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AZ ERDÉLYI SZÓRVÁNYKÉRDÉS. 

– 80 mezőségi falu adatai alapján. – 
Irták: Ifj. Bartha Antal és Decsi Sándor. 

1938. április 4. 
 

Szórványnak nevezzük fajtestvéreinknek olyan 
kisebb-nagyobb közösségét, települését, mely idegen faju né- 
pek közt, vagy a magyar nyelvterület romániai szigeteinek kö- 
zéppontjain kivül létesült; illetve a történet folyamán el- 
pusztult magyar területen maradt fenn. A szórvány fogalmában 
a közösségi életnek, a településnek a szétszórtsága is benne 
van, de benne van főként az a vonás, hogy a szórvány fogal- 
mával jelölt közösségek kis számuknál és szervezetlenségük- 
nél fogva nem élnek benne szervesen a magyar közösségben. A 
szórványok tagjai nem a népközösség fókuszai iránt rendeződ- 
nek el, mint valami mágnesen erővonalon, hanem azokon kivül 
élnek és igy a nemzet épitő munkájában semmi részt nem vesz- 
nek. Virtuális lélekszám, rendezetlen tömeg a népközösség 
testében s néha azonkivül, amelynek szerves kapcsolatai a 
nemzettesttel nem lévén, egyrészt ugy szerepelnek mint sulyos 
tehertétel, másrészt a kárunkra történő állandó beolvadás mi- 
att ugy tekinthetők, mint csatornák, amelyeken évről-évre a 
faj ezrei folynak és ömlenek bele egy idegen faj élete- 
rős folyamába. Ez utóbbi csoportba főként azok a regáti gyár 
és ipartelepek tartoznak, ahová az uralomváltozás óta népünk 
tizezreinek állandó bevándorlása történik a csatolt terüle- 
tek minden részéről. 
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Maga a „szórvány” kifejezés eredetileg egy- 
házi ill. egyházjogi eredetü. A magyar ref. egyház törvény- 
könyve pl. igy határozza meg a szórvány fogalmát: „Szórvá- 
nyok” olyan polgári közösségek, népesebb puszták, tanyák, 
amelyekben a hivek csekély száma miatt fiókegyház nem ala- 
kulhat. 

/A fiókegyháznak u.i. bizonyos tekintetben 
saját közösségi élete, önkormányzata van./ Az erdélyi saj- 
tó és közvélemény az egyházaktól vette át ezt a kifejezést 
részint, mert a szétszórt magyar települések gondozását ez- 
időszerint szinte kizárólag a négy recepta religió végzi 
hitvallásos alapon, részint mert a református egyház tette 
az asszimilációt erőteljesen kérdésessé néhány évvel eze- 
lőtt, részint mert a szórvány kifejezés nemcsak egyházi, 
hanem faji szempontból is eléggé fedi a magukra hagyott, 
idegen faj közösségébe ékelődött, gondozatlan, magyar tele- 
pülések v. egyesek fogalmát. Ezért használjuk dolgozatunk- 
ban mi is ezt a kifejezést. 

 
A szórványok keletkezése és tipusai. 
 
Két módon keletkezik szórvány. Az egyik az, 

amikor egy vagy több magyar család telepedik meg idegen nyel- 
vü területen mint napszámos, munkás, iparos, földmüves, hiva- 
talnok. A másik mód az, amikor egy történeti magyar település 
/falu, város, vidék,/ annyira elnéptelenedik, hogy szerveze- 
tei, intézményei meggyöngülnek, vagy megszünnek, s igy az 
ilyen közösség többé nem képes müveltségünk életében számot- 
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tevő szerepet vinni; később nyelvével együtt faji öntudatát is 
elvesziti s megindul a beolvadás utján. Mint jelenség, mindket- 
tő egészen természetes és megmagyarázható. Persze, akik a szór- 
ványosodást s általában a beolvadást csak kivülről, felületesen 
szemlélik, vagy vizsgálják, azok természetellenesnek tartják a 
szórványképződésnek ezt a második módját, de akik a jelenség 
történeti gyökereivel is számolnak, továbbá egy adott időpontban 
nagyobb területen vizsgálják, törvényszerüségeket kénytelenek 
elismerni. A népközösség életében u.i. nincsenek véletlenek 
csak törvényszerüségek. Egyszerüen arról van szó, hogy egy nép- 
közösség fogalmának bizonyos tartalmi jegyei vannak, mint ami- 
lyen: anyanyelv, szerves anyagi, szellemi és lelki müveltség, 
faji öntudat és nemzeti hivatástudat. Miután a mi szórványaink 
e tartalmi jegyekkel nem rendelkeznek, természetszerüen beleol- 
vadnak abba a másfaju népközösségbe, amelynek és müveltségterü- 
letén élnek. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy akik ezt a 
beolvadást kivülről látják, azt gondolják, hogy minden szórvány- 
nak szükségképpen el kell nemzetietlenednie. Ezt annyiban elis- 
merjük, amennyiben mi is látjuk, hogy szórványaink jelenleg leg- 
nagyobb részben a beolvadás folyamatában vannak. /de nem mind- 
egyik szórványunk ilyen, mert életerős magyar telepek is vannak./ 
Az asszimiláció nem olyan szükségképpeniség, amelyen változtat- 
ni ne lehetne. 

A szórvány fogalmában nemcsak az esetleges 
beolvadás foglaltatik, hanem az erős lélekszámu, nagy magyar 
telepek, közösségek létrejövetele is. Azonban az is érthető, 
ha lemondással tekintünk a szórványokra, mert akkor sürü honfi- 
ui könnyek között kijelenthetjük, hogy szórványaink menthetetlenek 
és igy a sóhajtásokon kivül: /„Pusztulunk, veszünk” stb./ nem is 
teszünk érettük semmit, mert hát ugyis hiábavaló minden fáradozás. 
Mi azonban ugy látjuk, hogy a szórványkérdés megoldható és a be- 
olvadás megállitható. Jelen tanulmányunkban éppen ezt akarjuk 
bizonyitani, mert nem az a célunk, hogy a kérdés nehézségeit 
pusztán megmagyarázzuk, hanem rá akarunk mutatni a megoldás le- 
hetőségére és módozataira is. 

A szórványképződés tehát két irányu: egy- 
részt beköltözés, betelepedés által, másrészt valamely nagyobb 
település elpusztulása által keletkeznek szórványok. Az elsők- 
höz tartoznak azok a szórványok, amelyek a bányák, ipartelepek, 
fürdők, gyárak vidékén, vagy nagyvárosok perifériáján keletkez- 
nek. Keletkezhetik szórvány birtokvásárlás utján is, amikor egy- 
egy nagyobb birtokot néhány kisgazda magyar család megvásárol. 
A községek határában elszórtan élő tanyások is szórványt alkot- 
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hatnak. A magyar uralom alatt az állam is hozott létre 
szórványokat, amikor nemzetiségü helyekre magyar tisztvise- 
lőket nevezett ki. Végül házasság utján is jöhetnek létre ki- 
sebb szórványok. A második kialakulási formának a községek, 
vagy városok magyarsága elnéptelenedésének, elpusztulásának 
is rengeteg esetét ismerjük. Létrejövetelüknek legfőbb oka- 
it a mult századok háborus mozgalmaiban s az ezek nyomán be- 
következett erkölcsi, gazdasági leromlásban, különböző ele- 
mi csapásokban, a vármegyei, jobbágy magyarság leszoritott 
állapotában, a románság nagyarányu bevándorlásában és elsza- 
porodásában, a magyarságnak, a török, -német harcok okozta 
fáradtságában s végül faji ön és hivatástudatának megcsökke- 
nésében látjuk. 

A szórványosodásnak mint előttünk lefolyó 
jelenségnek, tehát egész sereg történeti oka van s a jelenség 
végét, befejező részét: az asszimilálódást /beolvadást/ ugy 
tekinthetjük, mint bizonyos erővonalak eredőjét. 

 
Az asszimiláció /beolvadás/. 
 
Megkiséreljük vázolni az asszimiláci- 

ót, mert csak ennek megértésével tudunk rámutatni a szórvány- 
kérdés megoldására. A beolvadás az erdélyi magyarságra néz- 
ve nemzeti betegség, mert általa életereje gyöngül. Ezt ed- 
dig is mondták, de magát a betegséget a maga folyamatában 
nem vizsgálták meg. Egyes kérdéseit emelték ki és próbálták 
megszüntetni. A háboru előtt röpiratokat és könyveket irtak 
a románság birtokvásárlásairól és a magyarságnak emiatti tér- 
veszteségéről. /Gr.Bethlen István/ s a gazdasági nyomoruságon 
igyekeztek segiteni, majd a nemzetiségi területek magyar ál- 
lami iskoláival próbálták ellensulyozni a kulturánkból kie- 
sett magyarokra gyakorolt román hatást, de rendszeres és szer- 
ves gyógyitás nem történt. Ezt mondja dr. Szathmáry Lajos is. 
„A boldog békeévekben sem volt nagyvonalu szórványmunka. Egy- 
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két egyesület tüzte ki programjába, tevékenykedett is, de 
országosan megszervezett mentőmunka nem volt.” /Dr. Szath- 
máry Lajos: Hozzászólás az erdélyi magyar szórványügyhöz./ 
Nem is történhetett addig, mig a beolvadás okait alaposan 
nem tisztáztuk. 

A beolvadás régóta izgatja a magyar kedé- 
lyeket. Kossuth Lajos is foglalkozott vele s Hermann Ottó- 
hoz intézett levelében meg is mondta errevonatkozó nézetét: 
„Az erdélyi magyarság eloláhosodása oly tünemény, mely za- 
varba hozza fogalmainkat a népélet psychologiája s fajtánk 
nemzeti jelleme felől... A kutforrás az, hogy a magyarság 
ott nem bir faji önérzettel. Én abban az eloláhosodásban 
organikus betegséget látok. Beteg a szive annak a népnek.” 
Ezek a Kossuthra nagyon jellemző szavak azt mutatják, hogy 
ő nem értette a beolvadást. Ö a faji öntudat, nemzeti maga- 
sabbrendüség tudatának a hiányában látta a románosodás okát. 
A magyar sziv betegségében kereste a hibát, noha kifejezte, 
hogy az elrománosodás szervi betegség. Meg kell jegyeznünk, 
hogy az embernek és a közösségeknek nemcsak szivük, hanem 
ugyanolyan mértékben emésztő gyomruk és gondolkozó agyuk 
is van. 

Mit jelent ez a követelmény: magyarnak len- 
ni? Jelenti a népközösségünkben való gazdasági, szellemi és 
lelki téren való szerves bennelételt. Azaz: jelenti a teljes 
értelemben vett magyar müveltséget. Kicsoda a magyar? Nem 
az aki magyar vérü és magyar szülőktől származott, nem is 
az akinek büszke öntudattól dagad a keble, az sem aki magya- 
rul beszél, hanem aki birtokolja a teljes magyar müveltséget. 

Most tehát azt kell kérdeznünk, hogy ezek 
az asszimilálódó magyarok benne élnek-e valóságosan, szerve- 
zetten a magyar népi müveltségben, vannak e gazdasági, müve- 
lődési és lelki életet szolgáló intézményeik, amelyekben a 
közösségi tevékenységek lefolynak? Van e müvelt, odaadó ve- 
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zetőségük, aki ezeket a tevékenységeket irányitja? Minden 
felvetett kérdésre nem-mel kell felelnünk. Megvizsgáltuk 
a mezőségi szórványterület egy jó részét s a felvetett 
kérdésekre ezeket a válaszokat nyertük: 

A beolvadó magyaroknak nincs olyanszerü 
népi müveltségük, mint amilyen van pl. a kalotaszegi vagy 
székelyföldi magyaroknak. Egy részük magyarul is beszél 
ugyan, de a nyelv nem határozza meg döntőleg a nemzetisé- 
get, hiszen ezen a területen minden magyar kétnyelvü és a 
szórványbeliek ma már románul jobban tudnak mint anyanyel- 
vükön. Magyar népköltészetük, szokásaik, sajátos épités- 
módjuk és elkülönült közösségi alkalmaik /tánc, fonó, kalá- 
ka/ nincsenek. Egész folklorejuk azonos a románságéval, 
ami végeredményben etnografiai szempontból érthető is. 
Ilyen természetü szükségleteiket a román népi müveltségben 
és közösségi kereteiben elégitik ki. 

Gazdasági szervezettségük egyáltalán 
nincs, hiszen gazdakörök csak a nagyobb mezőségi falvakban 
vannak s  szegénységük miatt gazdaságilag a románságra van- 
nak utalva. Gazdasági müveltségük, szaktudásuk pedig éppen 
olyan kezdetleges, mint a többséget alkotó románságé. 

Szellemi müveltség tekintetében is csehül 
állanak. Könyvtáraik, iskoláik, olvasóköreik, nincsenek, ha- 
nem ezen a téren is a románságra támaszkodnak. Az a néhány 
ujság, amit ingyen küldenek ki nekik a mi részünkről s amit 
némelyek talán el is olvasnak, igazán nem pótolhatja az eb- 
beli hiányt. 

A lelki müveltség megadása és a törté- 
nelmi magyar felekezetekben való megtartásuk az egyházak fel- 
adata volna. Aránylag ezen a téren elégithetik ki szükségle- 
tüket leginkább, mert legalább papiron odatartoznak valame- 
lyik anyaegyházhoz és ugyszólván az egyházra bizatott egész 
gondozásuk. De hogy az egyház a lelki gondozást is milyen 
kevéssé végzi és a szórványkérdésnek ez a részlete is meny- 
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nyire tisztázatlan, megoldatlan, errenézve elég ha utalunk 
a ref. lelkészek errevonatkozó dolgozatairam amelyek su- 
lyos vádakat tartalmaznak az egyház egyeteme ellen. 

A vezetőség pedig egyrészt kisszámu, más- 
részt tunya, müveletlen, lelkiismeretlen, vagy ha nem az, 
szegény és egyedül áll. 

Ime ezek után nem fogunk csodálkozni azon, 
hogy a legutolsó stádiumba jutott szórványbeliek megállit- 
hatatlanul áttérnek. Ha lelkiismeretük szerint akarnak va- 
lamelyik nemzetiséghez tartozni, ezek után csak románok le- 
hetnek. Hangsulyozzuk, hogy de facto már az áttérés előtt 
is azok voltak. 

Ha vizsgáljuk az asszimilációt, akkor nem 
fogjuk csóválni a fejünket s nem kérdezzük: mi van ezek- 
nek a szegény szórványbelieknek a faji öntudatával, a szi- 
vével? A fentebbiek után egészen természetes, hogy nincs, 
mert nem is lehet nemzeti öntudatuk, hiszen ez nem valami 
önmagában álló puszta érzés, hanem a nemzeti müveltségből, 
természetes módon következő magatartás. 

Hangsulyoznunk kell a népit, mert a Mezőségen 
szinte érintetlenül meg van a népi müveltség és döntő je- 
lentősége van a nemzeti hovatartozás kérdésében, a románság 
pedig – megfigyelésünk szerint – éppen ezzel az erős népi 
müveltséggel tudja magához hasonlitani a szórványbelieket. 

