nevétől eltekintve — m a j d n e m  s z ó r ó l - s z ó r a  
e g y e z t e k . 


* 


E sorok krónikásának éppen a néhai polgármester jelentette az 
utcán, hogy Pesten megölték Tiszát. Egyszerre megrendülve kaptam le 
a fejem, melyet aránylag magasan szeretek hordani, észrevettem, mek- 
kora locs-pocs van az aszfalton! Milyen nyomorult az embercsorda, 
mely éppen olyan magasan hordja fejét, mint én. Lent a sárban tapo- 
sunk és fejünkben ideálok kavarognak, népmentés, államelmélet, béke, 
társadalmi utópiák, keblünkön az őszirózsa s valahol a város-széleken 
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a frontról hazaözönlő bakák cél nélkül lövöldöznek. Megalakul a Nem- 
zeti Tanács, egyik, a városi, a kollegiumban, a másik, a megyei, a me- 
gyeházán. Egyikben a város első feje egy finom irói véralkat szónokol 
a haladásról, az összetartásról, rendről és a háboru likvidálásának minél 
simább lefolyásáról. Amott egy gróf beszél, később Magyarországnak 
Trianon után a legnagyobb államférfia, fejében a három erdélyi népnek 
holmi modus vivendi-je, szivében a félelem az uj térképtől és az aggo- 
dalom a nyitott keleti határon gyülekező román seregtől. Eléje lép egy 
a frontról súlyos sebet cipelő székely tanár és a két Nemzeti Tanács 
egyesitését ajánlja, hogy egyetlen végrehajtó közege legyen itt a pesti 
kormánynak. A grófnak eszébe villan, hogy most is Pesten kell meg- 
próbálni és parancsba szövegezni, ami itt történjék. Másnap elutazik és 
a megye is tekintély-politikus nélkül marad, mint a város. 


Kolozsvárt fiók-központja keletkezik az októberi uralomnak, 
Apáthy rajongó nacionalista alakja látszik ki messzire a kezdődő ká- 
oszból, de legnagyobb hangja egy ottani szociáldemokratának van. 
Egymástól kérdezzük: mirevaló ez az összevisszaság, mért lövöldöznek, 
mért tépik le a tisztek sapkarózsáit és mért feleli a baka, mikor fegy- 
verét kérik el tőle hivatalosan, hogy nem adja, mert otthon kell a jegy- 
ző ur számára. A város tele van bemenekült jegyzővel, idegen tisztek 
kérik a hatóságot helyettesitő karszalagos polgárőröktől a nyugtát ar- 
ról, hogy elszámoltak-e az eráris rábizottakkal. A Schanz-zeugdepot-k 
anyagáról jegyzéket készitenek sebtiben, különben lába kelne minden- 
nek, a céllövő villa vidékét földig hordják széjjel éjszaka és a gazdát- 
lanság homályában; itt a forradalom réme nyujtózik mindenfelé. Egyik 
délután ajánlkozik egy huszárezredes, hogy átveszi a város parancs- 
nokságát, meg is bizzák e nehéz feladattal: másnap reggel jelenti, hogy 
csak négy huszárja maradt fegyverben. 


S hogy most visszagondolok a kezdődő tohuvabohura, mégis meg 
kell állapitanom, hogy a rend a városon, a közeli falukban, egész Er- 
délyben hamarább állt vissza, mint ahogy a román hadsereg bevonult 
Borszék és Maroshéviz felől. Még mindig Pest parancsára a városi ta- 
nácsból és a N e m z e t i  T a n á c s b ó l  egy küldöttség indult a ha- 
tárra, hogy tárgyaljon a közeledő hadsereg vezetőivel. A tábornok a 
székely főváros küldötteivel Kolozsvárra izen, hogy ellenállás ne legyen. 
Ugyanaz az izenet Pestről, a győzelmét habzsolni kezdő antanttól, az 
egész világtól. A székely hadosztály nyugatra huzódik, bizonyára fog- 
csikorgatva. A kávéházban egy szürke katonaorvos ellenállásra serkent 
az asztal tetején, — az emberek ideges idegenkedéssel legyintenek fe- 
léje. Egy félesztendő mulva ez a szürke katonaorvos lapot indit Ma- 
rosvásárhelyt, irodalmi lapot, amelyben gunyosan állapitja meg, hogy 
mikor a postára bevonult az első hét román lovas, akkor egy szemer- 
nyi ellenállást sem látott magyar részről. Azért inditja meg ő a lap- 
ját, hogy most már a szellem álljon legalább ellen... 


