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N E M Z E D É K I V A L L O M Á S 

Megjelent az El lenzék „Vasárnapi 
Szó” c. m e l l é k l e t é b e n ez év októ-
ber hó 15-én. 

AZ ÉLET TÉNYEI határozottan mutatják, hogy az erdélyi ma-
gyarság lélekben önmagához tért. Ölelő karját is mozdítja már, hogy 
végre magához vonhasson mindenkit, aki magyar. Valahányan va-
gyunk, mind megilletődött tanúi vagyunk az Eszme anyai mozdu-
latának, mely a cselekvő egység vágyát és áldását sugározza felénk. 

Ebben a történelmi időben az új férfinemzedéket illeti az első 
szó, hogy ennek az egységnek sürgető szavát hallassa. Igen, a szó 
és a kötelesség minket illet mindenekelőtt. Húsz esztendő alatt nagy 
útat tettünk meg, amíg idáig eljutottunk. Kemény szellemi harcokat 
kellett vívnunk a tényekkel, az előttünk járó nemzedékkel, egymás-
sal és önmagunkkal egyaránt. De annyi küzdelem után, most már 
elmondhatjuk legalább s a körülöttünk ható tényeket ismerjük és az 
előttünk dolgozó nemzedéket türelmetlenségünkkel többé nem zavar-
juk. Ha valaha szép és nyugtalanító díszek voltunk a nemzet épít-
ményén, most erős híd vagyunk, mely az előttünk járókat összeköti 
a nyomunkba lépő ifjúsággal. Népünk kiáltó szükségei és a felada-
tok sürgető parancsa ösztönös erővel sodortak egymáshoz minket és 
rendeltek közös munkára. Többé nem arra nézünk, amiben eddig 
különböztünk, hanem tudatosan arra, amiben ma egyek vagyunk. 
Nem fegyverszünetet, hanem békét kötöttünk egymással, mert mind-
nyájunk felett győzött a népünk iránti felelősség. Ez a béke tisztes-
séges, bátor és férfias leszámolás; s hiszünk abban, hogy az önös 
egyén legyőzése és legyőzetése árán, minden erdélyi magyar között 
megköthető ez a béke. 

Mint nemzedék, sok alkalommal és sok alakban állottunk már 
nemzetünknek nyilvánossága elé. Erős azonban a hitünk s ez a hit 
férfiasan kötelez, hogy ez az újabb nemzedéki kiállás minden eddi-
ginél mélyebb, szorosabb és öntudatosabb alapokon nyugszik. Építő 
és céltudatos szellemi összefogás ez, melynek meg kell teremtenie 
azt a szintétikus életfelfogást, ami szellemi védőboltozat gyanánt, 
oltalmazóan borulhat fölénk és tarthat együtt egy nemzeti családban. 

Lejárt az idő, melyben a különálló részletigazságot és részlet-
feladatot szolgálta egyén és csoport. S eljött, amikor egyetlen gon-
dolatban és parancsban kell legnagyobb igazságainkat és életérde-
keinket összefoglalnunk. Ennek a gondolatnak és parancsnak minde-
nekfelett uralkodnia kell, hogy egyetlen akarat alá rendelhessen 
minden erdélyi magyart és egyetlen tengely köré csoportosíthasson 
minden intézményt, közületet és különálló egyént. 

Az egyetlen és mindent összefogó gondolatot abban a kijelen-
tésben foglalhatjuk össze, hogy mind magyarok vagyunk. A szá-
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munkra kötelező parancs pedig így szól: Magyar életformát akarunk! 
Magyarok vagyunk és magyar életformát akarunk tehát mindig és 
minden körülmények között, mert ez Istentől elrendelt végzés s 
reánk bízott feladat. 

Örök viszonylatban magyarságunk nem új magyarság, hanem 
szerves folytatása az egyetlen és időtlen magyar léleknek. Nyakig 
a történelem mostani árjában küzködve, magyarságunk mégis új 
magyarság, mert az időtlen és ki nem meríthető magyar lélekből 
azt a gondolatot fejezi ki, amelyik ma tart meg minket. Az örök 
magyarság maga a nemzeti Géniusz, kinek a jobbján nem a gazda-
gok és az előkelők ülnek, hanem az időtlen Eszme, mely a vérből 
feltámaszt és a mámorból kiragadja az alkotó értelmet. ítél az igaz-
ság örök törvénye szerint, melynek három alkotó eleme: az erkölcs, 
az erő és a munka. 

Mint időtlen magyarok, eme törvény alatt kívánunk élni s 
szüntelenül vágyakozva arra, hogy három ágazatába alázattal hord-
juk, ami bennünk örök emberi és magyar. 

A történelem mostani árjában küzdve a magyar valóságot és 
értékét kutatjuk, elmével és szívvel. S amikor úgy érezzük, hogy 
történelmünkben, nagyjaink szellemi alkotásaiban és népünk művelt-
ségében máris megtaláltuk, egyszerre és egyforma tisztelettel ragad-
juk meg mind a hármat. A történelem tanítása szerint a nemzettest 
éltető és megtartó ereje társadalmában nyugszik. Számunkra tehát 
ma a magyar társadalom az ösztönös sorsközösségen túl az az ön-
tudatos munkaközösség, amelyet a nemzettest különböző rétegeinek 
egymásért végzett testvéri szolgálata éltet. Éppen ezért a nemzeti 
megbecsülés és elismerés mértékévé, egyénekkel és intézményekkel 
szemben, a tényleg elvégzett munkát és szolgálatot tesszük. Feltét-
lenül szükségesnek tar t juk, hogy népi közösségünknek erkölcsi és 
gyakorlati megújulása egyaránt bekövetkezzék. Az erkölcsi megúju-
lásban döntő tényezőnek egyházainkat tekintjük, míg a gyakorlati 
megújítás főleg a Népközösség intézményére hárul. 

Öntudatunkat azok a modern magyar látók és gondolkozók ed-
zették, akiknek kritikája rádöbbentett a magyar kérdésekre és rá-
mutatott a magyar értékekre, A meder, amelyet kiástak ők, szom-
jasan és önként kínálkozik arra, hogy szellemi életünk abban foly-
jék tovább. A kérdésekre, melyeket feltártak, mi meg akarunk felelni 
s azokra az alapokra, miket kritikájukkal megtisztítottak, új magyar 
életformát akarunk építeni. 

A gondok és feladatok között, melyek nemzedékünk vállára 
szakadtak, talán egyik sem olyan súlyos és jelentős, mint ennek az 
új életformának a megépítése. Az elme és az akarat vajúdásokban 
megtisztulva keresi a magaslatot, ahonnét legjobb emberi áttekin-
téssel elindíthatja ezt a munkát. Kell-e mondanunk, ami oly termé-
szetes: szemünk a magaslatról is az örök magyar életformát keresi 
először. Tanulni szeretnénk belőle és okosodni rajta, hiszen az új-
nak alapja csak a réginek java lehet. Az emberi szabadság és a 
nemzeti fegyelem csodálatos ötvözete, mely ezer éven át övezte a 
magyarság homlokát. 
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Nagy füzér apró láncszemei vagyunk, kiket a sors edzett és a 
jól végzett munka tehet fényessé. Miképen szóljunk tehát és parancs-
ként mire mutassunk reá, hogy a munka jól induljon és épülni kezd-
jen az új magyar életforma, melyre nekünk e földön mulhatatlanul 
szükségünk van. Szavunk nem nevekre szól, hanem testvérekhez, 
akik egyetlen történelmi és sorsközösség tagjai. S mint parancsra, 
az élet tényeire kell rámutatnunk, amelyek egyforma erővel hang-
súlyozzák nekünk a magyarságot a magyar életformával s Erdély 
időtlen törvényeit az új életformával. Valóban úgy van, hogy az élet 
tényei, mint egyetlen bizonyosság, azok mutatják meg az útat, ame-
lyen a történelem és nagyjaink tanítása szerint s népi műveltségünk-
kel fegyverkezve bizton elindulhatunk. 

De mielőtt megtenné az első lépést ez az érett és közös mun-
kára összefogott nemzedék, újból hirdetjük, amit vallomásunk elején 
mondottunk: az élet tényei azt mutatják, hogy az erdélyi magyar-
ság lélekben önmagához tért. Ez az igazság, mint minden igazság e 
földön, magában hordja a munka és az építés törvényét. Félre nem 
érthető világossággal olvassuk ki hát belőle, hogy az élet tényei 
egységre mutatnak. Ez az egység pedig családi és nemzeti jellegű, 
amiből törvény szerint következik, hogy az erdélyi magyarság új 
életformája a családdá alakult nemzeti közösség. 

Abafáy Gusztáv 
Albrecht Dezső 
Asztalos István 
Asztalos Sándor 
Bíró Sándor 
Debreczeni László 
Demeter Béla 
Gagyi László 
Jancsó Elemér 
Juhász István 
Kacsó Sándor 

Kemény János 
Kéki Béla 
Kovács György 
László Dezső 
László Ferenc 
Mikó Imre 
Nagy András 
Nagy Ödön 
Parádi Kálmán 
Pálffy Károly 
Szabó István 

Szabó T. Attila 
Szemlér Ferenc 
Szenczei László 
Szűcs Elemér 
Teleki Ádám 
Váró György 
Vásárhelyi Z. Emil 
Venczel József 
Vita Sándor 
Vita Zsigmond 
Wass Albert 
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A VÁNDORLÓ BUKOVINAI 
MAGYAROK 

AZ ERDÉLYI-KÁRPÁTOKON túli területen jelentős magyar 
népcsortok élnek a moldvai, bukovinai és havasalföldi magyarság 
népcsoportjai. A moldvai magyarság Moldva egyik ősfoglaló népe, a 
bukovinai magyarság több mint másfélszázad előtt vándorolt mai 
hazájába, Havasalföld felé pedig napjainkban is állandó az elván-
dorlás. Közös nevük általában a „csángó”, bár ők magukat soha nem 
nevezték csángóknak, sőt a bukovinai magyarok egyenesen sértőnek 
tartják az ily elnevezést. A közbeszédből azonban nem lehet a 
csángózást kiírtani, a „csángó” név a Kárpátokon túli magyarság 
gyűjtőneveként él a köztudatban.1 

I. 

A BUKOVINAI CSÁNGÓK vagyis magyarok ősei azok a csíki 
székelyek voltak, akik a Siculicidium idején, a madéfalvi veszede-
lem után menekültek Moldván át Bukovinába. Multjuk és telepe-
dési történetük a legismertebb a magyar népmozgalmi történelemben. 
A kivándorlást előidéző gazdasági, társadalmi és politikai okokat 
teljesen tisztázta a történelemkutatás s a társadalomkutatás számára 
rendkívül becses, hogy e népmozgalom csaknem minden mozzanata 
és adata ismert. 

A BUKOVINAI BETELEPEDÉS RÖVID T Ö R T É N E T E 

A BUKOVINAI MAGYAROK kivándorlása a székely határőrezre-
dek szervezésével esik egybe. A Mária Terézia által elrendelt szé-
kely határőrezredek felállításával kapcsolatos intézkedések és az 
osztrák tisztek erőszakosságai annyira felzavarták a székelység 
életét, hogy végül is nyilt lázadás tört ki egyrészt az erdélyi főkor-
mányszék, másrészt meg a főkormányszéknek behódolt székely fő-
nemesség ellen. Bukow generális, Erdély főkormányzója, erélyes 
kézzel fordult a lázongók ellen. Intézkedései méginkább feltüzelték 
a székelységet s mikor 1764 januárjában az elkeseredett székely tö-
megek a csíkmegyei Madéfalván tiltakozásra gyűltek össze, Carato 
alezredes körülvette az alvó falut s azt ágyukkal lövette. Mintegy 

1 A „csángó” név eredetére és je lentésére vonatkozó irodalmat l. „Magyar 
Etymologiai szótár” VI. füzet , 842. l. 
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négyszáz halott és nagyszámú sebesült esett áldozatul e páratlan 
vérengzésnek s következményeképpen e gyilkos éjszaka után 
(1764 január 7) az elkeseredett és az uralommal szemben tehetetlen 
nép az egyre szigorúbb határőrizet ellenére is mind tömegesebben 
menekült át Moldvába, Alcsík, Gyergyó és Kászon, valamint Há-
romszék északi részéből. 

A bujdosó székelységet a moldvai csángó-magyarság segítette 
útjában, míg megtelepedhetett. Egyrészük a szeretmenti ősmagyar 
falvakban telepedett meg, másrészük a moldvai fejedelemtől nyert ol-
talommal új községeket alapított a Tázló folyó mentén. Pusztina, 
Sóskút, Belényes, Draló, Nagyszalánc, Kisszalánc, Szalácka, Sóstarló, 
Szamoska, Csügés, Lécped és Lábnik a székelység e vándorútjának 
első állomásai. A letelepülés egyetlen hiányzó adata, hogy a Mold-
vába menekült székelység számát nem ismerjük. 

A kibujdosott székelyek több mint egy évtizedig éltek zavar-
talanul Moldvában. 1776–77. év telén azonban a Szamoska köz-
ségben megtelepedett száz család otthagyja telephelyét és Bukovinába 
költözik át, valószínűleg a kolozsvári származású báró Splényi tábor-
nok meghívására, aki az osztrák fennhatóság alá került Bukovina 
katonai megszállását irányította. 

BUKOVINÁBAN már a székely betelepedés előtt is éltek ma-
gyarok. A moldvai csángók és a közéjük bevándorolt székelyek kö-
zül többen költöztek át az idők folyamán Bukovinába. Okolicsányi 
Sándor jezsuita atya 1744-ben arról tesz jelentést, hogy a Rákóczy 
szabadságharc egyik emigránsa, Ilosvay 1720-ban Stojczinban telepe-
dik meg menekült társaival és egy bizonyos számu moldvai csángó-
val. A korábbi és az Ilosvay-féle betelepültek további sorsáról azon-
ban semmit sem tudunk.2 Tudjuk ellenben, hogy a bukovinai megszálló 
csapatokat színtiszta magyar ezredekből állították össze, s így a 
bevándorló székelyek otthonosan érezhették magukat az új környe-
zetben. Ez a száz család alapította meg 1777-ben Fogadjisten és 
Istensegíts községeket a Szucsáva folyó mentén, Radautz város kö-
zelében. A fogadjisteniek vándorútja azonban ezzel még nem zárult 
le. A falu felépítése után nemsokára határukban a Capri-család bir-
tokot vásárolt s minthogy a birtokszerzési okmányból azt állapította 
meg, hogy a falu is beleesik a megvásárolt területbe, a falu lakos-
ságát jobbágyszolgálatra akarta kényszeríteni. A székelyek azon-
ban, akik éppen nemesi előjogaik megsértése miatt vándoroltak ki 
hazájukból, szétbontották faházaikat és újból felépítették községü-
ket a völgyben, hogy a kényszerű és gyűlölt jobbágyságtól megme-
neküljenek. 

ÚGY LÁTSZIK, hogy a hatóságok teljesen meg lehettek elégedve 
a Bukovinába telepedett székelyekkel, mert gróf Hadik András, 
Erdély, Galícia és Bukovina főkormányzója 1784-ben javaslatot tesz 
az udvari haditanácsnak, hogy a Moldvába menekült székelységet 

193 

2 Prof. H. J. Biedermann: Die Bukowina unter österreichischer Verwal-
tung. Lemberg, 1876, 62. l. 
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hívják Bukovinába és telepítsék ott le. Bukovinában ugyanis ebben 
az időben négyzetkilóméterenként alig hét lakos élt s a tartomány 
benépesítése nagy gondot okozott a kormányzatnak. Hadik gróf ter-
vét elfogadta a haditanács és annak keresztülvitelét Enzenberg Ká-
roly tábornokra, Raicsevich jászvásári osztrák ügyvivőre, valamint 
Beddäus cs. kapitányra bízta. Beddäus hét altiszt, egy felcser és egy 
betegápoló kíséretében indult Moldvába, hogy ott az osztrák ügy-
vivő támogatásával kieszközölje a székelyek áttelepítését. De mivel 
Raicsevich ügyvivő minden ügyeskedése mellett sem tudott a fejede-
lemnél eredményt elérni s a diplomáciai eszközök sikertelennek mu-
tatkoztak, Mártonfy Mór minorita atyát, Istensegíts és Fogadjisten 
lelkészét bízták meg a székely betelepítés megoldásával. 

Mártonfy korábban a moldvai csángók között élt s a moldvai 
magyarság bizalmát teljesen bírta, – kecsegtető volt tehát, hogy 
útja eredménnyel végződik. Azon a címen látogatott Moldvába, hogy 
szőlővesszőket vásárol, de bizalmas utasítása szerint a menekültek 
közt végzett toborzást, közvetítvén, hogy az osztrák kormány bün-
tetlenséget ígér a katonai kötelezettség elől kimenekülteknek, azon-
kívül ingyen telket és szántóföldet, gazdaságuk jövedelmező beindí-
tásáig a családfőknek napi 6, feleségüknek 3 és gyermekeiknek fe-
jenkint 2 krajcár pénzbeli támogatást ad, továbbá 50 forint kamat-
mentes házépítési kölcsönt tetszésszerinti visszatörlesztéssel, csalá-
donkint 20 forint négy éves kamatmentes kölcsönt a gazdasági esz-
közök beszerzésére és ötévi adómentességet. Igéretet tett egyben, 
hogy minden 50 családnál nagyobb lélekszámú községben államkölt-
ségen templomot építtet. Sikerült is megnyernie a székelyeket, úgy 
hogy 1784. év novemberétől 1785. év tavaszáig három nagyobb cso-
port hagyta el Moldvát. 1784-ben 67 család, 1785-ben 27 család 
költözött át Bukovinába. A 94 család létszáma 394 főt tett ki. Ma-
gukkal vittek 41 lovat, 7 csikót, 167 ökröt, 75 ökörborjut, 118 te-
henet 63 üszűvel és 82 szekeret. A bevándorlók minden adatáról 
pontos feljegyzéseket őriz a bécsi Kriegsarchivum, A feljegyzések 
szerint voltak a bevándorlók között olyanok is, akik 2 0 – 4 0 éve él-
tek Moldvában, valamint több magyar (nem székely katonaszöke-
vény) családfő. Az udvari haditanács az első jelentés vétele után 
meghagyta Enzenbergnek, hogy a jövőben csak székely emigránso-
kat és katonaszökevényeket telepítsen be. A bevándorlókat Istense-
gíts és Fogadjisten környékén telepítették le a maguk választotta 
földekre s az osztrák hatóságok a telepítéssel kapcsolatos minden 
igéretüket szószerint betartották.3 

Az 1785. év második felében és a következő év folyamán újabb 
2287 lélekkel szaporodott a bevándorlók száma. Az újonnan betele-
pültek 1785-ben Hadikfalvát, Józseffalvát és Laudonfalvát, 1786-ban 
pedig Andrásfalvát alapítják meg. A laudonfalvi magyar telep nem 
sokáig állott fenn, mert a lakosság – összesen mintegy 30 család – 
Hadikfalvára költözött át. Ugyanilyen sorsra jutott Tomnatik, mely 
községet 1826-ban alapította meg 30 andrásfalvi és hadikfalvi család. 

3 Kis-Várday Gyula: A bukovinai székely falvak. „Népélet”, Budapest, 
XLIV. évf., 3 – 4 . sz. 131. l. 
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Alapítóik rövid idő multán visszaköltöztek anyaközségeikbe. József-
falváról a szomszédos Strojeşti községbe költözött át néhány 
család. Ezek idő multán részben visszatértek, részben pedig beolvadtak 
a község román lakosságába. A bevándorolt székelység lélekszáma 
1786-ban 2.687 lélek. 

ELSŐ JELENTÉSEK A BUKOVINAI MAGYAROKRÓL 

A BUKOVINAI MAGYAROKRÓL 1824-ben érkezik az első 
beszámoló. Kiss Károly hadnagy ír róluk a „Tudományos Gyüjtemény”-
ben Holmi apróságok Bukovinából cím alatt. Kiss hadnagy bukovinai 
szolgálata közben került a magyar falvakba. Először – mint írja – 
úgy vélte, hogy a honfoglaló magyarok egyik csoportjával találkozott, 
s csak később tudta meg származásuk és betelepedésük történetét. 
Rövid lélegzetü ismertetésében beszámol akkori lélekszámukról. 
Eszerint Józseffalván 395, Andrásfalván 1.041, Hadikfalván 1.330, 
Laudonfalván 1.327 (?), Istensegítsen 1.327 és Fogadjistenen 677 magyar 
élt. Végösszegben 5.449 főben állapítja meg a hat község lélekszámát. 
(Összeadva 6.097 jön ki. Laudonfalvánál tehát nyilván sajtóhiba 
van s annak helyes összege 679 lehetett.) Adatai forrását Kiss nem 
jelöli meg.4 

Bukovinai magyar véreinkről Gegő Elek ferencrendi atyától 
kapjuk a következő értesítést. Gegő Eleket a Magyar Tudományos 
Akadémia küldötte ki a moldvai magyarság helyzetének felderítésére. 
Beszámolóját a Moldvai magyar telepekről című, 1838. évben megjelent 
könyvében adta közzé. Könyve függelékében röviden megemlékszik 
a bukovinai magyarságról is. Adatai szerint Andrásfalván 1.024, 
Boldogfalván 7 – 8 0 0 0 (?). Hadikfalván 1.646, Istenfogadjon (!) 700, 
Istensegítsen 1.292, Józseffalván 800 és Magyarfalván 600 (?) magyar 
él. Megemlíti még, hogy a lembergi érseki megyében, mely alá Buko-
vina is tartozik, több magyar születésü pap van, akik Szucsáván, 
Radautzon és Csernovitzban az ott élő „nagyobb-kisebb számú” 
magyaroknak nyelvükön szolgálnak. Gegő a bukovinai magyarok számát 
a városlakókkal egyetemben 7 – 8 0 0 0 főben állapítja meg, annak 
ellenére, hogy csupán Boldogfalva népességét 7 – 8 0 0 0 „fő körülinek” 
tűnteti fel táblázatában. Boldogfalva és Magyarfalva község különben 
soha sem létezett Bukovinában.5 Adatait közvetve kapta, sajnos, nem 
megbízhatóak. 

Elfogadhatónak tartjuk Bíró Mózes andrásfalvi református lelkész 
adatait, aki Kelemen Benjámin, báró Wesselényi Miklós jószágigaz-
gatójához intézett, 1842 június hó 12-én kelt levelében számol be a 
bukovinai magyarságról. Bíró Mózesnek az Erdélyi Múzeum-Egylet 
levéltárában őrzött levele szerint Fogadjisten lélekszáma 183, Isten-
segítsé 1.580, Hadikfalváé 1.334, Józseffalváé 300 és Andrásfalváé 

4 Kiss hadnagy: Holmi apróságok Bukovinából. Tudományos Gyüj temény . 
Pest, 1824, VII. köt . 100. l. 

5 P. Gegő Elek: A moldvai magyar telepekről. Buda, 1838. 117. l. 
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1.879 fő, összesén 5.276 fő volt.6 Bíró adatai iránt azért vagyunk 
bizalommal, mert leveléből kitetszőleg az ott élő magyarság élet-
körülményeiről a legnagyobb lelkiismeretességgel ad számot. Le-
velében leírja az öt község földrajzi helyzetét, foglalkozik az 
iskolaügygyel, a vallástanítással, a tanítók és papok helyzetével, vala-
mint a nép erkölcsével. Ebben az időben Andrásfalván, Hadikfalván és 
Istensegítsen volt iskola, de tanítót csak Hadikfalván tartottak. András-
falván és Istensegítsen a papok végezték .a tanítást, viszont Fogadj-
istenen és Józseffalván csak vallásoktatásban részesültek a gyermekek. 
A tankönyveket Magyarországról és Erdélyből szerezték be. András-
falván 1835-től a reformátusok külön iskolát tartottak fenn. Az isko-
láztatásra nézve a következőket írja: „Mind a katholikusoknál, mind 
a reformátusoknál részszerént a népiskoláktóli idegensége, mely még 
egészen meg nem győzettethetett, részszerént a nép nagyobb részének 
szegénysége, tanítók, könyvek nem léte s más akadályok miatt nem 
éppen kívánt sikerrel foly az iskolai nevelés. Ezen tekintetben még 
felettébb sok, amit kívánni s tenni lehet”. Az egyházi ügyekkel kap-
csolatban beszámol a templomok helyzetéről. A telepítés idején fa-
kápolnákat építettek (a házak is fából épültek), azok közül azonban 
az istensegítsi, hadikfalvi és andrásfalvi kápolnák tönkrementek, úgy 
hogy most „árendált házakban tartatik az isteni tisztelet”. Az andrás-
falvi reformátusoknak van templomuk. „Erkölcsiségre nézve – írja – 
fájdalom! az itt való magyarok különösen megvagynak bélyegezve. 
Ma ugyan már a magyarok sem rosszabbak a többi lakosoknál, de 
a régebbi időkben általok esett sok tolvajságok és ragadozások rossz 
nevet szereztek nekik és az első ítélet mind e mai napig megmaradt 
ellenek, mind a föld népénél, mind a tisztségeknél”. Az „orzást” 
különben Gegő is megemlíti.7 

A betelepített 2.687 főnyi törzslakosság lélekszáma tehát egy 
félévszázad alatt megkétszereződött. A bukovinai székelység, mint 
idehaza, ott is rendkívül szapora maradt. A nyolc-tízgyermekes 
család nem ment ritkaságszámba. Az 1880. évi osztrák népszámlálás 
már 9.887 lelket talál az öt községben, annak ellenére, hogy 1845 
és 1846, valamint 1866-ban a kolera tízedelte meg a lakosságot, 1846 
és 1865-ben pedig éhínség pusztított, 1886-ban súlyos járvány lépett 
fel, a difteritisz, mely három éven át szedte áldozatát, 1000–1200 
gyermek halálát idézve elő. 

A bukovinai székelyek helyzete a 48 előtti időkben – írja Jancsó 
Elemér – se jobb, se rosszabb nem volt, mint az osztrák birodalom 
többi jobbágyainak sorsa. Azok, akik a nagybirtokok közelében éltek, 
sokkal rosszabb helyzetben voltak, mint szegény, de önálló életet élő 
társaik. Földesuraik rabló és gonosz bánásmódja még ma is él a nép 
emlékezetében. Józseffalván még ma is sokat beszélnek azokról a 
kényszermunkákról, amelyeket annak idején törvényesen vagy törvény-
telenül földesuraik rájuk kényszerítettek. Különösen a tiszttartók 
kegyetlenkedései lázították fel nem egy ízben a békés és türelmes 

6 Az E. M. E. Wesselényi-levéltárában, Biró levelét Dr. Szabó T. Attila az 
E. Helikon, 1939. évi augusztus-szeptember havi számában te t te közzé. 

7 P. Gegő Elek: i. m. 119. l. 
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józseffalviakat. Elkeseredésük a mult század első negyedében érte el 
tetőpontját és néhány évtizedes telepes élet után nagy részük titok-
ban, éjjel Moldvába szökött vissza, hogy földesuraik zsarnokságától 
megszabaduljon. A kimenekült családok helyébe a falu egykori urai 
románokat hoztak. Igy lett a mult század első negyedében az azelőtt 
tiszta magyar községből egyelőre magyar többségü, de vegyes lakos-
ságu falu”.8 Csak a jobbágyfelszabadítás szünteti meg a visszaélések 
nagy részét és javít a bukovinai magyarok helyzetén. 