Ilyen értelemben nyugodtan mondhatjuk, hogy 
a beolvadás a nemzettestből távollévő diaspóráknak a termé- 
szeri törvénye. /Juhász I.: Hogyan tekintsük a román naci- 
onalizmust? Kézirat.:/ Természetes jelenség, de nem szük- 
ségképpeni a beolvadás, mert amint a magyar lakosságu terüle- 
teken találunk olyan román településeket, amelyek századok 
alatt sem olvadtak belénk, ugyanigy vannak a románok között 
élő magyar települések között is olyan szórványok, amelyek 
erősek és életképesek. Igy tehát nem a magyar faj életképte- 
lenségében van a hiba, hanem részint a szórványbeli magyar- 
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ságra nézve rossz adottságokban: főként pedig a nagy össze- 
függő tömegekben élő magyarság felelősségnélküli, öntudat- 
lan és komoly áldozatokra nem képes magatartásában. S mint- 
hogy a jelenséget s ennek tényezőit nem szokták komolyan vizs- 
gálni, érthető, hogy általában fajtánk életképtelenségében, 
megöregedésében keresik az okot, de ezeknek határozottan 
mondjuk, hogy vélekedésük nem egyéb ostoba babonánál. Az bi- 
zonyos, hogy éppen az általunk vizsgált területen a jobbágy- 
ság miatt kevésbbé képesek önálló cselekvésekre, még nagyobb 
tömegü közösségeink is, de próbálták-e a nevelő osztály tag- 
jai céltudatosan, tervszerüen és évtizedekre kidolgozott ne- 
velő munkával magasabb szinvonalra emelni őket? Ha ez meg 
történt volna, akkor nemzeti közösségünk nem állana azon a 
fokon, amelyen áll. 

Ha az asszimilációról azt mondjuk, hogy 
az főként a müveltség kérdése, egy kérdést még tisztáznunk 
kell. A közvéleméy ugyanis azt hirdeti, hogy az alacsonyabb 
müveltségü fajok olvasztják magukba a magasabb müveltségüe- 
ket. Szathmáry Lajos is ezen a nézeten van, amikor azt mond- 
ja, hogy a „haladottabb kulturáju nép nem annyira konzerva- 
tiv, nagyobb az alkalmazkodó képessége s inkább alkalmazko- 
dik az alacsonyabb kulturáju néphez, mint forditva.” /Szath- 
máry: i.m. 324 l./ Ha ez igy volna, kételkednünk kellene a 
müveltség népeket megtartó és felemelő erejében s követke- 
zéskép a vegyes területeken lakó magyarokat még mélyebbre 
kellene sülyeszteni, hogy magyarok maradjanak. Az asszimilá- 
ciónak ez a magyarázata a „kulturfölény” babonájából ered. Meg 
kell vizsgálni először a beolvadók müveltségi viszonyait és 
összehasonlitani a románságéival. Ha azt tapasztaljuk, hogy 
valóban magasabb müveltsége van a szórványbeli magyaroknak, 
akkor igazat adunk ezeknek az embereknek. Mi pedig éppen eb- 
ből a szempontból vizsgáltuk meg adatainkat és egészen más 
megállapitásra jutottunk, arra t.i. hogy beolvadó népünknek 
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a Mezőségen ugyan az a müveltségi szinvonala, mint a ro- 
mánságnak, sőt gyakran nem is beszélhetünk külön magyar 
müveltségről. 

Mi éppen az ellenkező tételt állitjuk fel: 
csakis a szervezett, erős és magasabbrendü müveltséggel 
rendelkező népek hódithatnak, asszimilálhatnak. ill. ha 
kisszámuak ami a mi esetünk, – maradhatnak meg. Állitá- 
sunk igazolására megállapitjuk, hogy a Közép Erdélyben 
nem asszimilálódó összes magyar települések /Tóvidék a 
nagysajói ref. egyházmegye erős gyülekezetei/ egytől- 
egyig mind szervezettebb és magasabb müveltséggel ren- 
delkeznek, mint a környező román falvak. Innen van az 
erejük és öntudatuk. Megemlitjük továbbá, hogy Szekfü 
Gyula, aki a Magyar Történet V. kötetében alaposan meg- 
vizsgálja az asszimiláció kérdését, szintén megerősiti 
állitásunkat. Ö a török pusztitások utáni magyar beolva- 
dást vizsgálja s azt mondja, hogy azért volt képes any- 
nyi idegen faju néptöredéket a magyarság a török hóditás 
után magába olvasztani, mert magasabb müveltsége volt. 
/Szekfü Gy. Magyar Történet, V. 105 lap./ A többségben 
lévő népfaj, ha müveltsége felett álló kisebbséggel volt 
dolga, csak erőszakkal közelithetett ehhez, bár nemze- 
tiségileg bizonyára nem volt célja a kisebbség megsemmi- 
sitése /a moldvai csángók beolvasztásáról van szó/ ha 
sikerült azt szigoru politikai és gazdasági eszközök al- 
kalmazásával a saját szinvonalára lehuzni, ezzel már az 
illető kisebbség nemzetiségileg is asszimilálódott hozzá. 
Hasonló eredménnyel járt olyan országban, ahol a több- 
ség a kisebbségi népfajoknál magasabb kulturát alakitott 
ki magának, ezknek az ő alacsonyabb kulturájukról való 
felemelése. Jóformán ez az egyetlen eszköz, amelynek se- 
gitségével a magyarság az ő borzasztó vérveszteségét némi- 
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képpen kipótolhatta ebben a korszakban is, természetesen 
öntudatlanul és akaratlanul, a népek egymásközti viszo- 
nyaiban maguktól ható erők dinamikájának szabad érvénye- 
sülésével. /Szekfü Gy. i.m V. 107 l./ Ha pedig beolvaszta- 
ni csak magasabb müveltséggel lehet, akkor egy kis nép is 
csak magasabb müveltséggel őrizheti meg nemzetiségét. 

De számitásba kell vennünk a szórványterü- 
leten még egy fontos tényezőt: a szervezett közösséget, a 
számbavehető lélekszámot. A müveltség létrehozásához és 
fenntartásához közösség szükséges és ehhez népesség kell. 
Magyar müveltséghez pedig magyar népesség. És ez az ami a 
szórványokban a legtöbbször hiányzik, ugyannyira, hogy csak 
magyar lelkekről, legfeljebb társaságokról beszélhetünk, de 
közösségről nem. Ez a magyarázata annak, hogy ahol kisebb 
egybeforrott közösségek vannak is, a románság a maga sokszo- 
rosan nagyobb tömegével hatálytalanitja a müveltség nemzeti- 
séget megtartó voltáról szóló törvényt. Nem is azért fej- 
tettük ki tételeinket, mintha az utolsó stádiumban lévő szór- 
ványokon segiteni lehetne, hanem azért mert az asszimiláció 
okait, vonásait legélesebben ezen a fokon lehet megvizsgálni 
és mert szökséges tisztán látni ezt a jelenséget, azért, hogy 
a szórványterületen levő I. és II. csoportba sorolt közössé- 
geken segiteni tudjunk. 

 
A szórványosodás történelmi gyökerei. 
 
Az eddigiekben rámutattunk arra, hogy a 

szórványosodás nem a magyar faj elerőtlenedéséből, életkép- 
telenségéből folyik, hanem egy történelmi folyamat eredmé- 
nye. Merjük állitani, hogy ha a ma legerősebbnek és legfel- 
sőbbrendünek proklamált germán faj olyan hatások, olyan kö- 
rülmények között élt volna, mint az erdélyi magyarság, akkor 
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házhoz tartozik, a regáti kérdést pedig szintén a ref. 
egyház tette komoly kérdéssé, hiszen a kat. egyház noha 
lélekszámra sokkal több magyar hive él a kárpátokon tul – 
megtartásuk érdekében egyetlen lépést sem tesz, sőt pap- 
jai nemcsak a csángóknak, hanem a bevándolrolt magyarok- 
nak is, Bukarest kivételével, mindenütt prédikálnak s 
gyermekeiket is románul tanitják vallásra. Meg kell je- 
gyeznünk, hogy ezt az egyetlen magyar egyházat a buka- 
resti magyar követség tartja fenn. Az unitáriusoknak és 
magyar evangélikusoknak pedig csak egy egy egyházuk van, 
Bukarestben s különben lélekszámuk sem arra rendelte ő- 
ket, hogy ebben az egyetemes magyar kérdésben előljárja- 
nak. A reformátusokat már az is a kérdés előbbvitelére 
predeponálta, hogy az egyházuk népegyház ami magyar szem- 
pontból hatalmas előnyt jelent nekik a katholikusokkal 
szemben. 

A felsorolt tények a mozgalom kis állomá- 
sai önmagukban igazán nem nagy dolgok, de Erdély sohasem 
volt a nagy lehetőségek hazája. Itt ahol Voltaire szavai- 
val élve, jobb kezében fegyvert tartva szánt a szántóvető 
ember, a mozgalmat kis intézmények jelölték, s ezért a 
mi viszonyaink között egy papilak felépitése nagy jelentő- 
ségü lett. Itt a magas Kárpátok medencéjében, minden ol- 
dalról körülvéve, a munka mellett állandóan védekezni is 
kellett és kell ma is megszázszorozott erővel, ezért ma még 
kevésbbé lehet Erdélyt a lehetőségek hazájának tekinteni. 
Ilyen erdélyi szemmel kell a kivülállónak a szórványmoz- 
galmat is nézni. 

Közben az egyházi ujságok, lelkészi érte- 
kezletek, egyházi szövetségek állandóan napirenden tartják 
a kérdést, noha a maga teljességében, szélességében még min- 
dég nem ismeri senki. Ekkor történik meg a szórványmozgalom 
második nagy lépése. A Kolozsvári Kiállitó Szó cimü Tavaszy 
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Sándor dr. szerkesztésében megjelenő szinvonalas egyház- 
társadalmi folyóirat 1935-ben kiadott egy könyvet Szórvá- 
nyainkról cimen. Természetesen csak a református egyház 
szórványairól ad benne tájékoztatást. Jelentőségét és 
célját a könyv előszava fejezi ki a legjobban: „könyvünk 
nem meriti ki a kérdés egészét; ennek oka abban rejlik, 
hogy ez a könyv, az első nagyobbszabásu kisérlet a ro- 
mániai /ref./ egyház szórványaiban mutatkozó kérdések 
felvázolására. Nincsenek adatok a kezünkben arra, hogy 
egész egyházkerületünk szórványkérdését rendszeresen 
elő tudjuk tárni. Igy az erdélyi szórványokat illető 
összesitő képet nem is kiséreltük megalkotni, csupán a 
legfontosabb négy szórványterületről, /Hunyad vm. Király- 
hágó melléke, Mezőség, O-Királyság/ adunk egy egy monog- 
ráfiát.” A könyv célja az ébresztés. Az irók valóban 
derekas munkát végeztek, úttörők a maguk területén. 

Ez az öt idevágó tanulmányt tartalmazó, 
összesen 148 oldalas könyv a romániai szórványkérdés kó- 
dexe és forrása lett és az is mindmáig, amelyből minden- 
ki merit, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik. Ezt használ- 
ják fel például egy szórványszeminárium tagjai is az 
1935-36-ik iskolai évben, és ezt használta Szathmáry 
Lajos is az Orsz. Magyar Párt Kisebbségi Szakosztálya 
felkérésére tartott előadásában. De a Szórványaink-tól 
Szathmáry előadásáig hosszu utja van a szórványkérdés- 
nek, mert az utóbbi már az egyházi megmozdulásból indult, 
azzal párhuzamosan haladó, egyetemesebb jellegü magyar 
mozgalom eredménye. Először tehát röviden ezt kell át- 
tekintenünk. 

A nem egyházi szórványmozgalom meginditó- 
ja, egykor maga is szórvány-pap, Nyirő József. 
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Nyirő Földes Károly füzetének adatait novel- 

lisztikusan feldolgozva, a Keleti Ujság 1934 december 23- 
i számában Papbeiktatás cimen nagyhatásu és megrázó elbe- 
szélést irt. /Keleti Ujság, XVII. évf. 296 sz. 19-21 l./ 
Földes naplójának azt a részletét dolgozza fel, amikor ez 
megérkezik Mezőujlakra az elrománosodott faluba, majd is- 
tentiszteletet akar tartani meg urvacsorát osztani, de 
minthogy hivei a román templomba mennek, a papi földből 
kifordult régi magyarok csontjainak tart prédikációt és 
oszt urvacsorát. 

A novellának nem várt hatása volt: felrázta 
a közömbös erdélyi kedélyeket, de ugyanakkor Nyirő egymás- 
után kapta a szemrehányásokat. Olyan borzasztó dolgokat 
ir, hogy az ujság olvasói nem akarták elhinni. Azt minden- 
ki tudta, hogy a nemzetiségi vidékeken kárunkra történő elromá- 
nosodás folyik, de hogy az egész falu magyarsága elpusztul- 
jon, ez számukra az iró romantikus képzeletének tetszett. 
A liberális korszakban 30 millió magyarról ábrándozott a 
magyar közvélemény s ennek az ábrándozásnak következtében 
nem akarta elhinni, hogy néhány szórványon folyton folyik 
a nemzet vére. Nyirő a kérdés megvilágitására a Keleti Uj- 
ságban ujabb cikket irt, /Keleti Ujság, XVIII.évf. 11 sz. 
6-7 l./ amelyben novellájának forrását, Földes Károly is- 
mertetett füzetét közli, s a szórványok iránti érdeklődés- 
re és komoly segitésre hivja fel az alvó magyar társadalom 
figyelmét. Cikkét azzal kezdi, hogy soha jobban nem örült 
még semminek sem az utóbbi időben, mint a karácsonyi no- 
vellájával kapcsolatos kifogásoknak. „Végre sikerült a ma- 
gunk életének valóságával megrázni a magyar társadalmat, 
figyelmét reáirányitani ezekre a sulyos dolgokra és ezek- 
kel is siettetni öntudatra ébredését. Ez is volt a szándé- 
kom” Megállapitja, hogy novellájában való dolgokat hasz- 
nált fel, majd ezt irja: „Ennek a megállapitását... ujabb 
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alkalomnak tartom, hogy még egyszer pusztuló magyarságunk 
megrenditő helyzetére a letagadhatatlan tények és valóságok 
szempontjából mutassak rá” /Cikkének befejezésével erélyes 
felhivást intéz az erdélyi magyarsághoz, amelyet szószerint 
közlünk, mert egész nemzettestünk vezető osztályának bün- 
bánó önvallomását véljük kicsendülni belőle.” „A szórványok- 
ban lévő magyarságra, egyéb nagy bajaink mellett kevés gon- 
dot forditottunk, pedig ők egyik legnagyobb problémánk. Az 
egy tömegben lévő magyarok nagy részének sejtelme sem igen 
van arról az életről és küzdelemről, amelyet fennmaradásuk 
érdekében a románság hatalmas tömegeibe beékelve folytat- 
nak. Különös, sajátos világ ez, melyet szerető gondjainkba 
kellene vennünk. Sajnos, még ott tartunk csak, hogy előbb 
fel kell fedeznünk őket.... Ez a világ a temetővé változott 
történelmünk, melyet régi nagy bünök és mulasztások döntöttek 
pusztulásba. Meg kell rázni értük a magyarság lelkiismere- 
tét és fel kell rája hivnunk ugy a magyarság mint egyházaink 
vezetőségének figyelmét és mindent meg kell tennünk, a mi 
árva, magukra hagyatott, szétszórt, örvénybe vergődő, szeren- 
csétlen magyar testvéreinkért.” 