Igen, a rend helyreállt volt még a magyar kormánybiztos-főispánok 
alatt, csak a hit nem állott helyre, hogy ez a rend ér még valamit ne- 
künk. Nevet bajos adni akkori érzéseinknek, a wilsoni pontok napról- 
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napra fogyó hitelének, a mind szomorubb szemek növekedő irányának, 
a folytonosan népesedő utcáknak, melyeken emberek cél és ok nélkül 
jártak, mint a beszélő holdkórosok Aztán bevonult az első moldovai 
ezred, éppen aznap, amikor anyám levelét megkaptam még a magyar 
köztársaság bélyegzőjével: „... éppen ettük a levest, amikor belépett a 
szobába az első, Bácskában látott szenegálnéger-francia. Nem bántott 
bennünket, csak kenyeret kért. Aztán éjszaka mind lövöldöztek.” Ott 
is? Az ellenség is mind lövöldözik? Utcai zavargásaim közt nemcsak a 
közeledő házasságomra gondoltam, hanem megforgattam fejemben 
Goethe naplóját és Heine csufolódását a németeken, a francia hadsereg 
egykori bevonulását a Rajnán tulra, gyerekkori olvasmányaimból visz- 
szajárt W i n d i s c h g r ä t z  herceg pesti bevonulása és én kerestem 
a hasonlóságot mostani helyzetemmel, Erdély magyarságának mostani 
közérzetével. Semmi sem hasonlitott olvasmányaimból az élményhez, a 
bevonulók masiroztak a városon keresztül tovább nyugatra, a város 
régi román családjai a piacon román nemzeti táncokat jártak és a ka- 
tonatisztek tüzet kértek az embertől, érdeklődtek, hogy merre van itt 
a városháza, a kaszárnyák és hogy tud-e valaki közülünk románul? 


A városi kormánybiztos-főispán, egy lelkes magyar szocialista, aki 
mint bankigazgató és frontotjárt százados rendelkezett most a város- 
házán, másnap értesített, hogy a hadsereg és a most alakuló uj, termé- 
szetesen román Nemzeti Tanács fölkérte, hogy vállalja továbbra is a 
főispánságot. Érdekes vala, hogy ezen meg sem ütközött senki. Olyan 
hihetetlen volt az egész bevonulás a magyar közvéleménynek, hogy a 
fájdalmon kivül nem foglalkoztatta semmi, még a konzervativ naciona- 
lizmus is ugyanazokat a rövid kérdéseket tette föl önmagának, mint 
céltalanná vált Nemzeti Tanácsunk három pártbelijei: mi lesz velünk? 