A DÉVACSÁNGÓTELEPI LÁSZLÓ JÁNOS 
TÁRSADALOMTÖRTÉNETI RAJZA 

LÁSZLÓ JÁNOS, dévacsángótelepi telepes gazda rendkívül be-
cses településtörténeti és társadalomrajzi adatokat gyüjtött össze és 
őrzött meg a bukovinai magyarság multszázadbeli életéből A buko-
vinai magyarság története című, kéziratban levő terjedelmes munká-
jában. Ez a népmonográfia azért is becses, mert nem történész, nem 
társadalomkutató írta, hanem a népcsalád egyik egyszerű, de világosan 
látó és értelmes tagja. Munkájában a nép gondolkozásmódját, a vele 
kapcsolatos dolgokról való felfogását és ítéletét rögzíti meg. 

A betelepülés után a községek lakosságát az ősi székely köz-
ségi rendszer szerint tizedekre osztották. Minden tized élén a „ti-
zedes” állt, aki a tizedéhez tartozó lakosság felnőtt férfiait a megál-
lapított sorrend szerint éjszakai őrségre, „estrázsára” rendelte, a 
közmunkákban a tized felügyeletét gyakorolta s a tized életében 
észlelt eseményekről a bírónak jelentést tett. A községi elöljáróságot 
a községi bíró, a képviselőtestület és két esküdt alkotta. A kép-
viselőtestületi tagokat a legtöbb helyen „deputások”-nak nevezték, a 
román „deputat” (képviselő) szó után. Az esküdteket egyes közsé-
gekben „bájgor”-oknak, a községi szolgákat pedig hol „vatmán”-oknak, 
hol „jurat”-oknak nevezték, „A községi bírák– írja László János – 
valóságos hatalmaságok voltak. Nemcsak parancsoltak, hanem bűntettek 
is. A község belrendjét illetőleg testi fenyítő jogkörrel rendelkeztek, 
amit némelyik a kegyetlenségig gyakorolt.” Istensegíts egykori bírájá-
ról, Kajtár Antalról sok kegyetlenség maradt fenn a nép emlékezetében. 
„Az én nagyapámnak – emlékszik vissza László – bíró korában 
az egyik bosszuskodó komája ittas állapotban elénekelte: Megdöglött 
a bíró lova, nyúzza meg a bíró maga c. nótát. Ezért az öreg lefo-
gatta, vasra verette és saját kezeivel úgy elverte a „kedves komá-
ját”, hogy három hónapig nyomta az ágyat. Ezekért nem történt 
semmi bajuk a bíróknak.” 

A nyugodt népi életet a katonáskodás, a dézsma és a robot 
nehezítették meg. Bár a Bukovinába való betelepedéskor magukra 
vállalták az „onus militandi”-t, de annak csak kényszerűségből tettek 
eleget. Lelkük mélyén még ott ízzott a madéfalvi veszedelem véres 

8 Jancsó Elemér: A bukovinai magyarság. Kolozsvár, 1938, 4. l. 
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emléke és az osztrák katonaság elleni gyűlölet. Aki tehette, igyeke-
zett elmenekülni a sorozó bizottság elől, hogy megszabadulhasson a 
8 – 1 2 éves „keserű” szolgálattól. Később, mikor a katonai szolgálat 
idejét három évre korlátozták, már máskép gondolkoznak a katonaság 
felől s szégyennek tartották, ha valaki nem vált be katonának. Leg-
többjüket a lovassághoz sorozták, de előszeretettel osztották be 
a gyalogságnál szolgálókat is lóápolóknak. 

A betelepedést követő három év elteltével robotszolgálatra és 
dézsmaszolgáltatásra voltak kötelezve a telepesek, Andrásfalva, Ha-
dikfalva és Józseffalva a görögkeleti egyházalap birtokán, Istensegíts 
Wolanczky József serbonci, Fogadjisten pedig a báró Capri-család 
jakobesti birtokán. A robot heti egy napszám, szükség esetén igával. 
A görögkeleti egyházalap és a Capri-család birtokán robotra kötele-
zetteknek összesen sem volt annyi panaszuk, mint azoknak, akiknek 
Wolanczkynál kellett robotot teljesíteniök, – írja László. „Wolanczky 
mindig talált ürügyet a robot-napszámok megsemmisítésére. Megkí-
vánta, hogy a kezdetleges faekékkel egyenletes fekvésű barázdákat 
szántsanak. Egyetlen „vétek” a napszám elvesztését vonta maga után. 
A szántókat este felé az udvari alkalmazottak hármas, esetleg ötös 
csoportja vizsgálta felül és szótöbbséggel hozott ítéletet a végzett 
munkáról. A kapálásnál megkívánták, hogy a szórva vetett kuko-
ricaszálakat szabályos távolságra hagyják meg egymástól. Az nem 
számított, hogy esetleg vetéshiányok mutatkoztak. „Kivágtad, hogy 
az urat evvel megkárosítsd.” A szerencsétlen emberek a sűrűbb ré-
szekből földestől kiásott kukoricaszárakat lopva plántálták át a csu-
pasz területekre és bőségesen locsolták vízzel, hogy ne száradjanak 
ki az átplántálás miatt. E munkánál volt a legkönnyebb a napszá-
mok megsemmisítése. A fentebb ismertetett bírálóbízottság egy-két 
„sukkos” (55 cm) hosszú pálcikát használt a kukoricaszálak távol-
ságának a leméréséhez s ha egy kapált területen tíz távolsági elté-
rést talált, a napszámot megsemmisítette. Az aratást kizárólag kézi 
sarlóval kellett elvégezni. Minden egyes napszámosnak egy kiszabott 
területet kellett naponta learatnia és bekötnie. Itt a napszámok meg-
semmisítésére ürügyül szolgált a bekötött kévék egyenlőtlensége. 
Abroncsszerű mérővel mérték meg a kévék vastagságát, s ha csak 
egyetlen egy is meg nem felelt, az összes kévéket mind kivagdosták, 
melyet aztán éjjel kellett újból bekötözniök, annak ellenére, hogy 
napszámjuk meg lett semmisítve. Minden egymásután elvesztett 3 
napszámra még egy negyediket is rásóztak. Evvel az eljárással az-
tán elérték azt, hogy akárhány jobbágy az évvégén több napszám-
mal tartozott, mint az év elején. A cséplést lóval eszközölték, nyom-
tatták a legcsikorgóbb téli hidegben. A szérűben talpraállított kévé-
ket pórázra fűzött és körbe kergetett lovakkal tapostatták ki. E 
munkánál jaj volt annak, akinek a lova a gabona közé ganélt. 
A napszám megsemmisítésén kivül még botozás is járt. A hétközben 
imigyen büntetett jobbágyokat szombaton délután az udvarba terel-
ték, Wolanczky jelenlétében deresre vonták és egy herkules termetű 
udvari hóhérral megbotoztatták. Minden egyes esetért két botütés 
járt s voltak olyanok is, akik egyszerre húsz botot kaptak. Az így 
kihasznált jobbágyok saját birtokukat voltak kénytelenek elhanya-
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golni. A földek a szükséges évi kenyeret sem tudták biztosítani és 
részleges éhínség ütötte fel a fejét a községben.” A folytonos zak-
latás és embertelen bánásmód többeket arra bírt, hogy földjeik hátra-
hagyásával Moldvába vándoroljanak vissza. A tehetősebbek jól 
fizetett cselédeket tartottak a robotmunka elvégzésére. Szerencsétlen 
helyzetükben csak akkor következett változás, mikor feljelentést 
küldtek Wolanczky ellen Bécsbe. Wolanczkyt a feljelentés alapán 
Bécsbe idézték, de útközben, Lembergben öngyilkosságot követett el. 
Örökösei már emberségesebben bántak a néppel, míg 1848-ban fel 
nem szabadultak a jobbágyszolgáltatások teljesítése alól. 

A robot mellett a dézsma is súlyos kötelezettséget jelentett. 
A dézsma Bukovinában nerrcsak a termények tizedének, hanem a 
jószágállomány tizedének a beszolgáltatására is kiterjedt. A dézsmát 
a dézsmabiztos szedte be. Ezt a hivatalt rendszerint licitálás útján 
vették meg az udvartól. A dézsmabiztos teljes mentességet élvezett 
a robot és dézsma tekintetében s javadalmazása a beszedett dézsma 
tíz százaléka. A dézsmát a biztosok egyéni termésbecslés alapján 
számították ki, mely ellen nem volt fellebbezés. Úgy nyúzhatták a 
népet, ahogy nekik tetszett. Természetes, hogy a behajtott dézsma-
többletből tekintélyes mennyiséget tarthattak meg maguknak, „amely 
a dézsmabíztosok meseszerű hirtelen meggazdagodását eredményezte. 
Oly terjedelmes parasztvagyonokat harácsoltak össze, ami három ge-
neráción keresztül utódaiknak úri életmódot biztosított és csak a mai 
napokban élő negyedik nemzedék kezein zsugorodott össze, megél-
hetést alig bíztosító vagyonná”. 

A bukovinai magyar falvakban az idők folyamán több német 
iparoscsalád is megtelepedett, úgyszintén kisebb betelepedés történt a 
Lemberg-Itzkány-i vasútvonal építése alkalmával, amikor a néme-
tek mellett lengyelek és ukránok telepedtek le. Románok, ukránok 
és lengyelek a módosabb gazdák házaihoz cselédként is bekerültek. 
Ezek 7 0 – 8 0 százaléka – állapítja meg László – benősülés útján 
elmagyarosodott, „akiknek ma még csak fel sem lehet említeni, hogy 
nem magyarok. Ezt olyan sértésnek veszik, hogy készek érte vere-
kedésre vetemedni”. A román-magyar vegyesházasságoknál csaknem 
kizárólag a vőlegény román. A megfordítottja szinte ismeretlen. A 
magyarok és románok közötti összeházasodás különben is ritka. 

László János a fajtisztaság tekintetében öt osztályzattal osztá-
lyozza a községeket: Istensegítsnek 1, Hadikfalvának 2, András-
falvának 3, Józseffalvának 4 és Fogadjistennek 5 az osztályzata. A 
legtöbb vegyesházasság tehát Fogadjistenen történt, míg a legtisztábban 
Istensegíts tartotta meg faji zártságát. 

A mult század második felében, mint csaknem mindenütt, a 
a jobbágyfelszabadítást követőleg, megindult a bukovinai magyarság 
agráreladósodása is. A nyolcvanas években hosszúlejáratú kölcsönöket 
vettek fel, ezek törlesztését elhanyagolták s mikor a kölcsön lejárat 
felé közeledett, hogy az árverést megelőzzék, egymásután áruba 
bocsátották földecskéiket. A nagy kínálat folytán lezuhant földárak 
mellett zsidók vásárolták fel a parcellákat, akik ily módon szép közép-
birtokokat alakítottak ki és ékeltek be a magyar falvak határaiba. 
A másik oldalon viszont megindult a földnélküliek osztályának a 
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kialakulása. Ezt a folyamatot elősegítette a betelepedett zsidó bolto-
sok lelketlen árúuzsorája is, mely szintén sok család lába alól húzta 
ki a földet. Mikor az osztrák hatóságok az árúuzsora elleni küzdelmet 
megindították, már késő volt. Súlyos csapást mért a magyar gaz-
dákra az 1878. évi orosz-román-török háború is. Zsidó vállalkozók 
hadianyag és élelmiszerszállításra fuvarosokat szegődtettek a magyar 
falvakból. A szerződéssel egyidejűleg előleget is adtak a ló és szekér 
beszerzésére. A fuvarosok vállalkozása azonban nem sikerült fuvar-
díjukat nem kapták meg s a legtöbben szekereik hátrahagyásával 
menekültek vissza a hadszíntérről. Evvel a háborus kalandot lezárt-
nak is tekintették. Három évtized multán, 1907-ben egy csernoviczi 
zsidó ügynök megtalálta a volt „fontpontosok” névjegyzékét az előleg 
kimutatásokkal és annak visszakövetelésére pert indított. A birtokában 
levő okmányok alapján az előlegösszegeket kamatoskamattal követelte 
vissza, s így a követelés az eredeti összeg 40–50-szeresére is fel-
rúgott. A visszafizetés elől nem lehetett kitérni s a szorult helyzet-
ből csak úgy tudtak kimenekülni – most már többnyire a volt fu-
varosok örökösei –, hogy újabb kölcsönt vettek fel földjeikre vagy 
ismét eladtak egy darabot. 

Mindezen csapások mellett nagymértékben hozzájárult a föld-
elaprózáshoz, illetve a földnélküliség növekedéséhez a túlszaporodás 
is. Egyre csak nőtt azoknak a száma, akik az otthoni megélhetés 
nehézségei folytán Moldvában kényszerültek kenyerüket megkeresni, 
mint mezőgazdasági idénymunkások. 

II. 

A MAGYARORSZÁGI VISSZATELEPÍTÉS 

ÉRDEKES, hogy a magyar nemzeti közvélemény csak egy év-
század elteltével vesz tudomást a Bukovinába vándorolt székelyekről. 
A neves Szádeczky Lajos történész, kolozsvári egyetemi tanár 1880-
ban látogatást tett a bukovinai magyar falvakban s úti tapasztalatairól 
a „Pesti Napló” azévi karácsonyi számában számolt be.9 Cikkével a 
nemzeti közvélemény figyelmét a „hontalanságban sinylődő elszakadt 
véreinkre” terelte. Evvel a bukovinai magyarság történetében új kor-
szak nyílik meg. A bukovinai magyarság ügye egyre szélesebb érdek-
lődést kelt fel, annyira, hogy az 1882. év végén országos mozgalom 
indul visszatelepítésük érdekében. A visszatelepítésre különösen alkal-
mat adott az Alduna szabályozása, ahol telepítésre alkalmas területek 
jutottak az állam birtokába. A visszatelepítés lebonyolítására országos 
bizottság alakult a kormány támogatásával, minthogy a magyar kor-
mány politikai tapintatból nem akart abba közvetlenül belekapcso-
lódni. Az országos bizottság rövidesen 50.000 forintot gyűjtött össze 

9 Dr. Szádeczky La jos : A bukovinai magyarok közt. „Pesti Napló” 1880 
december 25.-i száma. 
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társadalmi úton. Eredetileg ezer ember hazaszállítását tervezték, de 
a Bukovinába érkező bizottság előtt kétezernél is többen jelent-
keztek. A jelentkezőket nem utasították vissza, úgy hogy ezalka-
lommal 2.200 telepes vasúti hazaszállításáról gondoskodtak. Kétszáz 
gazda szekeren indult Erdélyen át az Aldunához. A hazatért széke-
lyeket Torontál vármegyében Hertelendyfalván, Sándoregyházán és 
Székelykevén telepítették le. E három község ma Jugoszláviához 
tartozik. Az első telepesek 1883 március 30-án ültek vonatra. Her-
telendyfalvára az andrásfalvi reformátusok és néhány katolikus család, 
Sándoregyházára a hadikfalviak, Székelykevére pedig az istensegítsi, 
fogadjisteni és józseffalvi vissza vándorlók kerültek. E telepítés alkal-
mával összesen mintegy 4.000 lélek került vissza magyar földre.10 

A lecsapolt árterületek pusztaságán megindult a teremtő élet. 
A nádasok helyén öt év alatt virágzó mezőgazdaságot teremtettek 
a visszavándorlók, megalapozták anyagi jólétüket, megindultak a 
gyarapodás útján. Sajnos, 1888 tavaszán súlyos csapást szenvedtek, 
a megáradt Duna nemcsak a bevetett határokat pusztította el, de 
elöntötte a falvakat is, teljesen tönkre téve az öt évi kemény és 
fáradságos munka minden gyümölcsét. A telepesek közül többen nem 
is tértek vissza földjeikre. Egyrészük visszament Bukovinába, más-
részük a dunamenti és bácskai falvakban széledt el, a többség 
azonban újból élőlről kezdte a munkát. 

Az aldunai visszatelepítés lebonyolítása után a földművelésügyi 
minisztérium vette át a visszatelepítés ügyét, melynek során több 
ezer bukovinai magyar került Dévára, Vajdahunyadra, Babsára, Vicére, 
Magyarnemegyére, Sztrigyszentgyörgyre és Csernakeresztúrra. 

A földművelésügyi minisztérium telepítési akciója 1888. évben 
indult meg. Időközben, az aldunai telepítések után történt még egy 
telepítés 1883-ban, amikor az aldunai Gyurgyevó és Bresztovácz köz-
ségekben megszállt hadikfalvi, józseffalvi és istensegítsi 125 családot 
telepítették át az aradmegyei Gyorok községbe. 1888-tól 1892-ig 
Déva mellett épül fel egy új telep 54 családdal, mely 1910-ben ki-
bővül és 72 családdal szaporodik. Ugyancsak 1892-ben telepítenek 
Vajdahunyadra is 19 családot. 1900-ban Krassó-Szörény vármegyében 
Babsa, Beszterce-Naszód vármegyében Magyarnemegye és Szolnok-
Dobokában Vice községbe telepítenek le több családot, ezek a te-
lepítések azonban nem sikerültek, s a telepesek rövid idő multán 
szétszéledtek. 1905-ben Marosludasra kerül 13 család. 1910-ben a 
dévai csángótelep említett kibővítése mellett a hunyadmegyei Cserna-
keresztúrra is telepítenek le 110 családot, valamint Sztrigyszent-
györgyre 52 családot. 

A bukovinai visszatelepítési akciót részben a világháború állí-
totta meg, de meg kell említenünk a visszatelepítéssel megbízott 
közegek szűklátókörüségét, a telepesekkel szemben mutatott tapin-
tatlanságát és sokszor az egyesek részéről sem titkolt ellenszenvet 
is. A telepítési közegek nem vették tekintetbe a bukovinai ma-
gyarság évszázados elmaradottságát és a viszonyai szülte lelki-
beállítottságát, mely sokkal több jóindulatot és megértést követelt 

10 Dr. Szádeczky Lajos: A székely határőrség szervezete 1762–64 ben, 
Bpest, 1908, 2–7. l. 
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volna, mint türelmetlenséget, melyet velük szemben gyakorta tanu-
sítottak. Ez a nép nevelésre és vezetésre várt, nem rideg hivatali 
szigorra, mellyel különösen az alantasabb közegek kezelték. Pedig 
nem lehetett meglepő, hogy a Bukovinából behozott székelyek mű-
veltségi állapota nem érte el az erdélyi magyar falusi nép műveltségi 
színvonalát. Az idegen néptengerben élő öt magyar község lakos-
sága az elmult évszázadban semmi kapcsolatban nem állott elhagyott 
hazájával, s annak művelődési fejlődése így semmi hatást nem tu-
dott gyakorolni reá. Papjai túlnyomolag idegen ajkúak voltak, akik 
tisztán csak a lelkigondozással törődtek. A súlyos szociális hely-
zetből fakadó szegénység is gátat vetett a műveltségi viszonyok ja-
vulásának. A birtokelaprózódás korán megindult, úgy hogy egyre 
nagyobb és nagyobb tömegek váltak földnélküliekké. A földnélküliség 
új megélhetési lehetőségek felé terelte a népet, aminő a fuvarozás, 
a „moldvázás” és nem utolsó helyen a csempészet volt. A fuvarozás 
lebonyolítását és a moldvázást, mely alatt a Moldvában való mező-
gazdasági idénymunkavállalást értették, javarészben zsidó vállalkozók 
szervezték meg, valósággal kiszipolyozva a szerencsétlen népet. A 
szegény bukovinai család gyakorta már a tíz éves gyermekét is le-
szerződtette a moldvai idénymunkára, ahol az embertelen bánásmód, 
a tömeglakás és a rossz élelmezés nemcsak a fiatal gyermeklelket, 
de a felnőtt embereket is eldurvította és közönyössé tette saját sorsa 
iránt. Sajnos, a moldvai munkavállalásra, bármennyire is írtózott tőle 
a nép, mind nagyobb és nagyobb tömegek kényszerültek. A fuvaros 
élet is durvítólag hatott a nép lelkületére és erkölcsi felfogására, nem 
is beszélve a csempészetről, mely ha nem is fejlődött a banditizmusig, 
még sem példázta a tisztesség és becsület eszméjét. Senki sem csodál– 
kozhatik tehát, hogy a vezetés nélkül hagyott nép nehéz körülményei 
között nem tudott odaemelkedni, hogy viselkedésében, a visszatelepítés 
idején, ne lehessen kivetnivalót találni. Mélyen vallásos alaplelkülete 
és fajának nyilt észjárása azonban hamar hozzásegítette ahhoz, hogy 
apró-cseprő hibáit levetkőzze és műveltségi hiányait pótolja itthon, abban 
az új környezetben, ahol megfelelő vezetők befolyása alá kerülhetett. 

AZ ERDÉLYI VISSZATELEPÍTÉSEK során 346 család került 
vissza magyar földre, mintegy 2.500–3000 lélekszámmal. A bácskai és 
erdélyhegyaljai, a három aldunai és gyoroki, valamint az erdélyi telepíté-
sek kapcsán tehát 6500–7000 főre rúgott a telepes családok lélekszáma. 

Itt közöljük az erdélyi telepítések adatait: 
Déva-Csángótelep (Hunyad vármegye): 

Telepítési év: 1888–92 . 54 házaspár, 97 fiú- és 87 leánygyermekkel, összesen 
288 lélek. (Andrásfalváról 248, Istensegítsröl 24, Hadikfalváról 7, 
Déváról 9.) 

Második telepítés: 1910. 72 házaspár, 147 fiú- és 115 leánygyermekkel, összesen 
393 lélek. (Istensegítsről, Hadikfalváról, Adrásfalváról, Józseffal-
váról, egy pár család Hertelendyfalváról , 1 család Gyorokról, 
1 család Békésből.) 

Vajdahunyad (Hunyad vármegye): 
Telepítési év : 1892. 19 házaspár. 98 fiú- és 27 leánygyermekkel, összesen 93 lélek, 

(Mind Hadikfalváról.) 
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Babsa (Krassószörény vármegye): 
Telepítési é v : 1900 A telepesek 1903-ban szétszéledtek, adatok nincsenek. 

Vice (Szolnok-Doboka vármegye): 
Telepítési év: 1900. 11 család Andrásfalváról és Hadikfalváról . A telepesek a be-

telepítés u t án rövidesen szétszéledtek. 

Magyarnemegye (Besztercenaszód vármegye): 
Telepítési év: 1900. 15 család Andrásfalváról. A telepesek rövidesen szétszéledtek. 

Marosludas (Torda vármegye): 
Telepítési é v : 1905. 13 házaspár, 47 fiú- és 25 leánygyermekkel , összesen 98 lélek. 

(Andrásfalváról, Hadikfalváról és Istensegítsről) , 

Sztrigyszentgyörgy (Hunyad vármegye): 
Telepítési év: 1910. 52 házaspár, 101 fiú-és 56 leánygyermekkel , összesen 59 lélek. 

(Hadikfalváról, Andrásfalváról , Is tensegítsről , Fogadj is tenröl , 
Józseffalváról , egy páran Székelykevéről és Sándoregyházáról.) 

Csernakeresztur (Hunyad vármegye): 
Telepítési év: 1910. 110 házaspár, 212 f iú- és 191 leánygyermekkel , összesen 623 

lélek. (Andrásfalváról, Hadikfalváról, Istensegítsről , Fogadjis ten-
ről, Józseffalváról. E g y páran Székelykevéről, Sándoregyházáról 
és Déváról.) 

AZ AMERIKAI KIVÁNDORLÁS 

A BUKOVINAI MAGYARSÁG magyarországi visszatelepedési 
mozgalma mellett egy Amerikába irányuló kivándorlási mozgalom is 
megindult. Az amerikai kivándorlás 1905-ben vette kezdetét. Különös 
és érdekes körülmény indította meg : Az osztrák csendőrség Isten-
segítsen nagyobb arányú lócsempészetnek jött a nyomára. A lelep-
lezett csempészek az igazságszolgáltatás elől Kanadába menekültek, 
ahol rövidesen telepes birtokhoz jutottak és így biztos révbe kerül-
tek. Kanadában a telepes birtokok nagysága 80 hektárt tett ki, ami-
nek híre Kanada felé terelte a Magyarországra visszatelepülni ké-
szülők egyrészének a figyelmét. 1906. év tavaszán 87 család indult 
a tengerentúli új hazába. Az ezt követő években kitűnő termés volt 
Kanadában, úgy hogy a kitelepültek csak a legjobb híreket írhatták 
sorsukról. Minthogy pedig a magyarországi visszatelepítés már na-
gyon vontatottan ment, 1909-ben ismét 78 család és 44 családfő 
(családja hátrahagyásával) kelt útra Kanada felé. A bukovinai ma-
gyarok Punnichy és Hapkins farmertelepeken, valamint a korábbi 
keletkezésű Eszterháza, Székelyföld és Máriavölgy nevű magyar tele-
peken kerestek otthont. A korábbi évek jótermése után nemsokára 
azonban rossz év következett. A korán beállt fagy teljesen 
tönkretette a termést. A telepesek egyrésze hitelezői szorongatására 
kénytelen volt ingóságait értékesíteni és földjük hátrahagyásával a 
közeli városokban, Hamiltonban és Reginában keresni menedéket. Itt 
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is szerencséjük volt. A városi építkezéseknél, melyek éppen ezidő-
ben vettek lendületet, könnyen kaptak munkát, sőt Reginában olcsó 
házhelyhez és építési segélyhez juttatta őket a város. A nehéz me-
zei munkát most sokkal kényelmesebb élettel cserélhették fel, 
s a jövedelem is biztosabb volt. Ez az új életlehetőség híre 
ismét sok bukovinai magyart vonzott Kanadába. A világháború ki-
töréséig úgyszólván állandósult a kanadai kivándorlás. 

A VILÁGHÁBORÚ UTÁN Délamerikába irányult kivándorlási 
áramlat. 1924. évben Sztrigyszentgyörgyről öt család kelt át az Óceá-
non Brazília felé és ott Sao Paulotól 800 kilóméterre, az őserdő kö-
zepén megalapítja Boldogasszonyfalvát. Boldogasszony falva 1933-ban 
már 32 magyar családot számlál. Később megcsökken a telep lélek-
száma s 1938-ban már csak 20 család él ott, amely közül öt család 
bukovinai származású. Az öt csángó család lélekszáma ma 28 fő. 

A strigyszentgyörgyi amerikai kivándorlás nem volt elszigetelt 
jelenség. A főhatalmi változás után kisebb arányú népmozgalom 
észlelhető a hunyadmegyei telepes községek csaknem mindegyi-
kében. Igy pl. a dévai csángótelepről 3 család 14 személlyel Észak-
amerikába vándorolt ki, 19 család pedig 62 személlyel Magyaror-
szágra költözött át. Belföldön Bihardiószegre telepedett át öt család. 
11 család pedig szétszéledt az ország különböző területére. Többen 
telepedtek át e községekből a zsilvölgyi bányavidékre is. 

A bukovinai törzslakosság szintén újabb terjeszkedést tanusított 
a háború utáni időszakban. Józseffalva mellett Kis-Józseffalva néven 
alakult új község 245 lakossal, Istensegítsről pedig a szomszédos 
Satu-Mare nevű román községbe telepedett át 200 lélek. 

* 

A BUKOVINAI TÖRZSLAKOSSÁG lélekszáma, amely a be-
telepedés idején 2.687 főt tett ki, a következőképen alakult az 
1880. évtől: 

Dr. OBERDING JÓZSEF GYÖRGY 

1880 9.887 1900 10.248 1920 13.827 
1890 8.139 1910 11.860 1930 15.650 

Mai lélekszámuk megközelíti a 17.000 főt. Ha e számhoz hozzá-
adjuk a jugoszláviai, erdélyi, magyarországi, kanadai, egyesültálla-
mokbeli és brazíliai csángók számát, melyet kerek összegben 15.000 
főre becsülhetünk, a bukovinai székely népcsalád lélekszáma 32.000 
fő körül mozoghat. A kis népcsalád Bukovinában románok, lengyelek 
és németek között, Erdélyben román, Jugoszláviában szerb, német 
és szlovák lakosságú vidéken, Kanadában és az Egyesült Államokban 
az angol-szász törzslakosság körében és Brazíliában egy kialakuló 
új nemzet, a brazilok környezetében él. 