Harmadik cikkében tovább viszi a szórványok 
iránti egyetemes felelősség gondolatát és gyors, azonnali támo- 
gatást követel. Megemliti, hogy egy kézdivásárhelyi magyar 
bank igazgatója 1000 lejt juttatott Földes Károly mezőujla- 
ki lelkésznek. Cikkét azzal fejezi be, hogy „a történelem 
itél és nem tréfál”! Legalább nyujtsuk be a kegyelmi kér- 
vényt, amig nem késő.” Nyirő az erdélyi magyarság kataszt- 
rófájának nevezi a szórványkérdést. /Keleti Ujság, XVIII.. 
évf. 23 sz. 5-6 l./ 

Nyirő cikkeivel egyidőben Csáki János 
mezőszengyeli ref. lelkész is megjelentet egy cikket az el- 
lenzékben, Nyirőhöz intézve s ebben lefesti rettenetes anya- 
gi helyzetét. A többi napilapok is felhasználják a kérdés 
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iránti érdeklődést és minden terv nélkül, de felelősség- 
érzettel adnak hirt a szórványbeli hivek és papok nyomoru- 
ságáról, elhagyatottságáról. Megszólaltatják a szórványpa- 
pokat is, akiknek személyes beszámolói lenyügöző és átütő 
erővel hatnak. A kérdés az erdélyi magyar vezető réteg ér- 
deklődésének középpontjában áll, de egyelőre egészen álta- 
lánosságban irnak róla. 

A közvélemény szervezett irányitását 
a Keleti Ujság vállalja, mely 1935 febr. 17-i számában a 
szórványok érdekében, a szórványbeliek kulturális nevelé- 
se és segitésére gyüjtésre tesz felhivást. Nagy ügyek tár- 
gyalásánál szokásos politikus hangon hiv fel adakozásra 
minden magyart. Hangoztatja az áldozathozatal nemzeti je- 
lentőségét és kötelező voltát. Hangsulyozza, hogy nem csak 
egyszerü anyagi áldozatról van szó, mert a segitésnek „er- 
kölcsi, lelki erőnyujtásban is meg kell nyilvánulni. Annak 
a sokezer küzködő testvérünknek megmérhetetlen sokat jelent 
az a gondolat, hogy az ő népének minden féltése szerető 
gondja és testvéri érzése vele van.” A felhivás ezzel a 
mondattal végződik: „Hozzunk áldozatot, nehogy magunk le- 
gyünk az áldozatok.” Az adományokat ettől kezdve rendszere- 
sen nyugtázzák. Kiemelkedő a Minerva könyvkiadó r.t. amely 
1000 könyvet küldött szét ingyen a szórványbelieknek, ugyan- 
akkor minden tisztviselője becsületes összggel adóztatja 
meg magát erre a célra. 

A gyüjtés egy évig folyik, de lényeges ösz- 
szeg soha sem folyik be. A begyült kb. 60.000 lej /2.000 P./ 
két szórványlelkész egy évi megélhetését biztositaná, de 
ezt is megosztották a felekezetek között s igy sem itt, sem 
ott végeredményben, segités nem történt. A napilapoknak nem- 
csak az a rendeltetésük, hogy a társadalmi és nemzeti nyomoru- 
ságot megoldják, hanem, hogy ezek iránt a közvéleményt fo- 
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gékonnyá és cselekvőképessé tegyék. Egyszóval, hogy mozgal- 
mat csináljanak. A Keleti Ujság ezt el is végezte, mert a 
gondolatot nem engedte elaludni, egészen addig, amig az Or- 
szágos Magyar Párt is felvette a szórványkérdést teendői 
közé. A Magyar Párt kisebbségi szakosztálya egyik ülésén 
1937 május 31-én a szórványkérdést vitatta meg. Előadója 
dr. Szathmáry Lajos, aki „Gyakorlati hozzászólás a magyar 
szórványügyhöz” cimen ismertette a kérdést. /Megjelent a 
Magyar Kisebbség 16 évf. 12. sz.-ban/ Megállapitható, hogy 
hozzávetőleges megbizhatóságu statisztikával; alig néhány 
forrásmunka felhasználásával dolgozott. 

Dolgozata a Szórványaink c. könyv tanul- 
mányaira támaszkodik, amihez felhasználja az egyházak név- 
tárait is. Az a hibája, hogy nem kisérelte meg a kérdésnek 
elvi alapon való rendszeres kifejtését, hanem egyszerüen 
minden rendszer nélkül leirja a jelenségeket, a szórványo- 
sodást és felveti rögtön a megoldás lehetőségeit és módo- 
zatait. Érdeme, hogy megpróbálja a szórvány statisztika ös- 
szeállitását, ami azonban neki sem sikerült – noha ezt nem 
vallja be – s nem is fog sikerülni addig, amig a magyar ve- 
zetőség nem képes becsületes munkát végezni ezen a téren, 
illetve amig a szórványkérdésnek ezt a részét egy az egy- 
házaktól független kisebbségi statisztikai intézet el nem 
végzi. Másik érdeme, hogy a szórvány egyetemes vonását az 
erdélyi magyarság szórványosodását megállapitja és felhivja 
rá a figyelmet. Határozottan érdeme, hogy hangsulyozza a szór- 
ványok iránti egyetemes felelősséget. Ezt bizonyitaná egyéb- 
ként maga az előadás is, amely az Országos Magyar Párt kere- 
tében mondatott el. Előadása végén határozati javaslatot 
terjeszt elő, amelyben munkatervet ad a kérdés megoldására. 
Dolgozatunk nem foglalkozik a kérdés gyakorlati részével, 
a megoldásra irányuló tervekkel s igy csak azt emeljük ki 
ki belőle, hogy a szórványmozgalom vezetését és irányitását 
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az Országos Magyar Pártnak egy erre a célra létesitett szór- 
vány szakosztálya venné át s ezt dolgoznák fel egyházunk 
szórványstatisztikái is. Ugy tudjuk, hogy noha azóta nem 
adott életjelt magáról, ez a szórványosztály müködik. A 
gondolat, hogy a szórványkérdés egyetemes megoldásának és 
magyar szempontjainak biztositására külön egyházak feletti 
intézmény szükséges; nagyon egészséges, de szerény vélemé- 
nyünk szerint politikai pártunk erre nem alkalmas, de nem 
is hivatott. A kérdés tanulmányozása, feldolgozása, a ka- 
taszter megvalósitása, tennivalók megállapitása és gyakor- 
latban átvétele nem politikai hanem tudományos feladat. 
Amint emlitettük, ugy képzeljük, hogy egy ujonan létreho- 
zandó intézménynek, egy bizonyos romániai magyar statiszti- 
kai kisebbségtudományi központnak kellene midnent elvégez- 
nie. 

Megemlitjük, hogy az Országos Magyar Párt 
biharmegyei és bánsági tagozatai komolyan dolgoznak, ugy 
a kérdés adatgyüjtő részén mint a kérdés megoldásán, de 
mert e munkáról a sajtóban még nem adtak hirt, mi sem is- 
mertettük őket. 

A történeti hüségnek megfelelően meg kell 
emlitenünk, hogy a Magyar Nép szerkesztői, Gyallay Domokos 
és Szász Ferenc dr. az erdélyi falvak müvelődésének lelkes 
irányitói, rendeztek előadásokat és ünnepélyeket, a mező- 
ségi magyarlakta falvakban s erről hetilapjukban be is szá- 
molnak. De a kérdés egyetemes megoldásának első feltétele 
a széleskörü adatgyüjtő munka s ennek nyomában az elvi kér- 
dések tisztázása itt még mindég hiányzik. 

Visszatekintve a három éves szórványmozgalom 
történetébe, azt mondhatjuk, hogy ez is egyike volt nálunk 
oly gyakori szalmaláng megmozdulásoknak. Nagy szavak, paté- 
tikus szólamok, esküdözések jellemzik. Tehát itt is az ér- 
zés talajára épült jószándék, pedig komoly közügyeket csak 
józan, átgondolt, higgadt és tudományosan előkészitett, 
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tisztázott talajon lehet eredményesen megépiteni. Ma közvé- 
leményünket alig izgatja a szórványkérdés. Megépült néhány 
imaház, egy papilak, megirtak néhány tanulmányt róla, néhány 
ember közismert lett általa, összegyüjtötték ugy kb. 200 
falu adatait, 25-30 derék, és lelkiismeretes theologus dol- 
gozik benne, de maga ez a mozgalom halott. 

Azt reméltük, hogy az egyházak testületei ko- 
molyan fognak vele törvényhozó gyüléseiken foglalkozni, meg- 
szervezik a maguk külön misszióját, de nem tették. 

Még is erősen hisszük, hogy valami történni fog. 
 
 
A mezőségi szórványkérdés. 
 
A Kolozsvártól keletre eső, Maros és Szamos fo- 

lyók által határolt terület falvairól vannak adataink, össze- 
sen 80 településről. Ezek a vizsgált falvak nagyrészt Kolozs- 
megye területén fekszenek, de egyrészt Szolnok-Doboka déli, 
Torda északi, és Marostorda nyugati részéből valók. Vannak 
közöttük erős közösségek, és széthulló csoportok. 

Három csoportba osztottuk őket, aszerint, 
hogy milyen erős szerves kapcsolatuk van népközösségünkkel 
és ezáltal müveltségünkkel. 

Átengedjük a szót az adatoknak, hadd tegye- 
nek azok bizonyságot, a mezőségi magyarok életéről és hely- 
zetéről. 
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I. cs. Életképes, erős magyar települések. 
 

Ebbe a csoportba azokat a közösségeket soroz- 
tuk, amelyekben szervezett intézmények között közösségi te- 
vékenységet fejtenek ki s ennélfogva a magyar müveltségben 
ténylegesen benne élnek. Közösségi életüket az egyház irá- 
nyitja és határozza meg. Faji öntudatuk van és gazdaságilag 
is a saját lábukon járnak. A szórványok biológiai forrásai, 
ahonnan házasság, kiköltözés által, ujann és ujabb csoportok 
rajzanak ki a gyenge magyar településekbe. 

Ezek a közösségek volnának arra hivatva, hogy 
a körülöttük halódó, vagy tetszhalott magyar telepeket öntu- 
datos életre serkentsék és bekapcsolják a nemzettest vérkerin- 
gésébe. Hogy ezt a feladatukat sem mindig képesek teljesite- 
ni, ennek oka egyfelől a jó vezetők hiányában kereshető. Ki- 
váló gondot kellene forditani arra, hogy öntudatos vezető- 
ket kapjanak, akik anyagilag, szellemileg és lelkileg tud- 
nák népüket vezetni a megerősödés utján s ezáltal veszélye- 
sebb helyzetü telepeinknek természetes erőforrásaivá válja- 
nak. 

Az adatok megvizsgálása után kénytelenek vol- 
tunk az első csoportot is két részre osztani. Az volt a szem- 
pontunk, hogy ebbe a csoportba azokat a közösségeket sorol- 
juk, amelyek erőforrásai, középpontjai a mezőségi magyar élet- 
nek, tömegük és szervezettségük folytán; de azt kellett lát- 
nunk, hogy vannak olyan közösségek, amelyek ezt a hivatásu- 
kat és természetes irányitó szerepüket valami gátló körülmény 
miatt jelenleg nem képesek teljesiteni, noha alkalmasak vol- 
nának erre. Ezeket az első cs. 2-ik részébe osztottuk be. 
 
I.a.cs. Köbölkut: /Kolozs m./ Összlakossága 1016 lélek, amely- 
ből 600 magyar. Református a.e. Az egyházi élet gyenge, a 
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lelkész öregsége és alkalmatlansága miatt, amiért a szek- 
tások terjednek. Egyháztársadalmi alakulatok vannak ugyan, 
de gyengén müködnek. 

Gazdaságilag erősek, a földek háromnegyedré- 
sze magyar kézen van. Átlagos birtok családonként 20 hold. 
35 éve van Gazdakör és Hitelszövetkezet. Bolondjai a va- 
gyonnak s mivel már megvásárolható föld nincs, épitkeznek. 

A ref. iskolát a közelmultban a vezetőség hi- 
bájából zárták be. Volt magyar tagozatu állami iskola is, 
de a magyar tanitó nyugalombavonulásával az is megszünt. 
A felnőttek között élénk szellemi érdeklődés észlelhető. 
32 példányban jár a Magyar Nép, s előfizetői az Erdélyi 
Gazdának is. 

Faji öntudatuk erős. Egyetlen vegyes házas- 
ság sincs, ami ritkaságszámba megy a Mezőségen. Nem vegyül- 
nek a gyengébb vagyoni helyzetben lévő románokkal. Külön 
összejöveteleik, szórakozásaik vannak, sőt még a korcsmá- 
ban is külön ülnek. 

Jó egészségügyi állapotukra jellemző, hogy 
1936-ban 20 ujszülöttből egy sem halt meg. Igényeik a leg- 
kevesebbre szoritkoznak. Virágzik a háziipar, szövés-fonás. 

Köbölkut céltudatos vezetés mellett a kö- 
rülötte haladó magyar telepek, /Ujlak, Viszolya, Kecsed, Nagy- 
cég/ irányitója lehetne, de igy is nagy hatással van reájuk. 

 
Nagyölyves: /Marostorda ./ A lakósság 

száma 1200. amiből 350 magyar. A magyarok ref. vallásuak /330/ 
és unitáriusok/20/ 

Gazdaságilag jól állanak, noha földjeiket 
szakszerüen nem mivelik, gazdasági gépeik nincsenek, A gaz- 
dasági élet megszervezésére most van alakulóban a Gazdakör 

A falu magyarsága 4 családból, illetve nem- 
zetségből áll, a rokonok egymásközött házasodnak s ezért 
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a gyermekeknek nincs hallásuk. Jómóduak, lévén, kezdenek 
polgáriasodni. Ez abban nyilvánul meg, hogy jól táplál- 
koznak és a nők városiasan járnak. /A lányok pl. kalapot 
viselnek/ Továbbá, hogy két nemzetségnél az egyke most 
kezd terjedni. Szoros családi kapcsolataik révén békesség- 
ben élnek egymással és nincsenek társadalmi ellentétek sem. 
Felekezeti iskola van 40 magyar tanulóval. A felnőttek na- 
gyon szeretnek olvasni, amit az bizonyit, hogy 25 heti és 
napilapot és gazdasági szaklapot járatnak. Magyarul jól 
beszélnek. 

A románokétól külön társadalmi életet él- 
nek, táncaikat is külön rendezik. Öntudatos közösség. 

 
Mezőörményes. /Maros-Torda m./ Ref. a.e. 

A falu összlakossága 1900, amiből 300 magyar. Felekezet 
szerinti megoszlás: 280 ref. a többi unitárius. 

Általában két és fél holdas gazdák, akik 
földeiket jól müvelik és harmadával is dolgoznak. Gazda- 
sági szervezetük még nincs. 

A ref. felekezeti iskolát 1936-ban zár- 
ták be, a hivek szerint az egyházközség vezetőségének hi- 
bájából. Nagyon szeretik a könyveket, amikhez részint az 
egyház kezelésében lévő 62 kötetes Magyar Nép könyvtárából 
jutnak hozzá, részint a lelkész könyveit olvassák. A napi 
és hetilapok szintén elég nagy számban járnak hozzájuk. 
A Magyar Nép 15 pl. Hivatalos Párt Napilapja, a Keleti Ujság 
3 pl. Erdélyi Gazda 2 pl.-ban jár. Irni-olvasni tudnak, 
ami az elhanyagolt mezőségi területeken nem általános jelen- 
ség. 

A fentiekből szinte törvényszerüleg következik, 
hogy társadalmi életüket, ünnepi összejöveteleiket a román- 
ságtól külön rendezik. Külön táncuk van. Csak egy vegyes há- 
zasság van a faluban. 
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Nemzetségükre büszkék és öntudatosak. 
 
Visa: /Kolozs m./ Az összlakósság száma 750. Ebből 

500 magyar. A magyarság a románsággal nem keveredik, amire 
multja is kötelezi. Már 1880-ban az Erd. Egyh.Ker. Névtá- 
rában ugy irnak róla mint egy erős közösségről, amely no- 
ha Bonchidát kivéve minden oldalról román falvakkal van 
körülvéve, nem asszimilálódik. 1880-ban az összlakosság 
száma 495, amelyből magyar ref. 306. Ettől az időtől kezd- 
ve a lakósság számarányának a fejlődési iránya emelkedő 
tendenciát mutat. Az elmult 50 év alatt a lakósság 241 lé- 
lekkel szaporodott. 