Mi lett velünk? Ki tudott akkor (még ma sem igen!) épkézláb mon- 
datban válaszolni? Az irodalmi koponyákban ez a kép kisértett: egy 
burát boritottak december első napjaiban a fejünk fölé. Csakhogy ezt 
nem érezte fizikailag senki, mert minden éppen olyan ködben, szomo- 
rán és reménytelenül folyt, mint az utolsó hónapban. Talán inkább azt 
akarták mondani, akik a tollhoz nyultak, hogy a háborus-fekete fel- 
leg melynek elvonulását remélte a minap mindenki, — még sürübb 
lett fölöttünk. Hogy ez volna a béke? — ezt senki sem hitte. Ellenben 
lassan-lassan megindult a suttogó önbiztatás, itt is, ott is „négy-öt ma- 
gyar összehajolt”, a tegnapi kávéházi stratégák most jobban tudták a 
román hadsereg terveit, mint a román vezérkar és a helyi románok vé- 
leményét a helyzet fölött jelentős félremagyarázással boncolgatta egy- 
egy benfentesnek látszani akaró optimista. Nagy becsülete lett a fran- 
cia tudásnak is, az „I n d é p e n d a n c e  R o u m a i n ”-nek a cikkein 
jókat mosolyogtunk, mert ott arról volt szó, hogy Szatmár Magyaror- 
szágé maradjon-e, vagy Romániához jöjjön-e át? Nahát! Csak nem va- 
gyunk bolondok ilyet elhinni! Ezek a románok ott Bukarestben önma- 
gukat és a mi világunkat itt Erdélyben is tisztára bolonditják! Az is 
lehet, hogy külön a mi becsapásunkra nyomatják odaát ezt a francia 
félhivatalost. 
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Egy közjegyző, aki valaha képviselőtársa volt Pesten Maniu Gyu- 
lának, nyilt levelet intézett az immár vezetőpolitikussá nőtt barátjához. 
Na, végre! — sóhajtottuk, — valaki kezdjen már közülünk is komolyan 
beszélni. Csak ne gondolják ezek a „megszállók”, hogy csak ugy szó 
nélkül maradunk le napról-napra mind több és több megszokott jóról? 
Osvát Kálmán azt irta — büntetlenül — hogy ő beszerez egy sámlit, 
mert nem lát jól és csak lábujjhegyre állva győzi a sok uj rendelet el- 
olvasását a zsufolt hirdető-oszlopokon. Engem hivatalos escorttal vittek 
föl a városházára, hogy az immár románná alakitott tanácsteremben 
legyek szives és gyorsirjam a magyar földbirtokos-grofok és Bontescu 
miniszter tanácskozásait a földreformról. Serény munkám közben 
eszembejutott, hogy alig két esztendeje ugyanabban a teremben gyors- 
irtam volt U g r o n  G á b o r n a k , az Eszterházy-kormány belügymi- 
niszterének itthoni székfoglalóját. Hát merész álmaim legmerészebbje 
sem vizionálhatott ekkora változást kormányban, mint Eszterházytól a 
szebeni Kormányzótanácsig. S egy erdélyi magyar főur cinikusan vi- 
gasztalta a másikat: „Lám, a miniszter magyarul vigasztalt, mikor 
megkérdeztem, hogyan éljek meg ötszáz holdból, holott eddig négy- 
ezerből szoktam meg a megélhetést. Hogy tud ez a miniszter még ma- 
gyarul! Azt mondta, hogy ő most szeretné megszokni, hogy ötszáz 
holdból éljen meg, mert eddig nem volt neki.” 


S megindult a magyar föld vándorlása lábaink alól, Berde Mária 
„F ö l d i n d u l á s ”-a tökéletesen adta vissza később azt a siralom- 
házi hangulatot, melyben tegnapi birtokos-osztályunk vergődött. B a -  
l o g h  E n d r e , a korán elhunyt novellista, megirta egy novellában 
azt a kétségbeesést is, amikor a románul már megtanulni képtelen, 
magyar ügyvédnek „M e g i n d u l  a z  i r o d á ”-ja, azaz föloszlik, 
elkótyavetyélik a holmiját. A szellemi élet minden területén szinte 
nehezebb a folytatás, mint a fiatalok kezdése, kiderül, hogy senki sem 
tud románul, vagy legalább is nem eléggé és a lakosság megérte- 
tése egy-egy regátival minden érdekelt üstököt ugyancsak megizzaszt. 
„N e m  l e h e t ! ” — hányszor mondtuk akkor, amit Makkai Sándor 
most megirt odaát és aztán — mégis ment. „Aber fragt mich nur nicht 
wie.” Azt az előbb titkos, majd Trianon napjaiban kezdődő nyilt romá- 
nul-tanulást látni kellett! A repatriálásra készülő és irásban is „sarki 
martyrok”-nak csufolt ex-lateinerek sértésnek találták a tegnap iránt 
a román betüzést, valamint hazaárulásnak számított az is, ha valaki 
nem ment ki a szegedi egyetemre, hanem itt maradt a románná alaki- 
tott kolozsvári főiskolán. De ugyanakkor szájról-szájra zengett az 
anonim költő megrázó verse, társaságban titokban kapott cédulákról 
olvastuk, mint egy izenetet: „E r e g y ,  h a  t u d s z ! ” 