A következőkben a szétszóródott népcsalád különböző települési területére 
jellemző egy-egy telepének társadalomrajzi képét nyujtjuk. 
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N É P M Ű V E L Ő D É S Ü N K 
NÉHÁNY AGGASZTÓ KÉRDÉSE* 

SOKAT HALLUNK és olvasunk arról a mindinkább érez-
hető és egyre általánosuló tényről, hogy erdélyi magyar néptöme-
geink műveltségének színvonala egyidő óta, ha nem is hanyatlott , 
de keveset vagy éppen semmit sem emelkedet t . Ennek okát ki 
ezzel, ki azzal magyarázza, indokolja, mentegeti vagy sérelmezi. 
Mindegy. Elérkezet t a t izenkettedik órája annak, hogy ezt a sú-
lyos kérdést többé necsak lélektanilag vagy társadalomtudományi 
bölcseletek s hangzatos elméletek nagyítóüvegén keresztül bon-
coljuk, hanem a divatos falukutatás tényleges e redményeképpen 
a gyakorlati megvalósítás terén is kezdjünk és tegyünk már va-
lamit. Mert feltűnő az az egyöntetűség, mely több, egymástól na-
gyobb távolságra fekvő község adatainak vizsgálatában megnyil-
vánul. Nem elszigetelt tényekről , körülményekről és jelenségekről 
van itt szó, hanem olyan közös és általános járványszerű beteg-
ségről, melyben erdélyi falvaink nagyrésze együttesen szenved 
vagy esetleg sorvad. Olyan egyetemes kórtünet te l állunk szemben, 
melynek hatásos orvoslására éppen olyan általánosan bevált gyógy-
szert készíthetünk, mint a métely vagy a spanyol-nátha kórokozói 
ellen. 

RÉGI IGAZSÁG, hogy egy népnek a műveltségi foka ren-
desen a papírfogyasztástól függ. Németországban az 1870–71. évi 
szerencsés hadjáratot követő években annyi papíros fogyott el, 
mint soha sem azelőtt, sem azután. Minden honpolgár írt, olva-
sott, rajzolt, számított, tervezett és – gondolkodott . Nálunk Jóka i 
korában gazdagodtak meg a fővárosi és szaporodtak el a vidéki 
könyvkereskedők. A papírfogyasztáshoz tehát szükséges az a 
tömegsugallat, mely a mi erdélyi népünk lelkében is változatlanul 
él és cselekszik. 

Legszélesebb rétegeink szorgalmasan olvasnak minden falucs-
kában. Olvassák pedig a legkönnyebb fajsúlyú könyveket , az ide-
gen és hazai ponyvatermékeket . Nincs falu, ahol legelsőnek ne 
ezt a szórakoztatói kalandos, rémséges és idegizgató „irodal-
mat” olvasnák. Türelmetlenül várják a következő folytatásos füze-

* Alsó-Csernáton, Barót, Besenyő, Bodok, Fotos-Martonos, Hídvég, Kézdi-
szentkereszt, Kis-Bacon, Léczfalva, Lisznyó, Nagy-Ajta, Négyfalu, Szentiván-Labor-
falva, Sepsiszentkirály, Torja, Uzon, Zabola és Zetelaka közművelődési adatainak át-
tekintése. 
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tet, mely az esemény legérdekesebb részletét tartalmazza, majd 
hetekig beszélnek az izgalmasabb fordulatokról, es ténként itt-ott 
összegyűlnek, hogy hangosan felolvassanak, sőt mezei munkaköz-
ben is el-elsajnálják egyik-másik szerencsétlenül járt regényalak 
szomorú sorsát, í télkeznek az íróval együtt vagy ellentétes véle-
kedéssel elevenek és holtak felett, könyv nélkül kisebb nagyobb 
tör téne teket tanulnak meg, a jkaikon mondatok változnak szálló-
igékké, míg végül bensőjükben é lménnyé lesz a könyv léha és 
pusztító világa. Olvasni tehát nemcsak tudnak, de jól tudnak. Igaz, 
hogy jobb könyvhöz méltó buzgósággal olvassák ezt a könnyen 
megszerezhető vagy éppen olcsón megvehető vásárfiát. Olvasóink 
mégsem hibásak. Mindössze élnek a könnyű a lkalommal . Nagyobb 
napilapjainknak kellene számolniok – az üzleti é rdeken túl – 
azzal a reá juk háruló kötelességgel, melyet kisebbségi sorsunkban 
még áldozatosan is teljesíteniök kell, hogy ne ad janak az olvasók 
tömegeinek kezébe csalogató vásárfiában vagy hírverő zsákba-
macskaképpen irodalmilag értéktelen, sőt néha kútmérgező aján-
dékregényeket , hanem ugyanolyan papíron, ugyanolyan terjedelem-
ben, ugyanolyan kiállításban egy-egy Tamási-, Nyírő-, Kodolányi-, 
Bibó- vagy Móricz-könyvet. Szerencsés válogatással ugyanazt az üz-
leti célt is elérnék, s ezen felül felelős hivatásuknak is méltóan és 
eredményesen tennének eleget. 

Falvaink népe ugyanilyen mohósággal olvassa a napi hír-
lapokat . Ez természetes, sőt örvendetes. Kíváncsi a politikai élet 
külső és belső hullámzására, a maga vidékén vagy bárhol történt 
közérdekű eseményekre , az ú jabb rendele tek pontos szövegére 
s tb. stb. Az újságolvasásban csak az a baj , hogy népünk még nem 
ismeri a magyar nyelven megjelenő napilapok pontos szellemi és világ-
nézeti irányát, mindent elhisz a nyomtatot t betűnek s így egyes 
sa j tó te rmékeknek annyira a hatása alá kerül , hogy mindenben es-
küszik főfor rására : megszokott napilapjának egyoldalú és célzatos 
hírszolgálatára. A falusi értelmiség káros kötelességmulasztása, hogy 
nem őrködik éberen a lakosság újságválasztása és vásárlása 
felett. Háromszék legel ter jedtebb napilapja a Népújság, mely az 
egyes fa lvakban is a legmagasabb példányszámban fogy el. Ez-
u tán következik a Brassói Lapok, melyet nem annyira példányon-
ként , mint inkább évharmadi előfizetés út ján vásárolnak. Harma-
dik helyen áll a Magyar Ujság, mely el terjedését olcsó árának 
köszönheti . Csak ezután következik a nép számára szerkesztett 
Magyar Nép, mely falvanként átlagosan 1 5 – 2 0 előfizetőt számlál. 
A Keleti Újság az Erdélyi Gazdával majdnem egyenlő példány-
számban fogy Háromszék fenti községeiben. Még megemlíthető a 
helyi Székely Nép, az Ellenzék és a Magyar Lapok, melyek csak szór-
ványosan találtak olvasó talajra. Ál ta lában előfizetők csak a mű-
veltebb osztályból kerülnek ki, míg a nép csak egylejes napilapot 
vásárol. 

A PONYVA- ÉS Ú J S Á G O L V A S Á S az olvasásra szánt idő 
nagyobbik felét foglalja el, s így szépirodalmi te rmékek olvasá-
sára aránylag kevés idő jut. Ez a megosztódás még nem lenne 
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sajnálatos, ha a népi olvasó ezalatt az idő alatt ál talánosabb és 
többoldalú át tekintést szerezhetne i rodalmunk teljes történetéről. 
A baj abból származik, hogy ezalatt a pár óra alatt mindig ugyan-
azt az írót vagy írókat , ha nem ugyanazon könyveket olvassa. 
Ugyanis a szépirodalmi könyvek nagyrészéhez örökség útján jut 
hozzá, vagyis a mai olvasó is ugyanazt olvassa, amit apja, nagyapja, 
dédapja stb. Uj szépirodalmi könyvet nem vásárol, mert nem vásá-
rolhat. Természetes, hogy a közkézen forgó írók közül kerülnek 
ki a nép legkedveltebb í rói : Petőfi és Jóka i Megjegyezhető, hogy 
a népi olvasó csak a valóságot kedveli, s ezért a valóban meg-
történt vagy megtörténhető eseményekben gyönyörködik. Ami a 
valóság ha tárán kívül esik, azt meg sem érti vagy legfennebb 
félreérti. Ezért szereti Petőfit és Jókai t . Jóka inak történeti regé-
nyeiben megérzi a mai valót s ez hosszabb időre leköti érdeklődé-
ségét, izgatja kíváncsiságát, s így kielégíti olvasó szomját. Petőfi 
a népi valóságnak ta lpraeset t és szinte közmondásra emlékezte tő 
kifejezése miatt lett a népi olvasó legkedveltebb, ha nem egyetlen 
költője. A nép tehát csak két műfaj t i smer: a regényt és a lírát, 
de ezeknek csak legkiválóbb mesterei t olvassa, ismeri és szereti. 
A többi magyar író – ha mindjárt Arany J ános vagy Gárdonyi 
Géza – csak szórványosan tűnik fel it t-ott , egy egy módosabb 
család könyvtárában. Kétségtelen, hogy népünk helyes érzékkel 
ragaszkodik legnagyobb íróinkhoz, de sajnálatos, hogy ismeret-
köre oly szűk területre korlátozódik, hogy Petőfin és Jóka in kí-
vül alig ejti ki száján egy-egy magyar író nevét. Halvány fogalma 
sincs mai magyar vagy éppen erdélyi irodalmunkról. Szerinte ma nem 
is születhetnek nagy írók, kiváló költők. Ennek a tá jékozat lanság-
nak semmikép sem népünk az oka. Húsz esztendő alatt eszünkbe 
juthatott volna, hogy az erdélyi magyar író nemcsak 2 5 0 – 3 0 0 
középosztálybeli előfizetőé, hanem az egész erdélyi magyarság 
egyeteméé. Könyvének el kell már jutnia a városi magyar iparos-
ság munkaasztalára, s a legelrejtet tebb falucska szántóvetőinek 
mindennapi életébe. Nem akarom bírálni a különböző egyesületek 
vagy könyvkiadóvállalatok népkönyvtárának ma már gazdag so-
rozatát, de éppen az erdélyi magyar irodalom népszerűsí tésének 
s egyáltalán a reá váró hivatásnak tényleges és e redményes tel-
jesítése é rdekében mulhatatlanul szükségesnek t a r t o m : erdélyi 
íróink műveinek egyszerű kiállításban, olcsóbb papíron, de bőséges pél-
dányszámban és megfelelő könyvterjesztő szervek létesítésével történő 
olcsó kiadását. A népművelődésnek veszteglő vagy hanyatló álla-
potáért középosztályunk felelős. Ma abban a szerencsés és az ed-
digi politikai és közművelődési adottságainknál előnyösebb hely-
zetben vagyunk, hogy hivatalosan megalakított és elismert Magyar 
Népközösségünk illetékes szakosztálya nemcsak tüzetesebben vizs-
gálhatja ezt a halaszthatatlan megoldásra váró kérdést, de a tény-
leges megvalósítás érdekében komoly és e redményes lépéseket 
tehet mind az egyes könyvkiadóvállalatok, mind az államhatalom 
megfelelő hatóságainak zöldasztala előtt. 
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NÉPMŰVELŐDÉSÜNK fentieken kívül még a naptárolvasá-
son alapszik. Nap tá raka t adnak ki különböző egyházaink, egyes 
heti- vagy napilapjaink, végül néhány egyesületünk. A naptárol-
vasás az olvasásra szánt időnek igen kevés hányada, mert az új 
naptár t éppen olyan hamar elolvassák, mint egy könyvet. Már 
pedig a naptárnak nem szabad könyvnek lennie, ha jól szerkesz-
tik. Legyen a falusi embernek második bibliája, melyet naponként 
forgat s állandóan tanulmányoz. Ezért fontos : ki és hogyan szer-
keszti, mer t ez a legnépszerűbb sa j tó termék a falusiak kezében. 
Fölösleges a naptárnak csupán élvezetet nyujtó eredeti novellák-
kal, versekkel, elbeszélésekkel vagy leírásokkal való agyontelí-
tése, szükségtelen a politikai események évi összegezése, nélkülöz-
hető tőlünk távoleső körülményeknek részletes ismertetése stb. 
A szükség, melyet népünk józan belátással és ösztönös kedvvel 
igényel : történelmünk ismertetése. Ezt szívesen olvasná, mert kezé-
ben nem forog egyáltalán semmiféle történelmi könyv. Ezt a hiányt 
pótolhat ja a jól szerkesztet t naptár Nem történelmünknek tan-
könyvszerü összefoglalására gondolok, ennél sokkal hasznosabb 
és megragadóbb történeti szépirodalmunk legragyogóbb szemelvényei-
nek ügyes összeválogatása és rendszerbe foglalása. Az olvasó ezáltal 
nemcsak anyagismerettel gazdagodnék de egyúttal megismerné – 
Petőfin és Jókain kívül – többi nagy íróinkat is, tanulná a leg-
szebb és legmagyarabb nyelvet s mindenek felett belekapcso-
lódnék az igazi magyar művelődés erőforrásának gyújtópontjába. 
Felej thetet len az az élmény, melyet egyszerű, tanulatlan fiatal 
lelkekből váltott ki Arany J á n o s : Rege a csodaszarvasról, Roz-
gonyiné vagy Szent László f ü v e ; Gyulai P á l : Pókainé című verse; 
Vörösmarty: Cserhalom című époszának jól megválasztott szemel-
vénye, néhány kurucköl temény stb. s tb. Ezeknek a verseknek 
vagy részleteknek közlése nem ütközhetik akadályba , mivel vala-
mennyi a régmultat s abban önmagunkat festi és tárgyalja. 

HONNAN SZERZI BE könyveit a falusi o lvasó? – kérdez-
het jük. A fenti 18 község lakosságának fele egyházi vagy ifjúsági 
népkönyvtárakból illetve a legtöbb helyen gazdaköri könyvtárak-
ból. A többinek nincs egyáltalában semmiféle könyvtára. Enélkül 
pedig a műveltségi színvonal ál landóan csökken, az olvasó ösztön 
fokozatosan sorvad s végül beköszönt az általános közöny. Első-
rendű kötelességünk tehát népkönyvtárak létesítése. A gyakorlati 
megvalósulást egyaránt elérhet jük szellemileg és anyagilag tehető-
sebb falus-társaktól a jándékönyvek összegyüjtése, az olvasni aka-
rókra kisebb tagsági díjak kirovása, egy-egy estély vagy táncmu-
latság rendezése és széleskürü megszervezése, pénzbeli gyüjtések 
megindítása, végül egyházi vagy szövetkezeti magánvásárlás se-
gítségével. 

Érdekes, hogy sokkal több községben találunk kultúrházat, 
mint bármilyen kis könyvtárt . Pedig melyik kerül több á ldozatba? 
S az is bizonyos, hogy könyvtár nélkül a legcsinosabb és legnagyobb 
kul túrház is hivalkodás és meddő cicoma. A kultúrház hivatástel-
jesítésének éppen a könyv szeretete és terjesztése a legfontosabb 
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és legigazibb záloga, mert könyv által ter jed és ver gyökeret a 
műveltség a leghozzáférhetőbb formában. Számolnunk kell azzal 
is, hogy népünk nincs abban az anyagi helyzetben, hogy a mai 
erdélyi könyvárak mellett népkönyvtára ink hiányát magánvásár-
lásokkal pótolhassa. Ha olvasnivalóját nem könyvtárból szerzi be, 
szomszédja könyveire kényszerül, s így csak olyan pusztí tó ponyva-
termékhez jut, amilyenben saját könyvespolca is nagyjában bő-
velkedik. Még azok, akik a lelkésztől vagy taní tótól kölcsönöznek, 
megbízható és ér tékesebb könyveket olvashatnak. A magánvásár-
lás az anyagiakon kívül más szempontból is kényes és nehéz kér -
dés. Népünket olvasásában szinte senki se irányítja, s így a könyv-
vásárlás terén nincs sem jártassága, sem kellő ízlése. Könyveit 
hol országos vásárokon, hol vándorkereskedőktől szerzi be . Nép-
lapjainknak külön tájékoztató rovatot kellene nyitniok s abban először 
is ar ra ránevelniök népünket , hogy hol és hol ne, melyik szerző-
től milyen tar ta lmú könyvet vásároljon, azután ál landóan irányí-
taniok az olvasókat, hogy mit, kitől és hogyan olvassanak. A 
könyvellátás terén legveszedelmesebb forrás a város. Nem keve-
sen veszik igénybe városi rokonaiknak ilyen i rányú segítségét. S 
az eredmény rendszerint káros . A városi olvasók félretett de tek-
tív- vagy félpengős lim-lomregényeit kölcsönzik vagy a jándékozzák 
a falusi rokonoknak . Igy ter jedt el s lett népszerűvé falun a 
ponyva. A népnek könyvbeszerző forrásai tehát meglehetősen si-
lányak. Ezen érezhetően lehetne segíteni azáltal, ha legalább na-
gyobb napilapjaink megmaradt vasárnapi példányszámaikat igen ol-
csón vagy ingyen a nép között időnként szétosztanák. Igy falusi olva-
sóink nemcsak egy heti olvasnivalóhoz, de ér tékes és ellenőrzött 
olvasmányhoz jutnának. 

FENTIEKBŐL kitűnik, hogy irodalmilag teljesen tá jékozat lan 
és magára maradt népünk elsősorban időtöltésből, meddő szóra-
kozásból olvasgat a hosszú, unalmas téli es téken, vasárnap dél-
utánonként , néha esténként vagy olykor-olykor esős napokon. 
Igen kevés hányada olvas állandó önművelésének szükségéből. 
Legtöbbje kíváncsiságának kielégítésére vagy gazdaságának hasz-
nosítására forgatja a könyvet . Ennek oka pedig az állandó irá-
nyítás és felelős tá jékozta tás hiányában rejlik, habár könnyen 
meg lehet éreztetni a falusi emberre l is az olvasás gyümölcsöz-
tetésének szükségét, ha arra tereljük a szót, hogy az olyan gazda, 
ki nem olvas vagy értéktelent olvas, elsősorban éppen saját gyer-
mekei iránt az Istentől, élettől és fajától vállalt apai kötelezettsé-
gének nem tud eleget tenni. Minthogy gyermekeit nem képes 
sem tanítani, sem nevelni, a következő nemzedék műveletlensé-
gének s egyáltalán a mai életre való céltudatos neveléshiányának 
s számtalan esetben végleges elkallódásának éppen az apai ha-
nyagság, közönyösség és műveletlenség az oka. Nincs olyan ha tá-
sos eszköz, mellyel könnyebben célhoz lehetne jutni a falusi em-
ber csökönyösködő, bizalmatlankodó és gyanakvó világában, mint 
saját gye rmeke sorsának észszerű feltárása és tárgyalása által. 
Örvendetes azonban az a tény, hogy falusi olvasóink nagyrésze 
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éppen a negyvenévesekből, tehát az életük virágában lévő apák 
soraiból kerül ki. Gyermekeik elérték azt a kort, amikor meg 
kell szerettetni velük a könyvet , az önképzés szükségét s az ön-
tudatos í tás parancsoló munkájá t . Őszintén mondogatták ezek a 
testi munkától kimart tenyerű apák, hogy többet olvasnának, ha 
lenne mit s ha olcsón jutnának ér tékes könyvekhez. Az a néhány 
Petőfi- vagy Jókai-kötet , idei és régi naptár, 8 – 1 2 drb. a jándék-
és ponyvaregény nem elégíti ki olvasó készségüket s ebben szük-
ségszerűen segítségükre kell sietnünk: minden magyar intézménynek, 
egyesületnek, egyháznak, saj tónak, vállalatnak s végül minden 
egyes felelős fa j tes tvérnek. 

Népművelődésünknek fenti súlyos és életbevágó létkérdései 
megoldásra várnak. Legajánlatosabb, ha Magyar Népközösségünk 
illetékes szakosztályának valamelyik arra hivatott vezetőférfia 
vállalja a megvalósítás nehéz kötelezettségét s társadalmi, vallási, 
nemzedéki és minden más elhatárolásra való tekintet nélkül meg-
szervezi népünknek magyar , de elsősorban erdélyi könyvvel való 
ellátását. Igy gyógyulni kezdhetne az a seb, melyet húsz esztendő 
tétlensége ejtett néptömegeink fejlődésén. A sok beszéd, tárgyalás, 
szervezkedés u tán elkövetkezhetik a tett ideje. Falvaink szeme 
oly mereven néz reánk, erdélyi magyar középosztályra, mint 
Ábe lé a menekülő Kain lelkiismeretére. 

Dr. DEBRECZY SÁNDOR 
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ERDÉLY MEZŐGAZDASÁGÁNAK 
HELYZETKÉPE 

M E Z Ő G A Z D A S Á G U N K az általános válság, a gazdasági 
termékek alacsony árfolyama, az eladósodás és a rendezet len hi-
telviszonyok következtében immár közel egy évtizede a legsúlyo-
sabb helyzetbe került, s ezen az utolsó ké t év konjunktúrá ja sem 
nagyon segíthetett, olyannyira, hogy a szakköröknek s magának a 
kormánynak is komoly gondot okoz a mezőgazdasági termelés 
megszervezésének, egyáltalán a mezőgazdaság megsegítésének el-
odázhatat lan kérdése . Bár az európai háború folytán mezőgazda-
ságunk a gabonaárak emelkedésének előnyeit élvezi, mégis válság-
ban van, mert ez az előny csak az előző évek helyzetéhez képest 
hoz javulást. Lássuk csak: a földmívelők vásárlóképessége az 
1929. évi 100-as index-számmal szemben 1936-ban csak 52.4 (Con-
junctura Economiei Româneşti. 1936, 1 – 2 . sz.), a gabonaneműek 
fogyasztását mutató index-szám pedig az 1930. évi 100-al szemben 
1935-ben csak 68.9. Az elszegényedés olyan mértékű, hogy azon 
a gabonaárak pillanatnyi emelkedése nem sokat segíthet. A másik 
oldalon ugyanis olyan problémák ütik fel a fejüket, amelyekre 
csak erélyes beavatkozással lehet orvoslást találni. Ime, a mező-
gazdaság terhei egy évtizeddel e lőbb oly mér tékben megduzzad-
tak (Erdélyben 1930-ban egy hek tá r megművelt területet 5186 lej 
terhelt), hogy az államnak kellet közbelépnie, a te rhek egy részét 
más társadalmi osztály vállaira hárítva, majd a mezőgazdaság ser-
kentésére szolgáló törvénnyel igyekezvén a segítésnek módjá t meg-
találni. Legújabban a termelés átszervezéséről, a búza vetésterü-
letének csökkentéséről s a kisbir tokok elaprózásának megakadá-
lyozásáról hallunk terveket . Akármilyen legyen is véleményünk 
ezeknek a te rveknek célra vezetőségét illetőleg, kétségtelen, hogy 
mezőgazdaságunk megsegítése gazdasági életünk egyik legfonto-
sabb feladata. Nem hisszük ugyan, hogy ezt a feladatot csupán az 
államhatalom kényszerítő rendszabályaival meg lehetne oldani, a 
megoldásnak azonban a gazdasági szervezetek és az állam együtt-
működésével előbb-utóbb be kell következnie. 

Az a lábbiakban Erdély mezőgazdasági helyzetét és teljesítő-
képességét kívánjuk vizsgálni. A lehetőség szerint figyelemmel aka-
runk lenni a fejlődésnek a háború óta mutatkozó irányaira, időn-
ként visszapillantva a háború előtti helyzetre is, – hiszen a mult 
adata inak a jelen adataival való összehasonlítása egyben a jövő 
fejlődésére is bizonyos tanulsággal szolgál. 
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Az erdélyi megyék területének művelési ágak szerinti megoszlása (1937) 
MEGYE Szántó Rét és legelő Gyümölcsös, szőllő Erdő Nem termő 

Hektár % Hektár % Hektár % Hektár % Hektár % 

Alsófehér 112.143 33.3 96.229 28.5 5.950 1.8 103.750 30.8 18.841 5.6 

Arad 309.174 49.2 105.106 16.8 10.989 1.7 163.566 26.1 39.063 6.2 
Bihar 309.144 41.4 162.304 21.7 10.559 1.4 231.940 31.0 33.595 4.5 
Brassó 57 734 20.4 80.579 30.0 1.845 0.7 121.833 45.4 9.542 3.5 
Csík 63.400 14.8 181.716 42.4 118 0.0 172.396 40.2 10.878 2.6 
Fogaras 71.737 29.5 83.145 34.2 568 0.1 76.083 31.3 11.821 4.9 
Háromszék 84.961 25.3 62.259 18.5 1.260 0.4 173.763 5l.7 14.000 4.1 
Hunyad 150.255 19,7 211.282 27.6 12.468 1.6 339.715 44 4 50.989 6.7 
Kisküküllő 100.005 48.5 85.238 27.6 5.298 2.6 30.400 14.7 13.654 6.6 
Kolozs 153.446 32.3 153.819 32.4 3.179 0.6 136.758 28.8 27.982 5.9 
Krassó 108.530 22.7 89.843 18.8 12.901 2.7 230.391 48.2 36.362 7.6 
Máramaros 49.679 14.2 129.349 36.9 1.760 0.5 159.146 45.4 10.448 3.0 
Maros 167.067 30.6 136.295 25.0 6.183 1.1 212.292 38.9 23.756 4.4 
Nagyküküllő 93.062 32.9 57.069 30.1 5.340 1.9 84.244 29.8 15.107 5.3 
Naszód 74.439 17.9 152.249 36.7 4.013 1.0 171.876 41.4 12.278 0.3 
Szamos 153.418 38.9 107.063 27.1 3.702 0.9 111.053 28.1 19.568 5.0 
Szatmár 170.888 40.2 99.207 23.3 10.860 2.6 119.857 28.2 24.145 5.7 
Szeben 78.544 21.5 104.832 28.7 3.563 0.9 161.636 44.2 17.215 4.7 
Szilágy 266.444 51.2 109.353 21.0 10.412 2.0 102.988 19.8 31.119 6.0 
Szörény 144.097 23.2 152.482 24.5 14.480 2.3 278.510 44.8 32.637 5.2 
Temes 534.453 71.6 99.428 13.3 14.413 2.0 45.169 6.0 53.201 7.1 
Torda 110.063 34.9 93.876 29.8 5.793 1.9 87.718 27.9 17.465 5.5 
Udvarhely 78.003 26.7 94.467 32.4 3.137 1.1 104.196 35.7 12.095 4.1 

Összesen: 3.440.686 33.6 2.647 190 25.8 148.791 1.5 3.419.280 33.4 545.761 5.3 
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ERDÉLY területe 102.282 km2, azaz 10,228.200 hektár. Na- 
gyobbrészt hegy- és dombvidék, ahol a mezőgazdaság nem min- 
denütt folytatható eredményesen. A déli és keleti Kárpátok 500– 
600 méter magasságú dombvidéket zárnak körül, ahol szemterme- 
lés szempontjából a Barcaság meg a hozzákapcsolódó háromszéki 
síkság, a fogarasi sík, az Aranyos- és a Maros völgye, továbbá a 
királyhágóntúli alföld és a Bánság jön elsősorban számításba. 
Egész folyórendszere az Olt kivételével a Tiszához tartozik. Föld- 
rajzi felépítésének változatossága, termelési lehetőségeinek sok- 
félesége bizonyos autarkiára teszi képessé s ez a földrajzi és gaz- 
dasági adottság is hozzájárult ahoz, hogy a történelem folyamán 
hosszú ideig politikai önállóságra is szert tudott tenni. Éghajlata 
szeszélyes, a hőmérséklet ingadozásai igen nagyok, s e változások 
szinte átmenet nélküliek. A tél sokszor hirtelen áll be, mielőtt az 
őszi vetéseket bevégezték volna, máskor meg olyan későn, hogy 
a túlságosan kifejlődött őszi vetések kifagynak. Gyakran áll be 
késői, májusi fagy, mely különösen az érzékeny kapásnövényeket 
és a gyümölcsöst veszélyezteti. A csapadék időbeli eloszlása ked- 
vezőtlen, a vegetációs időszakban rendszerint nem elégséges, s így 
az őszi esők és a hó tárolásával, mély őszi szántással, jó boroná- 
lással és korai vetéssel kell segíteni. A gyenge és ingadozó ter- 
méseredményeket ezek a körülmények részben indokolják. 