A legujabb adatokbol a jelenre vonatkozólag a 
következőket tudjuk megállapitani: A közösség magyarsága re- 
formátus s igy a magyarság élete szoros kapcsolatban áll 
a ref. egyházi élettel. Amint már emlitettük, nem kevered- 
nek, él bennük a faji öntudat. Azonban mégis, amint a leg- 
több helyen, ugy itt is előfordul a vegyes házasság. /3/ 
Áttérés román vallásra nincs. 

Ez a különálló élet nemcsak az egyházi, de 
kulturális és gazdasági életükön is meglátszik. Az önálló 
életre megfelelő alapot meglehetősen jó gazdasági helyze- 
tük nyujt faji öntudatuk mellett. A magyarság között va- 
gyontlan nincsen. Átlagbirtok 5 hold. A legjobb móduak a 
60 holdas gazdák. Középbirtokok mellett egy nagy birtok 
is van. Gr.Teleky Géza földbirtoka, 300 hold. Az egyházköz- 
ség vagyona 55 hold. A gazdasági vonatkozások felsorakoz- 
tatásánál meg kell emlitenünk, hogy a magyarság a mai nehéz 
viszonyok közt is jó anyagi körülmények között él. Két 
szerződéses és három részesmunkás van a faluban, ami egy 
500 lelkes magyar közösségben nagyon ki szám. 

Az tény, hogy itt a magyarság a románsággal 
nem keveredik, és még a mulatságok alatt is elszeparálja 
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magát, nem jelenti azt, hogy a magyarság a románsággal 
közös munkát nem végez. A falvakat kihasználó zsidó ke- 
reskedelem ellen a magyarok a románokkal közösen tömö- 
rültek fogyasztási szövetkezetbe. 

A gazdasági helyzet vázolása utána a nép- 
egészségről is kell szólanunk, mert ez is igen fontos 
egy közösség életképességének a megállapitásánál. Ha 
1937-ben született 20, meghalt 15, tényleges szaporulat 
5. Gyakori betegség a malária és tuberkulózis, ami azon- 
ban az elmult évben kevesebb áldozatot hozott mint 
régebben. Ennek oka a népi kultura fejlődésében találha- 
tó meg. 

Szeretnek olvasni. Hitmélyitő, vallásos 
heti és folyóiratok mellett olvassák a Magyar Népet, 
/15 pl./ és az Erdélyi Gazdát /3 pl./ Az irástudatla- 
nok száma az öregeknél 20, fiataloknál 10. Tanköteles 
86. A tankötelesek mind járnak iskolába, azonban mivel 
felekezeti iskola jelenleg nincs, igy állami iskolába 
járnak. 

Jellegzetes, külön felemlitő társadalmi szo- 
kásuk, olyan, amely megkülönböztetné és talán fölébe he- 
lyezné más életképes magyar közösségeknek, nincsen. Egy 
falu a kevésszámu életerős, nem asszimilálódó magyar 
közösségek közül, amilyenek más életképes magyar közös- 
ségek tulajdonságain kivül, az is jellemzője, hogy tud 
hatni a körülötte élő szétszórt magyarságra is. Az utób- 
bi évek alatt egy kis rajt bocsátott ki Kötelendre. 

 
Ördöngősfüzes Szolnok-Doboka ./ Ref. a.e. Lakó- 

sainak száma 1650. Ref. 924. r.kat. 3. A többi román. 
A viszonyokhoz képest a magyarság nagyon jó 

gazdasági körülmények között él. Két nagyobb 100-120 hol- 
das birtok mellett, 30-70 holdas középbirtokok vannak. 
A gazdasági élet fokozottabb fejlesztésére most alakult 
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meg a Gazdakör. A románok vagyonilag a magyarok alatt 
állanak. 

A jó gazdasági körülmények következtében a 
táplálkozás egészséges. A magyarok jól élnek. Ha ők nem 
volnának a románoknak nem volna mit enni. Ezt sajnos ke- 
vés községről mondhatjuk el. Az egészségi állapotok a 
kedvező körülmények ellenére is rosszak. Több tuberku- 
lotikus és vérbajos beteg van. 

A magyarság öntudatos, külön életet él, ami- 
nek alapja a gazdasági függetlenség mellett az, hogy kul- 
turális életet élhetnek. A gyermekek /58/ felekezeti is- 
kolában tanulnak. Az elemi iskolai oktatást az iskolán- 
kivüli népmüvelés egésziti ki. Sokat olvasnak: Magyar 
Ujság/15 pl./ Magyar Nép, /5pl/ Gazda /3pl/ Brassói La- 
pok /2 pl./ A gyermekek részére az E.M.K.E. könyvtárat 
adott. 

Nincs sem áttérés, sem vegyes házasság. 
 
Keszü. Összlakossága 710, ebből 630 magyar. 
A vagyoni helyzet kielégitő: átlagos birtok 10- 

15 hold. Vagyontalan a faluban nincs. A határ eredetileg 
1200 hold volt, az utóbbi években ugyanennyit szereztek 
hozzá, ami a magyarság életképességének dokumentuma. A 
legnagyobb birtok 90 hold /parasztbirtok/ A magyarságnak 
van gazdaköre és Hitelszövetkezete. 

Kulturális életük kielégitő. Van felekezeti 
iskola, két tanerős, 150 tanulóval. Sokat olvasnak és 
szeretnek olvasni gazdasági és hitmélyitő heti és folyó- 
iratokon kivül napilapokat. Magyar Nép /40pl/ Estilap /25 
pl/ Keleti Ujság / 3/ Ellenzék /2/ Mint jellemző dolgot 
meg kell emlitenünk, hogy a paraszt fiatalság a mult évek- 
ben egy rádiót vásárolt, amelyet a Gazdakörben állitottak 
fel. Szükségük lenne egy könyvtárra. 

A magyarok között nagyon kevés az irástudat- 
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lan, mindössze 2 %. A jó gazdasági és kulturális helyzet 
következtében itt, meglehetősen jó egészségi állapotok 
vannak, Évente születik, 20-25, meghal 15. Betegség nincs 
a faluban. 

Az eddig elmondottakból következik, hogy a ma- 
gyarok öntudatosak és nem keverednek. Vegyes házasság éven- 
te 11, de ezek a magyarság előnyére köttetnek. 

 
Szovát: /Kolozs m./ Összlakóssága 2600, 

ebből 1600 magyar. A magyarok unitáriusok és reformátusok. 
A faluban több nagybirtokos van /100 és 300 

holdasok/ az általános birtok 10-15 hold között. A szegé- 
nyebbeknek fél és három hold között van birtokuk. Általá- 
ban jól gazdálkodnak. Van gazdakörül és hitelszövetkezetük. 

Kulturális vonatkozások: felekezeti iskola 
50 növendékkel. Az elemi iskolai oktatást az iskolán kivüli 
népnevelés egésziti ki, ami itt nagyon könnyen megy, mert 
a nép nagyon tanulnivágyó. Van könyvtáruk, /Az Unitárius 
Dalkör Könyvtára/ sokat olvasnak, különösen napilapokat 
járatnak. Olvassák a Magyar Népet, Erdélyi Gazdát, Jó Estét,- 
et, Nép Ujság-ot. 

Idegen elemekkel nem keverednek, áttérés 
vegyes házasság nincs. A faji öntudat napról napra erősö- 
dik bennük. Sajnos azonban a falunak nincsenek megfelelő 
vezetői. Az adatgyüjtő erről a faluról szóló jelentését 
a követekző megjegyzéssel zárja be: „Sokat tudna dolgozni 
egy ügyes vezető, mert az anyag nagyon jó, csak meg kellene 
dolgozni.” 

 
Mezőzáh: Összlakosság 1600, ebből magyar 

450. A magyarok reformátusok. 
A falunak 286 és 600 holdas nagybirtoka, 

több 20-70 holdas középbirtoka és 3-10 holdas kisbirtoka 
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van, amelyen gyenge, közepes, ujabban haladó irányzatu 
munka folyik. A magyarok jobb gazdasági körülmények kö- 
zött élnek mint a románok. 

Mezőzáh egészségügye sajnos gyenge: gyakori a 
vérbaj és tbc. A betegeket a helybeli kórházban gyógyit- 
ják. 

A községnek van felekezeti iskolája /református/ 
25 tanköteles gyermekkel. Sajnos az elmult évtizedek mulasz- 
tásai következtében még mindig sok az analfabéta, de csak 
az idősebbek között. Sokat olvasnak amire módjuk is van, 
mert van egy 76 kötetes I.K.E. könyvtár, Magyar Nép, Gaz- 
da és napilapok, több példányban járnak a faluban. 

Vegyes házasság, áttérés nincsen. Kiemelke- 
dő tulajdonságok, amelyek megkülönböztetik más életképes 
magyar közösségektől, nincsenek. Egy falu a ma még első 
csoportba tartozó faji öntudattal rendelkező magyar közös- 
ségek között. 

 
Mezőcsán. Összlakóssága 4500. Ebből 200 

magyar. A magyarok visszamaradt uradalmi cselédek. 
A vagyoni helyzet jobb is lehetne. Nagybir- 

tok nincs. 3 és 5 holdas gazdák, akik részes munkát is vál- 
lalnak. 10-15 holdasok már a jómóduak közé számitanak. 

Ugy a táplálkozás mint egészségügy kielégitő. 
Kulturális szempontból elsősorban is azt kell 

megemlitenünk, hogy a magyarságnak iskolája nincs. A nép- 
iskolai oktatást a vasárnapi iskolai órákon és a heten- 
ként kétszer tartott vallásórákon pótolják. Az analfabéták 
száma nagyon kevés. E.M.K.E. könyvtár van a faluban, ame- 
lyet használnak is. 

Áttértés, vegyesházasság nincs. Nagyon 
erős a faji öntudat. 

 
Mezőkályán. Összlakósság 2500, ebből ma- 

gyar 500.. 
Átlagbirtok 5 hold. Nagybirtok 2 van. 
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egy 600 és egy 250 holdas. A magyarság zöme középbirto- 
kosokból áll. Az utóbbi időben a birtok adás-vétel saj- 
nos a magyarok rovására történt. 

Ugy az egészségügy mint a táplálko- 
zás nem kielégitő. Gyakori betegségek, vérbaj, malária, 
tbc. angolkór. 1936-ban született 22, meghalt 8. 

A magyarságnak egy tanerős felekeze- 
ti iskolája /ref/ van, 46 növendékkel. Analfabéta ma már 
inkább csak az öregek között van. Az öregek 80%-a irás- 
tudatlan, Olvasmányaik: Magyar Nép /10/ Erdélyi Szemle, 
/4/, Hitmélyitő lapok és egy 100 kötetes Minerva könyvtár. 

Nem keverednek, faji öntudatuk napról, 
napra erősödik. 

 
Palatka. Összlakóssága 1300, magyar 

540. /reformátusok/ 
A magyarság nagyon jó gazdasági hely- 

zetben él. Átlagbirtok 8-10 hold. Jobbmódu parasztgazdák 
50-100 holddal rendelkeznek, van egy 200 holdas gazda is. 

El van terjedve a vérbaj és a tbc. 
1936-ban született 18, meghalt 7. 

Kulturális vonatkozások: egy tanerős 
felekezeti iskola /90 tanköteles gyermekkel/ Iskolába azon- 
ban 55-en járnak. Szeretnek olvasni. Van egy iskolai könyv- 
tár, amelynek darabjait nemcsak a fiatalok, hanem az öregek 
is előszeretettel olvassák. Olvassák a Magyar Népet, /20/ 
Erdélyi Gazdát /2/ Ellenzéket /3/ 

Jó vagyoni helyzetük és kulturális éle- 
tük megadja az alapot arra, hogy külön tudjanak élni a ro- 
mánoktól. Nincsenek közös összejöveteleik. Sem vegyes há- 
zasság, sem áttérés nincsen. 

 
I. b. csoport. 

Uzdiszentpéter. /Kolozs m./ Ref. a.e. A falu 
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összes lakóssága kb. 1000 lélek, amelyből 330 református 
vallásu. A 330-ból mintegy 180 cigány, s igy a magyar- 
nak mondható csak 170 lélek. A cigányok ugyanis ma már csak 
románul beszélnek. 

A magyarok törpe birtokosok. Tulnyomó 
számban 3-4 holdas gazdák. Felekezeti iskola nincsen s 
igy a gyermekek magyarul irni olvasni ugy ahogy, csak kon- 
firmáláskor tanulnak meg. Egyéb téren is az egyház végzi a 
magyarok összetartását, egyháztársadalmi alakulatok által. 
Ugy kulturális mint mezőgazdasági szempontból fontos meg- 
emliteni, hogy gazdakörük ez évben alakult meg. /Ovako- 
dunk az utólagos terméketlen, szemrehányásoktól s ezért 
egészen szerényen jegyezzük meg, hogy Uzdiszentpéteren 4605 
holdat sajátitott ki a román állam, a ref. magyar birtoko- 
soktól. Mi lett volna ha ebből a birtokosok a háboru előtt 
10-10 holdat adtak volna önként a magyar családoknak. M. 
ref. Naptár. 1938. Névtár, 1884. 3 lap./ 

 
Szék. Régi magyar telep. 1258-ban IV-ik 

Béla alatt az oklevelek már emlitik mint várost, amelyet 
a király a „Nemes” nevü főuraknak adományozott. A refor- 
máció óta a közösség nagyrésze református. Ez is mint a leg- 
több mezőségi falu, szorosan egybenőtt a református egyház- 
zal. Lakósság összlélekszáma az elmult évben 5500, ebből 
ref.vallásu magyar 4700, zsidó 100. 

A lakósság számarányának a fejlődése a 
község történelme folyamán, eltekintve az utóbbi évek na- 
gyon halandóságától, kielégitő. 1884-ben a ref. lakósság 
lélekszáma 2167. ma mégegyszer annyi. 

A falu belső élete ma nem kielégitő. 
Az erkölcsök meglazultak, aminek legfőbb oka a gazdasági 
leromlása mellett az, hogy az állam minden egyesületet, 
amely egybefogni és nevelni van hivatva a magyarságot, be- 
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tiltott. Egyházi, ifjusági munka, nőszövetség, olvasó- 
kör, gazdakör, dalárda betiltva. 

A lakósság gazdasági helyzete sem ki- 
elégitő. Pontos számadatunk a magyar birtokosok megosz- 
lásáról nincsen. Általában sok a szegény ember. Jobbmó- 
du gazdálkodók 10-15 holdig, középbirtok 80-holdig. A 
legnagyobb birtok 300 hold. A közbirtokosság 1380 hol- 
das birtokért még most is perel az állammal, de eddig 
reménytelenül, pedig ha ez a föld visszakerülne a föld- 
birtokosság kezébe, akkor a nincstelenek is kapnának 
földet és igy a község gazdasági vérkeringésébe ők is 
befolyhatnának, ami igen kivánatos lenne. Azonban még 
igy is ez a földcsere inkább a magyarok javára történik. 
A szövetkezet, mint a falu gazdasági életének legfonto- 
sabb szerve, itt is müködik, bár most egy ember kezében 
van igy nem tudja azt a célt szolgálni, amit hivatva 
lenne. A kisajátitott szövetkezetet a Gazdakör, ha az 
állam itt nem tiltotta volna be, akkor sok tekintetben 
/vetőmag, gazdasági gépek beszerzése/ pótolni tudná. 