Sokan mentek, sokan léptek föl sirva „azokon a kis létrákon”, a 
melyeken a repatriáló vagónokba jutottak. De hálistennek, sokszoro- 
san többen maradtak itt! Egyrészt, akik anyagilag függetlenek voltak 
az államtól, másrészt, akik elszántan mondták magukban, hogy ki fog- 
ják birni! Bajos itt kategóriákat fölállitani, hogy a lázadó vér, vagy 
a kenyérkényszer vitt-e többet a pestkörnyéki barakkokba. 
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Az erdélyi magyarság népi tömege fogyott és helyébe nőtt min- 
denütt a román önérzet, a hirtelen előkerülő szakemberek százai köl- 
töztek a városba, amelyben a magyar élet és történelem csak bucsu- 
zott, vagy temetett. S milyen gyanakvóan néztek azokra, akikről egy- 
szerre kiderült, hogy tudnak valamit románul! „Csak ugy mezőségie- 
sen!” — mentegetőztek szinte, de azért szivesen forditották nekünk, 
nemtudóknak a kéréseket románra: eleinte kicsi zavarban, bizonyta- 
lankodva, majd önelégülten, hogy mégis jó az a kis gyerekkori emlék- 
nyelv s végül már némi ellenszolgáltatásért is. Kár, hogy aztán több- 
nyire az uj hatóság előtt derült ki, hogy ott ujra kellett megiratni a 
kérést, amelyről végül Bukarestben is kiderült akárhányszor, hogy nem 
volt jól megirva. Akkor tanulta meg kiki Erdélyben, hogy az uralom- 
változásból mégis a legkeservesebb a nyelvi probléma. Mert hányat 
ismerek, aki a földjének jórészét azért vesztette el, mivel nem tudta, 
milyen rendelet van kifüggesztve a városháza kapuján. 


Most már kiderült, hogy ki volt nagyobb, ki volt dicsőbb: aki itt 
maradt! Aki őszülő fejjel is nekiállt tanulni és pozicióban, földben, ház- 
ban, „karszti sorsban” megtartotta a magáét. 


Talán mégse! — Az első, közvetlen a Trianon előtti napokban, 
amikor egy-egy magyar város jellegét a temetőkben nyugvó halottak 
számarányával is bizonyitottuk az itt megforduló angol-amerikai bi- 
zottságok előtt, akkor hallottam már egy nagyfogu skót paptól, amit 
T a m á s i  Á r o n  most enunciált, a minapi Vásárhelyi Találkozón: 
E u r ó p a  i g a z i  k e r e s z t é n y e i  Ö n ö k ,  a k i k  á l l j á k  e z t  
a  v a l ó d i  k r i s z t i a n i z m u s t ,  a  k i s e b b s é g i  é l e t e t !  Lehet 
mosolyogni ezen a vigaszon, de ha utánagondol az ember, sokfelé nyi- 
lik innét kilátás. Mert a kereszténység még mindig a civilizáció élén 
marsol és az erkölcsi kereszténység, akkora tömegben, mint a mai 
Olasz-, vagy Franciaország, 40 milliós létszámban mi vagyunk. Meg- 
tanuljuk mi még a magunk bőrén, hogy érvényesitsük ezt a ma még 
szinte egészen passziv sokaságot: előbb szellemiekben, aztán anyagi- 
akban követeljük ki a részünket a kontinensnek általunk folyton nyug- 
talanitott többségeitől. 


Nem is gondolunk már sokat a világnézettel, sem a mindenütt tulzó 
nemzetieskedéssel. Emlékszem az első éles csalódásomra világnézet te- 
kintetében. Mikor a román hadsereg Pest ellen indult, itt az utcákon 
plakátok jelezték, hogy a magyarok Pesten az egész világnak hadat 
izentek. Egyik unokaöcsém is ott volt a magyar fővárosban a marxis- 
ta utópisták közt. Két hét mulva Aradról kért tőlem segitséget, a vár- 
börtönből. Azóta is hányszor adott példát Erdély magyarsága, minden 
fasiszta kötegek, vagy sarló és kalapácsosdi nélkül a népi összefogásra. 
Magyarország egyik élő legnagyobb költője mondta nekem mostaná- 
ban, hogy az egész magyarság kisebbségi életet él a mai Európában, 
csakhogy nem Trianon, hanem Mohács óta. Önállóan csak szellemileg 
létezett, talán P e t ő f i  óta. Most van utban az anyagi függetlenség 
felé. Kicsiben, itt Erdélyben, mintha nekünk is ez volna utunk, mely, 
mint minden ut, kőtöréssel kezdődik. 
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Erdély történelmi hangulatát 1916-tól Trianonig előadni szép he- 
gedüszóban — nem annyira történetirói, vagy nemzetgazdász-föladat, 
hanem költői portyázás még ma. Mécs László mondta egyszer önma- 
gáról, hogy T i n ó d i , meg B a l a s s a  sorsára emlékszik, amikor 
az utódállamok magyarjai előtt énekel. A gazdasági életünk alkotói 
vajjon tudják-e, hogy minden, akármelyik magyarlakta területen szer- 
zett darabka kenyér az összmagyarság előnye is? Mert Trianon táján, 
jaj, de nem tudta ezt senki közülünk, még azok sem tudták leginkább, 
akiknek tudniok kellett volna, hiszen övék volt a legnagyobb darab 
magyar kenyér! Regényes könnyelmüséggel — akadt elég, aki karrierért 
— engedtek a gyász sodrának és bénitották félreállásukkal a magyar 
munkábaállást, mivel — ugy mondták — hogy nem lehetnek szolgák 
ott, ahol azelőtt urak valának. Ez a gondolkodás hazugnak bizonyult, 
mert ur és szolga közt van még egy emberkategória: a lelkileg szabad 
polgár és müvelt munkás, aki nem parancs, hanem akármilyen munka 
minősége alapján érzi magát embernek. A nyersanyag fölötti rendel- 
kezés világában ez a lelki ember marad a magyarság megtartója, az 
erdélyi ujnemesség ősadója. 