Erdély területének művelési ágak szerinti megoszlása (1937). 
Összehasonlítva az ország többi tartományainak helyzetével. 

Művelési 
ág 

Erdély Ókirályság Besszarábia Bukovina Dobrudzsa 

1000 
Ha 

% 1000 
Ha 

% 1000 
Ha 

% 1000 
Ha 

% 1000 
Ha 

% 

Szántó 3.441 33.6 7.072 52.9 3.072 70.2 324 28.0 1.270 55.5

Rét 1.219 11.9 502 3.7 31 0.7 117 10.1 17 0.7
Legelő 1.428 13.9 1.269 9.4 439 9.9 162 13.9 166 7.3
Szöllő 54 0.5 205 1.5 111 2.5 – 0.0 21 0.9
Gyümölcs 95 0.9 155 1.2 33 0.8 6 0.5 3 0.1
Erdő 3.4191 33.4 2.517 18.6 199 46 448 38.7 199 8.7
Nem termő 546 5.3 1.691 12.6 492 11.3 102 8.8 613 26.8

Ha Erdély mezőgazdasági struktúráját a többi országrésszel 
összehasonlítjuk, azt látjuk, hogy viszonylag kicsi a szántóterület, 
ezzel szemben azonban itt a legnagyobb a rétek és legelők aránya. 
Erdély tehát inkább állattenyésztésre, mint gabonatermesztésre al- 
kalmas. Természetesen az egyes megyék között mezőgazdasági 
kihasználás szempontjából igen nagy különbségek vannak és ezért 
a mezőgazdaság lehetőségei is vidékenként mások és mások. 

A szántóföldeknek az összes területhez való aránya a Bán- 
ságban, a Királyhágón túli részeken, a Szilágyságban és a Kükül- 
lőkben a legnagyobb; a legkisebb Csík, Máramaros és Naszód me- 
gyékben. Számos megyében az erdők nagyobb területet foglalnak 
el a szántónál. A belsőerdélyi medencén a kalászosok erősen 
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keverednek kapásokkal, de továbbá a gyümölcstermeléssel és 
erdőgazdálkodással is. Az Alföld felé tartó megyék kevésbbé sok- 
oldalú gazdálkodást folytatnak. 

Erdély szántóterületéből kerek számban 

szálas és évelő takarmányra 259.233 ha 
takarmányrépára 23.452 „ 
repcére 6.159 „ 
napraforgóra, mint főterményre 16.220 „ 
mákra 1.489 „ 
kenderre 21.746 „ 
lenre 1.436 „ 
cukorrépára 7.049 „ 
dohányra 3.441 „ 
babra, mint főterményre 5.221 „ 
borsóra 1.717 „ 
lencsére 8.159 „ 
hagymára 8.149 „ 
káposztára 11.672 „ 
egyéb terményekre 30.966 „ 

összesen: 406.109 ha esik. 
A különbözetként jelentkező 396.000 ha (11%) ugarolásra hasz- 
nált terület. 

Ha a felsorolt növények vetésterületének arányát a nor- 
folki négyes-forgó szempontjából vizsgáljuk, úgy meg kell állapí- 
tanunk, hogy az a föld termőerejének természetes módon való 
pótlására legelőnyösebb vetésforgó kívánalmaitól nagyon eltér, 
mert eszerint őszi kenyérgabonát 1.172.000 ha helyett csak 800.000 
hektáron szabadna, tavaszi kalászost viszont 392.000 ha helyett 
800.000 ha-on kellene termelni Hiány jelentkezik a szálas takar- 
mányok vetésterületében is, mert az őszi gabonák legjobb elő- 
veteményét képező tavaszi mesterséges szálas takarmányra csak 
3.2 százaléka jut annak, aminek jutnia kellene. Akik a búzater- 
melés csökkentésének álláspontján állanak, az adatok alapján bi- 
zonyára szívesen vennék a termelésnek a norfolki négyes kívá- 
nalmaihoz igazodó átszervezését. Valóban, úgy látjuk, hogy a hat 
főterményen kívül a melléktermények számára nem sok hely jut, 
a búza és a kukorica együtt a szántóterületnek 60 százalékát fog- 
 

1.080.000 ha a buza vetésterülete 
92.000 „ a rozs  „ 

141.000 „ az árpa  „ 
251.000 „ a zab  „ 
984.000 „ a tengeri  „ 
91 000 „ a burgonya „ 

A hat főtermény tehát az egész szántóterületnek kerek számban 
77 száznlékát foglalja el, s mindössze 12 százalék marad a takar- 
mányfélék, kereskedelmi és ipari növények, valamint a hüvelye- 
sek és minden egyéb termelésére. Ebből 
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lalják el. Ezért akart a kormány is a búzatermelés csökkentésére 
intézkedéseket tenni. A háború azonban éppen a búza iránti ke- 
resletet növelte meg erősen. Különben is a kisbirtokot, mely első- 
sorban a család ellátására szükséges növényeket termeli, aligha 
lehet gazdálkodásának megváltoztatására rávenni. Hosszú nevelés 
és irányító munka hozhatja meg csak a kívánatos eredményt. 

De az ország többi tartományainak mezőgazdasági termelése 
sem kevésbbé egyoldalú, amint azt az alábbi táblázat mutatja: 

Termény- 
féleség 

Erdély Ókirályság Besszarábía Bukovina Dobrudzsa 

1000 
Ha 

% 1000 
Ha 

% 1000 
Ha 

% 1000 
Ha 

% 1000 
Ha 

% 

Gabona- 
neműek 

2.548 74.0 6.102 86.2 2.625 85.5 210 64.8 1.034 81.4 

Takarmány 
félék 

283 8.2 338 4.7 58 1.8 44 13.5 43 3.5 

Élelmiszer- 
növények 

157 4.5 230 3.2 80 2.6 55 16.8 59 4.6 

Ipari 
növények 

57 1.6 183 2.6 251 8.2 8 2.6 62 4.9 

Ugar 396 11.5 218 3.0 58 1.9 7 2.3 72 5.6 

Összesen: 3.441 100.0 7.072 100.0 3.072 100 0 324 100.0 1.270 100.0 

Az Ókirályságban tehát a gabonaneműek az összes szántó- 
terület 86.2 százalékát foglalják el, a takarmánynövények pedig 
4.7 százalékát. Beszarábiában ennél is kisebb a takarmánynövé- 
nyek aránya: 1.8 százalék, s a szántóterület 85.5 százalékán ga- 
bonaneműeket termelnek. Sokkal változatosabb képet mutat Bu- 
kovina, ahol gabonaneműekre a szántónak csupán 64.8 százaléka 
esik, viszont 13.5 százalék a takarmánynövények aránya – jórészt 
lóhere és lucerna. 

AZ EGYES TERMELÉSI ÁGAK művelési megoszlását te- 
kintve, Erdélyben a háború óta a belterjesség irányában mutat- 
kozik bizonyos haladás. A szemtermelés túltengése csökkenőben 
van, a több munkáskezet foglalkoztató kultúrnövények termelése 
pedig lassan térthódít. A fejlődést alábbi táblázatunk ezer hek- 
tárakban mutatja: 

ÉV Gabonafélék Élelmi növények Ipari növények Takarmányfélék 

Ha Index % Ha Index % Ha Index % Ha Index % 

1921–25 2090 100 78.2 109 100 4.1 44 100 1.6 178 100 6.7
1926–30 2395 114.6 78.5 124 113.8 4.1 57 129.5 1.8 217 121.9 7.1
1931–35 2455 117.5 75.1 141 129.4 4.3 59 134.1 1.8 268 150 6 8.2
1936 2578 123.3 75.6 148 135 8 4.3 66 150 2.0 300 168 5 8.8
1937 2548 121.9 74.0 157 144.0 4.5 57 129.5 1.6 283 158.9 8.2
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A szántóterület felhasználása 1937-ben. 
Az erdélyi megyék összehasonlító adatai (százalékos arányszámok) 
MEGYE Gabona- 

félék 
Élelmi 

növények 

Ipari 
növények 

Takarm. 
félék 

Ugar 

Alsófehér 67.1 2.3 0.6 7.8 22.2
Arad 88.3 2.4 1.3 5.0 3.0
Bihar 83.0 3.2 1.6 8.5 3.7
Brassó 49.5 16.1 3.7 15.4 15.3
Csík 61.4 13.2 0.5 3.2 21.7
Fogaras 67.5 11.2 0.7 5.1 15.5
Háromszék 60.4 15.9 1.3 13.3 9.1
Hunyad 71.3 4.8 1.1 6.2 16.6
Kisküküllő 72.0 3.0 1.3 13.2 10.5
Kolozs 75.3 2.2 1.3 6.3 14.9
Krassó 77.8 3.3 0.7 10.3 7.9
Máramaros 51.7 14.9 1.1 6.1 26.2
Maros 74.8 3.0 1.6 12.2 8.4
Nagyküküllő 66.3 5.7 1.0 14.7 12.3
Naszód 63.7 2.4 1.0 6.9 26.0
Szamos 73.9 2.1 1.9 8.3 13.8
Szatmár 64.4 3.0 3.8 8.3 20.5
Szeben 66.2 7.5 0.6 11.5 14.2
Szilágy 64.3 3.6 4.6 10.5 17.0
Szörény 79.1 4.4 1.2 6.5 8.8
Temes 85.9 3.5 2.0 6.6 2.0
Torda 65.4 2.4 1.1 5.5 25.6
Udvarhely 63.6 4.5 0.8 8.6 22.5

Erdélyi átlag 74.0 4.5 1.6 8.2 11.5

A háború előtti négy év átlagában a gabonatermelésre fel- 
használt terület 2.388.647 hektárt tett ki. Közvetlenül a háború 
után jórészt az agrárreform következményeképpen a gabonával be- 
vetett terület csökkent és csak 10 évvel a háború után, 1928-ban 
érte el a háború előtti nagyságát. Ettől kezdve a gabona vetés- 
területe évről-évre fokozatosan emelkedést mutat Az egyes ga- 
bonafajták vetésterületének alakulása a következő volt: 

(1000 ha-ban) búza rozs árpa zab tengeri 

1910–13 905 104 116 300 963
1920–25 793 93 147 260 732
1926–30 974 93 165 289 872
1931 1 089 76 141 271 971
1932 915 73 127 232 965
1933 981 82 126 241 948
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Bár Erdély az egyetlen olyan romániai tartomány, mely 
hegyi jellegénél fogva tulajdonképpen legnagyobb részében nem 
alkalmas a búzatermelésre, mégis a búza vetésterülete az agrár- 
reform által okozott pár éves visszaesés után fokozatosan nőtt, 
éspedig az általános emelkedés a háború előtti és az utolsó négy 
év átlaga között 19.9 százalék. Igaz, hogy a búzatermelés jó- 
része azokra a megyékre esik, amelyek jelentős részben sík te- 
rületen fekszenek és így búzatermelésre alkalmasak is. A beve- 
tett terület természetesen nem nőtt minden megyében egyforma 
arányban. 

A szántóterülethez képest 1937-ben a búza vetésterülete leg- 
nagyobb Arad megyében (42.95%) és Temes megyében (40.78%), 
Biharban (39.65%) és Kolozs megyében (36.60%). Máramarosban 
viszont a szántónak csak 1.93%-át, Csíkban pedig 6.79%-át teszi 
ki a búza vetésterülete. 

Közvetlenül a búza után a tengeri következik, melynek vetés- 
területe a háború előtt felül is multa a búza vetésterületét, azóta 
azonban némileg csökkent és az utolsó években 9 százalékkal 
alatta maradt annak. Bár a tengeritermelés kevésbbé jövedelmező, 
mint a búzatermelés, termelése mind talajjavítási, mind takarmá- 
nyozási szempontból előnyös. Nálunk azonban a tengeri termesz- 
tése nem annyira talajjavítási célokat. mint inkább a táplálkozás 
céljait szolgálja. Egyébként vetésterülete aránylag legnagyobb 
Krassó megyében, ahol az összes szántónak 39.59%-át foglalja el, 
mely után Kisküküllő megye (36.99%) és Szamos megye (36.54%) 
következik. Legkisebb a tengeri vetésterülete Csík megyében) 
ahol a kedvezőtlen éghajlat mellett nem termeszthető eredmény- 
nyel, így a szántó területnek csupán 0,45%-át teszi ki, továbbá 
Brassó megyében (6.91%) és Háromszéken (8.21%). 

Vetésterület szempontjából harmadik helyen a zab áll, azon- 
ban ez is közel 20 százalékkal alatta marad a háború előtti ve- 
tésterületnek és a szántónak csupán 9.5 százalékát jelenti. Leg- 
nagyobb arányban Csík megyében termelik, ahol megelőzi a többi 
gabonanemüek területét 24.59%-os arányával. Utána Naszód, Fo- 
garas, Háromszék és Udvarhely megye következik. 

Az árpa termelési mennyisége a háború óta az egész ország- 
ban megnőtt. Igy Erdélyben is mintegy 20 százalékkal, azonban 
még most sem foglalja el azt a területet, melyet termelési viszonyaink- 
nál fogva elfoglalhatna. Legjobb árpatermő terület Erdély délkeleti 
sarka: Brassó, Háromszék és Csík megye. Az előbbi kettőben az 
árpa vetésterülete megelőzi a többi gabonaneműekét. 

A rozs termelése ezzel szemben évről-évre csökken s az 
1933–37. évek átlagában csupán 82 százalékát teszi ki annak a 
 

(1000 ha-ban) búza rozs árpa zab tengeri 
1934 1.013 78 135 256 992
1935 1.088 86 133 252 992
1936 1.120 90 135 253 977
1937 1.080 92 141 251 984
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területnek, amelyen 1910–13-ban termelték. A jobbmódú gazdák 
ma inkább búzakenyeret, a szegények viszont puliszkát esznek 
pedig Erdély zordabb éghajlatánál és gyengébb minőségű földjé- 
nél fogva igen alkalmas lenne rozstermelésre. A legjelentősebb 
mértékben Csík megyében termelnek rozsot, ahol a szántó 14.26 
százalékát foglalja el, a többi megyékben a termelés nem köze- 
líti meg ezt az arányt. 

Erdély 23 megyéje közül 1937-ben tíz megyében a búza volt 
a főtermény, kilencben a tengeri, kettőben az árpa és egyben a zab. 

A SZÁNTÓTERÜLET lassú növekedése mellett elsősorban 
annak kell érdekelnie, hogy milyen képet mutatnak az egyes ga- 
bonaneműek átlagtermései a háború utáni időben, s így a föld- 
birtokreform, az általános mezőgazdasági válság és más körül- 
mények milyen hatással voltak a mezőgazdasági termelésre. 

Az egyes gabonaneműek 1932–37. évek közötti 
hektáronkénti átlagtermése (mázsában). 

MEGYE Búza Rozs Árpa Zab Tengeri 

Alsófehér 10.10 8.10 9.54 8.14 11.68 

Arad 10.82 10.78 11.74 9.82 14.20 
Bihar 10.60 11.10 11.20 9.58 11.58 
Brassó 15.31 13.70 16.68 14.94 14.92 
Csík 8.68 9.60 9.86 9.76 9.30 
Fogaras 10.96 10.36 11.48 10.94 11.12 
Háromszék 11.24 11.64 11.24 10.82 11.78 
Hunyad 7.92 8.02 8.34 6.90 9 42 
Kisküküllő 13.48 13.18 12.66 12.18 13.62 
Kolozs 10.28 10.18 9.36 8.40 9.36 
Krassó 8.14 8.08 8.90 7.62 11.40 
Máramaros 6.82 7.14 6.96 6.50 8.50 
Maros 11.76 9.08 9.98 9.84 11.28 
N. küküllő 12.34 13.88 11.92 11.66 14.22 
Naszód 9.06 10.26 7.84 8.50 9.02 
Szamos 8.46 8.64 8.92 7.50 7.78 
Szatmár 9.72 9.76 9.68 9.26 9.02 
Szeben 11.28 11.08 10.62 10.52 12.16 
Szilágy 11.12 11.52 10.86 9.78 9.96 
Szörény 8.36 8.08 10.26 8.44 10.14 
Temes 11 22 11.06 13.04 12.60 15.20 
Torda 10.48 7.24 9.62 9.38 10.60 
Udvarhely 10.48 9.04 10.28 9.54 12.62 

Erdélyi átlag 10.37 10.02 10.43 9.68 11.25 
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Búza. Az 1910–13. évek erdélyi át lagában a búza hektáron-
kénti hozama 10.77 mázsa volt, az egész búzamennyiség pedig 
9,733.735 mázsa. A háború után nagy visszaesés mutatkozik, az 
1920–25. évek átlagában csak 7.8 mázsa a búzahozam, de ezután 
megindul a lassu javulás, azonban az utolsó öt év átlaga még mindig 
alatta maradt a háború előttinek. A stagnációnak ezek az adatai 
igen elkedvetlenítők, mert a mezőgazdaság vásárlóképessége erősen 
csökkent s az áreséseket a terméshozam fokozásával lehetett volna 
némileg ellensúlyozni. Figyelemreméltó, hogy a búza erdélyi termés-
átlagai így is minden esztendőben felülmulják a búzatermelésre 
talajánál és éghajlatánál fogva sokkal a lkalmasabb Ókirályság ter-
mésátlagait. A legjobb termést Brassó megye érte el 15.32 mázsával, 
utána Kisküküllő következik 13.48, majd Nagyküküllő 12.34 má-
zsával. Feltünő, hogy a búza legjobb terméseredményei t nem azok-
ban a megyékben találjuk, ahol a legnagyobb arányban termelik 
a búzát, sőt ezen a téren vezető Arad és Bihar megye termés-
eredményei nagyon is közepesek s az erős búzatermelő megyék 
közül csupán Temes eredménye mutat kedvezőbb képet . A leg-
gyengébb termést Máramaros (6.82 q), Hunyad (7.92 q) és Krassó 
megyében (8.14 q) találjuk, noha a két utóbbi elég erős búza-
termelő megye. 

Érdekes, hogy míg az Erdély termelte búza mennyisége a 
háború előtt csupán 37.7%-a volt az Ókirályság termésmennyi-
ségének, addig az 1933–37. évek át lagában már 84.3%-a. Románia 
egész búzatermésének évente 3 0 – 3 4 % - á t Erdély szolgáltatja s volt 
olyan év, amikor Erdély búzafeleslege meghaladta az Ókirályság 
feleslegét. Ha Erdély lakosságát 5,500.000 lélekre tesszük s a búza 
évi fejadagját évi 140.4 kg-ra (Buletinul Statistic al României, 
1924 szerint, bár az erre vonatkozó becslések közt bizonyos el-
térések vannak), akkor Erdélynek a saját szükséglete 77.220 vagon 
búza. Az utolsó négy év át lagában viszont a termelt búzamennyi-
ség 108 ezer vagon volt. Évenként tehát mintegy 30 ezer vagon 
felesleg mutatkozik. Ha azonban a háború előtti át lagtermést sike-
rülne elérni, az annyit jelentene, hogy 5000 vagonnal több, vagyis 
35.000 vagon kerülne kivitelre, ami 40.000 lejes búzaára t feltéte-
lezve, 200 millió lejes jövedelemtöbbletet jelentene. Ennyi tehát 
az az összeg, amelyet az erdélyi nemzetgazdaság évenként elveszít 
azáltal, hogy a búza átlagtermése a háború előtti helyzethez képest 
csökkenést mutat . 

Tengeri . Kedvezőt lenebb a búzánál a tengeri terméshozamá-
nak alakulása. A háború előtti időszakban 16.8 mázsa volt hek-
táronként az átlagtermés, az 1933–37. években pedig csupán 11.25 
mázsa, ami 33%-os termésátlagcsökkenést jelent Az utolsó tizen-
két év átlaga is csupán 12.2 mázsa volt, tehát 4.6 mázsával alatta 
maradt a háború előttinek. Hasonló a helyzet az Ókirályságban is. 
A tengeriterület csekély növekedését összevetve a termésátlagok 
csökkenésével, azt fogjuk találni, hogy a termésmennyiség 26%-kal 
kevesebb most, mint a háború előtt volt. Erdély tengerifogyasz-
tása mintegy 110 ezer vagon (évi 200 kg fejenként). Az utolsó öt 

219 

Erdélyi Magyar Adatbank



220 Vita Sándor 

év át lagában az egész termés alig tett ki ennél valamivel többet , 
felesleg tehát nem mutatkozik. A termésátlagok csökkenése követ-
kez tében viszont Erdély pénzügyi mérlegében – 300. lejes tengeri 
ára t számítva – 1 milliárdot messze meghaladó hiányt állapíthatunk 
meg. Legjobb tengeritermés az 1933–37. időszakban Temesmegyé-
ben volt (15.2 q ) , leggyengébb pedig Szamos megyében (7.78 q), 
noha egyik legjelentékenyebb megyénk a tengeri termelést tekintve. 

Rozs, árpa és zab. Terméshozamuk ugyancsak nem éri el 
a háború előtti színvonalat : 

rozs á rpa zab 
1910–13 10.7 13.9 12.5 
1920–25 8.0 8.3 6.8 
1933–37 10.0 10.4 9.7 

A helyzet olyan, mint a többi gabonanemüeknél : a háborut követő 
évek terméseredményei nagyon alacsonyak, majd 1925, körül meg-
indul a lassu javulás, azonban a békebeli e redmények mögött a rozs 
közel 7%-kal, az árpa 25%-kal, a zab pedig 22%-kal marad el. 
Bár ez a három gabonanemü a szántóterületnek csupán 14%-át 
foglalja el, így is igen jelentős az a kár, amely gazdasági életünket 
a termésát lagok csökkenése következ tében évente éri. 

TERMÉSZETES, hogy ilyen alacsony termelési színvonal mel-
lett a mezőgazdaság világválsága is erősen érinthette mezőgazdasá-
gunkat, sőt felmerülhet az a kérdés is, hogy a válságnak egyik 
legfontosabb oka nem termelési technikánk színvonalában kere-
sendő-e? Elmaradot tságunk annál inkább nyugtalaníthat, mert más 
ál lamokban a termésátlagok a háború óta lényeges emelkedést 
muta tnak . Igy például a búza ötévi hektáronként i termésátlaga 

1909–13 1929–33 emelkedés % 
Olaszországban 10.5 14.4 37.0 
Finnországban 11.2 17.3 55.2 
Franciaországban 13.1 15.5 18.2 
Hollandiában 23.5 28.7 22.2 
Magyarországon 12.6 13.4 6.5 

Ha a 6 főtermény hozamát néhány európai állam eredmé 
nyeiveí összehasonlítjuk, ismét csak gazdálkodásunk elmaradott-
sága tűnik szemünkbe. Az 1930–35. évek átlagában a hektáron-
kénti hozam 

búza rozs árpa zab tengeri burgonya 
Dániában 30.7 17.7 29.1 26.1 168.4 
Németországban 22.4 17.6 20.8 19.5 154.2 
Magyarországon 13.9 11.8 13.9 13.1 15.6 61.9 
Jugoszláviában 10.3 8 9 9.8 8.8 15.3 60.8 
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Természetesen tekintetbe kell vennünk, hogy a különböző 

államok termelési feltételei nem azonosak s azokat elsősorban az 
éghajlati és földrajzi viszonyok, a mezőgazdasági népesség sűrű- 
sége, a birtokviszonyok határozzák meg. Ezek mellett azonban 
más tényezők is befolyásolják a termelést, így elsősorban a nép- 
kultúra. A különböző országok és vidékek lakosságának külön- 
böző korú a gazdasági műveltsége s így más-más a gazdálkodási 
színvonala is. Épen ezért korántsem igényelhetjük, hogy Erdély is 
Dánia eredményeit mutassa fel. Meg kell azonban kísérelnünk az 
adott viszonyok közt azoknak a lehetőségeknek a felkutatását, 
amelyekből a bajok orvoslása remélhető s itt elsősorban a gazda- 
sági tudás emelése, tehát az oktatás és irányítás munkája kínál- 
kozik. 

AZ IRÁNYITÁS kérdésével kapcsolatosan azonban mindenek- 
előtt az a kérdés merül fel, hogy vajjon azokat a terményeket mű- 
veljük-e, amelynek termelése valóban a legeredményesebben foly- 
tatható s nem járul-e hozzá a kedvezőtlen eredményekhez az is, 
hogy nem az illető megyében legjobban tenyésző növények terme- 
lését igyekeznek a gyengébb eredménnyel termeszthető növények 
rovására erőszakolni? Ennek megállapítása azonban csak kicsi és 
homogén gazdasági egységek terméseredményeinek ismeretében 
volna lehetséges. A megyék ebből a szempontból nem jelentenek 
egységet. Azonban kisebb egységek hiányában mégis megkíséreljük 
a megyék terméseredményeit vizsgálva megállapítani, hogy hol 
melyik termény szolgáltatja viszonylagosan a legnagyobb termés- 
átlagot, illetve: hogy azoknak a terményeknek a termésátlagai, me- 
lyeket a megyében a legnagyobb arányban termelnek, tényleg a 
legjobb termésátlagokat szolgáltatják-e? Az egyes megyékben 
legnagyobb területen termelt gabonanövény termésállaga az 1932– 
37. évek átlagában alatta maradt az erdélyi átlagnak 

0–5%-kal Alsófehér- és Kolozs megyében 
5–10%-kal Fogaras és Szörény  „ 
15–20%-kal Naszód és Szatmár „ 
20–25%-kal Hunyad és Máramaros ,, 
30–35%-kal Szamos „ 

viszont az 1932–37. évek erdélyi átlaga felette volt, 
0–5%-kal Krassó, Csík, Udvarhely és Torda    m.-ben 
5–10%-kal Arad, Bihar, Háromszék és Temes „ 
10–15% kal Maros    „ 
15–20%-kal Szeben és Szilágy   „ 
20-25%-kal Kis- és Nagyküküllő  „ 

40%-kal Brassó                                              „ 
Feltételezhető, hogy egy terményt azért termelnek nagyobb 

arányban, mert jól lehet termelni vagy értékesíteni. Alsófehér- 
megyében a legnagyobb területi arányban búzát termelnek, a búza 
termésátlaga 10.1 mázsa s ez alatta marad az erdélyi termésátlag- 
nak, mely 10.38 mázsa. Ugyanakkor azonban a tengeri termésát- 
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laga meghaladja az erdélyi átlagot. Alsófehérmegye tehát nem a 
legjobban megfelelő gabonanemüt, a tengerit termeli a legnagyobb 
arányban, hanem a búzát, amelynek nem tudja elérni az erdélyi 
termésátlagát. Ebből a szempontból vizsgálva, azt látjuk, hogy 
megyéink jelentős része nem azt a gabonanemüt termeli legnagyobb 
arányban, amelyet csakugyan a legeredményesebben is tud ter- 
melni, illetve, hogy a legnagyobb arányban termelt gabonanemü 
termelésére nem fordít megfelelő gondot. 