A gazdasági élet gyengesége magával 
hozza a táplálkozási fogyatékosságokat, ami kedvezőt- 
len kihatással van a népegészségügyre. A táplálkozás 
nagyon gyenge. Általános a málé és a cibre. A buzát 
inkább eladják, hogy valami módon pénzre tehessenek szert. 
Az egészségügyi állapot szintén gyenge. Gyakori betegség 
a tbc. és a malária. 1928-tól a születési és a halálozá- 
si arányszámot a következő táblázat mutatja: 

1928 szül. 152. megh. 78. 
1930. „ 117 „ 83. 
1932 „ 117 „ 75. 
1934 „ 112 „ 63. 
1936 „ 126 „ 69. 
1937/jul/” 52 „ 30. 
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A gazdasági adottságok mellett a kultura is determinál- 
ja egy közösség erkölcsi, egészségügyi életét. Két tan- 
erős felekezeti iskola, nyilvánossági jog nélkül, sok 
nehézség között müködik. 1400 tanköteles közül 100 jár- 
hat felekezeti iskolába. 200 az állami iskolába jár, 
1100 tanköteles, nem részesül sem magyar, sem román ok- 
tatásban. Ennek következtében az analfabetizmus egyre 
nagyobb területet hódit meg. Az iskola mellett a népikul- 
tura legfontosabb támaszai, a különböző egyesületek, ame- 
lyek állami rendelet következtében nem müködhetnek. Val- 
lásos iratok, napilapok járnak a faluba. Magyar Nép, 
/15/ Gazda/50 / olvassák a Népujságot, a Magyar Ujságot. 

A népi kultura folytonosságának a megsza- 
kadása következtében a faji öntudat, amely ma még jellem- 
zi a széki lakósságot, egyre jobban gyengül. Gyakoriak 
az áttérések és a vegyes házasságok, amelyek a jövendő 
magyarságát gyengiti. 

Ma még életképesnek nevezhető ez a közös- 
ség, mert számbelileg több-ségben van és ma a beolvadás 
is gazdasági és kulturális segitéssel megállitható lenne, 
mert nem a nép akaratából, hanem a jelen körülmények kény- 
szeritő hatására történik. 

A magyarság temploma renoválásra szorul, 
de nincsen meg hozzá az anyagi fedezet. Ugyanez áll a kö- 
zösségi élet minden más vonatkozására. 

 
Kispujon. /Szolnok-Doboka megye/ Ref. a.e. A 

lakósság lélekszáma 404. magyar 224. és 180 román. Csak 
magyar pap van a faluban. Első csoportba tartozó közös- 
ség. Nem keverednek, sem vegyes házasság, sem áttérés nincs. 
Faji öntudatuk mellett gazdasági függetlenségül is hozzá- 
járul ahoz, hogy elkülönülten tudjanak élni. A földek 
nagy része magyar kézben van. 200, 150 holdas birtok mel- 
lett 3 gazdának 30 holdja, a többieknek 5-10 holdja van. 
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3 családnak nincs földje. 

Kulturális szempontból fel kell jegyez- 
nünk, hogy csak román állami iskola van, magyarul nem 
tudó állami tanitóval. A magyar felekezeti iskolát 1925- 
ben zárták be. A magyarság 8 %-a analfabéta. Sajnos kul- 
turális munkát nem fejthetnek ki, noha erre szükséges 
hely /kulturház/ van, mert mindennemü összejövetel ható- 
ságilag tiltva van. Szeretnek olvasni, olvassák a Magyar 
Népet és a napilapokat. 

Sajnos itt a magyar jövendő nincs bizto- 
sitva. 1937-ben 5 születés, 6 halálozás volt. A vesz- 
teség 1 lélek. 

A magyarok és románok jó viszonyban vannak. Kü- 
lön magyar és román tánc nincs, de ugy a  magyarok mint a 
románok külön csoportosulnak. 

 
Feketelak. Kolozsmegye. Ref. a.e. Összla- 

kósság száma 700. A magyarság itt is református vallásu. 
526, kath. 3. 

A magyarság általában 0-50 holdas gazda. Van 
egy 200 holdas birtokos is. Sajnos az utóbbi időben anya- 
gi okokból kifolyólag sokan vándorolnak ki Bukarestbe, 
aminek sulyos erkölcsi és egészségügyi következményei 
vannak. Különösen észlelhető ez a népszaporodásnál. Az 
utóbbi években az egykézés indult meg itt is, amiben 
nagy része van egy angyalcsináló asszonynak. Az alábbi 
kis táblázat szomoruan de világosan megmutatja, hogy ho- 
gyan fogy itt is a magyarság. 

1889-ben szül. 36. 
1890 „ „ 16. 
1891 „ „ 28. 
1935 „ „ 5. 
1936 „ „ 6. 
1936 „ „ 4. 
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A számok beszélnek helyettünk. Ugyanakkor ami- 

kor erről a betegségről irunk, nem felejthetjük el megem- 
liteni, hogy faju öntudatuk ma még erős. Nem keverednek. 
Nincsen egy vegyes házasság sem. 

 
Melegföldvár. /Kolozs megye/ Ref. a.e. Összla- 

kósság 900. ebből magyar 500 /ref. 460. r.kat. 40/ 
A község magyarságának ugy lelki, szellemi, mint 

gazdasági vezetése ref. egyház kezében van. Sem áttérés, 
sem vegyesházasság nincs. 

A magyarság elkülönülten él a románságtól, ami- 
re számbeli különbség mellett a vagyoni helyzet is alapot 
ad. A magyarság átlag 1-30 holdas gazdákból, 40-100 holdig 
terjedő középbirtokosokból áll. Vagyoncsere nincs. A magyar- 
ság gazdakörbe tömörült. 

Az utóbbi években egy kis elernyedés tapasztal- 
ható a magyaroknál. Ez nem a faji öntudatra és hovatarto- 
zandóságra vonatkozik, mert itt ebből a szempontból ma még 
nincs baj, hanem egyedül fiziológiai jellegü. Munkabirásuk 
gyenge. A születések arányszáma meggyengült a magya- 
rok rovására s ennek következtében nincs expansiv erejük. 
Nem tudnak hatással lenni közelfekvő szórványokra. 

Kulturális szempontból megemlitendő, hogy van 
egy ref. felekezeti iskola 45-50 növendékkel. A tankötele- 
sek szorgalmasan járnak iskolába. Az elemi iskolai képzést 
iskolánkivüli népmüvelés követi. Olvasmányaik: Magyar Nép, 
Gazda, Keleti Ujság, Analfabeta ma már csak az öregek kö- 
zött fordul elő elvétve. 

A magyarság és románság nem keveredik egymás- 
sal. A magyarok táncaikat külön rendezik. Ezt azért kell 
megemlitenünk, mert a falusi életnek nagyon fontos alkalma 
ez. 
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Az adatgyüjtő a következő megjegyzéssel fejez- 

te be erre a falura vonatkozó közlését: „Nagyobbszabásu 
gazdasági és kulturális munkát kell beinditani.” 

Mi is ezzel fejezzük be. 
 
Bodon. Ref. a.e. A lakósok száma 1800, 

ebből református 600., kath. 700. 
A falu települési formája nagyon kedvezőt- 

len. A falu hossza 7 km. aminek következtében igen nehéz 
gondozni a hiveket. A magyarság szétszórtan él. 

A magyarság anyagi helyzete nem kielégitő. 
Van néhány 10-15 holdas kisbirtokos. Vagyoncsere nincs. 
A gazdasági élet nem fejlődik. A vagyoni helyzetük táp- 
lálkozásukat és egészségügyi állapotukat is befolyásolja. 
Gyengén táplálkoznak, aminek következtében munkabirásuk 
gyenge. Nagy az alkohol fogyasztás. Ennek következtében 
egészségi állapotuk az utóbbi időben nagyon meggyengült. 
Több angolkóros és vérbajos /örökölt/ van. 

A gyermekek állami iskolába járnak, azonban 
a falu szétszórtsága miatt az oktatás sok nehézségbe üt- 
közik, aminek eredményeképpen a falu 40 %-a analfabéta. 

Mindennek ellenére még él bennük a faji ön- 
tudat. Sem vegyes házasság sem áttérés nincs. Külön társa- 
dalmi életet élnek. 

 
Vajdakamarás. Összlakósság 1250, ebből 

1000 magyar /református/. 
Átlagos birtok 4-5 hold, van néhány 25-30 

holdas birtok is. A magyarság birtokállománya egyre job- 
ban gyarapodik. 

Az egészségügy nagyon gyenge. Igen gyako- 
ri a malária, tüdővész, vérbaj, rák. Az ujszülöttek halá- 
lozása 50 %. 

Kulturvonatkozások: felekezeti iskolát 
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most akarnak maguknak épiteni. 150-200 tanköteles közül 
90 jár iskolába. Gazdakör és fogyasztási szövetkezet most 
van alakulóban. 

Faji öntudatuk erősödik, nem vegyülnek, 
sem áttérés, sem vegyesházasság nincs. 

 
Pusztakamarásra. Összlakósság 1200, ma- 

gyar 350. A magyarok református, kath, és unitárius val- 
lásuak. 

Átlagos birtokuk 5-10 holdig. Több nagy 
birtokos van a faluban, 115-350 hold. A magyarok elég jó 
gazdasági körülmények között élnek. 

Az egészségük nem kielégitő. Gyakori beteg- 
ségük a tüdővész. 1936-ban született 13, meghalt 7. 

Van egy egytanerős, református felekezeti isko- 
la 40 tanulóval. Szeretnek olvasni és erre lehetőségük is 
megvan. E.M.K.E. könyvtárt adott a részükre, amit nagyon 
olvasnak. Emellett járatják a Magyar Népet /3/, Erdélyi 
Gazda /10/ Harangszó /3/ Az én kicsinyeim  /4/ Ellen- 
zék /3/ A magyarság szervezett közösségben él. Van gaz- 
dakörük. Életképességüket fokozza az, hogy megfelelő veze- 
tőik vannak, amit sajnos, kevés erdélyi közösségről lehet 
elmondani. 

 
Detrehemtelep. 76 magyar református család. 

Gazdakörük és olvasókörük van. Igen jó magyarok. Haladni 
vágyók. Jól is gazdálkodnak. Általában 10 holdas gazdák. 
Gazdakörük alakulófélben van. Szeretnek olvasni, olvasnak 
is: Magyar Népet, Gazdát olvassák. Meg kell jegyeznünk er- 
ről a faluról, hogy noha telep azaz nem politikai köz- 
ség, magyarsága még is az első csoportba tartozó közösségek 
közé sorozandó. Ugyanakkor megjegyezzük már most is azt, 
hogy Alsó és Felsődetrehem, noha politikai községek, tehát 
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szervezettségüknél fogva inkább megtudnának állani, még- 
is a beolvadás utján lévő közösségek közé tartoznak. 

 
Gerendkereszttur. Összlakósság 1500, ebből 

magyar 650. /vegyesen reformátusok, katholikusok./ 
A többség életét az ősi családi viszály- 

kodások bénitják meg, amelyeken minden mozgalom megbukik. 
A falu két részre szakad s mind a két rész külön rendezi 
mulatságait, összejöveteleit. 

Vagyoni helyzetük közepes. Általában 4-10 
holdas gazdák. A leggazdagabb parasztembernek 60 hold bir- 
toka van. 

Ma már a keveredés itt is megindul. Tán- 
caikon a leányok szivesen látják a román legényeket. 
 
II. csoport. 

 
A beolvadás utján lévő közösségek. 

 
Ide azokat a településeket soroztuk, amelyek 

nem rendelkeznek az első csoportba szóló közösségek voná- 
saival. Azaz müveletlenek, szervezetlenek, emiatt öntudat- 
lanok. Nyers magyar tömegnek nevezhetnők. A beolvadás ut- 
ján lévő közösség. Gazdaságilag az együttélő románságra 
van utalva, arra támaszkodik, de ha volna is anyagi ereje 
a külön közösségi életre, képtelen erre magyar müveltség 
hiányában. 

Faji határok leomlóban vannak, társadalmi életét 
jórészt a románsággal közösen éli, a vegyes házasság igen 
gyakori, a közösségi gondolatot elhanyagolja. Egy szóval, 
lelkileg minden feltétele meg van arra, hogy a második nem- 
zedékben nyiltan és anyakönyvileg is románná váljék. A be- 
olvadás szemünk előtt történik, persze nem ugy kell elkép- 
zelni, mintha az egész közösség egyszerre és minden továb- 
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bi nélkül áttérne, hiszen a hagyományoknál fogva is lehetet- 
len volna, hanem ugy, hogy virtualiter alkalmas erre. 

A magyar közösségek a beolvadásnak ebben az ál- 
lapotában még meg tarthatók müveltségükben s igy népközös- 
ségükben is. 

 
Tuson: /Kolozsmegye/ nagysármási járás/ lakós- 

sága 900, amelyből 212 a ref. vallásu magyar. Birtokuk ½- 
5 holdig terjed, a legnagyobb gazdáknak is csak 10-12 hold- 
juk van. Semmiféle gazdasági szervezet, szövetkezet, gazda- 
kör nincsen. Életszinvonalukat az általános mezőségi igény- 
telenség jellemzi. Főtáplálékuk a málé és a cibre. 

Felekezeti magyar tannyelvü iskola nincs, néhány 
évvel ezelőtt /1931-ben/ a vezetők hanyagsága miatt zárták 
be. A tankötelesek sehol sem tanulnak magyarul irni-olvasni. 
Az idősebbek számára a müveltségünkkel való minden kapcsola- 
tot 5 hetilap jelenti, s ezenkivül a templomi prédikáció, 
amelyre kevesen szoktak eljárni. Románul beszélnek inkább, 
mert már magyarul rosszul tudnak. Viseletük azonos a románo- 
kéval. Társadalmi életük a románokéval közös. Táncaik ünnep- 
ségeik közösek. A kétfaju lakósság között a legteljesebb 
egyetértés van a ref. lévita tanusága szerint. Érdekes, hogy 
a vegyesházasság csökkenőfélben van, régebben gyakoribb volt. 
Fali öntudatuk gyengülőben. 

 
Mezőpagocsa. /Marostorda megye/ összlakósság 

2000, magyarok száma 209. Ref. a.e. A magyar családok átlagos 
birtoka 4 hold, amit a kisajátitás rendjén a román államtól 
kaptak. Gazdaságilag szervezetlenek. Lakásviszonyaik, táplálko- 
zásuk kezdetleges és nem kielégitő. Nagy baj, hogy a falu te- 
rületén és határában a magyarok elszórtan élnek. 

Felekezeti iskolájukban a 35 magyar tanköteles 
közül az elmult 1936-1937-es évben 31 végzett sikeresen. 
Könyvtáruk, nicns. Három hetilapot és 5 gazdasági folyóiratot 
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olvasnak. Az idősebb évjáratok tagjai tulnyomó részben 
irástudatlanok. Aki ennek a falunak az adatait összegyüj- 
tötte, anyenyelvünk ismeretéről azt irja: „Rosszul beszél- 
nek magyarul, de azért jó magyarok” Ezelőtt sok volt a 
vadházasság, de most megszünt. Kevés vegyesházasság van. 

 
Mezőszentmárton. /Marostorda megye/ A falu 1600 

lelke közül 128 a magyar. Akik nagyobbára a mezőörményesi ref. 
anyaegyház községhez tartoznak, mint annak fiók egyháza. 
A magyar birtokállomány kb. 500 hold. A magyarok mind jó 
gazdák. Felekezeti iskola nincs, a tankötelesek román 
nyelvü állami iskolában tanulnak. 5 ujság jár a faluba. 