1918-ban az összeomlás idején, szemünk láttára váltak el a vizek 
a szárazföldtől, főhercegek a dinasztiáktól, nemzetet választottak a mo- 
narchia hopponmaradt katonái és kiki odaállt, ahová szive huzta a pol- 
gárok és proletárok közül. Láttam Szücsöket, akik hirtelen Suciu-k 
lettek és láttam román nevüeket, akiknek odaát uj magyar nevéből 
alig lehetett már kihámozni az egykori eredetet. Apokaliptikus idők 
jele volt ez a dunamenti fészkelődés és a monarchiában megvetett és 
kikacagott Svejk-ből irodalmi és nemzeti hős lett, ha csak rövid időre 
is. Mert a mai, büszkévé vált cseh nemzeti szellemnek nem kell már 
a cseh Slemil, az ide-odarugott, háborus baka. Összeállnak immár min- 
denütt az együvétartozók és önérzettel állják egy-egy népfaj és népei- 
dosz hányatását. S ez az ember természete, a szenvedő fajták talán még 
jobban tömörülnek össze, mint a jószerencse közömbösei. De a kisebb- 
ségi jósors csak akkor kezdődik, amikor a dunai népek megteszik a 
következő lépést: ha mint földrajzi és történelmi egység több fajból tö- 
mörülnek össze érdekvédelemmé. Mint egy nagy dunamenti kisebbségi 
egység a nagyhatalmak közt. A többnyelvü hazák mind érdekvédelmek- 
ből keletkeztek a tülekedő nemzetek országutjain, mint Svájcban és 
ma a Dunamentén. Az ilyen helyeken aztán megszünik a jelentősége 
bármilyen Trianonnak. Mert együtt félünk a Versailles-októl... 


A gyulafehérvári határozatok. 
A) 


I Erdély. Bánát és Magyarország összes románjainak meghatalmazott 
képviselői 1918 november 18-ikán (december 1-én) nemzetgyülésbe gyülve 
Gyulafehérvárt, kimondják a románoknak s az általuk lakott területeknek 
egyesülését Romániával. A nemzetgyülés külön is kijelenti a román nemzet 
elidegenithetetlen jogát a Maros, Tisza és Duna között elterülő egész Bánátra. 


II. A nemzetgyülés az általános választói jog alapján választandó al- 
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kotmányozó gyülés összeüléséig ideiglenes autonómiát tart fenn e területek 
lakósai számára. 


III. Ezzel kapcsolatosan az uj román állam szervezésére a nemzetgyü- 
lés a következő alapelveket proklamálja: 


1.  Teljes nemzeti szabadság az együttlakó népek számára. Mindenik 
népnek joga van a maga neveléséhez és kormányzásához saját anyanyelvén, 
saját közigazgatással, saját kebeléből választott egyének által. A törvényho- 
zó testületekben és az ország kormányzásában való részvételre minden nép 
népességének számarányában nyer jogot. 


2.  Egyenlő jog és teljes felekezeti autonóm szabadság az állam összes 
felekezetei számára. 


3.  Tiszta demokratikus uralom föltétlen megvalósítása a közélet minden 
terén. Általános, közvetlen, egyenlő, titkos, községenkénti, proporcionális vá- 
lasztói jog mindkét nemü huszonegy évet betöltött személy számára, községi, 
megyei és törvényhozási képviselet választásánál. 


