
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 

MAGYAR SZÖVETSÉG 

Amire belső szükség kénysze-
rített, de amiről szót ejteni nem-
régiben is még közéleti szerveze-
teink előtt véteknek számított, 
most a külső körülmények hatása 
alatt azok is emlegetik, akik az 
elítéléssel nemigen fukarkodtak, 
midőn még csak belső szervezett-
ségünk kérlelhetetlen logikájának 
engedve érte szót emeltünk. A 
Magyar Szövetségről van szó, a 
kezdeti idők e nagyszerű tervéről, 
melynek időszerűségére és szük-
ségszerűségére a fiatalság, ahol 
csak pódiumhoz juthatott, el nem 
mulasztotta a figyelmet felhívni. 
Legutóbb az őszi Találkozón hang-
zott el az ott összegyűlt fiatalság 
határozott kívánságaként az, hogy 
„addig is, mig a népszervezeti esz 
mény, a Magyar Szövetség meg-
valósulhat, jöjjön létre egy, a tran-
szilvániai magyarságot egységesen 
irányító szervezet, amely politikai, 
közművelődési és gazdasági intéz-
kedéseken keresztül a Magyar Szö-
vetség gondolatát, mint erkölcsi 
princípiumot megvalósítsa”. E kí-
vánság is követte elődei sorsát: 
eltemetődött, mint minden eszme, 
amely felemelkedést, egyetemessé-
get, összefogást kívánt ott, ahol 
kicsiny hatalmi érdekek vívták 
csatájukat. De ma, a politikai pár-
tok feloszlatása után, az új alkot-

mányjogi berendezkedés idején, ki 
tagadhatja, hogy az elképzelés 
időszerű, szükséges és el nem ha-
lasztható? 

Mi a Magyar Szövetség? Egye-
sek szerint feloszlatott szerveze-
tünk lényegében a Szövetség ha-
táskörét látta el, tehát nincs másra 
szükség, minthogy más néven meg-
alakulva ugyanazt a munkát vé-
gezze. Felfogásunk ezzel homlok-
egyenest ellenkezik. Amit a Párt 
végzett, az a Szövetség munka-
körének csak egyik része, mely-
nek jelentősége, bár az érdekkép-
viseleti rendszerre való áttéréssel 
meg is csökken, le nem becsül-
hető. Emellett azonban egyenlő 
fontosságuaknak jelentkeznek mind-
azok a kívánalmak, amelyek a 
népélet egyéb területein tárulnak 
elénk. Be kell már végre látnunk, 
hogy a népközösség szerves egy-
ség, melynek nemcsak közjogi igé-
nyei vannak, hanem gazdaságiak, 
közművelődésiek, egészségügyiek 
és erkölcsiek is. Magyar Szövetség 
csak olyan szervezet lehet, mely 
magábanfoglalja mindazokat a lé-
tező és megalkotandó intézményeket, 
amelyek a népközösség elemi igé-
nyeit elégitik ki. Egységes, össze-
fogó és élő szervezetre, kisebb-
ségi csúcsintézményre van szük-
ségünk. Ebben a keretben pedig 
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egységes, harmonikus munkára. 
Mindenki láthatta, hova vezet a 
széthúzásnak, az egymás iránti 
bizalmatlanságnak, a testvérharc-
nak eluralgása. Magyar á tok? 
Nem. Csak felelőtlenség és gyen-
geség. Valamennyiünk gyengesége 
és felelőtlensége, akik eltűrjük, 
hogy személyes érdekek és elfo-
gultságok harcának áldozatul esse-
nek legnagyobb nemzeti értékeink. 

Megalkotható-e a Magyar Szö-
vetség? E pillanatban még másod-
rendű kérdés. A keretnél fonto-
sabb a szellem, amely betölti, és 
a formai megalakulásnál a lélek, 
amely előidézi. Ezért mondtuk az 
őszi Találkozón, hogy a Magyar 
Szövetség – érzésünk szerint – 
erkölcsi principium, amely a szer-
vezeti formától függetlenül a lé-
tező intézmények magatartásában 
és együttműködési technikájában 
kell, hogy megnyilvánuljon. Keres-
sük, kutatjuk és várjuk azokat a 
vezetőket, akik felismerve a pil-
lanat parancsoló szükségszerűsé-
gét, le tudják vetkezni elfogultsá-
gukat, el tudják felejteni a harc 
közben adott és kapott bántáso-
kat, és azzal a zarándoki komoly-
sággal és alázatossággal, melyet a 
nemzet szolgálata követel, alkotó 
munkára fogják össze intézmé-
nyeinket, Viszont keressük, ku-
tatjuk és építjük azt a közszelle-
met, mely elég független és önálló 

lesz ahhoz, hogy az együttmun-
kálkodástól húzódó vezetőinket 
együttmunkálkodásra kényszerítse 
vagy másokkal helyettesítse. Nin-
csen testvérharcra elfecsérelhető 
további húsz évünk. Az elmult 
húsz esztendő eléggé legyengített 
ahhoz, hogy a megsokasodott fel-
adatoknak csak együttes munká-
val felelhessünk meg. 