Csak egy vegyesházasság fordul elő közöttük. 
Társadalmi életüket elkülönülten élik. Az ifjuság példá- 
ul külön magyar táncot nem tudván fenntartani – a közeli 
Szabédra megy vasárnaponként táncba. Öntudatosak. 

 
Septér. /Marostorda megye/ Az 1300 főnyi lakós- 

ságból 130 a magyar. 91-en reformátusok és a mezőujlaki 
a.e.-hoz tartoznak, mint annak t.e.-a. A többi magyarok 
részint unitáriusok, részint róm.katolikusok. A reformá- 
tus magyarságot Földes Károly, a szórványmozgalom megmoz- 
ditója gondozza. Munkáját megbénitja az a hatalmas ellen- 
tét, amely „urak” /egykori nemes földesurak/ és „parasz- 
tok” /törpebirtokosok és a nem nemesi eredetü földbirtokos- 
sok/ között fennáll és pusztit. Ha valaki népközösségünk 
osztályellentétét tanulmányozni akarja, jöjjön a szegény 
öngyilkos magyaroknak erre a szigetére. Mi alaposan ismer- 
jük a septéri helyzetet és ezért merjük azt állitani, hogy 
a széthuzás oka az urak rosszindulatában és gyilkos elő- 
itéleteiben találhatók meg. /Ezek a felelőtlen, lelkiis- 
meretlen urak legalább is annyit ártottak nekünk, mint a 
románság hóditó és terjeszkedő ereje./ Idézzük a most fo- 
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lyó templomépités történetét: Földes Károly lelkész és 
Székely Sándor kurátor megmozgatták a hiveket templomépi- 
tés érdekében, amire egy igazán nemesszivü uriasszony, 
¾ holdas jófekvésü kertet ajándékozott. A közrendü hi- 
vek vállalták a közmunkát és a rovatalt. /47 fuvaros, és 
30 kézi napszámost adtak, ezenkivül tekintélyes pénzösz- 
szeget./ Az urak pedig, necsak hogy közmunkát nem adtak, 
hanem már az épités elején megtagadtak minden hozzájáru- 
lást és ellenmozgalmat inditottak. Ehhez még hozzá kell 
venni azt, hogy a szegény, kicsi egyházat anyagilag is 
megkárositották, mert 20 véka törökbuzát két ur megvette 
és soha meg nem fizette. A két urért az egyház bizony meg- 
kellett hogy fizessen a 2850 lej /kb. 100 Pengő./ perkölt- 
séget is. Ezek az urak pedig régi történelmi nevü magyar 
családok leszármazottai. /Ime még az oroszlán is elfaj- 
zik/ Megemlitjük még, hogy egy házasság révén elszármazott 
uriasszony 30 holdnyi birtokát románoknak adta el, noha 
az ujlaki ref. egyház is megvette volna. Az urak egy részé- 
nek közösségellenes magatartása miatt az urak és a nép kö- 
zött áthidalhatatlan szakadék tátong a septéri magyar test- 
ben. 

A református hivek számára minden vasárnap 
d.u. istentisztelet van, egyelőre a kurátor házában, jövő- 
ben majd az épülőfélben lévő templomocskában. Tankötelesek- 
nek az iskolai évben hetenként egyszer tart vallásórát 
az ujlaki lelkész. 

Megható a septéri harangocska feliratai: 
A septéri ref. szent eklézsia öntette Anno 1805”. Ez a 
harang egy földetlen haranglábon állott 135 évig. Ugy érez- 
zük, hogy a rosszsorsu magyar életakarat jelképe ez a ha- 
rang, melyet Napoleon idejétől máig futtak a kósza szelek 
és verdestek unalmas mezőségi esők. Hátha fedél alá kerül 
végre életakaratunk is ? 
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A septéri magyarok földbirtokosok és földmüvesek. 

Csak három család és kisiparosból. Gazdasági szervezetük 
még nincs. 

Összesen 35 család, amiből 6 vegyes. Ezen a ré- 
ven 10 gyermeket veszitettünk, mert a vegyes házasságból 
származó gyermekek románok lesznek. A gyermekek és nem ön- 
álló ifjak száma 47. 

A fent vázolt osztályellentét miatt ennek a közös- 
ségnek nincs helyi vezetője, aki öntudatositsa és összetart- 
sa a tagokat. Emiatt itt is erős a román hatás, bár ragasz- 
kodnak magyarságukhoz, mégis gyakran megtörténik hogy egye- 
sek már maguk között is románul beszélnek. Magyar ujságot 
járatnak és szeretik is olvasni. Hét ujságot és Pesten gyár- 
tott olcsó zsidó regényeket olvasnak, hogy elüzzék unalmu- 
kat. Azt tapasztaltuk, hogy az uralomváltozás óta öntudatuk 
erősödik s igy Septér nem tartozik a reménytelen esetek kö- 
zé, sőt határozottan az erősödők közé számitható. 

 
Mezőujlak. /Maros-Torda megye/ A.e. 7 kis 

gyülekezetnek, köztük az előbb leirt Septérnek is anyaegyhá- 
za. Ujlak fogalom Erdélyben amelyet mindég emlegetnek, vala- 
hányszor a szórványkérdést felvetik. 56 református és 2 róm. 
katholikus lelket számláló magyar közösség. Történetéről és 
jelen helyzetéről Földes Károly külön tanulmányt irt, ame- 
lyet szükséges röviden ismertetnünk. Mezőujlak egykor tiszta 
magyar település volt, amiről kora gótikában épült gyö- 
nyörü templomának kövei tanuskodnak. Először Básta alatt gyil- 
koltatott le a magyarság, leégett a templom is, amely alá 
eltemették a felkoncoltakat. 1848-ban, jobban mondva 49-ben 
az egész ref. eklézsiát átkereszteltette románnak a gör.kath. 
lelkész, még a papot Domahidi Györgyöt is. Ugyanigy járt Kis- 
sármár magyarsága is ekkor. Ennek oka kétségtelenül abban a 
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halálos kényszerben rejlik, amelyet a megdühödött román 
tömegek – Urbán emberei a nemzetiségi területek magyarja- 
ira gyakoroltak. Nem tudjuk ugyan megalkotni az ujlaki 
magyarok 1849-i lelki képét, de feltehető, hogy nem önként 
tették. A szabadságharc lezajlása után a ref. lelkész ter- 
mészetesen visszatért egyházába, de a hiveknek csak egy ré- 
sze. Igy magyarázható meg, hogy 1858-ban Ujlaknak csak 67 
ref. lelke van. Viszont ma a falut Pataki, Józsa, Kiss, 
Deák, Váradi, Romonczi, Nagy, Könc, és Török /Turcu/ nevü 
románok lakják. De hogy ezeket az áttéritett magyarokat a 
magyar állam 1867 után is románoknak hagyta, a liberális 
korszak felelőtlenségének és könnyelmüségének tartjuk. 

Ujlak kicsiben ma az összes megszünt ma- 
gyar települések képét tükrözi és arra tanit, hogy a szór- 
ványosodás, a beolvadás szerves faji betegség, amelynek 
egyik kórokozója a nemzeti önfegyelem hiánya. Ugyanis 
Ujlak reformátusainak a mult század második felében s a 
jelen század első negyedében lelkiismeretlen és felelőtlen 
vezetői voltak, akik nagy anyagi nyomoruságban és remény- 
telen lélekkel élték le életüket. Hitetlen vezetők és hi- 
tetlen nép pedig nem képesek jövőt épiteni, sőt még a je- 
lent sem tarthatják meg. 

A mai helyzetre visszatérve – Istennek 
hála – Ujlak elindult az élet utján. Templomát Földes fel- 
épitette. 1935-36-ban pedig az egész erdélyi népközösség 
adakozása uj parókiát épitett a régi helyett. 

A hivek egy része itt is románul beszél 
még otthon is, de az áttérés megállott és a nemzetiségi 
öntudat erősödőben van. A szaporodás növekvő irányzatot 
mutat. Biztató jelenség az is, hogy nem nagyon vegyülnek 
a románokkal és gyakran átjárnak a szomszédos magyar jelle- 
gü falvakba. 

 
Nagycég /Kolozs megye, nagysármási járás/ Ez a 
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község is a mezőujlaki a.e.-hoz tartozik, mint annak szór- 
ványa. Az összlakósság 1500 s ebből 64 ref. vallásu magyar. 
Ez a közösség az életrevalóság és megmaradni akarás jeleit 
mutatja s ezért érdemes vele részletesebben foglalkozni. A 
ref. gyülekezet 1925-ben alakult meg a világi ösztönzésre, 
Bánffy György gróf egykori cselédeiből. A nemes grófnak 
3000 holdja volt a falu határában s ugyszólván az egész fa- 
lu az övé volt, de nem érzett annyi felelősséget hogy ma- 
gyar cselédeinek lelki gondozásáról gondoskodjék. Nemcsak 
hogy templomot nem épitett számukra de még temetőt sem 
adott. A földreform során el is vették mind a 3000 holdat 
s ma udvarházában van a két tanerős állami iskola. Ez az 
eset arra figyelmeztet minket, hogy komolyan feltegyük a 
kérdést, vajjon veszitettünk-e mi. erdélyi magyar népközös- 
ség valamit a földelvétellel? Mert hogy a magyar béresek- 
nek semmi hasznuk sem volt, a nagycégi 3000 hold magyar 
birtokból, az biztos +/ és még sok magyar nagyurat idéz- 
hetnénk ha lenne értelme – annak igazolására, hogy az er- 
délyi magyar nagybirtokosok jó részéből magának a nemzetet 
alkotó, földmüvelő, magyarságnak semmi haszna nem volt. 
Miért: telepitettek e ezek az urak magyarokat birtokaikra, 
ha eladták azokat, magyaroknak adták-e el, magyar cselédsé- 
gük nemzetiségére gondot viseltek-e? Nem./ A román állam 
azonban mindenkinek s igy a  cégi magyar cselédeknek is 4-4 
hold földet adott, amelyből nagy munkával, igénytelen életmód- 
dal nagy nehezen megélhetnek. A magyaroknak összesen 50 
hold földjük van. Meg kell emlitenünk, hogy nagyon erős ro- 
mán hatás alatt állanak. Megfigyelésünk szerint ennek oka 
az erőteljes román népi müveltségben illetve a magyarság 
magárahagyottságában rejlik. 1932. óta több áttérés történt, 
 
+/ L.A.Legujabb szórványmozgalom tört.c.fejezet 

Bánffy Marianne báróné értesitése. 
Az erd.ref. anyaszentegyház névkönyve 1858-ra 27 lap. 
Földes, i.m. 4-5 l./ 
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minden esetben házasság miatt. A román g.kat. papok u.i. 
tovább mennek egy lépéssel, mint róm.kath. kollégáik, mert 
a más felekezetü házastárstól nemcsak reverzálist köve- 
telnek, hanem teljes áttérést. De a román parasztok is 
egyenesen öntudatos beolvasztók, még a nők is. Igy pl. 
három holdas magyar gazda 1932-ben románnak tért át, 
hogy egy eredetileg szintén magyar-román leány hozzámen- 
jen, mert ez nem akart magyar férfi felesége lenni. Ugyan- 
ez az esete egy másik magyarnak, akit azonban a pópa té- 
ritett át, mert másképp nem akarta megesketni. Két magyar 
nő szintén házasság miatt tért át. 

 
Kissármás telep. /Kolozs megye, nagy- 

sármási járás/ Magyar népessége 142 lelket számlál, amely- 
ből 130 ref. és 12 rom.kat. A reformátusoknak saját egy- 
házi szervezetük van. Tuson leányegyháza. Ugy ez a tény, 
mint minden a magyarságért történő gondoskodás Biró József- 
né Bánffy Marianne bárónő áldozatos és kötelességtudó mun- 
kájának tulajdonitható. Pedig ezeknek az embereknek a gond- 
dozása óriási nehézségekbe ütközik, mert nem földmivesek 
hanem jórészt az ottani zsidó kereskedők és vállalkozók 
napszámosai, akik kaptak ugyan állami földet, de nagy ré- 
szük el is adta. Afféle külvárosi népség, rendkivül zava- 
ros erkölcsi viszonyokkal. Jól keresnek és ezért van mit 
inni. Sok a vadházasság és elterjedt a vérbaj. Vegyeshá- 
zasság is van, 4. Vannak közöttük rendes emberek is, akik 
az egyházi, élet erősségei. A tankötelesek természetesen 
állami iskolában járnak, de külön megtanulnak anyanyelvü- 
kön irni és olvasni. Van kis könyvtáruk, négy ujságot is 
járatnak. Imaházukat a báróné adta. A faluban nagy tömegü 
magyar eredetü román lakósság van. Ezek 1849-ben tértek 
át a románság kényszeritésére és azután is ugy maradtak. 
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A magyar temető tanuskodik az egykor szervezett 

magyar életről. Az élőket pedig igy hivják: Iszlay, Babos, 
Farkas, Kiss, de mind románok. Ma csak egyetlen magyar csa- 
lád van itt a faluban, de ennek tagjai is csak románul be- 
szélnek. 

 
Báld. /Kolozsmegye/ Összlakósság 200. Ebből 

magyar 120. A magyarság vagyoni helyzete gyenge. Többen 
kénytelenek részben is dolgozni. 12-12 holdasok a legjobb 
móduak, a többiek 1-3 holdas birtokon dolgoznak. Az egész- 
ségügy szintén gyenge lábon áll. Lakásviszony, táplálkozás 
gyenge, s igy nagyon sok beteg van. Gyakori a vérbaj /szer- 
zett és öröklött/ angólkór, malária, tuberkulózis. A magyar 
tankötelesek állami iskolában kénytelenek járni. Keveset 
olvasnak, ami nem is csoda, hiszen az öregek legnagyobb 
része analfabeta. /80 %./ Magyar Nép 1 példányban és ref. 
vallásos lap 12 pl-ban jár. Nem élnek külön társadalmi éle- 
tet. Közös táncokat tartanak a románokkal. A beolvadás most 
indult meg, de még meg-állitható lenne, jó vezető leküzdé- 
sével, gazdasági és kulturális szervezéssel. 

 
Mócs. /Kolozsmegye, mócsi járás/ A mezőség észak 

nyugati szélén fekszik. 2600 lelket számláló község. Ebből 
a számból 722 magyar /rom.kath. 729, ref. 428, szombatos 15./ 
Ez a község is a beolvadás folyamatában él, aminek egyik 
oka, hogy vagyonilag nem tud független lenni a románság- 
tól. Átlagos birtok 3 hold, jobbmóduak 20-40 holdig. Leg- 
nagyobb birtok 100 holdas /70 szántó és 30 erdő/ Az egyhá- 
zak közül mind a kettő azonos vagyoni helyzetben él. /50 
hold szántó, 8 hold belsőség, lakás és iskolaépület./ A 
magyarságnak értékes részét képezi az iparos osztály. Ez 
a legértékesebb réteg, akivel még lehetne dolgozni, egyrészt 
azért, mert gazdaságilag jobb helyzetben van, másrészt pe- 
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dig azért, mert a parasztságnál müveltebb réteg ez. 