4.  Korlátlan sajtó, gyülekezési és egyesülési jog; minden emberi gondo- 
lat szabad terjesztése. 


5.  Radikális földbirtokreform. Az összes, különösen a nagy birtokok, 
össze fognak iratni. Ezen összeirás alapján, eltörülve a hitbizományokat és a 
szükség mértékében csökkentve a latifundiumokat, lehetővé teendő a föld- 
müvelőknek, hogy maguknak legalább is olyan nagyságu birtokot (szántót, 
legelőt, erdőt) szerezhessenek, amelyet családtagjaikkal együtt megmüvelhes- 
senek. Ennek az agrárpolitikának a vezérfonala egyfelől a szociális kiegyen- 
lités előmozditása, másfelől a termelés fokozása kell, hogy legyen. 


6.  Az ipari munkásságnak biztositandók azok a jogok, amelyek a leg- 
előrehaladottabb nyugati ipari államokban törvénybe vannak iktatva, 


IV. A nemzetgyülés kifejezi azt az óhaját, hogy a békekongresszus meg 
fogja valósítani a népek közösségét, oly formán, hogy jogosság és szabadság 
legyen biztosítva nagy és kis nemzetek számára egyaránt s jövőre ki legyen 
zárva a háboru, mint a nemzetközi viszonyok rendezését szolgáló eszköz. 


V. E gyülésen összesereglett románok üdvözletüket küldik bukovinai 
testvéreiknek, akik felszabadultak az osztrák—magyar monarchia járma alól 
s egyesültek a román anyaországgal. 


VI. A nemzetgyülés szeretettel és lelkesedéssel üdvözli az eddig az oszt- 
rák—magyar monarchia jármában élt nemzeteket és pedig: a csehszlovák, 
osztrák-német, jugoszláv, lengyel és rutén nemzetet és elhatározta, hogy ez az 
üdvözlet adassék az illető nemzetek tudtára. 


VII. A nemzetgyülés alázattal hajlik meg azoknak a hős románoknak 
az emléke előtt, akik a háboruban vérüket ontották eszményünk megvalósitá- 
sáért, halált halván a román nemzet szabadságáért és egységéért. 


VIII. A nemzetgyülés hálájának és csodálatának ad kifejezést a szövet- 
kezett hatalmakkal szemben, amelyek egy évtizedek óta háborura készülő el- 
lenség ellen folytatott nagyszerü és makacs küzdelmek árán, megmentették s 
civilizációt a barbarizmus körmei közül. 


IX. A nemzetgyülés elhatározta, hogy az erdélyi, bánáti és magyaror- 
szági románok ügyeinek további vezetésére egy nagy nemzeti tanácsot szer- 
vez, amely teljes jogosultsággal birand, hogy a román nemzetet képviselje. 


B) 
A Szövetséges és Társult Főhatalmak, valamint Románia között 1919 decem- 


ber 9-én Párisban kötött szerződés. 


Az Északamerikai Egyesült-Államok, a Brit Birodalom, Franciaország, 
Olaszország és Japán, mint a Szövetséges és Társult Főhatalmak egyrészről 
és Románia másrészről; 


tekintettel arra, hogy ama szerződések értelmében, amelyeket a Szö- 
vetséges és Társult Főhatalmak aláirásukkal elláttak, a Román Királyság 
nagy területi gyarapodáshoz jutott, illetve fog jutni: 
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tekintettel arra, hogy Románia saját akaratából a szabadság és az igaz- 
ság határozott biztositékait óhajtja megadni mind a régi Román Királyság 
minden lakójának, mind pedig az ujonnan hozzácsatolt területek lakóinak és 
pedig fajra, nyelvre, vagy vallásra való tekintet nélkül; 


közös megfontolás után megállapodtak abban, hogy jelen szerződést 
megkötik 


I. FEJEZET, 
1. cikk. 


Románia kötelezi magát, hogy a jelen fejezet 1—8 cikkeiben foglalt 
rendelkezéseket alaptörvényekül ismeri el; hogy semminemü törvény, rendelet 
vagy hivatalos intézkedés ezekkel a rendelkezésekkel nem lesz ellenmondás- 
ban vagy ellentétben s hogy ezekkel szemben semmiféle törvény, rendelet 
vagy hivatalos intézkedés nem lesz hatályos. 


2. cikk. 
A román kormány kötelezi magát, hogy az ország minden lakósának, 


születési, állampolgársági, nyelvi, faji vagy vallási különbség nélkül, az élet 
és szabadság teljes és tökéletes védelmét biztositja. 