Igaz, hogy számos megyében egyik gabonanemü hozama sem 
éri el az erdélyi átlagszámot. Az egyes megyék gazdasági kultú- 
rájára jellemző képet kapunk, ha azt vizsgáljuk, hogy a legjobb 
termésátlagot elérő gabonanemü hozama az illető gabonanemü 
átlaghozamához hogy viszonylik, mennyivel haladja azt meg vagy 
mennyivel marad alatta. 

0–5%-kal alatta marad Szatmár és Szörény megye eredménye 
10–15%-kal „ „ Naszód „ „ 
15–20%-kal „ „ Hunyad és Szamos „ „ 
20–25%-kal „ „ Máramaros „ „ 

0–5%-kal Alsófehér, Csík, Kolozs, Krassó, Torda  
és Udvarhely megyében,  

5–10%-kal Szeben megyében, 
10–15%-kal Bihar, Fogaras, Maros és Szilágy megyében, 
15–20%-kal Háromszék megyében, 
25–30%-kal Arad és Nagyküküllő megyében, 
30–35%-kal Kisküküllő megyében, 

50%-kal Brassó és Temes megyében. 

A megye legjobb eredménnyel termelt gabonanemüinek ho- 
zama az illető gabonaféleség erdélyi átlaga felett volt. 

Például Alsófehér megyében a búza, rozs, árpa és zab termés- 
átlaga nem éri el az erdélyi átlagot, a tengerié ellenben 0.43 má- 
zsával, vagyis kb. 3%-kal magasabb a tengeri erdélyi termésátla- 
gánál. Végeredményképpen: csak hat olyan megyénk van, ahol 
egyetlen gabonanemü terméshozama sem éri el az erdélyi átlagot. 
Érdekes, hogy a kétféle vizsgálat nagyjában ugyanazt az eredményt 
mutatja. Legalacsonyabb a termelési színvonal Naszód, Máramaros, 
Szamos és Hunyad megyében, a legmagasabb Brassóban, a két 
Küküllőben és Temesben. 

A GABONANEMÜEK termelése mellett a takarmánytermelés 
adhat felvilágosítást a gazdálkodás belterjességéről. Külön mutatjuk 
be tehát a takarmányfélékre hagyott terület és termés statisztikai 
adatait. S itt elsősorban azok az adatok lehetnek figyelemre- 
méltóak, amelyek a lóhere és lucerna vetésterületének fejlődésére 
vonatkoznak. 
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vagyis a lóhere vetésterülete 12.4 százalékkal, a lucernáé 23.9 
százalékkal, együttesen 18.1 százalékkal növekedett. 

Romániának 1934-ben 163.886 hektár területű lóhere vetése volt, 
ebből Erdélyre esett 113.568 hektár, vagyis az egész ország lóhere 
termelésének 69.3 százaléka, míg Erdély szántói csak 25 száza- 
lékát teszik ki az ország összes szántóterületeinek. Ebből is kö- 
vetkezik, hogy lóheretermelésre Erdély földje különösen alkalmas. 
Ez a többi tartományokban is sokkal kisebb mértékű. Igy Bessza- 
rábiában 1934-ben 4.442 hektáron termeltek lóherét (hozama: 
105.263 q), az Ókirályságban 14.336 hektáron (382.653 q), egyedül 
Bukovina közelíti meg, melynek éghajlata az erdélyivel azonos, 
itten 31.540 hektáron termemeltek lóherét (hozama 1,140.471 q) 
és feltünő, hogy a lóhere itt éri el a legnagyobb termésátlagot: 
hektáronkinti 36.1 mázsát, míg az országos átlag 29.5 s az erdélyi 
28.3 mázsa volt ebben az évben. 

A lucernavetést illetően Erdély nincs ilyen kedvező helyzet- 
ben. Az egész ország lucernavetésterülete 1934-ben 121.676 hektár 
volt (3.768.581 q hozammal), ebből Erdélyre csak 52.536 hektár 
 

 a lóhere a lucerna 
 vetésterülete hektárokban 

1910–14: 57.378 20.307
1937: 64.496 25.165

A két főtakarmánynak, a lóherének és a lucernának terme- 
lése az utolsó négy évben 23.7%-kal emelkedett. 

Hogy az összes takarmánynövények vetésterületének emel- 
kedése mégsem mutat ehez hasonló arányokat, annak oka az, 
hogy a többi takarmánynövény termelésében bizonyos csökkenés 
állott be s valószínűleg helyüket a lucerna és a lóhere foglalta el, 
mint olyan takarmánynövény, amelynek magja is legjobban értéke- 
síthető kisgazdaságok számára. Egyébként összehasonlító adatként 
közölhetjük, hogy a történeti Erdély megyéiben 

 lóhere lucerna 
1934-ben 3,213.021 1,825 578
1935-ben 3,185.016 1,686.951
1936-ban 3,606 170 1,833.084
1937-ben 3,957.395 2,278.562

A terméseredmények növekedése is körülbelül azonos a vetés-
területével: 

 lóhere lucerna 
1934-ben 113.568 52.536
1935-ben 120.519 52.555
1936-ban 130.941 57.090
1937-ben 125.618 59.262

A vetésterület fejlődése hektárokban a következő:
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(1.825.578 q hozammal), tehát az egész vetésterület 43.1 százaléka 
esett, mely azonban még mindig nagyobb, mint az erdélyi szántó- 
terület aránya. A lucernavetésben azonban az Ókirályság előzi 
Erdélyt, 1934-ben 59.210 hektáron 1.613.164 mázsa termése volt, 
Beszarábia jelentéktelen mennyiséget, 6.822 hektáron 200.965 má- 
zsát termelt, Bukovina pedig mindössze; 3.102 hektáron (tehát ló- 
here-vetésének alig egytizedén) termelt 128.874 mázsát. Ez az 
utóbbi különösen azért érdekes, mert a bukovinai termésátlag 
messze felülmulja az egész ország termésátlagát. Bukovinában 
ugyanis 41.5 mázsa a hektáronkénti termésátlag, míg az országos 
átlag 30.9, az erdélyi átlag 34.7, az ókirálysági átlag 27.2 mázsa. 

Mivel Bukovina kivételével a többi tartományokban a lege- 
lők és a kaszálók arányszáma is nagyon alacsony, (a kaszálók or- 
szágos arányszáma 6.4, az Ókirályságban 3.7, Beszarábiában 0.7, 
Bukovinában 10.1, Erdélyben 2.0, Dobrudzsában 0.7%; a legelők 
országos arányszáma pedig az összes termőterülethez viszonyítva 
11.3, az Ókirályságban 9.4, Beszarábiában 9.9, Bukovinában 13.9, 
Erdélyben 14.0, Dobrudzsában 7.3%), ebből következik, hogy az 
intenzív állattenyésztésben belátható időn belül nem tudják utol- 
érni Erdélyt. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a nagy takarmányterület 
és a szarvasmarhatenyésztés helyzete között szoros összefüggés 
van és egyik a másikat maga után vonja, illetve feltételezi. 

ERDÉLY állattenyésztése egyébként minőségi szempontból is 
messze felette áll az ország többi tartományainak. Természetesen 
következik ez a legelők és kaszálók előbb említett arányából és 
a takarmánytermelés intenzitásából. Mezőgazdaságunk legszilár- 
dabb támaszát éppen ezért az állattenyésztésnek kell képeznie, 
hiszen Erdély területének 26%-a rét és legelő, s a szántónak is 
nem jelentéktelen részén állati takarmányozásra szolgáló növé- 
nyeket termelnek. De megfelelő állatállomány nélkül a szántók 
termőereje sem tartható fenn s így jövedelmező mezőgazdaság nem 
folytatható. Fejlett állattenyésztés fokozott takarmánytermeléssel; 
jobb rét- és legelőgondozással, nagyobb trágyahozammal jár együtt 
s így a gazdálkodás valamennyi ágára fejlesztőleg hat. 

A háziállatoknak száma 1926-ban és 1936-ban az alábbi volt: 

Az 1936. évi állatösszeírás tehát az 1926. évihez képest csupán 
a lovakban mutat lényegesebb számbeli emelkedést; a szarvas- 
marhaállományban 27 százalékos a csökkenés, a juhoknál 11.4%, 
míg a sértéseknél majdnem azonos a helyzet. Még nagyobb a 
visszaesés a háború előtti állapotokhoz képest, amint ezt néhány 
megye adata szemlélteti: 

 1926 1936 
Szarvasmarha 1.645.195 1.601.306
Ló 397.356 488.936
Sertés 1.104.620 1.167.490
Juh 3.361.961 2.978.679
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Szarvasmarha 1911 1926 1936 
Csík 78.610 57.280 69.630
Udvarhely 57.160 56.548 45.997
Háromszék 58.685 47.235 39.454
Brassó 33 263 41.514 39.685
Kolozs 111.155 57.697 87.207
Torda 72.051 51.784 33.964
Igaz, hogy az évente történő állatösszeírásokat nem fogad- 

hatjuk el feltétlenül hiteleseknek, az állatállomány csökkenésének 
tényén azonban kisebb eltolódások nem változtathatnak. Lehet, 
hogy az állatállomány súlyban, minőségben és így értékben is 
fejlődött, de az a fejlődés éppen az elmult 25 évben jelentős nem 
volt. A szántóföldi termelés és az állattartás között szoros össze- 
függés van. A főbb kultúrnövények termésátlagának mozdulatlan- 
sága, sőt visszaesése az állatállomány ki nem elégítő fejlődésének 
következménye. 

Az abszolut számoknál azonban még jellemzőbb az állat- 
állomány viszonya a területhez és a népességhez. Az egyes tarto- 
mányok helyzete között ebből a szempontból lényeges különb- 
ségeket fedezhetünk fel: 

Országrész 100 km területre esett 1000 lakosra esett 

Ló Szarvas- 
marha 

Juh Sertés Ló Szarvas- 
marha 

Juh Sertés 

 1926 
Erdély 388 1.608 3.286 1.079 69 296 605 199 

Ókirályság 680 1.747 5.391 1.063 107 275 846 165 
Bukovina 721 1.820 2.810 992 64 222 340 120 
Besszarábia 802 1.152 4.558 705 128 213 777 109 
Románia 602 1.615 4.445 843 98 264 727 165 

 1936 

Erdély 478 1.565 2.912 1.141 88 288 536 210 

Ókirályság 748 1.556 4.270 987 117 231 795 155 
Bukovina 815 2.111 2.612 1.467 99 258 319 179 
Besszarábia 933 1.022 4.205 780 145 158 652 121 
Románia 688 1.466 4.049 1.030 111 238 659 167 

Az utolsó tíz évben Erdélyszerte bekövetkezett eltolódások- 
ról a számok beszélnek: 

 Ló Szarvasmarha Juh Sertés 
1926 1936 1926 1936 1926 1936 1926 1936 

1000 lélekre esett 69 88 296 288 605 536 199 210
100 km2 területre 388 478 1608 1565 3286 2912 1079 1141

A háború előtti helyzethez viszonyítva ez a csökkenés még 
nagyobb, kivéve a lóállományt. 1911-ben 100 km2 területre 2066 
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szarvasmarha esett s ez a szám 1936-ig 1565-re csökkent; a ju- 
hoknál 3384-ről 2912-re, a sertéseknél 1424-ről 1141-re. A szarvas- 
marhaállomány a területhez viszonyítva Szilágy és Szatmár me- 
gyében, a lélekszámhoz viszonyítva Fogaras és Csík megyében a 
legkedvezőbb. Számba vehető emelkedést csak Temes, Csík, Kiskü- 
küllő és Kolozs megye szarvasmarhaállománya mutat, viszont Ud- 
varhelyt 23%-os, Szebenben, Nagyküküllőben, Alsófehérben 20 
%-os, Háromszéken 18%-os a visszaesés. 

Sajnos, hogy a statisztika hiányossága miatt nem tudjuk meg- 
vizsgálni azt a kérdést is, hogy ezt a számbeli csökkenést nem 
ellensúlyozza-e a minőségi javulás, az egyes megyék lakói nem 
cserélték-e ki régebbi kisebb súlyú, gyengébb teljesítőképességű 
állataikat nagyobb súlyú és jobb teljesítőképességű állatokra, mint 
pl. a szász vidékeken és a Nyárádmentén. A statisztika nem be- 
szél erről, de a szakemberek megállapításai arra mutatnak, hogy 
minőségi javulás csak igen elvétve, egyes területeken történt s ez 
a minőségi javulás nem pótolhatja a számbeli csökkenést. A lónál 
is – bár számbeli gyarapodás áll fenn – egészen ijesztő mér- 
tékü a minőségbeli romlás. 

* 
AZ EMBER KUTATÓ SZELLEME a számsorok között a 

fejlődés és a javulás tüneteit keresi. Sajnos, a közölt adatoknak 
alig egynémelyike olyan, amely erre mutatna és bíztatónak tekint- 
hető volna. A világháború előtti idővel összehasonlítva megnőtt 
ugyan a szántóterület és az ugar csökkent, azonban a termés- 
eredmények nem emelkedtek. A mezőgazdasági termelés az el- 
mult negyedszázadban távolról sem mutat fejlődő irányt, a súly- 
pont ma is a gabonatermelésen van* s a gabonaféleségek között 
a búza és a tengeri áll az első helyen. Üzemrendszerünk tehát 
teljesen a régi nyomokon halad. Svájcban a takarmánynövények 
a szántó 64.2%-át, Dániában 42%-át, Finnországban 47.8%-át 
foglalják el, nálunk Erdélyben az arányszám mindössze 8.2%, s 
mégha az ipari s élelmi növények 1.8, illetve 4.4%-át is hozzá- 
vesszük, az arányszám akkor sem nagyobb 14.4%-nál. A főjelen- 
ség tehát ez: a szántó területben növekedett, a termésátlagok azonban 
nem emelkednek. Az új területek felszántása az állatállomány csök- 

*A növénytermelés pénzértéke is a gabonatermelés 
túlsúlya mellett bizonyít az 1935–1937-ik években: 

Terményféleség 1935 1936 1937 
Millió lej Millió lej Millió lej 

Gabonafélék 28.197 35.455 37.164

Élelmi növények 6.126 9.092 8.257
Ipari növények 3.056 2.872 2.884
Takarmányfélék 6.879 6.553 7.937
Szöllő és gyümölcs 4.627 4.402 6.247

Összesen: 48.885 58.374 62.489
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kenése folytán a termésát lagokban romlást eredményezet t , mivel 
a föld termőerejét a kevesbedő trágya nem pótolhatja. Ebből kö-
vetkezik azután a gyenge eredmény folyománya, hogy az erdélyi 
gazdasági életet – mint lát tuk – évente több milliárdra menő 
veszteség é r i ; utalunk arra a számításunkra, mely csak a búzánál 
évente 200 millió lej veszteségre mutatott rá. A termésátlag 1910 
óta ennek megfelelő é r tékben csökkent s még mekkora volna a 
csökkenés, ha számításba vennénk azt, hogy a mai modern gaz-
dálkodás módszerei mellett a háború előtti termésát lag messze 
meghaladná az egykorú s tat iszt ikákban közölt számot. 

Végeredményképpen két feladattal állunk szemben s ez a két 
feladat méltán komoly gondja mezőgazdasági életünk irányítóinak. 
Elsősorban a szántóföldi termelés eredményeit kell javítani s ezzel 
kapcsolatosan megoldani a szakképzettség, a tőkehiány, a kedve-
zőtlen hitelviszonyok és az általános gazdasági népkul túra mutat-
kozó problémáit. Másodsorban az üzemrendszer megválfoztatása el-
odázhatatlan, gyakorlatilag a búza vetésterületét csökkenteni kell, 
s az így megnyert területen növelni a takarmányfélék, vete-
ményfélék és ipari növények vetését. Természetesen tudjuk, hogy 
ez nem kis nehézségekbe ütközik. Elméletileg így volna a helyes, 
hiszen az emberi élelmezés maga is világszerte nagyon megválto-
zot t : a liszt és a húsfogyasztás csökkent , a főzelék és a gyümölcs-
fogyasztás növekedik, de az elméleti igazság szembetalálja magát 
a kényes gyakorlati kérdések sokaságával s köz tük első helyen 
ezzel a kérdéssel : mi termesztessék a kalászosoktól elvett terüle-
t e k e n ? A kisgazda mégis csak a háztar tása számára termel s csak 
a tényleg mutatkozó szükségletekhez alkalmazkodik. Ha a gabonán 
kívül jól el tudná adni egyéb termelvényeit is, bizonyára nem 
idegenkedne azok termelésétől. Az még nem bír elég vonzerővel, 
hogy az ipari növények és a veteményféleségek ára magasabb 
szinten áll, amikor a kis té te lekben való ér tékesí tés majdnem le-
küzdhetet len nehézségekbe ütközik s ezek a növények általában 
romlandóak, a piac közelségét megkívánják, vagyis több megfon-
toltságot követelnek, mint a gabonaneműek, amelyeket bármelyik 
piacon, szokványos á rak mellett, könnyen lehet értékesíteni . De 
a természeti adot tságokat sem lehet figyelmen kívül hagyni Az 
agrárreform által létesített törpebi r tokok termelését majdnem 
lehetetlen az elméleti kívánalmak szerint irányítani, hiszen a házi-
szükségletre való termelés nem sokat törődik a rentabili tás törvé-
nyeivel. a szükségletet tekinti s ha kell, nem riad vissza még a 
havasalján sem a búza meg a kukurica vetésétől. A mezőgazda-
sági világválság is jó egy időre kilendítette gazdaságainkat az inten-
zivitás, a belterjesség irányából. A válsággal szemben egyetlen véde-
kezés volt lehetséges: az üzemköltségek csökkentése, szinte teljes 

leépítése, vagyis a nagymértékü extenzivitás. 

* 

ERDÉLY mezőgazdasági termelését Románia termelésének 
kere tében vizsgáltuk s azt a figyelemreméltó megállapítást tehet jük, 
hogy ez a csökkenő terméseredmények ellenére is felülmulja az 
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Ókirályság és sokszor az ország átlageredményeit . Összefoglalóan 
utalhatunk ada ta ink ra : Erdély szántóterülete az ország szántó-
területének csak 25%-a, mégis Erdély 1937-ben Románia búzater-
mésének 32%-át, tengeri termésének 30%-át, zabtermésének 4 1 % - á t 
szolgáltatta, csak a rozstermelés 23%-os, valamint az árpatermelés 
19%-os arányszáma marad a szántóterületek arányszáma alatt . 
Ezek a számadatok azonban – alig is kell hangsúlyoznunk – 
nem kel thetnek hivalkodó megelégedettséget, csak ebben a viszony-
la tban muta tnak szép eredményt Ha tehát a mezőgazdaság ügye az 
egész országban átszervezést, új rendezést követel, ez a kívánság 
fokozot tabb mér tékben fennáll Erdélyre nézve is. A tar tományok 
közt, mezőgazdaságának viszonylagos fejlettsége következtében, a 
tovább fejlődés nagyobb lehetőségeivel rendelkezik s ezt a mező-
gazdaság hivatott irányítói, éppen az általános érdek szempont-
jából, figyelmen kívül nem hagyhat ják. 

VITA SÁNDOR 
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CSÍK NÉPE ÉS N É P E S E D É S I 
VISZONYAI 

CSÍK NÉPÉT három jelleg határozza meg: túlnyomó többsé-
gében székely, katolikus és őstermelő. A magyar területeken csak 
Csongrád, Heves és Hajdu megye mutat hasonló egységet, s talán még 
emlegethetnénk Győrt és Somogyot, ha az összehasonlítás volna a 
célunk, ámde pusztán csak jelezni kívánjuk, hogy a népesség faji, 
vallási és foglalkozási megoszlásában nagy egységekkel találkozunk, 
melyek döntően befolyásolják a népélet minden megnyilvánulását. 

A népesség fejlődését, sajnos, nincs módunk két évszázadnál na-
gyobb időközben tanulmányozni. Gösseli kamarai kiküldött jelentése 
1703-ból az első számbavehető statisztika, majd az 1715. és 1721. év-
ben készült népösszeírás. Gösseli1 végeredményei szerint a 4196 ház-
tartás közül armalista 110, primipilus és pixidarius 2559, colonus 934, 
inquilinus pessessionatus 103 és inquilinus non pessessionatus 490. Az 
1715. évi népszámlálás szerint a háztartások száma 3999, az 1721. 
évi szerint pedig 4215, de a Pragmatica Sanctio korabeli népességet 
feldolgozó mű ezt a végösszeget 5629-re helyesbíti s az adókötelesek 
lélekszámát 33.774-ben, az összeírásból kihagyott 167 nemes, illetve 
pap és tanító hozzáadásával az összes lélekszámot 33.941-ben álla-
pítja meg.2 Részletezve3: a háztartások közül 

Nemes Jobbágy Zsellér 
Taksás, 

szabados Egyéb Összesen 

Alcsíkon 62 506 26 823 30 1.447 
Felcsíkon 28 239 45 646 51 1.009 
Gyergyóban 36 218 28 814 34 1.130 
Kászonban 14 109 18 226 2 369 

Összesen: 140 1.072 117 2.509 117 3.955 
mely végösszeghez hozzáadandó Csíkszereda 44 mezővárosi polgár-
családja4 s így teljes a 3.999 háztáj. A kiszámított népesség (33.941 
lélek) viszont így oszlik meg: nemes 800 (2,36%), pap és tanító 67 
(0,20%), taksás, szabados 21.410 (63,08%), jobbágy 9218 (27,16%), 
zsellér 1113 (3,28%), városi polgár 496 (1,46%), egyéb 837 (2,46%). 

1 Gösseli G. Ferenc udv kamarai kiküldött kéziratos je lentését a bécsi Kriegs-
archivurn őrzi. Az i t t közölt adatokat Domokos Pál Pé ter bocsátotta rendelkezésemre. 

2 Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában 1720–21. Magyar 
Stat . Közl. Új f. XII . k. Bp. 1896, 35.* l. 

3 U. o. 2 1 7 – 1 8 . l. 
4 U. o. 227. l. 
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Az 1724. évi összeírás végeredményei ehhez hasonlóak s a 3794 háztáj 
közül armalistáé 125, armalista özvegyéé 12 (összesen 137), primi-
pilus vagy pixidariusé 2.451, confrater primipilusé 32, ezek özvegyei 
225 (összesen 2.708, jobbágyé 710, jobbágy özvegyéé 37 (összesen 
747), zselléré 107, vagusé 53, molnáré 425. A II. József alatti össze-
írás eredményeihez – kézíratban lévén – nem juthattunk hozzá, így 
alább az 1721. évi népességadat mögé mindjárt az 1850. évit kell 
írnunk: 

CSÍK NÉPE 

A PRAGMATICA SANCTIO korában a községek egy kivéte-
lével ugyanazok, mint az 1567. és 1576, évi lustrák idején,7 ez az új 
község, melyet a szárhegyi Lázárok nem is olyan rég alapítottak, Vas-
láb, 19 román jobbágy háztartással. Vaslábon túl ezidőtájt alig is 
találunk románokat a három szék területén, a 95 százaléknyi székely 
népességgel szemben a románság ekkor alig 5 százalékot jelent8. A 
mai megye területére való beszivárgásuk később indul meg s akkor sem 
az ősi községek felé tart, hanem a létesülő határszéli telepek nyuj-
tanak szállást számukra, tömegesebben csak azóta szerepelnek, mióta 
Gyergyó északi térsége s a havasi medencék benépesülnek. Benkő 
Károly statisztikája9 az 1850. évi helyzetet adja s már 12.834 román-
ról emlékezik, de ekkor már számos új telepről is beszámol, így a 
ditrói rovatban Bélbor, Borszék, Salamás, Tölgyes és Holló községe-
ket, a gyergyóremetei rovatban Szárhegyet, a gyergyószentmiklósi 
rovatban Békás és Zsedánpatak telepeket, a gyergyóújfalvi rovatban 
Damunk községet, a szépvízi rovatban Gyímeslok, Gyímesközéplok 
és Gyímesbükk községeket s külön Kósteleket említi, s ezek közül 
Bélbor, Salamás, Holló, Békás, Zsedánpataka, Várhegy, Damunk és 
Kóstelek lakossága túlnyomó részében román, Tölgyesen, Gyímes-
lokon a székelységével, illetve a csángókéval vetekedő a románság 
népességszáma. Az arány akkorra már így alakult : székely 82,2% 

1721: 33.941 1890: 114.110 
1850: 92.449 1900: 127.995 
1869: 107.285 1910: 145.720 
1880: 110.940 1930: 157.748 

5 U. o. 463. l. 
6 Az 1721. évi népszámot a fentebb-i . mű 35.* lapján közl i ; az 1850. évi 

népszámot Benkő Károly: Csík. Gyergyó és Kászon leírások ké t t. i. általános és 
részletes osztályokban. Kvár, 1853-táblás mellékleteiből vesszük: az 1869., 1880., 
1890., 1900. és 1910. évi népszámokra vonatkozólag l. M. Stat. Közl. megfelelő 
kö te te i t ; az 1930. évi népszámlálás végeredményeit közli az Indicatorul Statistic 
al satelor şi unităţilor administrative din România Buc. 1932. c. kiadvány, amely-
nek segítségével i t t a régi megyebeosztás szerint Csíkhoz tartozó községek össze-
sített számadatát vesszük. (Ma egyébként csak 146.584 lélekből áll a megye lakos-
sága, mer t a gyergyói és tölgyesi járás néhány községét Maros megyéhez csatolták.) 

7 Az 1567. és 1576. évi lustákra .vonatkozólag l. Székely Oklevéltár. 
8 Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában, 463. l. 
9 I. m. említett táblás kimutatásai. 
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Csík megye nemzetiségi adatainak fejlődése 1881-1930.