Népegészségügy kielégitő, aminek legfőbb oka 
az, hogy a községnek van kórháza, ahol az arra szorultak 
kezelésben részesülnek. A magyarság azonban a jelenben 
nem sokat költ orvosra. A népszaporodás nem kielégitő, 13 
születés, 10 halálozás. Fentebb azt állitottuk, hogy a be- 
olvadás folyamatában élő közösség. Ennek a kedvezőtlen a- 
nyagi körülmények mellett fontos oka az, hogy nincs fele- 
kezeti iskolája egyik magyar egyháznak sem, noha a tankö- 
telesek száma akkora, hogy ha a külső adottságok nem gátol- 
nák, akkor mindegyik egyház tartana fenn magának egy egytan- 
erős iskolát. A tankötelesen száma 70. Ebből 20 jár rendsze- 
resen iskolába, természetesen az államiba. Igy magyarul nem 
tanulnak meg irni-olvasni s ennek következtében évről-évre 
nő a magyar analfabeták száma. Igaz, hogy iskolánkivüli 
népmüveléssel /rendszeresen vezetett vas. iskola/ próbál- 
ják pótolni azt, amit az állami iskola elvesz a gyermekek- 
től. A felnőttek szeretnek olvasni, különösen az iparosok. 
Több ujság jár a faluba. Különösen napilapokat olvasnak. 
/Jó Estét 20 pl./ heti illetve folyóiratok közül az Erdé- 
lyi Gazda, Mezőgazdasági Szemle jár 3-4 példányban. A 
ref. egyh.községnek van egy kis könyvtára, ami azonban nem 
felelt meg az igényeknek és a követelményeknek, mert ujabb 
könyvekkel nem gyarapitják. Különösen kulturális téren len- 
ne itt sok tennivaló, amit azonban a körülmények nem enged- 
nek meg. Ugy a gazdasági mint a kulturális hiányok magukkal 
hozzák a beolvadást. Most indult meg az asszimilálódás, ami- 
nek mai okai mellett fontos oka az is, hogy évszázadok óta 
együttélnek a románsággal. Az amit az 1887 évi névtárban 
irtak erről a községről, ma is fennáll: „lakósaik többnyire 
gör.kel. románok, akiktől, mivel közöttük szótszórtan laknak, 
nyelvüket nagyon elsajátitották.” 
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Katona. Kolozsmegye./ Rom.kat.és ref. a.e. A la- 

kósság száma 2100, ebből magyar 600. Már a számarány is 
mutatja, hogy a magyarság itt másodrangu szerepet játszik, 
amihez a nagy számbeli külömbség mellett az is okot ad, 
hogy a magyarság két felekezet között oszlik meg. A katho- 
likusok 1élekszáma 395, a reformátusoké 196. A katolikus 
egyházközséghez tizennyolc filia tartozik, amelynek lélek 
számával együtt a katolikusok száma 410. Ezt a községet a 
beolvadás folyamatában lévő közösségek közé kell soroz- 
nunk, amire a mai állapotok mellett a mult is okot szolgál- 
tat. Az erd. ref. egyház ker. névkönyvének 1886-os évfo- 
lyamában olvastuk: „A község lakói nagyobbrészt oláhok. 
A ref. magyarok lélekszáma 86. „Már ekkor is két magyar 
felekezet volt a faluban, azonban sajnos adataink nincse- 
nek kezünkben a rom. kath. lélekszámról. A magyarság va- 
gyoni helyzete a multtal szemben javulóban van, de még nem 
kielégitő. A fentebb emlitett névtár megállapitása szerint 
régen nagyon szegények voltak a magyarok. A mai vagyoni 
helyzetkép a következő: Egy nagy birtok 500 holdas /gróf 
Logotetti Arisztid/ 30 családnak 23-30 holdja, a többinek 
általában 2-12 holdja van. Legkisebb birtok fél hold. 
/egy család/ Ma a magyarok vásárolnak földeket. A magyar 
egyházak közül a rom. kath. egyház gazdagabb /60 hold szán- 
tó és 23 h. erdő./ mig a ref. egyház ingatlana 46 hold. 
A község gazdasági életében fontos szerepet tölt be a szö- 
vetkezet, amely azonban közös a románokéval. Igen sürgős 
tennivaló lenne gazdasági szempontból Gazdakör szervezése, 
ami itt még mindég nincsen. A nép gazdasági helyzetével 
összefüggésben van a kivándorlás. Szomoru jelenség ez, mert 
akik egyszer elmennek innen, ha vissza is térnek, nem je- 
lentenek gyarapodást a magyar közösségre nézve. A főváros 
/Bukarest/ kőrengetegében elvesznek a magyarság számára, 
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nincs előttük más tér mint a lehető leggyorsabb meggazdago- 
dás, amit kisebb nagyobb mértékben el is érnek, de a szer- 
zett vagyont nem fajtájuk felelősitésére használják fel, 
hiszen az idegenben tőlünk idegen szokásokat vesznek fel, 
a legtöbben áttérnek. Igy midnen évben nagy vérveszteség 
éri a magyarságot. A regátba lekerült magyarok elrománoso- 
dása is mutatja, hogy népünknek nincs hivatástudata. A ma- 
gyarságnak regátba költözése nemcsak gazdasági, de népe- 
gészségi következményekkel is jár.– Nagyon gyakori betegség 
a vérbaj, nemibetegségek, tuberkulózis, Azok akik a fővá- 
rosból visszatérnek, ha anyagilag jobb körülmények közé 
kerülnek is, erkölcsi és egészségi szempontból nagy kárára 
vannak a közösségnek. A táplálkozás nagyon gyenge. Nagy- 
mértékü az alkohol és a dohányfogyasztás. A kulturális élet- 
ről szerzett képünk is eddigi állitásainkat igazolja. Ha 
ha van is két felekezeti iskola /rom.kath. 55 tanulóval, ref. 
25 tanulóval./ ahol a gyermekek magyar nyelvükön tanulhat- 
nak, a beolvadás mégis egyre jobban fokozódik. A gyermek 
ha kikerül az iskolából, otthon románul beszél. Jellemző az 
elrománosodás haladott voltára, hogy a  templomból kijövet 
már románul beszélnek egymás között. Mindezen még lehetne 
segiteni kulturális és gazdasági munka által. Öntudat neve- 
lés lenne a fontos Hit és kulturamélyitő ujságok, könyvek, 
fokozottabb terjesztése, Gazdakör szervezése, hogy a magyar- 
ság önmaga körén belül találja meg azokat a szükségeket, 
amelyekre egy népközösségnek szüksége van. 

Vasasszentegyed. /Szolnok-Doboka-megye./ Összla- 
kósság 368, ebből román 250, magyar 118. A magyarság nagyon 
szegény sorsban él. A földek román kezekben vannak. Egy ma- 
gyar gazdának 5 holdnál nincs több földje. Vagyoni gyara- 
podás a magyaroknál nem észlelhető. A szegénységből kifolyó- 
lag a táplálkozás és igy az egészségi állapotok is gyengék. 
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A népszaporodás szintén gyenge. 1936-ban született 1, 
Meghalt egy. Magyarnyelvü iskola nincs a faluban. 16 
magyar, tanköteles gyermek az állami iskolába jár, ami- 
nek következtében az analfabéták száma egyre fokozottabb 
mértékben növekszik. Mindebből következik, hogy a magyar- 
ságnak nincsen különálló közösségi élete s igy a beol- 
vadás utján van. 

 
Novoly. Három magyar család. Kettő róm. 

kath. egy református. 100, 20 és 30 holdas birtokosok. 
Jómóduak, él bennük a faji öntudat, de kis számuknál 
fogva képtelenek arra, hogy az öntudatlanabb csoportok- 
nak irányitói és segitői legyenek s ezért II. csoport- 
ba sorozzuk őket. 

 
Oláhgyéres. /Kolozs megye/ Mócs a.e. 

szórványa. 52 magyar lélek, 8 családdal. Mind reformá- 
tusok. A legkisebb birtok 2 fél hold, a legnagyobb 60 
hold. Átlagos birtok 5 hold. Nem keverednek, aminek oka 
a gazdasági függetlenségükben rejlik. Azonban itt is na- 
gyon kell vigyázni mert elszigeteltségük és kis számuk 
következtében könnyen elveszthetjük őket. is. A második 
generáció a környékbeli magyar falvakból házasodik, de a 
gyermekek már alig tudnak magyarul. Minden gondozás nél- 
kül élnek, sorsukra hagyva. A mócsi ref. a.e., amelyhez 
tartoznak, nem törődik velük. Gyéres jellegzetes példája 
annak a közösségnek, amely elhanyagoltsága miatt, vegyes- 
házasság vagy áttérés nélkül a maga egészében beleolvad a 
többséget alkotó románságba. 

 
Felsődetrehem. Összlakósság száma 400. 

13 magyar család, reformátusok, babtisták vegyesen. Álta- 
lában 1-12 holdig terjedő kisbirtokokon dolgoznak. Föld- 
jeiket jól megmüvelik és helyesen gazdálkodnak. Anyagilag 
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függetlenek a románságtól, de kulturális szempontból nem. 
A magyar gyermekek a román állami iskolában tanulnak. Külön- 
álló közösségi életük nincs a románokétól. Ennek a falunak 
a sorsát a régi vezetők hanyagsága pecsételte meg. A magya- 
rok ma iszákosak, lopnak, verekednek. Noha nincs vegyeshá- 
zasság, a keveredés mégis megindult, aminek oka erkölcsi gyen- 
geségükben, faji öntudatuknak a hiányában keresendő. 

 
Alsódetrehem. Összlakósság 450. 13 magyar család, 

reformátusok és baptisták. Magyarok között volt 2 nagybirto- 
kos, akik azonban földjeiket eladták és elköltöztek. Iskola a 
magyarságnak nincsen. Semmiféle mozgalom nem vert még gyöke- 
ret ebben a faluban a baptisták /reszketősök/ mozgalmán kivül. 
Ez a falu éppen ugy mint Felsődetrehem a beolvadás folyamatá- 
ban van. Népének tulajdonságai megegyeznek vele, ugyszintén 
körülményei is. 

 
Mezőtóhát. Lakósainak száma 1200. ebből magyar 150. 

A magyarok ref. vallásuak. A magyarok között négy nagybirtokos 
van, a többiek általában kisbirtokosok, 1-25-30 holdig. A kis- 
birtokosok cselédekből lettek önállókká, vagy idegen helyisé- 
gekből telepedtek ide. Az egészségügyi állapot jó. A táplál- 
kozás rendes. Kulturális igényeik kielégitésre szorulnak. A 
ref. felekezeti iskolát ezelőtt négy évvel zárták be. A kb. 
36 családnyi magyar olvasnivalót igényel, éppen ezért a nép- 
könyvtár felállitása lenne fontos. Ujságot olvasnak. Magyar 
Nép jár néhány példányban. 

 
Kötelend. 10 magyar család. 40 lélek. Átlagos 

birtok 15 hold. A legjobb gazdák 40 holdasok. Kis számuknál 
fogva szórványnak tekintendők, mert nincs meg a számbeli alapjuk 
arra, hogy szervezett közösségi életet tudjanak élni; de azért 
is szórványnak kell tekintenünk, mert vezető nélkül áll. Nincs 
felekezeti iskola s igy a tanulók nem tanulnak meg anyanyelvü- 
kön irni, olvasni. A beolvadás már itt is megindult, nincsenek 
önálló mulatságaik /tánc/. Vegyesházasság van egy. 1936-ban 
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született 2. meghalt 1. Ezek azok a tulajdonságok, amelyek ezt 
a közösséget a második csoportba sorozzák. 
 

Legen. Összlakósság 450. Magyar 130 /ref. és kato- 
likusok./ Olyan szórvány ez ahol vagyontalan nincs. 400 holdas 
nagybirtokos és néhány 60-70 holdas középbirtokos van. A jó 
anyagi állapotok ellenére is az egészségügy gyenge, aminek 
oka a kulturális elmaradottságban is keresendő. Igen elterjedt 
betegség a malária, vérbaj, angólkór, tbc. 1936-ban született 
3, meghalt 3. Kulturális szempontból megemlitendő, hogy a ma- 
gyarságnak nincs iskolája, a gyermekek /21 tanköteles közül 
15/ román iskolába járnak. Analfabeták szaporodnak. Az elmult 
évben a magyarság 10 %-a volt analfabeta. Ez a falu is a be- 
olvadás folyamatában élő közösségek közé tartozik. 

 
Fráta. Lakósság száma 3200. ebből magyar 250, 

és 50 zsidó. Van néhány 100-120 hold közötti nagybirtokos, 
azután nagyobb számmal vannak 40-50 hold közötti birtokosok. 
A tömeg 1-5 holdas kisbirtokos. Ezek közül a legértékesebbek 
a középbirtokosok, akik öntudatos, jó magyarok s minden ere- 
jükből támogatják a közös érdekeket. Az egészségügy meglehe- 
tősen gyengén áll. Nagyon elterjedt betegség a tbc. és a vér- 
baj. /örökölt és szerzett/ A magyarságnak nincs iskolája s 
igy a gyermekek a román állami iskolában tanulnak. Hiányza- 
nak a lapok és szükséges lenne egy könyvtár. Ugyanigy fontos 
volna a Gazdakör, mielőbbi megalakitása, családlátogatás, fo- 
kozottabb népoktatás, hogy a megindult nagyarányu keveredés 
megállitható legyen. 

 
Bethlen Ödön Tanya. Összesen 34 magyar lélek. 

A gyermekek iskolába nem járnak, s igy ma már a gyermekek job- 
ban értenek románul mint magyarul. Ez is a beolvadás folyama- 
tában élő közösség. 

 
III. csoport. 

Reméntelen esetek. A teljes beolvadás állapo- 
 



[Erdélyi Magyar Adatbank]	  

 

– 78 – 
 

tába jutott magyar közösségek. 
 
Ide tartoznak azok a közösségek, amelyek feltar- 

tóztathatatlanul porlanak és népközösségünkbe való bekapcsolásuk 
teljesen reménytelennek látszik. Ezek már régen tul vannak azon 
a határvonalon, amely müveltségünk és a román népi müveltség 
között láthatatlanul bár de megvan. Többek között csak jogi- 
lag van érvünk arra, hogy még is megkiséreljük érettük a lehe- 
tetlent megtenni: magyarrá tenni őket, de facto egyáltalán 
nem magyarok hanem románok. Azt hisszük ugyanis, hogy a nem- 
zeti hovatartozás legfőbb ismérve a mi területünkön valamely 
nemzeti müveltségben való szerves bennelétel. Az asszimiláció 
vizsgálata minden elfogulatlan embert arról győz meg, hogy a 
nemzetiséget, legalább is az ilyen kevert népiségü területen 
nem faji, illetve vérségi hovatartozás dönti el, hanem a népi 
sorsközösség vállalása és a nemzeti müveltség. Ha felsorol- 
juk az ebbe a csoportba utalt telepeket, csak azért tesszük, 
mert az egyházak a maguk statisztikájában még mindig magyaroknak tartják 
őket. 

 
Maroslekence. /Kisküküllő vármegye./ Radnóthoz 

tartozó szórványtelep: 110 magyar lélekkel. A magyarok között 
30 cseléd van. Ez a szám megoszlik két felekezet !r.kat. és 
ref/ között. A katolikusok a román gör.kat. templomba járnak 
a plébános egyenes utasitásának a következtében. Egyik fele- 
kezet tagjai sincsenek gondozva ugy, ahogy kellene a vezetők 
nemtörődömsége miatt. Ehez járul a magyarság szegény sorsa, 
müveletlensége. /50% amalfabéta/ A magyarság itt már utban van 
a teljes elrománosodás felé. Ma már csak részben beszélnek ma- 
gyarul. 

 
Budatelke. /Kolozs megye, nagysármási járás./ 

1600-1700 lelkes faluban 50 magyar lélek. E számba beletarto- 
zik 26 főnyi, 8 örmény család is, akik magyarul beszélnek s 
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annak is tartják magukat. A magyarság nagy része a falun ki- 
vül eső állomáson lakik, mint vasuti alkalmazott /16 lélek/ 
Egy vegyesházasságu család van, ahol a gyermek természetesen 
sült román. Csak két családnak van földbirtoka. A budatelkiek 
gondozását Földes Károly a szórványmozgalom meginditója végzi, 
ugy ahogy a körülmények megengedik. 