3. cikk. 
Az alább emlitett szerződések különös rendelkezéseinek fenntartásával, 


Románia román állampolgároknak ismeri el jogérvényesen és mindennemü 
alakiság nélkül mindazokat a személyeket, akik a jelen szerződés életbelépé- 
sének idejében Románia részét alkotó bármely területen, ideértve az Ausztriá- 
val és Magyarországgal kötött békeszerződések által Romániához csatolt, va- 
lamint esetleg a jövőben hozzácsatolandó területeket, állandóan laknak, kivé- 
ve, ha az illető személyt ebben az időpontban más, mint az osztrák vagy 
magyar állampolgárság illeti meg. 


Mindazonáltal a 18 évesnél idősebb osztrák vagy magyar állampolgá- 
roknak joguk lesz, az emlitett Szerződésekben meghatározott feltételek mel- 
lett, minden más olyan állampolgárság javára optálni, amely számukra elér- 
hető. A férfi opciója maga után vonja a feleségét és a szülők opciója a 18 
évesnél fiatalabb gyermekeikét. 


Azok a személyek, akik a fennjelzett opciójogot gyakorolták, az ezt 
követő tizenkét hónapon belül kötelesek abba az államba átteni állandó la- 
kóhelyüket, amelyeknek állampolgárságát optálták. Joguk van azonban meg- 
tartani azokat az ingatlanokat, amelyeket román területen birtokolnak. Ma- 
gukkal vihetik bármi néven nevezendő ingó vagyonukat. E cimen semmine- 
mü kilépési dijjal nem terhelhetők. 


4. cikk. 


Románia román állampolgároknak ismeri el jogérvényesen és minden- 
nemü alakiság nélkül mindazokat az osztrák és magyar állampolgárságu 
személyeket, akik az Ausztriával és a Magyarországgal kötött békeszerződé- 
sek által Romániához csatolt vagy esetleg a jövőben hozzácsatolandó terüle- 
teken születtek állandóan ottlakó szülőktől, még abban az esetben is, ha ők 
maguk a jelen szerződés életbelépésének idejében nem laknak is ott állan- 
dóan. 


Mindazonáltal a jelen Szerződés életbelépését követő két éven belül ezek 
a személyek lakóhelyük országában az illetékes román hatóságok előtt kinyi- 
latkoztathatják, hogy a román állampolgárságról lemondanak s ilyenkor 
már nem lehet őket többé román állampolgároknak tekinteni. Ebből a szem- 
pontból a férj nyilatkozatát érvényesnek kell tekinteni a 18 évesnél fiata- 
labb gyermekekre nézve is. 


5. cikk. 
Románia kötelezi magát, hogy semmi akadályt sem gördit a Szövetsé- 


ges és Társult Hatalmak által Ausztriával vagy Magyarországgal kötött vagy 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


51 


kötendő Szerződésekben meghatározott s az érdekelteknek a román állampol- 
gárság megszerzését megengedő opciójog gyakorlása elé. 


6. cikk. 


A román területen való születés puszta tényével jogérvényesen megszer- 
zi a román állampolgárságot minden személy, akit születése alapján valamely 
más állampolgárság nem illet meg. 


7. cikk. 


Románia kötelezi magát, hogy román állampolgároknak ismeri el jogér- 
vényesen és mindennemü alakiság nélkül mindazokat a zsidókat, akik Romá- 
nia területén laknak és akiket valamely más állampolgárság nem illet meg. 


8. cikk. 
Minden román állampolgár, faji, nyelvi vagy vallási különbség nélkül a 


törvény előtt egyenlő és ugyazokat a polgári és politikai jogokat élvezi. 
Vallási, hitbeli vagy felekezeti különbség a polgári és politikai jogok 


élvezete, igy nevezetesen: nyilvános állások, hivatalok és méltóságok elnyeré- 
se vagy a különféle foglalkozások és iparok gyakorlása tekintetében egyet- 
len román állampolgárra sem lehet hátrányos. 


Egyetlen román állampolgár sem korlátozható bármely nyelv szabad 
használatában a magán- vagy üzleti forgalomban, a vallás, a sajtó utján 
történő vagy bármilyen közzététel terén, vagy a nyilvános gyüléseken. 