ÉV Összes 
lakosság 

Magyar Román Egyéb 

 abszolút számokban 

1881 110.940 96.424 13.481 1.035 

1890 114.110 98 861 14.470 779 
1900 127.995 110.643 15.878 1.474 
1910 145.720 125.888 18.032 1.800 
1930 145.806 124.971 18.455 2.380 

 % 
1881 100.0 86.9 12.2 0.9 

1890 100.0 86.6 12.7 0.7 
1900 100.0 86 5 12.5 1.0 
1910 100.0 86.4 12.4 1.2 
1930 100.0 85.7 12.7 1.6 

(76.061), román 13,8 (12.834), örmény 2,0 (1867), cigány 1,1 (1094) 
egyéb 0,6 (593, melyből zsidó mindössze 8). Orbán Balázs az 1867. 
évi adatokat közli a Catalogus ven. Cleri Dioc. Trans, hiteles pél- 
dánya alapján10. Eszerint Csík–Gyergyó–Kászonban katolikus 96.525, 
görög egyesült 13.028, görög nem egyesült 17, protestáns, idegen, 
cigány 1667, összesen 111.237 lélek. „Már most, ha a nemzetiségek, 
vagy jobban mondva a nyelvek szerént akarjuk osztályozni, – írja – 
magyarajku székely mindaz, aki kath. = 96.525. A keleti vallásúak 
közül mindazok, kik a csíki ősfalukban laknak, magyarajkuak,....ezek 
és a székelyek közt nyelv, öltözet és szokásokra nézve mi eltérést 
sem vehetünk észre és így románoknak legfeljebb a havasok közti 
azon új telepek lakóit vehetjük, kik úgy nemzeti nyelvüket, mint 
viseletüket megtarták, ezeknek száma a legengedékenyebb számítás- 
sal sem megy 6000-nél többre, miszerént a fennmaradókat bizton 
keleti vallásu székelyeknek vehetjük, számuk 7045. Ami protestáns, 
idegen és cigány, az mind magyarajku: 1667. Eszerént tehát Csík, 
Gyergyó és Kászon magyarajku vagy székely lakóinak száma 105.237, 
román lakosságának száma 6000. Ezek egy mezővárosban, 59 faluban 
és 16 praediumban vagy havasi telephelyen vannak elhelyezve, mely 
helységek kerületenként következőleg oszlanak: Fel-Csíkon 1 mező- 
város, 23 falu, 5 telep; Al-Csíkon 22 falu, 1 telep; Gyergyóban 9 
falu, 10 telep; Kászonban 5 falu.” 1881-ben a 110.940 lélek anya- 
nyelv szerinti megoszlása a következő: 92.802 magyar, 12.836 román, 
411 német, egyéb 724 (4.167-en nem tudnak beszélni)11. 1891-ben a 
megye 114.110 lakosából magyar 98.861 (86,6%), román 14.470(12,7%), 
német 384 (0,3%)12. 1900-ban magyar anyanyelvűnek 86,5% mondja 
 

10 V. ö. Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. Pest, 1869, II. k. 6–7. l. 
11 V. ö. Az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás főbb eredményei

megyék és községek szerint részletezve. II. k. Bpest, 1882. 84. l. 
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magát (110.643), míg a magyarul beszélők arányszáma 91,0%(116.475)13, 
1910-ben ugyancsak 86.4% magyar anyanyelvü (125.888), 12,4% ro-
mán (18.032) 0,7% német (1.080) anyanyelvü, de ezek közül 8.298 tud 
magyarul s így a magyarul beszélők száma 134.186 (92,l%).14 Végül 
az 1930. évi népszámlálás alapján a régi megye községeiben a lakos-
ság 82,2%-a magyar, azaz 129,669 lélek.15 

A 64 HELYSÉG közül az 57 székely község egy tagban fek-
szik s a nyelvhatár csak a Tatros völgyében és Gyergyó északkeleti 
részén tér el a politikai határtól, hol a román lakosság zöme lakik. 
A gyergyói és csíki havasok világából ugyanis négy kapu nyílik 
Moldvába: a Tar-havas alatt a Gyímesi-szoros, a Zsedány-hegy alatt 
a Békás-szoros, a Vereskő alatt a Tölgyesi-szoros, a Magyarós-hegy 
alatt a Bélbori-szoros; ezeken át szivárgott be a moldvai román nép 
Csík területére s e szorosok körül építette fel telepeit. Itt találjuk a 
Gyímesi-szoros torkában Gyimesbükköt, a Békás-patak völgyében 
hosszan elnyúló Békás községet s a Kis-Beszterce völgyében Bélbort 
és Hollót, mint román telepeket. Keletkezésük részben a XVIII. szá-
zad elejére, részben a XIX. századforduló idejére tehető s az első 
moldvai települők minden valószínűség szerint azok közül kerültek 
ki, akik az akkori időkben sokat vitatott havasfoglalásokat16 fejedel-
mük védelme alatt végrehajtották. A két északgyergyói község közül 
Várhegy a korosabb, a XVIII. század közepén már oklevél is említi, 
persze akkor még jelentéktelen kis jobbágyközség, de a havasokból 
leszivárgó telepes ivadékok lassacskán megnövelik a létszámot. Vas-
láb a legrégibb és a legjellegzetesebb e román telepek között. Pontos 
adatok híjján a XVII. század elejére tehetjük keletkezésének idejét. 
A Lázárok alapítják birtokvédelmi szempontból s a század végén 
már templomot is építenek maguknak. 

A székely községekben a románság csak szórványosan, elenyésző 
kisebbségben él17. Gyímesből lehúzódtak Szentmihályra ( 1 3 , 1 % ) , 
Szépvízre (2,9%), a gyergyói határszélekről Tekerőpatakra (18,9%), 
Ditróba (5,2%), Szárhegyre (3,2%). Természetesen a székelység kö-
zött nagyobbrészük elszékelyesedett, ezt a görögkatolikusok és a ro-
mánok arányszáma közötti különbség is mutatja. A Tatros völgyében 
14,1% a görögkatolikusok arányszáma, míg a románoké 8 , 8 % , de 
bennebb a megye középpontja felé haladva a görög katolikusok és a 
románok arányszáma között még nagyobb az eltolódás: Szépvizen 
(20,7–2,9) Pálfalván (12,1–0,0) és Csomortánban (9,7–0,0) s ez a tat-
rosvölgyi beszivárgás vonala. A Ködönfelüli községekbe a havasokról 
ereszkedik le a románság s az u. n, hat-község18 területén a görög 
katolikusok 3 ,5%-ot jelentenek, de itt is a megye középpontja felé 

12 Magyar Stat . Évkönyv, Új f. II . k. 36. l. 
1 3 Magyar Stat. Évkönyv , Új f . IX . k. 2 4 – 2 5 . l . 
1 4 Magyar Sta t . Évkönyv Új f . XXII . k. 18–19 . l . 
15 Anuarul Sta t . al României 1937 şi 1938. 6 0 – 6 3 . l. közölt számadatok alapján. 
16 V. ö. Székely Oklevéltár, VII. k. 318–19)., 337. és 342. l. 
17 Az i t t következő számadatok az 1930. évi népszámlálás részletező közlése 

hij ján az 1910. évi népszámlálás adatai. 
18 Szentdomokos, Szenttamás, Jenőfalva, Karcfalva, Dánfalva és Madaras. 
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A csíkmegyei románság és a csíkmegyei görög egyházak 
adatainak összehasonlító kimutatása 1881–1930. 

ÉV Összes 
lakosság 

Román Görög 
katolikus 

Görög 
keleti 

Különbség 
a románság és a két 
görög egyház hívei- 

nek száma között 
1881 110.940 13.481 17.485 34 4.038 

1890 114.110 14.470 19.261 65 4.856 
1900 127.995 15.878 21.064 138 5.464 
1910 145.720 18.032 23.724 188 5.880 
1930 145.806 18.455 20.072 1.879 3.496 

 % 
1881 100.0 12.2 16.4 * 4.2 

1890 100.0 12.7 16.9 * 4.2 
1900 100.0 12.5 16.5 * 4.0 
1910 100.0 12.4 16.3 0.1 4.0 
1930 100.0 12.7 13.8 1.3 2.4 

haladva fogyó-számsort találunk s a hat-község közül az északiakban 
a görög katolikusság arányszáma 5,4 %, a déliekben csak 1,6%, s 
meg kell jegyeznünk, hogy csak Szentdomokoson találunk olyanokat, 
kik magukat románoknak is vallják (0,1%). Alcsík területén Lázár- 
falván vannak tömegesebben görög katolikusok (31,5%), mivel e 
községben, mely egyébként a besenyő-telepek sorába tartozik, szín- 
tén érvényesült a Lázárok és az Aporok nemzetiségi szemponto- 
kat nem ismerő jobbágy-politikája. Lázárfalva tőszomszédságában, 
Tusnádon 3,2%, Verebesen pedig 3,7% a görögkatolikusság arány- 
száma, de fennebb az Olt völgyében mindössze 0,9%-os a görögkato- 
likusság és csak Zsögödön találunk románokat (0,1%). Máskülönben 
Alcsíkon a beszivárgó románság a Fiság völgyében talált otthont: 
itt a görögkatolikusság 5.4%-ot jelent, románok ellenben csak Csík- 
szentgyörgyön találhatók (0,2%); Csíkszentmárton-Csekefalván a 
2,0%-nyi görögkatolikusságnak mindössze egy hetede vallja magát 
románnak. E beszivárgásí útvonalon is mind gyengül a számsor a 
középpont felé haladva. Kászon be van ékelve a havasi tájba, pata- 
kok völgyén át megközelíthető: a 17,3%-os görögkatolikusság jelzi 
is a beszivárgás arányát, ebből azonban csak 0,3% maradt meg ro- 
mánnak. Gyergyó népe a legösszetettebb ebből a szempontból: a 
románság több irányból terjeszkedik. Az első útvonal a Békási-szo- 
roson át vezetett s Békás község lett végállomása: elszigetelt román 
telep, miért is a görögkatolikusság és a románság arányszáma között 
nincs különbség (92,1–91,7). A második útvonal lehetőségét a Töl- 
gyesi-szoros nyitotta, de Tölgyes község a székelység gyarmatává is 
lett, s így itt a románság a lakosságnak csak egynegyedét teszi ki: 
27,3% görög katolikus, 26,6%, román. A harmadik útvonal a bélbori: 
85,0% görög katolikus, 85,9% román, a szomszédos Hollón azonban 
csak 61.4% a görögkatolikus és 63.7 a román, Borszék már székely 
kolónia: görög katolikus 7.5, román 6.7%, A beszivárgás eredménye- 
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ként létesült két északgyergyói román község. Salamás és Várhegy, 
akárcsak Békás és Bélbor, vagy délen Vasláb, kívül esik a szé-
kely népi terjeszkedés határán: a görög katolikusok és a románok 
arányszáma között nincs különbség. A többi községben azonban 
ugyanaz a jelenség áll előttünk, mint Csíkban: a román községekkel 
határos székely falvak faji és vallási egysége megbomlott a beszi-
várgás folytán, ámde ez a természetes beolvadás útján eltűnőben 
van. A ritus-különbség azonban még következtetésre ad lehetőséget. 
Az északról-délre tartó beszivárgás legnagyobb mértékben Ditrót, 
Alfalut, Szárhegyet és Gyergyószentmiklóst érintette, e községcso-
portban a görögkatolikusság 6,5%, a románság 2 , 6 % ; délen Te-
kerőpatak erősíti a szomszédos Vasláb helyzetét, itt a görögkatoli-
kusok arányszama 22,7, a románoké 18,9%; a határos községekben, 
Újfalun, Kilyénfalván és Csomafalván azonban már elenyészően cse-
kély mind a görög katolikus, mind pedig a román. 

A megye régi területén a görög egyházak híveinek arányszáma 
16,5% , a románságé 12,4%, a különbség az 1881–1910. évek átla-
gában 5.049 lélek; a megkisebbedett megye területén ezek az arány-
számok némikép módosultak: a románságé nagyobbodott (12,7%), a 
görög egyházak hívőszáma kevesbedett (15,1%), a különbözet 3.496 
lélek. A beolvadás valószínű mértékét adják e számok. Ha minden 
görög katolikust román eredetünek tekintünk (ami egyébként helyte-
len feltételezés, de ma hivatalosan elfogadott gyakorlat), a természe-
tes beolvadás arányszáma a régi megye adatai szerint 23,9 százalék, 
míg a mai megye területén 15,9 százalék. Minimális arányszám, 
amely még veszít a jelentőségéből, ha meggondoljuk, hogy az u. n. 
asszimiláltak össze-vissza nem tesznek ki egy nagyobbacska közsé-
get. A románság túlnyomó többsége saját telepein élt és él, s így 
a nagymérvű beolvasztás eleve kizárt is az elmult évtizedek folya-
mán. A román nemzetiségűek 90.2 százaléka a moldvai határ men-
tén létesült új községekben talált otthont s ugyanitt helyezkedik el 
a görögkatolikusság zöme is (71 ,0%); a megye központi területére 
– mint láttuk – csak jelentéktelen beszivárgás történt. 

GAZDASÁGI SZÍNVONAL ÉS NÉPESEDÉS 

A ROMÁNSÁG kezdeti térhódításának oka az, hogy a X V I . -
XVIII. század folyamán Csík székely népe a sorozatos háborúk, for-
radalmak s az időnként fellépő néppusztító járványok és szegénység 
folytán számbeli fejlődésében akadályozva volt. A politikai esemé-
nyek sem kedveztek a belső népi terjeszkedésnek. Már Báthory Ist-
ván vajda kegyetlenkedései idején kialakul a közvélemény: „Ha a 
vajda úr ismét úr lesz felettünk, Felséged országából el fogunk tá-
vozni, s ezt követően minden jelentősebb politikai megmozdulás után 
találkozunk a kivándorlók tömegeivel, különösképen a XVIII. század 
első felében, mikor a főkormányszék kétízben is, 1718-ban és 1745-
ben maga is kénytelen közbelépni, de a folyamat nem állítható meg, 
sőt a Siculicidium utáni esztendőkben, különöskép 1775 körül, tehát 
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éppen a tömegesebb román betelepülés időszakában, nyer új lendü- 
letet. Népünk jósokáig nem a lakatlan területek megszállására és ki- 
használására gondol, – üldözöttként erre erre nem is gondolhat, – 
hanem a határon túlra vándorol, s főleg Moldva folyóvölgyeiben ke- 
res menedéket. Igy önkéntelenül is népességcsere történt: csíkiak 
létesítenek új Kárpátokon túli magyar telepeket, míg a moldvaiak a 
határmenti székely havasvilág román telepeinek létrehozói. 

A XIX. század folyamán azonban jelentősen emelkedik a tény- 
leges szaporulat. A megye lakossága 1850-ben már meghaladja a 
90,000-et, s ez közel háromszorosa az 1721. évi népszámnak. 1850-től 
fogva nyomon is követhetjük a népszaporulatot, míg elérünk a mai 
másfélszázezres lélekszámhoz. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a 
természetes szaporulat számbavétele nem 158.000 lelket tesz indokolttá, 
a megye lakosságának ma 188.515 lelket kellene számlálnia. A kü- 
lönbezet a megye határán túl keresendő s a mult század végén s 
azóta is állandó ütemben folyik a kivándorlás. 1721-ben 1 km2-nyi 
mezőgazdaságilag megművelt területre 148 lélek jutott, ma 231, s 
mivel a lakosság számbeli gyarapodásával nem volt egyenes arány- 
ban az életet bíztosító termelőmunkának a fejlesztése, későre történt 
kísérlet a racionalizálására és a nép gazdasági műveltségének eme- 
lésére, szükségszerűen megbomlottak a sorok, újabb kivándorlási 
hullám indult. Ma és a küzelmultban az otthon elhagyása már nem 
csak a politika függvénye, hanem hangsúlyosabban a gazdasági életé. 

MEGYÉNK TERÜLETE 4093 km2, népessége 146.584 lélek, 
tehát egy km2-re 29 lélek esik, amely mind az erdélyi átlag (54), 
mind az országos átlag (61) alatt áll. Nincs abszolút túlnépe- 
sedés; azonban a tájbeli viszonyok ennél sűrűbb népességet a gaz- 
dálkodás mai színvonala mellett alig engednek meg. Számolnunk 
kell ugyanis azzal, hogy hegyvidéken vagyunk, a medencék lapálya 
nem nagy kiterjedésű s agyagos, nem ritkán terméketlen dombvidék, 
meg a rengeteg erdőség teszi ki a nagyobb területet. Az éghajlat 
zord és szeszélyes; a hőmérséklet ingadozó; a csapadékviszonyok 
egyenetlenek. Természetes tehát, hogy a mezőgazdaságilag rendsze- 
resen művelt terület alig 14%-nyi. A fősúly nem is a szemtermelé- 
sen, hanem az állattenyésztésen és az erdei gazdálkodáson volt és 
van. A rétek és kaszálók arányszáma az egész területhez viszonyítva 
22%, a legelőké 17%, s az erdőké 32%. Pontosan: 

a szántóterület 68.412 hektár: 13,8 százalék 
a rét és kaszáló 108.289 „ 21,7 „ 
a legelőterület 85.331 „ 17,0 „ 
az erdők 162.280 „ 32,5 „ 
terméketlen 74.671 „ 14,9 „ 

A 68.412 hektárnyi tiszta mezőgazdasági terület 24,2%-a ugar. 
A maradék területen a termények megoszlását a túloldali táblázat 
szemlélteti. Eszerint a rozzsal bevetett terület majdnem felére csök- 
kent, ezzel szemben az árpával bevetett terület megkétszereződött 
s a zabé is kétszeres; a burgonyával bevetett terület közel 
négyszer, a takarmányféléké pedig kétszer nagyobb 1937-ben, mint 
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A bevetett terület felhasználása 1900-ban és 1937-ben19: 
 Bevetett terület ha-ban A termés értéke 1937-ben 

Terményféleség 1900 1937 LEJ % 
absz. sz. % 

Gabonafélék 
Burgonya 
Takarmányfélék 
Zöldségfélék 
Ipari növények 

35.257 
2.571 

996 
565 
709 

39.171 
9.287 
2.145 

733 
499 

75,5 
17,9 

4,1 
1,4 
0,9 

163,120.782 
194,838.800 

9,739.560 
6,427.980 
6,178.200 

42,8 
51,2 

2,5 
1,7 
1,7 

Összesen: 40.098 51.835 100,0 380,305.322 100,0

Rét és kaszáló  108.289 238,214.850  

  160.124 618,520.172  
a század elején. A termelés a takarmány növények felé mutat el- 
tolódást, illetve a burgonyatermelésben állapíthatunk meg örvende- 
tes fejlődést. Ezzel szemben meglepő és indokolatlan az ipari növé- 
nyek termelésében mutatkozó hanyatlás. 

Az egyes termények átlaghozamát tekintve megállapíthatjuk, 
hogy megyénkben a mezőgazdasági kultúra viszonylagosan nem olyan 
fejletlen, mint amilyennek a felületesen ítélkezők mondani szokták. 
Természetesen az átlagos középeurópai színvonal alatt marad, de van 
olyan mint az átlagos erdélyi és látunk az országos átlagon felüli 
terméseredményeket is. Ez azonban nem sokat jelent. 

A terméseredményeknek nincsen érdemi jelentőségük, mert a 
mezőgazdasági terület kicsiny és korlátozott lévén, a főjövedelmet az 
állattenyésztés és az erdőlés, illetve a fafeldolgozás és az ezzel járó 
fuvarozás jelenti. Tekintsük meg például egy átlagos nagyságu és 
minőségű birtokkal rendelkező gazda számadását. A tízholdas csík- 
dánfalvi gazdának mezőgazdasági jövedelme 32.686 lej, üzemi és 
családi kiadása viszont 47.906 lej. A különbözet tehát 15.220 lej, 
amelyet a fakitermelés jövedelméből (7000), a fuvarból (6000) és 
napszámból (3000) fedez20. 

Ha most a közgazdaságtan módszereinek21 fölhasználásával el- 
készítjük Csík termelésének és fogyasztásának mérlegét, úgy még- 
inkább tisztázódik a megye gazdasági helyzetképe. Itt nem közölhető 
bonyolult számítások alapján a gabonaszükségletet 38.410 tonnában 
állapíthatjuk meg; ezzel szemben a gabonatermés eredménye 13.025 
tonna, tehát a hiány 26.385 tonna 118 millió lej értékben. Az átlagos 
 

19 V. ö. Magyar Stat. Évkönyv, Új folyam, VIII. k. és Statistica Agricolă
pe anul 1937. megfelelő rovataival. 

20 V. ö. Adatok a székelyföldi kivándorlás hátteréből c. tanulmányunk pél-
dáival. Hitel. 1937. évi.4. sz. 

21 Erre kitűnő példa Vita Sándor tanulmánya: A Székelyföld önellátása,
Hitel, 1938. évi 4. sz. 
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hússzükséglet 22.780 darabból álló marhaállományt és 45.000 darab- 
ból álló sertésállományt tesz szükségessé: a sertésállomány azonban 
mindössze 14.569 darab, ami azt jelenti, hogy népünk hússal való 
táplálkozása hiányos, tehát az átlagszámokat nem használhatjuk s a 
pozitív szükségletet kiszámítani nem tudjuk. Egyet állapíthatunk meg, 
azt, hogy a marhaállomány fölöslegének értékesítése révén mintegy 
55–70 milliós jövedelemmel számolhatunk s a tejfölösleg több mint 
30 millió lej értékű. A burgonyaszükséglet 21.988 tonna, terem 97.419 
tonna, a különbözet 75.431 tonna, ami több mint 150 millió lej 
hasznot jelent. A tehertételek azonban jóval túlhaladják a bevétel 
összegét, ha számításba vesszük, hogy Csík nem kukoricatermő vidék, 
de továbbá az évi cukorfogyasztás mintegy 32 millió lejt, a sószük- 
séglet kb. 2 millió lejt, a fűszer 17 millió lejt s a ruházati cikkek 
közel 60 millió lejt emésztenek fel. Itt vannak például a ruházati 
cikkek: a szükséglet 4000 mázsa kender- és lenrostot kíván, de en- 
nek a mennyiségnek csak fele terem meg a megyében; a gyapjuszük- 
ségletet 300.000-es juhállomány tudná ellátni, nyírható júhunk azon- 
ban csak 86.484 van; s ehhez járul a teljes pamutszükséglet22. De 
azután, ha fel is tesszük, hogy az eddig sorjába vett bevételi és ki- 
adási tételek kiegyenlítik egymást, még akkor is fedezetlenül áll az 
adók, az állami és községi szolgáltatások összege, továbbá a gazda- 
sági beruházásokra, gyógykezelési, közművelődési és közcélokra for- 
dított pénz, végül a szesz és dohány milliókra felmenő, önkéntes 
néppusztító adója. 

A csíki nép csak abban az esetben képes földjén életszínvonalát 
fenntartani s gyarapodni, ha állatállományát még gazdagabbá és érté- 
kesebbé tudja tenni s ha az erdőkitermelés lehetőségei nyitva állanak 
előtte. Az erdőkérdés azonban az utóbbi időkben súlyos válságba 
került, mert a közbirtokossági szervezet a belső egyenetlenkedés, de 
különöskép a külső nyomás folytán elvesztette régi közgazdasági 
jelentőségét, pedig megyénk 54 közbirtokossága 32.104 tagjával s 
104.000 hektár legelő- és erdőterületével a legjelentékenyebb gazda- 
sági tényezőnk, különösképen ha meggondoljuk, hogy a megye család- 
főinek több mint fele (kereken 25.000) olyan kisgazda, akinek saját 
birtoka nem éri el az öt holdat, sőt a négy holdat is alig s létalapja 
nem kis mértékben épp a közös vagyon jövedelméből való részese- 
dés. Az adó- és erdőügyi hatóságok támasztotta nehézségek, a ki- 
termelés körüli visszaélések, a szervezet békés működését meg- 
akadályozó személyi küzdelmek erősen kikezdték ezt a sajátos, 
az ősi időkre visszamutató intézményt23. A hegyek máskülönben sok he- 
lyen már letaroltan állanak, a kitermelési hasznot a multban is az ide- 
gen vitte el s a szakértők azt mondják, hogy egy-két év mulva lekerül 
az utolsó számottevő erdő is havasainkról, a fűrészüzemeket leszerelik, 
a fakereskedők elmennek, s a közbirtokosságnak marad a kopár 
hegyoldal, meg az adó s a köztartozások hátráléka. 

22 Az itt felhasznált adatokra nézve l. a Statistica Agricolă pe anul 1937. és 
a Statistica animalelor domestice pe anul 1935. c. hivatalos kiadványok meg- 
felelő rovatait. 

23 V. ö. Fodor Pál tanulmányával: A székely közbirtokosságok néhány idő- 
szerű kérdése, Hitel, 1938. évi 2. sz. 
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CSÍKI ÁTLAGBAN és a helyi körülmények között fejenként 
1,7 hektárnyi szántó-, rét- és kaszálóterületre van szükség ahhoz, 
hogy a gazdálkodást viszonylagosan rentábilisnak mondhassuk. Az 
igényelt 249.193 hektárból azonban csak 176.701 hektár áll rendelke- 
zésre s ebből következik, hogy a megye mai lakosságának 29 százaléka 
mezőgazdaságon kívüli jövedelemre utalt s ez indokolja meg a ki- 
vándorlás jelenségét s a népmozgalomban mutatkozó számbeli el- 
tolódásokat is. A korlátozott gazdasági életkeretben azonban oly nép 
él, amely életkedvvel tele, csak keserűségből fordul az egyke népe- 
sedést akasztó módszeréhez s többségében még ma is húzódozik a 
magzatelhajtás néppusztító műtététől, de a lehetetlennel küzdeni már- 
már képtelen, csecsemőket és gyermekeket temet s a népfölösleg 
állandó ütemben vándorol a megszokott útvonalakon. 

A csíki népmozgalom jellegzetessége, hogy a születések csök- 
kenése alig valamivel nagyobb mérvű, mint a halálozás javulása s 
így a természetes szaporulat ugyanazon a szinten vesztegel közel 
egy félévszázada. A mult század nyolcvanas éveiben a születések 
ezrelékszáma meghaladja a 45-öt, a kilencvenes években már csak 
40 körül mozog, a századforduló éveiben 35 és 40 között, a háború 
előtt ismét emelkedik, de a háború után nagy csökkenés áll be s ma 
27,9 ezreléket mutat s így a félévszázados csökkenés 70 százalékos, 
amely sokkal nagyobb, mint a magyarság ezidőbeli csökkenés-átlaga. 
Csak a falusi népességet véve tekintetbe: 

1 éven aluli életkorra esik 29,5% 
1–4 éves „ „ 19,9 „ 
5 éven aluli „ „ 49,4 „ 
5–19 éves „ „ 7,2 „ 

20–39 „ „ „ 7,5 „ 
40–59 „ „ „ 9,4 „ 
50–60 „ „ „ 24,1 „ 
60 éven felüli „ „ 26,1 „ 

24 V. ö. Öt oltmenti székely község népmozgalma c. tanulmányunk adatai-
val, Hitel, 1037. évi 1. sz. 

országos átlag 32,9 ezrelék 
erdélyi „ 27,2 „ 
csíki „ 28,8 „ 

A halálozás javulása ellensúlyozza ezt a számbeli zuhanást: a nyolc- 
vanas években a halálesetek számaránya 35 ezrelék, a kilencvenes 
években s később is 28 ezrelék, ma azonban csak 16,4 ezrelék, tehát 
a javulás 60 százalékos. Bíztató és viszonylagosan is kielégítő fejlő- 
dés. A falvakra vonatkoztatva: 

országos átlag 19,4 ezrelék 
erdélyi „ 18,6 „ 
csíki „ 16,6 „ 

A halálozás kérdéskörén belül azonban nagy eltolódást mutat a 
csecsemő- és gyermekhalálozás. Egyik legerősebb népesedési terüle- 
tünkön három évtizedes átlagban tekintve (1906–1935)24 az összes 
halottakból az 
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Csak az utóbbi években kezd örvendetesen csökkenni ez a nagyarányu
gyermekhalálozás; ma az a helyzet, hogy amikor 100 élveszülöttre 

NÉPFÖLÖSLEG ÉS KIVÁNDORLÁS 

A TERMÉSZETES SZAPORULAT arányszáma – mint már
említettük – lényegesen nem változott az utóbbi félévszázad alatt,
a népességszám azonban időközben 30 százalékkal emelkedett s a
viszonylagos túlnépesedés következményekép közel negyedszázezer
lélek elhagyta a megye területét. Csík társadalompolitikájának talán
ez a legvitatottabb kérdése. 1862-ben már alapítvány létesül a ki-
vándorlás megakadályozására s ettől az időtől fogva az irodalmi ada-
lékok is számosak: vannak, akik felállítják a napszámos, cseléd és
végleges kivándorlók hierarchiáját, – vannak, kik analógiát keresnek
s újkori népvándorlásnak mondják, a tények taglalása s az adatköz-
lés sem szegényes. A kérdés azonban ma éppannyira megoldatlan,
mint akárcsak a mult század utolsó évtizedeiben. Különösképpen, ha
a kászonalcsíki járást tekintjük, melynek népessége az egymást kö-
vető népszámlálások tanusága szerint mind kevesebb és kevesebb: 

Kászonból ma is hetenként kétszer indul társasgépkocsi, hogy Buka- 
restbe szállítsa az új emberanyagot s hozza haza a „látogatókat”. A 
hegyek közé bezárt „szegeletföldje” előtt kitárult méginkább a 
keleti kapu s ma már megszokássá lett a távolban való tartózkodás. 
Van község, hol a házak bezárulnak, az ajtókra s ablakokra deszka- 
pánt kerül, a lakosság egyharmada elhagyta otthonát. Két hazájuk 
van: itthon a kisbirtok, esetleg a gyermek, „odabent” a kereset és az 
érdek. Miért építsenek falujukban kultúrházat? „Van nekünk Buka- 
restben”. A lélek átalakul s feltartóztathatatlan a szellem kicserélő- 
dése is. Költekezőkké lesznek, urasan élnek, a formára sokat adnak; 
a határ kevesbedik s a gazdasági szükségből nem hogy kivergődné- 
nek, de a nyomorúságba még inkább belevesznek, mert népbeteg- 
ségek s a gyermekek testi, lelki, szellemi színvonalsűlyedése mu- 
tatja a kétlakiság áldatlan hatását. Szerencsére azonban ez a jelenség 
nem általános közvetlenül a szomszédban gyarapodik az élet, a 
kereset hazakerül s az ember is előbb vagy utóbb: az Ókirályság 
nem új haza, hanem csak a pénzszerzés földje. De az erkölcsi lazulás, 
a hagyományok fakulása, a néplélek színtelenedése itt sem marad el 
s mindez általánosan jellemző tünet azokban a községekben, honnan 
a pénzszerzés útvonala keletre vezet. Csak Gyergyó az a kivételes 
 

országos átlagban 17,8 
erdélyi „ 17,1 
akkor csíki „ 16,3 csecsemő halott esett.25 

25 Az adatok egyrészt a M. Stat. Közl., másfelől a Buletinul Demografic al 
României megfelelő köteteiből valók; az 1937. évi adatokra nézve l. Anuarul Sta- 
tistic al României 1937. şi 1938. 112–117. l. 