 
Viszolya. /Egykor magyar falu, ma részint magyar ere- 

detü románság között, négy magyar család él, 21 lélekkel. 11 
ref. és 11 r.kat. Egy részük öntudatos, uriosztályból való em- 
berekből áll, akiket a beolvadás veszélye nem fenyeget, de bor- 
zasztó elszigeteltségben élnek a románság gyürüjében. Semmifé- 
le lapot nem járatnak. Tervszerü szórványgondozással bekapcsol- 
hatók volnának közösségünkbe, mig igy a második nemzedékben 
/11 gyermek/ beolvadhat. Az egyik ref. ember leányai már is 
románokhoz mentek feleségül. A mostanában áttértek, ill. be- 
olvadtak száma 4. A régiek közül megemlitjük a Józsa, ma Joja 
nemzetséget, mely kb. 20 családból áll, s kivétel nélkül mind- 
nyájan románok. Ezek a magyar uralom alatt lettek a 30 milliós 
liberális állam áldozatai. Földes Károly adatai szerint a vi- 
szolyai magyar eredetü románok száma leszármazottaikkal együtt 
mintegy 800-ra tehető. 

 
Nagynyulas. Marostorda megye./ A magyarság jórésze 

Hosszu István g.kath. püspök itteni birtokán élt mint uradal- 
mi cseléd s igy gondozásuk lehetetlen. Persze a komlódi ref. 
anyaegyház lelkésze is, akinek kötelessége volna a nagynyu- 
lasi reformátusok gondozása, már hosszu idő óta elhanyagolja 
őket. Igy a ref. vallásu jegyző családján kivül az összes ma- 
gyar a teljes és megállithatatlan beolvadás folyamatában él. 

 
Lompérd. /Kolozs megye/ összesen 4 magyar család 

van, akik mind ref. vallásuak. Gondozásukat megneheziti az, hogy 
szegénységük miatt nagyon sokat kell dolgozzanak, fáradtak s 
már nem is igen érdekli őket a magyar élet, csak az, hogy ugy 
ahogy megtudjanak élni. 



[Erdélyi Magyar Adatbank]	  

 

– 80 – 
 
Meződomb. /Kolozs megye/ 7 ref. vall. magyar család él eb- 

ben a faluban. Őket is nagyon nehéz gondozni, mert szótszórtan 
élnek a faluhatárában. A románosodás már befejezett tény. Pl.az 
anya és gyermekek csak románul beszélnek. 

 
Mezőkirályfalva. /Marostorda m./ A 800 lelkes román 

faluban 25 magyar család él. Nagyon szegények, csak egy családnak 
van 18 hold földje. Az örményesi ref. a.e.-hoz tartoznak, de pa- 
naszolják, hogy az egyházi férfiak nem gondozzák őket. Semmilyen 
lapot sem olvasnak, könyveik nincsenek, társadalmi életük, visele- 
tük közös a románokéval. 

 
Gösz. /Szolnok-Doboka m/ A beszterczei utvonal mentén 

fekszik. Az összlakósság száma 600, ami közül 28 magyar. 28 ön 
tudatlan szegénysorsban lévő magyar egy 600 lelkes román közös- 
ségben. Nincsen semmi, ami megkülönböztetné őket a románoktól. Vi- 
selet, szokások, gazdasági érdekek, közös a románokéval. Régen 
szinmagyar község volt, de 1658-ban II.Rákóczi György fejedelem- 
sége alatt a törökök és tatárok ezt a falut is mint annyi más 
főut mellett fekvő községet feldulták, lakósait leöldösték, aki 
megmaradt, békésebb vidékre költözött. Az üresen maradt faluban 
az erd. egyh.ker. 1887-es névtárának tanusága szerint nagy szám- 
mal költöztek be románok. 1887-ben 10 szegény sorsu magyar csa- 
lád volt a faluban, 75 lélekszámmal. A helyzet azóta csak rosz- 
szabbodik s ma már a sir szélén áll a magyarság. 

 
Mezőszilvás. 7 családból álló magyarság él itt el- 

hanyagoltan, reményteles sorsban a br. Majthényi féle birtokon. 
Magyar életük azonos a semmivel. Románul jobban tudnak, mint ma- 
gyarul. Az effajta magyar társaságnak az a baja, hogy kis számá- 
nál fogva és mivel önálló életes sem vagyoni javai nincsenek, 
a beolvadásra van itélve. 

 
Czege. /Szolnok-Doboka megye/ Anyaegyház ref. lel- 

kipásztorral, 148 református és 18 rom.kath. vallásu magyar. Faji 
öntudatuk nincs. Ők sem tudják már, hogy hova tartoznak. Az el- 
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románosodás megakadályozhatatlan. Az öregek még tudnak magya- 
rul, de ha a gyermekeket kérdezzük csak románul válaszolnak. 
Az apák vétke a fiak román szavaiban lesz kijelentéssé; tetté. 

Egyedül vagyoni helyzetük az, ami emlitésre mél- 
tó. Általában 15-40 holdas gazdák, akik a mai körülményekhez 
viszonyitva meglehetősen jó körülmények között élnek. 1890- 
ben a magyarok lélekszáma 260 volt; ez a szám azóta a felére 
apadt le és ez az apadás ma sem szünt meg. A jövendőt illető- 
leg minden jel arra mutat, hogy az apadás addig fog tartani, 
amig lesz mi apadjon. És már nincsen sok idő hátra. 

Még azt kell megemliteni, hogy Czegének van 
egy 14 lelket számláló szórványa, Vasasszentegyed. 

 
Kiscég. /Kolozs megye./ Itt négy család, 

10 lélek van minden gondozás nélkül. Eddig egy magyar föld- 
birtokos tartotta bennük a lelket, mert az ő cselédei voltak; 
de ez most Magyarországra készül szerencsét próbálni; földjét 
árusitja s igy ennek a néhány magyarnak a sorsa megpecsételt- 
nek tekinthető. Jó magyar nevü emberek szinte a szemünk előtt 
románosodtak el. /Kádár, Komáromi/ 

 
Berkenyes: Az összlakósság száma 150 lélek, ebből 

25-30 család magyar 130 lélekkel. A faji öntudat nagyon gyen- 
ge lábon áll. Gyakori az áttérés. Ugy a vagyoni, kulturális 
és az egészségügyi helyzet nagyon gyenge. Egyetlen 40 holdas 
gazda van. A többiek birtoka I/4-25 hold között mozog. A leg- 
többen eladták földjük nagy részét, ugy hogy ma napszámba jár- 
nak. A kulturális élet szintén nagyon gyenge lábon áll, ami- 
nek főoka az, hogy nincsen felekezeti magyar iskola és igy a 
gyermekek nem tudnak magyarul irni, olvasni. Nő az analfabeták 
száma. Az egészségügy szintén gyenge, ugyszintén a táplálko- 
zás is. Nagyon gyakori betegség a vérbaj, tuberkulózis, malá- 
ria. 

 
Aranykut. 600 lelkes községben 70 magyar lélek. 
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Már ez a nagy számbeli különbség is mutatja, hogy miért kellett 
a III-ik csoportba sorozni ezt a községet is. 

A magyarság jó anyagi körülmények között él. 2 nagy 
birtok 250-280 holddal, a gazdák általában 10-30 holdasok; ezek 
a jómóduak. 1/2-5 holdas birtokosok közül többen iparral fog- 
lalkoznak a földmüvelés mellett. 

A meglehetősen jó vagyoni helyzet ellenére is az egész- 
ségügy, nagyon gyenge lábon áll. Tbc. vérbaj, angolkór, malária 
gyakori betegségek. A táplálkozás és a munkabirás is nagyon 
gyenge. 

Iskola itt nincs. Egyre több az analfabéta. Lapokat 
nem járatnak, könyvtáruk nincs. A keveredés egyre jobban foko- 
zódik. A faji öntudat kiveszőben. A teljes beolvadás megakadályoz- 
hatatlan. 

 
Botháza. 100 magyar lélek él ebben a faluban és 

utban van a teljes beolvadás felé. Általában fél-20 holdas gaz- 
dák. A táplálkozás és egészségügy gyenge. Gyakori betegség a 
tbc. malária, vérbaj és az angolkór. 

 
Szopor. Az összlakósság 850, ebből 170 a ma- 

gyarok száma. A faji öntudat egyre jobban gyöngül, aminek oka 
az, hogy nincsen magyar nyelvü iskola. Olvasmányokat nem kap- 
nak. Iskolánkivüli népokatatás nincs, noha lehetne. 

A leggazdagabb embernek 70 hold földje van. Az 
átlagos birtok fél-5 holdig terjed. Ezek a gazdák napszámmal 
pótolják a megélhetéshez szükséges keresetet. Van néhány 10-15 
holdas gazda is. 

Igen gyakori betegség itt is a tbc. malária, vérbaj. 
A táplálkozás is nagyon gyenge lábon áll. 

 
Szentgotthárd:-on 36 magyar lélek él. Mindannyi- 

an cselédek a gróf Vas féle birtokon. 
 
Gyeke: Az összlakósság száma 750, ebből 170 lélek 

magyar /reformátusok. Az átlagos birtok 2-3 hold. Saját földjük 
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mellett napszámba járnak, vagy részes munkát vállanak. Általá- 
ban szegényes körülmények között élnek. Az egészségügy szintén 
nagyon gyenge. A malária és vérbaj a gyakori betegség. Az anal- 
fabéták száma itt is egyre nő. A magyar nyelvü iskolát épüle- 
tével együtt elvette az állam. Nagyon gyakori a vegyesházasság 
és az áttérés. 

 
Szombattelkén: 4 magyar család van, öntudatos, jó 

magyarok, nem vegyülnek. Kis számuknál fogva kell ezeket a III. 
csoportba osztani. 

 
Mezőörke. Összlakósság 700. ebből 5 család ma- 

gyar. 5-25 holdasok, jól gazdálkodnak és jómóduak is, csak ke- 
vesen vannak. 

 
Györgyed. 10 magyar család él együtt. 7-14 holdas 

gazdák. 
 
Kisikland. Itt ma már csak két magyar család 

érzi és vallja magát magyarnak. 
 
Nagyikland. 3 magyar család él a Kovrig Sándor 

féle földbirtokon. Él még bennük a faji öntudat. 
 
Mezőgerebencs-en 60 magyar lélek él nagy szét- 

szórtságban, ami gondozásukat nagyon megnehezitené, ha gondoz- 
nák őket. A gerebencsi magyarok nagy része már inkább románul 
beszél. 

 
Mezősályi. Itt még 40 lélek tartja magát 

magyarnak, de már ezek is szenteltvizes magyarok, akik jobban 
beszélnek románul mint magyarul. Szokásaik és viseletük azonos 
a románokéval. 

 
Zsuki-tanya. /Kolozs m. Kolozsvári járás/ 

Állami ménesbirtok. A tanya alkalmazottainak a száma 120. ebből 
magyar 32. 1 családnak csak háza, 1-nek 20 hold földje; a többi 
zsellérházakban lakik, földnélküliek. 

Egyházilag a válaszuti ref. a.e.-hoz tartoz- 
nak. 1 család kivételével az idősebbek anyanyelvükön beszélnek, 
irnak, olvasnak. A gyermekek /8 tanköteles/ az állami iskolába 
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járnak. Magyarul minden magyar beszél. Szeretnek olvasni. Olvas- 
sák a Magyar Népet. A románokkal jó viszonyban vannak. de azért 
elkülönülten élnek. Ezt a telepet lakóinak csekély száma miatt 
soroztuk a reménytelennek nevezett csoportba. 
 

A IV. csoportba azokat a telepeket sorozzuk, ahol ma 
már egyetlen magyar lélek sincs, de ahol régen volt. Ennél a cso- 
portnál látjuk meg a kérdés nagyságát, mert itt az eredményt lát- 
juk. A 80 megvizsgált mezőségi falu közül 11 teljesen beolvadt 
községet találtunk. 

 
Ambrustelke. Az egykori ref. templom cintermét a gör. 

kel. egyház vette meg, hogy azon épitse meg uj templomát. Amikor 
1936-ban még ott jártunk találtunk egy-két sirkövet s akkor a há- 
tizsákunkba tettünk egy darab követ a régi ref. templom sírjából. 
Görög kel. templom a ref. templom cintermén. Ez szimbolizálja az 
asszimilációt itt a Mezőségen. 

 
Beolvadt telepek még: Mezőszentgyörgy, Gyulatelke, 

Marokkháza, Bogács, Mezőőr, Kisszék, Kók, Báré, Pete és Császári. 
Erről az utolsó telepről azt jegyezhetjük meg, hogy itt a román 
templom a reformátusénak az alapjaira épült fel. Szomoru jelen- 
ség ez. Az alapot leraktuk és más épitett rá. Még csak azt je- 
gyezzük meg, hogy 1910-ben Császárin 27 magyar család volt és 
ma már egy sincs. 
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Összefoglalás. 
 
Ime, ilyen a Mezőség magyar élete. Térképünkön pon- 

tosan 84 falut tüntettünk fel. Ezt a területet jártuk és figyeltük 
meg a szórványkérdés szempontjából. Az adatok általánosságban egy 
felboruló, szervezetlen magyar néptestről és annak erőtlen, müvelt- 
ségéről tanuskodnak. 11 közösséget találtunk olyannak, mely szerve- 
zett, erős és ténylegesen vezető szerepet visz a gyengébb települé- 
sek között. Tizről azt mondhattuk, hogy képes volna vezetni, de bel- 
ső nehézségei gátlásai vannak, amelyek cselekvőképességét lekötik. 
A 81 településből tehát összesen 21 mondható bizonyos fenntartással 
életképes magyar közösségnek. 24 településről azt mondhatjuk, hogy 
megindultak a beolvadás utján ill. olyan lehetőségek között élnek, 
amelyek a beolvadásra alkalmassá teszik őket. A reménytelen esetek 
közé 25 település sorolható. Szemünk előtt történik ezekben a beol- 
vadás, amely néhol megdöbbentően kollektiv jelenség. 11 olyan he- 
lyiség van a vizsgált területen, ahol régen volt, de ma már egy fia 
magyar sincs. 

Az az összbenyomásunk, hogy a  magyarság haldoklik 
a Mezőségen. A mai körülményeket tekintve csak 21 erősebb telepü- 
lés tekinthető magyar szempontból reményteljesnek, a többi 50-100 
év alatt beolvadhat s talán még ennyi idő sem kell hozzá. Hangsu- 
lyozzuk, hogy a mai körülményeket tekintve, mert a legutolsó stá- 
diumban lévő települések kivételével véleményünk szerint az asszi- 
miláció még mindenütt megállitható, ahol a magyar közösség és müvelt- 
ség létrehozásához még meg vannak a szükséges adottságok, igy ember, 
gazdasági alap, anyanyelv és legfőképpen akarat. 

Nem célunk a szórványkérdés gyakorlati megoldásá- 
nak lehetőségeit tárgyalni csak utalunk arra, hogy igenis megoldha- 
tó. A megoldást – egy mondatban kifejezve – abban látjuk, hogy a 
szórványokat szervesen bele kell kapcsolni a romániai magyar nép- 
közösség gazdasági, szellemi, lelki és politikai vérkeringésébe. 
Ezt megtehetné egy megujult lelkü, erdélyi magyar vezetőosztály 
és az ugyanolyan népközösség, de mert az erdélyi magyarok még mindég 
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régi vágásu magyarok, azért az egész ügy reménytelen. 

A szórványkérdés végső fokon a magyar lelkiismeret 
ügye, mert enélkül nincs népi hősiesség, faji öntudat, nemzeti 
áldozatosság és komoly keresztyén müveltség sem. 