A román kormánynak a hivatalos nyelv megállapitására vonatkozó in- 
tézkedését nem érintve, a nem román nyelvü román állampolgárok nyelvük- 
nek a biróság előtt akár szóban, akár irásban való használata tekintetében 
méltányos könnyitésekben fognak részesülni. 


9. cikk. 


Azok a román állampolgárok, akik faji, vallási vagy nyelvi kisebbsé- 
gekhez tartoznak, jogilag és ténylegesen ugyanazt a bánásmódot és ugyanazo- 
kat a biztositékokat élvezik, mint a többi román állampolgárok. Nevezetesen, 
joguk van saját költségükön jótékonysági, vallási vagy szociális intézménye- 
ket, iskolákat és más nevelőintézeteket létesiteni, igazgatni és azokra felügyel- 
ni, azzal a joggal, hogy azokban saját nyelvüket szabadon használhatják és 
vallásukat szabadon gyakorolhatják. 


10. cikk. 
Olyan városokban és kerületekben ahol nem román nyelvü román ál- 


lampolgárok jelentékeny arányban laknak, a román kormány a közoktatás te- 
rén megfelelő könnyitéseket fog engedélyezni avégből, hogy ilyen román ál- 
lampolgárok gyermekeit az elemi iskolákban saját nyelvükön tanitsák. Ez a 
rendelkezés nem akadályozza a román kormányt abban, hogy a román nyelv 
oktatását az emlitett iskolákban kötelezővé tegye. 


Azokban a városokban és kerületekben, ahol jelentékeny arányban lak- 
nak faji, vallási vagy nyelvi kisebbségekhez tartozó román állampolgárok, 
ezeknek a kisebbségeknek méltányos részt kell biztositani mindazoknak az 
összegeknek az élvezetéből és felhasználásából, amelyek a közvagyon terhére 
állami községi vagy más költségvetésekben nevelési, vallási vagy jótékony 
célra fordittatnak. 


11. cikk. 
Románia hozzájárul ahoz, hogy az erdélyi székely és szász közületek- 


nek a román állam ellenőrzése mellett vallási és tanügyi kérdésekben helyi 
önkormányzatot engedélyezzen. 


12. cikk. 
Románia hozzájárul ahoz, hogy amennyiben az előző cikkek rendelke- 


zései oly személyeket érintenek, akik faji, vallási vagy nyelvi kisebbségek- 
hez tartoznak, ezek a rendelkezések nemzetközi érdekü kötelezettségek és a 
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Nemzetek Szövetségének védelme alatt fognak állani. Ezek a rendelkezések a 
Nemzetek Szövetsége Tanácsa többségének hozzájárulása nélkül nem változ- 
tathatók meg. Az Északamerikai Egyesült-Államok, a Brit Birodalom, Fran- 
ciaország, Olaszország és Japán kötelezik magukat, hogy nem tagadják meg 
hozzájárulásukat az emlitett cikkeknek egyetlen olyan módositásától sem, a 
melyet a Nemzetek Szövetsége Tanácsának többsége megfelelő formában elfo- 
gadott. 


Románia hozzájárul ahoz, hogy a Nemzetek Szövetségének Tanácsa 
minden egyes tagjának meg legyen a joga, hogy a Tanács figyelmét e köte- 
lezettség valamelyikének megsértésére vagy megsértésének veszélyére felhivja 
és hogy a Tanács oly módon járhasson el és olyan utasitásokat adhasson, a 
melyek az adott esetben alkalmasoknak és hathatósaknak mutakoznak. 


Románia ezenkivül hozzájárul ahoz, hogy abban az esetben, ha ezekre 
a cikkekre vonatkozó jogi vagy ténykérdésekről a román kormány és vala- 
mely Szövetséges és Társult Főhatalom, vagy bármely más oly hatalom között 
merülne fel véleménykülönbség, amely hatalom a Nemzetek Szövetsége Taná- 
csának tagja, ez a véleménykülönbség a Nemzetek Szövetségéről szóló Egyes- 
ségokmány 14. cikke értelmében nemzetközi vitának tekintendő Románia 
hozzájárul ahoz, hogy minden olynemü vitás kérdés, ha a másik fél kéri, a 
Nemzetközi Állandó Biróság elé terjesztessék. Az Állandó Biróság döntése ellen 
fellebbezésnek nincs helye s a határozat ugyanolyan erejü és érvényü, mint 
az Egyezségokmány 13. cikke értelmében hozott határozat. 