1869: 25.233 1890: 24.366 1910: 21.849
1880: 24.936 1900: 25.396 1930. 21.663
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hely, hol a községek jobbára megkötik a szaporulatot, új falurészek 
létesülnek s a népfölösleg a Maros völgye felé tájékozódik. Felcsík 
sokban Gyergyóhoz hasonló s a népszaporulat nagyobbrésze otthon 
marad, de a termőföld már túlságosan kicsiny s a mellékkereset is 
bizonytalan. A lakosság kétharmada tíz holdon aluli birtokos s ennek 
a résznek is nagyobb hányada alig rendelkezik 5–6 holdnál többel. 
A „passzus” már kiállítva, csak a tarisznyát kell vállra kapni s az 
útat megválasztani. 

A RÉGI CSÍK lelkes és buzgó közgazdásza egykor így kiáltott 
fel: „A csíki föld! Termő az mind egy barázdáig, ha nem is mind 
búzát vagy szöllőt termik. Termik az erdőt, termik az ásványosvizet, 
termik ásványt, termik az legelőt és a legelő termik barmot, melyek-
ből egyformán nyerheti a földet lakó nép az ő megélhetését”. Az 
otthoni életkeret szélesítése – valóban ez a nyomasztó gazdasági 
helyzet egyetlen megoldási lehetősége. Csík gazdag terület, csak a 
nép nincs tudatában, hogy minő kincsekkel rendelkezik. Vitos Mózes 
lokalpatriota érzéstől eltelve mondja, hogy a régi Magyarországnak 
egyetlen vidéke sem gazdagíthatná jobban a keblében rejtőzködő 
rengeteg kinccsel szegény, sok nyomor és nélkülözésekkel küzd-
ködő lakóit, mint éppen Csík megye.26 Van némi túlzás ebben az állí-
tásban, de az igazságtól mégsem esik azért távol.27 

Csík hagyományai, mondavilága s nem utolsó sorban oklevelei 
arról bizonykodnak, hogy a hargitántúli székek eldugott területén 
nincs olyan hely, hol a történeti idők valamelyik szakaszában ne 
kutattak volna ásványi kincsek után; sok helyt, hol ma kaszálók 
terpeszkednek, hajdan bányák száda nyílott s szorgalmas bányászok 
munkálkodtak. Induljunk el a déli részekről s kövessük nyomon az 
oklevelekben említett bányahelyeket s említsük meg azokat is, ame-
lyekről a szájhagyomány szól. A menasági Aranysás-patak nevét 
onnan kapta, hogy régebben – miként a nép beszéli – azon a kör-
nyéken nagy mennyiségben aranyat ástak. A közvetlen szomszéd-
ságban Csíkszentgyörgy és Bánkfalva erdőségeinek északkeleti részén 
kőszéntelepről, réz- és vaserekről szólnak. Délebb a lázárfalvi Ká-
polnamező nevű helyen a hagyomány szerint üveghuta és büdöskő-
fújtató állott. A csíktusnádi határban Bányapataka nevében hordoz 
bizonyságot a monda mellett, amely szerint ama határrészen aranyat 
és ezüstöt bányásztak. Verebesről írja Kunics Dacia Siculiájá-ban: 
„Ferri fodinis inclarint”. Csíkszentsimonnak Aladár nevü helyén 
aranybánya volt, Aszópataki bányának vagy Bartis sarkán lévő bányá-
nak nevezték. Csíkszentimre Vermet vagy Verem nevü helyén ma is 
rá lehet akadni a régi vasbánya nyomaira; a Bányapatak nevü he-
lyen 1892-ben ünnepélyes külsőségek között kezdték el az ásatásokat, 
de a „Bányapataki Istenáldás Társulati Bányamű” kezdeménye, mint 
annyi más, hamarosan elakadt. A csíkszentkirályi Csorba-Kertje nevü 

26 V. ö.: Vitos Mózes: Csíkmegyei Füzetek, Csíkszereda, 1894, 274., ill. 811. l. 
27 Félreértés elkerülése véget t hangsúlyozzuk, hogy a következőkben nem 

az a célunk, hogy népünket a bányászkodásra ösztönözzük; csak egy tipikus jelen-
ségre, az élhetet lenség egyik jellemző tünetére kívánunk rámutatni , miként az a 
befejező mondatokból világosan ki is tűnik. 
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határrészen a hagyomány vashámorról tud s azt beszélik, hogy 1694-
ben elpusztított Czibrefalvának is hajdan nevezetes vasbányája volt. 
A Csíkszeredától Oláhfalunak vezető országút mellett az Olt hídjától 
jobbra kiemelkedő dombot Vasfúvó-dombnak nevezik. A csicsói Silló 
János 1846-ban községe határában is értékes ércekre bukkant, a za-
latnai Bányászati Hivatal szabadalmat is adott Sillónak, de a tőke-
hiány itt is megakasztotta a munkálatokat, akárcsak a Vacsárcsi 
határában, honnan pedig már a fejedelemség idejében szállítottak 
vaskövet a madarasi hámorhoz. A madarasiak, mint bányászok, 
Zsigmond királytól nyertek szabadalmat s számos okleveles intézke-
dést ismerünk, melyek a madarasi bányászat felmerülő kérdéseit ren-
dezték. A hámorok a Madaraspataka mellett voltak s ezt a helyet 
ma is Fejedelem-kertjének nevezik. Madarason a XVII. század elején 
a Széleskútsarka alatti helyen kénesőbányászat is folyt s a felhagyott 
bányákat ma Sárigék bányájának nevezik. Oklevelekben gazdag a 
csíkdánfalví hámor is, a bányák a Bánya nevü határrészen voltak. 
A határnevek még őrzik tehát a régi bányakultúra emlékét, ma azon-
ban az említett helyeken okszerü kutatás nem folyik s a lappangó 
kincsek fölszínrehozatalára ki sem gondol. Még Balánbánya bánya-
műveit is leállították, pedig e réztelepet még a legutóbbi időkben is 
igen nagy jelentőségűnek mondották. S ez a helyzet Gyergyóban is. 
A szárhegyi Szármány nevü hegy délnyugati oldalán található „fehérkő” 
kitermelése nem folyik abban a keretben, amelyet megérdemelne. 
A csomafalvi Aranyász nevü patak békésen csörgedez s a remetei 
Bánya-ucca sem idéz fel az emberekben különösebb gondolatokat, a 
Kereszthegy északi oldalán található csillámkővel sem sokat törődnek, 
macska-aranynak nevezik s a gyermekeknek jelent csak örömet. 
Ditró vashámora, akárcsak a csíki hámorok, pénz hiányában leállt, a 
Bánya nevü hegy titkait nem háborgatják. Valamivel szerencsésebbek 
a határmenti kőszéntelepek s Borszék, Bélbor, Holló, Tölgyes, de az 
a vashámor, amelyet a Segesváriak 1852 körül a Kis-Beszterce vizén 
túl, a szárhegyi Mezővész északi bütüje irányában állítottak fel s 
amely annak idején jó erővel és móddal látott a dologhoz, ma osz-
tozik a hargitai vashámorok sorsában. A csíki embernek – nevelés 
és képzettség hiányában – ma már nincs érzéke a bányászathoz, a 
hajdani bányászcsaládok leszármazottjai földmívelőkké lettek, s csak 
a régi lustrák árulkodnak az ősök talán hasznosabb foglalkozása 
mellett. Még a kőbányákat is átengedték az ügyes és élelmes idegenek-
nek, kik a nagy keresletet felhasználva, hegyoldalakat ontanak szét 
megyeszerte, lehetőleg a közforgalmi útak mentén. A csíki ember itt 
nem vállalkozó, hanem csak munkás és fuvaros. Szerfölött megelé-
gedett, mert kereseti lehetősége van, s arra nem is gondol, hogy újabb 
anyagi ártalom kiszolgálója. Néhány évvel, évtizeddel előbb éhes és 
irgalmatlan idegenek elnyelték a hegy termését, az erdőt, s most fel-
falni készek magát a hegyet is. Egészen valószínű, hogy a hegyvidék 
kőfalainak lebontása után a ma még eldugott nemes kincsek tárába 
hatolnak be s a föld tulajdonosa – mondhatni s csak borravaló elle-
nében – nézi vagyonának elszállítását, sőt ehhez segédkezet is nyujt. 

DR. VENCZEL JÓZSEF 
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M E T A M O R P H O S I S 
T R A N S Y L V A N I A E 

„A NAGY IDŐKHÖZ NAGY NEMZEDÉK KELL” 

MÁRTON ÁRON püspök ezzel a gondolattal fejezte be az 
Egyházmegyei Tanács közgyülésén az iskola és a templom körüli fel-
adatokat számbavevő beszédét. Megállapításai nemcsak a katolikus kö-
zösségre érvényesek, hanem egyetemes jelentőségűek s ezért kötelessé-
günknek érezzük, hogy a püspök munkára serkentő beszédét szóról-
szóra, majdnem egész terjedelmében közöljük, mint az erdélyi közgon-
dolkozás megállapítható változásának erőteljes bizonyítékát. 

A küzdelmek és erőfeszítések, amelyeket értékeink védelme és 
intézményeink sorsa reánk kényszerített, hosszú évek óta kemény próba 
alatt tartják idegzetünket, erkölcsi és anyagi teherbírásunkat és igénybe 
veszik minden figyelmünket Mindenik esztendőnek volt számunkra egy 
keserű meglepetése, az előző bajokhoz mindenik hozzáadott valamit, a 
mai helyzet azonban minden eddiginél súlyosabb, ezért előszólít minden 
felelősséget és minket is arra kötelez, hogy a dolgoknak ne melléje be-
széljünk, hanem a tényeket és kötelességeinket komolyan vegyük számba. 
Az Egyházmegyei Tanács munkájának, szervezeti szabályzata sze-
rint, két sarkpontja van a templom és az iskola. S méltóztassanak 
megengedni, hogy megnyitómban, amikor először van szerencsém az 
elnöki székből, mint megyéspüspök Önöket üdvözölni, mondanivaló-
mat röviden ezekhez fűzzem. 

1. 

a) Az adatok szerint, amelyeket az Igazgatótanács évi jelen-
téseiben közölt, elemi iskoláink tanulóinak száma 1921-ben 45 ezer 
volt, ma pedig 14.897. Az utolsó húsz esztendő alatt tehát a kato-
likus gyermekeknek majdnem 70 százaléka maradt iskoláink falain 
kívül. S ha a jelenleg beírtak számát az összes katolikus tankötele-
sek számával vetjük össze, arra az eredményre jutunk, hogy gyer-
mekeinknek mindössze 25 százaléka látogatja a mi iskoláinkat. 

Kötelességmulasztással nem vádolhatjuk egymást. A védelemre 
mozgósítottunk minden szellemi, erkölcsi és anyagi erőt. S mint a 
felbolygatott hangyaboly, a falakon voltunk mind, kicsinyek és 
nagyok, hívek és vezetők, világiak és papok, s mind arra a pontra 
gyültünk és gyüjtöttük össze az erőnket, ahol nagyobb veszély fe-
nyegetett. A hősi példákban sem volt hiány, egyesek, testületek és 
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egyházközségek a lét jogában fenyegetett ember szívósságával és ál-
dozatos elszántságával védték hitünknek és anyanyelvünknek a mult 
küzdelmeivel megszentelt várait. Ennek ellenére mindig új vesztesé-
get kellett elkönyvelnünk. 

Az Egyház bármilyen alkudozásokra és megegyezésekre kény-
szerült is, a neveléshez való jogát alku tárgyává nem tette soha. S 
természetes, hogy minden hívőnek és még inkább egyházi testület-
nek kötelessége, hogy az Egyház szándékát kövesse minden körülmé-
nyek között. Isteni parancs, hogy gyermekeinket szent hitünkre meg-
tanítsuk, vallásunk erkölcseire szoktassuk, s az ősöktől átvett hagyomá-
nyok szellemében és tiszteletében neveljük. Az Igazgatótanács az Egy-
ház parancsához híven álláspontját újból határozottan leszögezte, az 
elemi iskolák megerősítését, fejlesztését és újak létesítését határozta 
el azzal a célkitűzéssel, hogy az egyházmegyét iskolával fokozatosan 
mindenütt ellássuk és a katolikus nevelést lehetőleg minden katolikus 
gyermek számára biztosítsuk. 

b) Középiskoláink kereteit nagyjából megmentettük. Ami hiány-
zik, megtérült másik oldalon az időszerű, gyakorlati célú, új iskolák-
ban. A megmentett keretek között azonban nem az a zsúfolt élet 
folyik, amelyik kielégítően megindokolná a rájuk fordított áldozatot 
és erőfeszítést. Legfőbb főgimnáziumunk, erősen lecsökkentett lét-
számmal, éppen csak tengődik. Tanáraink dicséretes odaadással dol-
goznak, vállalták és vállalják a helyzet áldozatait, a változó peda-
gógiai és didaktikai rendszerek nehézségeit. A többség a hivatás buz-
góságával ereje javát adja bele a munkába, hogy növendékeit ellássa 
az élet küzdelmeihez megfelelő erkölcsi habitussal és ismeretekkel, 
de igyekezetük jórészben önkínzó munka, nem jár arányos eredmény-
nyel, mert a gondozásuk alá került átlagos anyag minősége jobb le-
hetne. 

Ha középiskoláink növendékeit a szülők foglalkozása és lakó-
helye alapján osztályozzuk, tanulságos megállapításhoz jutunk. Ezek 
az iskolák városokban vannak, ahol régebb egy népes, tehetős és 
felfelé törő középosztály, iparos- és kereskedő-réteg gondoskodott az 
intézetek benépesítéséről és bár ez a réteg az utolsó évtizedek alatt 
fájdalmasan meggyérült és leszegényedett, a növendékek arányszáma 
nem tolódott el a falu javára olyan mértékben, mint ezt várni lehe-
tett volna. Ez a .körülmény végső következtetésében rányit a kérdés 
lényegére, nevezetesen arra, hogy középiskoláinkba nem azok jutnak 
be elsősorban, akik tehetségesek és arravalók, hanem akik közel kapják 
s aránylag kevés költséggel megúszhatják. Nem azok, akiknél igény a 
továbbtanulás, s akiket szellemi versenyekre és teherpróbákra lehet 
fogni, hanem akiket helyzetük utal be, elég sokszor tehetségükre 
való tekintet nélkül, s akiket aztán a tanárnak kínos, favágómunká-
val kell kezelnie és – hogy a létszám és az összesített eredmény 
ne legyen még siralmasabb – valósággal a hátán kell egyik osztály-
ból a másikba vinnie, jobb meggyőződése ellenére. 

Az ilyen anyag megöli a pedagógusi, tehát az iskola lelkét és 
meghiusítja a célt, amiért az intézmények vannak s amiért eleink 
alapították és fenntartották. Lehet, hogy az adatok egyirányú beál-
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lításával túlzott hangsúlyt adtam a kérdésnek, de a lényeg igaz, 
s tettem azért, hogy tapinthatóbban emeljem ki feladatainkat. 

A középiskola célja mindenütt az, hogy az általános műveltség 
elemeit és anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra, 
a szellemi vezetésre és a magasabb szellemi munkára alkalmasakat a 
népi közösség számára kiválassza. Egy nép többségi helyzetben el-
bírja a bizonyítványokkal és diplomákkal ellátott középszerűek na-
gyobb tömegét is. Az önműködő előrejutás és a protekció alkalma-
zása rövidzárlatokat idézhet elő ott is, a középszerűek, mint a fá-
radt rossz olaj, megdughatják az állami és társadalmi gépezet csap-
ágyait és kényesebb részeit, de a hatalmas szervezet járataiban és 
munkahelyein szét is szóródhatnak, egészségesen is szétoszthatók, s 
a nagy belső erő, ha jól irányított, legyőzi az üzemzavarokat. Kisebb-
ségi sorsban azonban a középszerűek rászabaditása a vezető helyekre 
nemzeti veszedelmet jelent. A mi fiainknak minden pályán és foglal-
kozásban kemény versenyt kell megállaniok, az előnyökbe beleszü-
letettek és kiváltságoltak tömegével kell felvenniök a harcot, hogy 
a maguk számára a helyet kiverekedjék és megtartsák; és ezen 
kívül mindenkinek, akinek végzettsége van, közösségi munkát is kell 
vállalnia, kisebb vagy nagyobb körben, politikai, társadalmi, gazda-
sági, népjóléti vagy egyházi téren, vezetőnek kell lennie. Mind a 
két igény tehát egyaránt azt sürgeti, hogy felkutassuk, kiválasszuk 
és tervszerű gondozásba azokat vegyük, akikben a legtöbb tehetség 
mutatkozik. 

A tehetség egymagában természetesen nem elég, hogy a fel-
adatokra alkalmas legyen, párosulnia kell jellemmel, munkakészség-
gel, a hivatás szeretetével és eleven közösségi tudattal. Iskoláink 
hivatása, hogy a gondjaikra bízott gyermekeket így neveljék, az irá-
nyítás azonban a mi feladatunk lévén, tőlünk is függ, hogy legalább 
részben olyan anyagot kapjanak, amelyik elbírja és kamatos kamat-
tal visszafizeti a reá fordított munkát és áldozatot. 

2. 

A második pont, amihez a tennivalók kapcsolódnak: a tem-
plom. A templom gondozása és karbantartása körül nagyobb bajok 
– hála Istennek – nincsenek. Amit lehetett, megtettünk, hogy az 
épületek megmaradjanak és céljuknak megfeleljenek. A hívek és pa-
pok buzgóságáról is dicséretes eredmények tanuskodnak, új templo-
mok, parókiák épültek vagy régiek újultak meg részben vagy 
egészben a hívek áldozatkészségéből és buzgó vezetők munkája ál-
tal a leszegényedés nyomasztó évei alatt is. És nem állnak üresen, 
nem reprezentatív épületek csupán, hanem az élő Isten látogatott 
hajlékai, a vallásos szükséglet és pezsgő hitélet kisugárzó központjai. 
Ezért nem az épületekről és a hitéletről akarok szólani, hanem a jel-
képről. Mert a templom jel is, jelzi, hogy Isten földi országának ha-
tárai hol vannak a térben és az időben. Időszerű tehát, hogy most, 
amikor az emberiség a történelem egyik legválságosabb szakaszát éli 
és mi feladatokról és kötelességekről, tennivalókról tárgyalunk, a 
templom tornyából kitekintsünk mindkét irányba. 
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a) A térben saját területünk érdeke az Egyházmegye, mert a 
kötelesség ide utasít és tennivalónk mutatkozik bőven. A nagy te-
rületen, az Egyházmegye ősi határai között, vannak zsúfolt katolikus 
vidékek egymás mellé sorakozó egyházközségekkel, őrt álló templo-
mok zárt sorával, iskolákkal és sokasággal; de vannak messzi terü-
letek, ahol csak imitt-amott, nagy távolságokra, valamelyik völgyben 
eldugva vagy a helység szerényebb pontján meghúzódva áll egy ka-
tolikus templomocska, mely öt, tíz, sőt több egyházközségbe szét-
szórt kicsiny nyáj fölött őrködik, S ezek is édes testvéreink mos-
tohasorsban, elhagyatva, veszélyek közé kidobva. Megható, ahogy 
hitükhöz ragaszkodnak, a szervezettség, közösség és tömeges együtt-
lét megtartó ereje nélkül is kitartanak, a tömegvonzásnak ellenállnak 
és áldozatokat hoznak erejükön felül. Kötelességünk, hogy utánuk 
menjünk, tervszerű, alapos gondozásba vegyük őket, hogy megérez-
zék a nagy testvéri közösség erejét, szeretetét és megteljenek biza-
lommal s büszkén vallják és tartsák mindazt, amit apáiktól kaptak. 
Buzgó papok működnek már több helyen. S Önöktől csak azt ké-
rem, hogy ha szíves segítségüket igénybe kell vennem ebben az 
irányban is, támogassanak ugyanazzal a készséggel, mint más téren, 
mert a reánk bízott területet, amelyen elődeink Isten országáért 
annyit fáradoztak, kötelességünk hiány nélkül megtartani, a templo-
mokkal és hívekkel együtt. 

b) Az idők vizsgálata kötelességeinket és azok vállalását még 
erősebben aláhúzza. Úgy érezzük, mintha az eseményekben, ame-
lyek az ősz elején kirobbantak és megremegtették egész Európát, 
sötét végzet telt volna be, hogy végrehajtson egy borzalmas ítéletet 
az emberiségen. Gigantikus erők kolosszus teste indult el Keleten és 
Nyugaton s mi a középen állva lélekzetvisszafojtva figyeljük, hogy 
a hatalmas tömegek feltorlott hulláma merre zúdul, a megindult he-
gyek merre mozdulnak, mit tipornak el, hol rohannak egymásnak, mi 
lesz ennek az apokaliptikus mérkőzésnek a kimenetele: a vég kö-
vetkezik-e vagy új élet kezde te? 

Az idők Urának, az Úr Jézusnak szavaival felelek: ne fogyat-
kozzék meg a ti hitetek, testvéreim; s ne féljetek azoktól, akik a testet 
megölhetik, de a lélek fölött nincs hatalmuk. Vannak, akik reményük-
ben megtorpantak, akik az erőszak győzelme láttán hitükben inga-
doznak; s vannak olyanok is, akik a jelek alapján új Isten felé tájé-
kozódnak. Ne legyetek kicsinyhitűek, testvéreim, ne ejtsen tévedésbe 
a hatalom látszata. A hatalom Istentől van, és azért van, hogy Isten 
törvényeinek érvényt szerezzen, az igazság és szeretet nagy paran-
csait megtartassa. S minden hatalom számára, mely ellenkező utakon 
jár, elkövetkezik a pillanat, amikor önteltsége következtében a körül-
ményeket már nem képes józanul mérlegelni, a szurony hegyén, 
ahonnan diktált, nem tud egyensúlyban maradni, nem tud a helyzet-
nek ura lenni, hanem a felforgatott helyzet, a felbőszült körülmé-
nyek, a megsértett jogrend, igazság és szeretet kel ellene és lesz 
úrrá fölötte. Ez a hatalommal való visszaélés logikája, törvényszerű 
következménye. A történelem számtalan példával bizonyíthatja. S 
az is tény, hogy Isten malmai ma gyorsabban járnak, az eszmék és 
helyzetek kimérésének ideje, az életütem meggyorsulása következ-
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tében megrövidül. Ma a fejlődés szempontjából az évszázadokat év-
tizeddel s az évtizedet egy esztendővel mérik. Ne fogyatkozzék 
meg hát a ti hitetek. Az eszmét nem lehet megölni, a hit, amiben 
üdvösségünket bírjuk, a remény eddig is megtartott, a krisztusi gon-
dolat, amelyért és amelynek jegyében feladatainkat vállaljuk, a mos-
tani veszélyből is, mint annyi másból a történelem során, diadalma-
san fog kikerülni. 

* 

A vállainkra nehezedő szerep nagy és felelősségteljes, de úgy 
becsülnek meg s az idők mérlegén annyit nyomunk, amennyi igazi 
értéket önmagunkban, magatartásunkban, feladataink teljesítésében fel-
mutatunk. A saját sorsunkat magunk kovácsoljuk, az élettől csak annyi 
kegyre számíthatunk, amennyit tőle makacs kitartással, megbonthatatlan 
összefogással, céltudatos és komoly munkával kikényszerítünk. A kényel-
mes napokról nekünk le kell mondanunk. Harcok idején, történelmi for-
dulóban, eszmék és népek elkeseredett mérkőzésekor születtünk, de a 
nagy időkhöz nagy nemzedék kell, s megéri, hogy a szerepet vállal-
juk, összefogjunk mint még soha, s nyomasztó jelenben is tántorít-
hatatlan bizalommal dolgozzunk és mindent megtegyünk a szent 
célért, azokért, akik utánunk következnek. 

HÁROM KÖZGYŰLÉS 

Az erdélyi magyarság életében 
az egyházi közgyűlések mindig 
eseményszámba mennek. Termé-
szetes ez; hagyományainkból és 
a jelen szükségleteiből egyaránt 
következő. Hiszen talán seholsem 
fonódik annyira össze a nemzet-
nek és egyháznak érdeke és élete, 
mint nálunk. A fallal körülvett 
bástyás templomok nemcsak a 
hitnek ápolói, hanem legnagyobb 
nemzeti érdekeink és értékeink 
oltalmazói. 

Ezt az egymásrautaltságot egy-
ház és nép mindjobban érzi. A 
három közgyűlésnek (időrendi sor-
rendben: Erdélyi Római Katoli-
kus Egyházmegye, Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület, Erdélyi Uni-
tárius Egyház Főtanácsa) közös 
tanusága ez. Népünk mind erő-
sebben zárkózik fel egyházai mö-
gött s mindegyikre áll az, amit 
Vásárhelyi János református püs-

pök így fejezett ki: „Ha van vi-
gasztaló jelenség a mai nehéz 
időkben számunkra, akkor az 
elsősorban abban van, hogy a mi 
kálvinista népünk a maga egé-
szében t ö r e t l e n h ű s é g g e l , 
sokszor megható áldozatkész-
séggel, semmitől vissza nem riadó 
reménységgel áll egyházunk mel-
lett. Még azok is, akik kenyerü-
ket féltve, kislelkű lélekkel elsza-
kadtak a szegénnyé vált édes-
anyától, még azok is legtöbbször 
könnyes szemmel, szégyenkezve 
tették meg ezt a lépést s ezek-
ben a nehéz időkben is népünk 
újabb és újabb jelekkel mutatja 
meg, hogy egyházunkban látja 
mégis csak igazi orvosát”. 

* 

Legnagyobb kérdésünknek, a 
felekezeti oktatásnak terén, mely 
egyben az anyanyelvi oktatásnak 
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egyetlen megnyugtató formája, csu-
pán tüneti javulás tapasztalható. 
Lényegben és valójában a helyzet 
évről-évre súlyosbodik. Míg 1921-
ben a katolikus elemi iskolákban 
45.000 gyermek tanult, addig ma 
csak 14.897, mindössze 25 száza-
léka a tanköteles katolikus gyer-
mekeknek. A 73.610 tanköteles 
református gyermek közül csak 
21.781 jár református elemi isko-
lába; 35.170 református magyar 
gyermek román nyelvü állami is-
kolába kényszerült, ahol anya-
nyelvén semmit sem tanul s csu-
pán 4881 jár magyar nyelvü ál-
lami iskolába. Az unitáriusoknál 
a legsúlyosabb a helyzet, itt csak 
19 százalék jár felekezeti iskolába, 
a fennmaradó 81 százalék – kevés 
kivétellel – állami iskolát lá-
togat. 

Az egyházfők jelentéseikben 
különös figyelmet szenteltek e kér-
désnek és leghatározottabban szö-
gezték le ősi jogainkat a feleke-
zeti oktatás mellett. 

„Az Egyház bármilyen alkudo-
zásokra kényszerült is, a nevelés-
hez való jogát alku tárgyává nem 
tette soha. S természetes, hogy 
minden hívőnek és méginkább 
minden egyházi testületnek köte-
lessége, hogy az Egyház szándékát 
kövesse m i n d e n körülmények 
között. 

Isteni parancs, hogy gyerme-
keinket szent hitünkre megtanít-
suk, vallásunk erkölcseire szok-
tassuk s az ősöktől átvett hagyo-
mányok szellemében és tiszteleté-
ben neveljük. Az Igazgatótanács, 
az egyház parancsához híven, ál-
láspontját újból határozottan le-
szögezte, az elemi iskolák meg-
erősítését, fejlesztését és újak lé-
tesítését határozta el azzal a cél-
kitűzéssel, hogy az egyházmegyét 
fokozatosan iskolával mindenütt 

ellássuk és a katolikus nevelést 
lehetőleg minden katolikus gyer-
mek számára biztosítsuk”. (Már-
ton Áron). 

„Nekünk hitvallásunk előirja a 
szent köteleztetést: Az igehírde-
tés és az iskolák fenntartassanak. 
Az iskolák, amint azt nehéz tör-
ténelmi küzdelmek rendjén alkot-
mányunkban kitörülhetetlen be-
tükkel beírtuk és elismertettük, 
mindenestől az egyház testéhez 
tartoznak és vallásunk szabad gya-
korlatának nélkülözhetetlen esz-
közei, mi tehát nem mondhatunk 
le arról a szent célu törekvésünk-
ről, hogy gyermekeink nevelésé-
ről lehetőleg magunk gondoskod-
junk. Nyilvánvaló és el nem vitat-
ható dolog, hogy amint csak az 
édesanya tudja igazán nevelni 
gyermekét, úgy a nép Krisztus szel-
lemében történő nevelésének fel-
adatát minden tekintetben legjob-
ban az Anyaszentegyház tudja 
megoldani. Népünk újabb és újabb 
iskolák áldozatos felépítésével tesz 
bizonyságot arról, hogy kívánja a 
felekezeti iskolát és én azt hiszem 
az államnak semmi érdeke sincs, 
hogy a maga részéről az iskola-
kérdés olyan elrendezését fogadja 
el, amely a hazarész történelmi 
tradicióinak, századokra vissza-
tekintő gyakorlatának, a néplélek 
spontán megnyilatkozó óhajtásá-
nak meg nem felel. Ez irányban 
kell tovább dolgoznunk és meg-
lévő iskoláink fejlesztésére, meg-
tartására, újabbak létesítésére a 
legnagyobb odaadással töreked-
nünk”. (Vásárhelyi János). 

* 
Másik kiemelkedő közös vonása 

a három közgyűlésnek, hogy foko-
zott figyelmet szentelt falusi né-
pünk érdekeinek, amelyek egyben 
nemzeti érdekeink is. Márton Áron 
a középiskolák helyzetével foglal-
kozva jut arra a megállapításra 
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hogy ma nem a tehetségesek és az 
arravalók jutnak be a középisko-
lákba, hanem, akik közel kapják és 
aránylag olcsón megússzák. Nincs 
tehát tervszerű kiválasztás. A kö-
zépszerűek rászabadítása vezető-
helyekre viszont kisebbségi sors-
ban kész nemzeti veszedelem. Te-
hát gondoskodni kell ösztöndíjak 
útján, hogy a tehetségesebb gyer-
mekek tanulhassanak s az erdélyi 
magyar középosztály utánpótlását 
ne a gyenge elemek, hanem a leg-
kiválóbbak szolgáltassák. 

Vásárhelyi János a kálvinista 
nép nagyszerű áldozatkészségét és 
hűségét felemlítve intő szavakkal 
fordult a közgyűléshez: „Népünk-
höz ne parancsszóval, ne lenéző, 
fölényeskedő kevélységgel, ne az ő 
nehézségeivel számolni nem tudó 

követelésekkel közeledjünk, ha-
nem azzal a szeretettel, amely 
nem keresi a maga hasznát, mely 
nem fuvalkodik fel, nem gondol 
gonoszt, hanem amely mindent 
hiszen, mindent eltűr”. 

Végül – mint erdélyi magyar 
életünk legbíztatóbb jelenségét – 
ki kell emelnünk azt a mind szo-
rosabbra fonódó együttműködést, 
mely egyházaink között minden 
közérdekű ügyben megnyilvánul. 
Ahogy az első időkben a feleke-
zetközi püspöki tanács – Ferencz 
József, Majláth Gusztáv Károly, 
Nagy Károly – vette kezébe az 
ügyek irányítását és népünk jo-
gainak védelmét, úgy emelkedik 
ki most ez együttműködés, mint 
sorsunk legnagyobb biztosítéka. 

ALBRECHT DEZSŐ 

MAGYAR ÉSZJÁRÁS, MAGYAR MŰVELTSÉG 

Karácsony Sándor neve sokfelé 
ismerős, de még mindig nem any-
nyira, hogy megnyilatkozásainak 
jelentőségét kellő módon látná 
az egész magyar olvasó réteg. 
Munkájának jelentősebb része a 
háboru után indul meg, amikor 
mint fiatal hadirokkant s közép-
iskolai tanár a szénvakáció idején 
össze tudja gyüjteni a fütetlen 
tanteremben pesti első gimnazista 
tanítványait és ráveszi őket arra, 
hogy a legyőzött állam újjáépíté-
sében tanulásbeli nemzeti túlórá-
zással vegyenek részt. Ez az osz-
tály, melyet nyolc éven át tanít, 
magát új, szellemi frontnak vallja 
s belőle a mai magyar művelődés 
legtehetségesebb munkásai kerül-
tek ki. Karácsony Sándor ezídő 
alatt „Erő” címen diákújságot 
szerkeszt, melynek sem előtte, 
sem utána érdekességében és ne-

velő hatásában párja nem akadt. 
S ugyancsak ezidő alatt lett a 
magyar cserkészet és a protestáns 
diákmozgalmak nagy ifjúságszere-
tettől áthatott és hozzáértő irá-
nyítójává. 

Ilyen nevelőmunka után csak 
természetes, hogy ezt a magyar-
szakos tanárt, az ifjúsági munká-
ból kiemelve, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia szótárkészítő 
bizottságához osztják be. Itt egyé-
niségének másik vonása: Arany 
Jánosra emlékeztető magyar 
nyelvérzéke és nyelvismerete ta-
lál nagy munkamezőt. 

Emellett azonban visszatér élet-
műve nagy főirányához: a neve-
léshez. A debreceni egyetem pe-
dagógiai magántanára, aki minden 
héten leutazik a fővárosból elő-
adásai megtartására. A Protestáns 
Szemlében és külön is egyre-
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másra jelennek meg nevelésügyi 
tanulmányai. Munkásságának két 
döntő meghatározó tényezője van. 
Az egyik: öntudatos keresztyén 
hite. Annak az embernek a val-
lásosága, aki a maga rokkantsá-
gából való teljes felgyógyulásától 
kezdve közösségi életünk legsú-
lyosabb betegségeit is úgy tekinti, 
mint amelyekben változást a ke-
resztyénség életadó ereje tud 
hozni. A másik vonás az alföldi 
magyar (ismét ezt kell írnom): 
Arany János magyarsága. Az a 
magyarság, mely szülőfaluja az 
évszázados autonomiáju Földes 
község és a még teljesebb auto-
nomiáju Debreceni Kollégiumban 
formáltatva, a népi és történelmi 
magyar öntudat rendíthetetlen 
biztonságát, semmiféle európai 
idegeskedéstől meg nem rontható 
ázsiai erejét jelenti. Egyéniségé-
nek e vonásaiból származik mű-
vének kritikai ereje és hódító 
magyarsága. Ha el akarjuk őt 
helyezni a mai magyar szellemi 
életben, túlzás nélkül mondhatjuk, 
hogy önismerete metszőbb kriti-
káju, mint a felkutató íróké; ma-
gyarsága, jövőlátása pedig bizton-
ságosabb, derűlátóbb, mint a 
Szabó Dezsőé. 

* 
Mindezekből nemcsak alkalom-

szerűen számolunk be, hanem 
azért, mivel az előttünk fekvő 
300 oldalas nagy művében „A 
magyar észjárás és közoktatás-
ügyünk reformja” – eddigi mun-
kája, írása betetőzését látjuk. 

Hármas tagozódásu könyve kü-
lön ír a magyar alsónéposztály, 
középosztályunk és a magyar 
felsőosztály lelki világáról, műve-
lődési állapotáról és nevelésének 
jövendő útjáról. 

* 
Könyvének egyik legérdekesebb 

fejezete az, melyben a magyar 

alsónéposztály, a magyar paraszt-
ság lelki világáról megállapítja, 
hogy megkövesedett a XVI–XVII . 
századi magyar élet, magyar mű-
velődés formáiban. Műveltségének 
alsóbbrendűsége tulajdonképpen 
fejletlenség, egy régibb történeti 
állapot konzerválása. 

„Amikor Sztárai Mihály uram 
egy szál hegedűvel kiült a domb-
ra a templom elé s messzecsengő 
hangon r á k e z d e t t egy zsoltárt, 
a hívek odagyültek köréje, utána 
dúdolták a szent éneket, azután 
bementek a templomba, végig-
hallgatták a prédikációt, könyö-
rögtek, megint énekeltek egyet ; 
akkor az volt a legmodernebb 
jelenet, ami Európában egyálta-
lában lejátszódhatott. Akkor a 
nép is végigcsinálta ez t : idáig 
ma is meg tudja csinálni. Ma ez 
a néposztály nem követhetné ve-
zetőjét operába vagy filharmo-
nikus hangversenyre. De ahogy a 
hangversenyre hiába vinnék s 
hiába viszik vagy küldik vagy 
engedik a huszadik század for-
máinak bármelyikébe is, mert 
kultúrája megkövesedett a XVI. 
és XVII. század fordulóján. 

Ez a néplélek átélte az ezután 
következő századokat mind e mai 
napig, de tevékeny részt nem vett 
benne többé. Sztárai Mihállyal még 
együtt énekelt, Tinódi Sebestyént 
még meghallgatta, Pázmánnyal még 
együtt vitatkozott, vagy az ő vagy 
az Alvinczi pártjára állott, meg-
vette a Bibliát (olvassa is mai na-
pig), megbecsüli a könyvnyomta-
tást, de már ahhoz, ami Zrínyit 
fűtötte, hogy önálló hadseregünk 
legyen, lélekben semmi köze. Na-
gyon érdekes megfigyelni, hogy 
egy nyomban utána következő 
korszak egyik művészeti problé-
májával szemben milyen pontosan 
reagál a megelőző korszak felé. 
A jezsuita iskoladrámát megkö-
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veteli. (A gyermek feleljen vagy 
még inkább szavaljon a vizsgála-
ton.) Szívesen veszi az iskolai ün-
nepeket is, de megelégszik a sha-
kespeari színpaddal. Az élőképek, 
a díszletek, a barok nagy ará-
nyai elmaradhatnak. A vezető 
gondolat mindig csak az marad, 
hogy a gyerek is ott van és sze-
repel”. 

A magyar alsónéposztály neve-
lésének alaproblémája az, hogy 
szükséges-e és lehetséges-e a 
XVII. század műveltségi állapo-
tában visszamaradt magyar pa-
rasztságot bevezetni a mai műve-
lődésbe. Ha mindkét kérdésre 
igenlő a felelet, akkor merül fel a 
hogyan kérdése. Karácsony Sán-
dor szerint elhibázott minden kí-
sérlet, mely a gazdasági szakok-
tatás módozatain át gazdasági 
kultúrát akar adni népünknek s 
így remél tőle többtermelést. Nem, 
a mai magyar parasztságnak mai 
magyar és egyetemes európai mű-
veltségre van szüksége. Még a 
többtermelés szempontjából is erre 
van szüksége, mert a többtermelés-
nek a magyar ember akkor lát neki, 
ha tudja, hogy az miért kell. Ha 
a maga termelő munkájának érté-
két megismeri az egész nemzet-
gazdaság, államélet, világpiacok 
és világpolitika összefüggésében. 
Addig nem érdemes többet ter-
melnie, hiszen fölöslegét az állo-
mástól egy olyan világ veszi át, 
melynek ő se nem részese, se 
nem ismerője. 

E fejtegetések végén parancs-
ként ébred a gondolat az olvasó-
ban: új, a magyar parasztot szol-
gáló földbirtokpolitika kell, de 
még inkább vagy l e g i n k á b b 
ugyanúgy kell az új, magyar pa-
rasztot szolgáló kultúrpolitika is. 
Olyan kultúrpolitika, mely a haj-
dani falusi particulák képére meg-
teremti a nyolcosztályos népisko-

lát, a gazdasági szakiskola mellé 
pedig a parasztgimnáziumot és a 
népi egyetemet. Nevelőkül pedig 
a XVI. és XVII. századbeli kül-
földi akadémiákat járt r e k t o r 
munkájának folytatására olyan 
tanítórendet képez és küld, mely 
falusi munkája előfeltételeképpen 
igyekszik megismerni a magyar és 
az európai műveltséget; nem di-
daktikus elszűkítésében, hanem 
mai életszerű gazdagságában. 

* 

A középosztályunkkal kapcso-
latos kérdésekben azért van any-
nyi zavar, mert a mai napig sem 
áll világosan az, hogy ki is a kö-
zéposztályi ember? Karácsony 
megállapítása ebben a tekintetben 
amilyen újszerű, annyira igaz is. 
Az elmosódott társadalmi határo-
kat újra megvonja, – mert ez a 
nevelésügyi érdek, – nem szüle-
tési vagy iskolavégzettségi ala-
pon, hanem az egyedül helyes 
szempont s az alkotóképesség, a 
szellemi minőség tekintetbe véte-
lével. Példával él: „Az a mérnök, 
aki a M. Á. V. gépgyárának moz-
donyosztályán a legújabb tipusu 
gépet, a szó szoros értelmében 
megálmodja, tehát teremtő mun-
kát végez: a felső néposztály 
egyik tagja. Az a mérnök úr (akit 
gondolom, felügyelő úrnak szólí-
tanak a gyárban) s aki, hogy 
egész népszerűen fejezzem ki 
magamat, egyik új típus megte-
remtésétől a másikig szorgosan 
konzerválja a meglévőt és gon-
doskodik róla, hogy az elképzelt 
mozdony egyes alkatrészei csak-
ugyan elkészüljenek s közben a 
részletek egymáshoz való viszo-
nya meg ne változzék amiatt, 
hogy az egyes részeken egymás-
tól függetlenül dolgoznak; aki te-
hát adminisztratív összekötő mun-
kát végez: középosztálybeli egyén. 
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A vasmunkás végül, aki egyes 
részeken valósággal dolgozik, 
aki tehát a munka szellemi hát-
teréből látni is legkevesebbet lát, 
végezni is legkevesebbet végez; 
akié a munka anyagi vonatkozá-
sai majdnem teljes egészében: 
alsónéposztálybeli”. 

A középosztályról, melyet éle-
sen elválaszt az alkotó munkát 
végző felső néposztálytól, az a 
véleménye Karácsonynak, hogy 
művelődési bajaink gyökere van 
benne. Abban, hogy középosz-
tályunk nem teljesíti a művelt-
ségközvetítés rá váró feladatát. 
E közvetítésnek kétirányúnak kel-
lene lennie, a középosztály hely-
zetének megfelelően. Alsó nép-
osztályunk számára közvetítenie 
kellene a mai XX. századi egye-
temes műveltséget, mely élő felső 
néposztályunk tagjaiban. Felső 
néposztályunk felé pedig árasz-
tania kellene a magyar hagyo-
mányvilág gazdagságát, erejét, 
melynek népünk a letéteményese 
s mely a felső néposztály művelt-
ségi kincséből az idők folyamán 
kiszikkadt. 

E vélemény ily szelíd formájá-
ban kevéssé ártó, ellenben az a 
sok igaz példa, amit e tétel iga-
zolására Karácsony felvonultat, 
idegesítő lehet és termékeny ön-
vizsgálatra indíthat. Ily szigorú 
hangon rég nem beszéltek közép-
osztályunk gyávaságáról, műve-
letlenségéről, tunyaságáról, lelki 
szegénységéről. Ha túloz, akkor 
is érdemes elolvasni e példákat, 
hiszen egytől-egyig lelkiismeret-
ébresztők s nevelő erejük nem-
csak abban van, hogy egy későbbi 
pedagógiai reformot készítenek 
elő. 

Nagyon jellemző a középosztály-
beli ember életfelfogása, a lát-
szatra törekvés. „Éhezem és nyo-
morgom, de legalább úr vagyok”. 

Életmódjának legszomorúbb jelen-
sége élhetetlen anyagiassága. „A 
középosztálybeli ember minden-
napi érintkezésének témái 8 0 – 9 0 
százalékban a létminimum kérdése 
körül forognak. Ez anyagiassághoz 
az a furcsa hősiesség járul, amely-
lyel a középosztályiak tízezrei le-
mondtak igényeikről és emberte-
len sorsukat két évtizede tűrik. 
Van ebben a kitartásban valami 
gyáva gyámoltalanság, amiért nem 
tekinthetjük tiszta és gyümölcs-
hozó martyriumnak. Az igazi mar-
tyriumban több a pozitív meg-
dicsőülés, mint a negatív lemon-
dás, emennek tragikomikus vo-
nása, hogy csak lemond, a kevés, 
de biztoshoz akkor is ragaszkodik, 
mikor ez már régen minusz és bi-
zonytalan, végül – s ez a legna-
gyobb bűne –: nem látja a ki-
bontakozást és a szebb jövőt vi-
zionárius erővel”. 

A magyar középosztálybeli em-
ber kultúrája még sívárabb, mint 
életmódja. Értelemvilágát első-
sorban egy negatív jellemzi: nincs 
tudományos rendszere, hamar el-
veszíti tájékozódását és menthe-
tetlenül olvasmányai vagy kör-
nyezete rabjává válik. Nagyon 
érdekes például azoknak az em-
bereknek a történetszemlélete, 
akik II. Ulászló elemi iskolás 
emlékeiken keresztül krónikás-
anekdotikusnak képzelik, mellette 
ott látják Bakács Tamást roman-
tikusnak (Eötvös és Herczeg nyo-
mán), velük szemben viszont Dó-
zsa Györgyöt történelmi-materiá-
lista színezésben. 

Másik nagy veszedelem, hogy 
az összefogó gondolat hiányában, 
kénytelen-kelletlen polihisztorrá 
lesz szegény középosztálybeli. 
Azért olyan kelendőek körében a 
lexikonok, bevezetések, tudomá-
nyos dióhéjak, ismeretterjesztő 
folyóiratok, könyvek és lapok 
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„Innen-onnan” rovata. Sőt a sza-
badegyetem, a különféle tanfolya-
mok is ennek a fogyatékosságnak 
köszönhetik igazi vonzóerejüket. 
Az ilyen előadásokon a példák 
nem azért tetszenek, mert meg-
világítanak egy elvont tételt vagy 
éppenséggel hozzásegítenek össze-
függések tisztábban látásához, ha-
nem azért, mert érdekes adatok; 
mindegyik eggyel több egység a 
középosztályi ember tudásraktá-
rában a többi adat mellett. 

Ha meg akarjuk ismerni a kö-
zéposztályi embernek a művészet-
tel való kapcsolatát, vallassuk ki 
színházi előadásról éppen haza-
felé tartó középosztálybeli isme-
rőseinket. Legnagyobb részüknél 
a zenei hangok erőssége és tar-
kasága, a díszletek és kosztümök, 
a színészek hanghordozása, alak-
ja, sőt még tovább mehetünk: 
az egyenletesen fűtött helyiség, 
fényes világítás, puha bársony-
ülés, parfőmillat és felvonásközti, 
buffet mennek színházi, irodalmi, 
zenei élvezetszámba. A par ex-
cellence középosztályi olvasmány-
nak szánt hírlapi ismertetések 
hemzsegnek az ilyen jelentésvál-
tozásoktól, mint: puha vonalak, 
hideg tónus, meleg bariton, har-
sogó színek, illatos emlék. Mind-
ezekben a jelentésváltozásokban 
az történt, hogy az invenciósze-
gény és langymeleg intenzitású 

érzések összekeveredtek tisztán 
vitális érzésekkel s ma már az 
esztétikai élvezet korrelatív testi 
gyönyörűség formájában jut a tu-
dat előterébe. Középosztályunk 
művészete, művészi érzéke épp 
olyan kialakulatlan, bizonytalan, 
mint tudományos rendszere; s a 
szomorú polihisztorság mellett 
rajta nehezedik saját ízléstelen-
sége is. 

* 

Nem folytatjuk tovább Kará-
csony nyomán saját rendünk lec-
kéztetését. A civilizációbeli el-
maradottság, a kulturális életben 
való bizonytalanság, az egész éle-
tet átfogó nyugtalanság: úgy érez-
zük bizonyos tekintetben erdélyi 
magyar középosztályunkra még 
inkább áll, mint a magyarorszá-
giakra. A válság méretét, súlyát 
érezzük s azt is, hogy ezért ne-
velési rendszerünkön, művelődési 
intézményeinken túl egyedenként 
is felelősek vagyunk. A megol-
dásra nézve kétségtelenül érdeke-
sek azok a gondolatok, amelye-
ket Karácsony Sándor könyve 
nagyobbik részében, a magyar 
felső néposztály műveltségi vilá-
gának boncolgatása közben, a ma-
gyar észjárásról kifejt. E gondo-
latokat egy második cikk kere-
tében ismertetjük. 

JUHÁSZ ISTVÁN 

Szokásos román és németnyelvü összefoglalónkat következő 
számunkban adjuk. 

* 
Elnézést kérünk előfizetőinktől a késedelemért s ugyanakkor je-
lezzük, hogy negyedik számunk szedése és nyomása folyamatban 
van s január közepéig ezt a számot is szétküldhetjük. 
* 
Magyarországi előfizetőinket kérjük, hogy az előfizetési díjat a 
MOKTÁR kálvintéri fiókjának 7516. számu postatakarékpénztári 
„lapelőfizetési” csekkszámlájára fizessék be. 
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Kacsó Sándor, Künnle József, Lészay Ferenc, Máthé István, Murány i Géza, B. 
Neumann Ede, Dr. Pál l György, Péter Endre, Polg. Isk. T a n á r k é p z ő (Szeged), 
ifj. Puskás Ká lmán , Dr. Ra jka Géza, Dr. Schmidt Béla, Schönstein Márton, 
Somlyai Rudolf , Szakács Antal , Szász Ferenc, Dr. Szász Tibor, Szennyessy József, 
Székely József, Székely Lajos, T a n á r i könyvtár (Csíkszereda), Dr. T o l n a i Andor, 
Union Klub (Nagyvárad), Gr. Wass Albert . 

E g y é b b ö s s z e g e t f i z e t t e k : Bíró József 75 – Gr. Bethlen Ödön 300. – 
Dr. Fülöp Pál 751. – Kiss Géza 75. – Kiss Olga 60. – Dr. Gr. Te leky 
István 1050. 

1938-as é v f o l y a m r a 300 l e j t f i z e t t e k : Bálint Vilmos, Br. Bánffy Dániel , 
Br. Kemény Béla, dr. Parecz György, dr. Szász Pál . 

150 le j t f i z e t t e k : Adorján Péter, Ambrus Szaniszló, Angi Dénes, Bajkó 
László, dr. Bakk Elek, dr. Baráth Béla, Bethlen Taní tóképző Olvasóköre, Bikfalvy 
Ferenc, dr. Búzás Gerő, Blédi Géza, dr. Büchl Anta l , dr. Csáthy Lajos, Csiha Ernő, 
Csiha Sándor, dr . Csiky János, Csontos Miklós, Daróczy Ferenc, Domahidy Is tván, 
d r . Ferenczy Géza, Firneisz György, Gillich Fülöp, Gocsmanné Nagy Pá lma , Halász 
Ká lmán , Hegyi István, Irodalmi Társaság (Udvarhely), Kerestély József, Kerezsi 
Albert , Kovács Lajos, Kovács Sándor, dr. Kovásznai Gábor , dr. Kölcsey Ferenc, 
Krausz László, d r . L a m m e l Anta l , Lázár Simon, Magyar Ált . Hi te lbank f iókja 
(Nagyvárad), dr . Markovics Manó, Molnár Lajos, Molter Károly, N a g y EIek, N a g y 
Elemér, dr. N a g y Endre, dr. Nagy László, Nagy Sándor, dr . v . Novák Ernő, Orbán 
Károly, Pálffy Antal , Polgári Magyar Kaszinó, Premontre i Rendház , Raduch 
György, Rass Károly, Rech Géza, Ref. Főgimn. könyvtára (Szatmár), Rohay 
Farkas, R o m . ka t . lyceum (Arad), Schartner Sándor, Schriffert Béla, Simon István, 
Somlyai Rudolf , dr. Soós Is tván, Szatmáry Kamil ló , Szennyessy József, Szent-
ferencrendi Teológusok, Szécsi Sándor, Székely József, Szilágyi Ferenc, Szőts Mihály, 
Te lek i Endre, Török Ferenc, Tüdős János, Vámszer Géza, Vásárhelyi Józsefné, 
Visky Endre. 

100 l e j t f i z e t t e k : Dr. Dózsa Rudolf , Rahner Károly, Dr . Simkó György. 
E g y é b b ö s s z e g e t f i z e t t e k : Dr . Böszörményi Sándor 50. – Dr. Dózsa 

Rudolf 50. – Fekete György 165. – Forrás István 200. – Dr. Geley Béla 80. – 
Horváth Lajos 115. – Kelemen Béla 75. – Kiss Olga 30. – Kovács Sándor 50. 
– Minerva műintézet 120. – Nagy Lajos Coll. (Pécs) 210. – Paczolay György 
210. – Dr . Róth Bodog 169. – Dr. Schuller Endre 120. – Szabó T. Atti la 250. 
– Dr. Szabó Zoltán 50. – Vadász Károly 40. – Vásárhelyi Géza 105. – Dr. 
Zlinszky György 972. 

1940. é v f o l y a m r a 150 l e j t f i z e t t e k : Gr. Bethlen Dániel , Borbély Béla, 
Füredi Béla, cs. J akab Árpád , Jel lmann Gyula, Premontrei Rendház , Székely Dénes. 

E g y é b b ö s s z e g e t f i z e t t e k : Dr Bakk Elek 50. – H a n t h ó Lajos 180. – 
Imecs Gábor 300. – Dr. Kovásznay Gábor 150. – Nagy Károly 75. Dr. Schilling 
Árpád 100. Szennyesy József 50. 
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