S ha a lélek, az összetartó, egy-
más felelősségét hordozó magyar 
lélek kialakul, úgy a Magyar Szö-
vetség lényegében megszületett. 
Csak a formát kell hozzá megta-
lálni s ez nem lehetetlen. Az új 
alkotmánytörvény 26. szakasza ki-
mondja, hogy „a román állampol-
gároknak joguk van egyesülni, al-
kalmazkodva a törvényekhez”. A 
jogi személyiségekről szóló tör-
vény viszont egy ilyen szervezet 
megalkotására lehetőséget nyujt. 
A szenvedélyes politikai harcokat 
megszüntető új rendszer bizonyára 
nem szegülne ellen egy ilyen po-
litikamentes szervezet megalkotá-
sának, ha ebben a magyarság egye-
temének kívánságát látná. 

A Magyar Szövetség, az alko-
tásra képes magyar erők szövet-
ségének megalkotása életparancs s 
megkísérlésének elmulasztása olyan 
bűn, mely alól feloldozást a mai 
nemzedék nem nyerhet. 

ALBRECHT DEZSŐ 

AZ ÚJ NEMZEDÉK KÖZSZELLEME 

Az Ellenzék c. napilap az év 
elején megszólaltatta fiatal szelle-
miségünk néhány vezetőjét, hogy 
egy ankét keretében megállapít-
hassa: az új nemzedék miként 
látja az elmult év politikai, köz-
művelődési és ifjúsági életének 
eseményeit, miben látja erőnket, 

gyengeségeinket, és milyen követ-
keztetéseket von le az események-
ből és jelenségekből mindnyájunk 
jövőjére nézve. Az ankét oly idő-
ben zajlott le, amikor már a külső 
események is a kisebbségi élet új 
korszakát ígérik, az új nemzedék 
néhány tagjának megszólaltatása 
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tehát e válságos időszakban mint-
egy erőpróbának is számítható s 
az az érzésünk, hogy a magyar 
közösség életének figyelői nem 
csalatkoztak. Az ankét nyilatko-
zatai meglepően egységes látás-
módra utaltak s olyan szemléletre, 
mely az életváltás idején a leg-
nagyobb figyelmet érdemli. 

A nemrég lezajlott Találkozó 
és az azt követő megnyilatkozá-
sok után előrelátható volt, hogy 
a férfikorba kerülő fiatalság más 
szemszögből nézi és taglalja a 
kisebbségi kérdést, mint apái. 
Amíg az idősebb nemzedék fi-
gyelme inkább a külső támadások 
elleni védelemre összpontosul, a 
fiatalabbak inkább befelé, önma-
gunk felé néznek és a kisebbségi 
kérdés megoldását is elsősorban a 
társadalom belső magatartásának 
megváltoztatásától, az erkölcsileg és 
társadalmilag erős magyarságtól 
várják. „Egyetlenegy dolog van, 
ami megrázkódtatások után záloga 
lehet a jövendőnek: a magyarság 
belső ereje, ami öntudattal és hí-
vatásérzettel párosul.” (Tamási 
Áron.) Ezért a fiatalság a politikai 
realitást a mai politikán kívül 
látja, népe kérdésének megoldását 
nem a parlamenttől reméli. A po-
litika ennek a nemzedéknek az 
életében mást jelent, mint beavat-
kozást a mindennapi élet apró 
személyes harcaiba, képviselői 
mandátumokért való versenyfutást 
vagy parlamenti szószéken elért 
szónoki sikert. A régi politikából 
ki kellett ábrándulnia, mert úgy 
látta, hogy „kár a sok erőért és 
áldozatért, melyekkel más úton 
többet érnénk el”. A honpolgárok 
jó vagy kevésbbé jó élete nem 
egészen a parlament működésétől 
függ. Nem azt jelenti ez, mintha 
a fiatalság nem kívánná népe éle-
tét a külső veszedelmek ellen 
éppen olyan eréllyel és határo-

zottsággal megvédeni, mint az 
idősebbek, csupán azt, hogy népe 
jövendőjének biztosítását nem a 
parlamenti harcokban elért ered-
ményektől, hanem a magyarság 
belső erejétől várja, „ami öntu-
dattal és hivatásérzettel párosul”. 
De „ezt a belső erőt csak úgy le-
het létrehozni, ha egységes, erős 
és erkölcsös nemzeti társadalmat 
szervezünk” (Tamási Áron). Ho-
gyan alakítható ki ez a belső erő ? 
El lehet-e érni csakis szellemi 
képzéssel, neveléssel, a belső ma-
gatartás megváltoztatására irányuló 
próbálkozásokkal? A hangsúly 
bizonyára a nemzetnevelés kér-
désére helyeződik a jövőben. Az 
eddigi életstíluson, a legbensőbb 
lényegünkön való változtatás szük-
ségessége egyre inkább előtérbe 
jut. A színes szavak helyébe a 
szürke, de pozitív munka megbe-
csülése lép, a választási csatáro-
zások helyébe a jobb, igazibb 
emberalkotás. Milyen messze va-
gyunk azonban ezektől! Társa-
dalmunk alig alkalmas még az új 
értelmű kisebbségi magatartásra, 
népi tömegeink jórészt csak vé-
letlen állapot szerint magyarok, 
magyarságuk nem vált még ben-
nük belső meggyőződéssé, élménnyé. 
A nemzeti öntudatnak a közép-
osztály a hordozója, tehát vállán 
nyugszik a kötelesség, hogy a 
legszélesebb népi rétegek magyar-
ságát belső érzéssé emelje s a 
népet nemzeti életünk, sorsunk 
hordozójává, vállalójává, sőt irá-
nyítójává tegye. De vajjon mai 
lanyha, önző és áldozatoktól visz-
szariadó középosztályunk képes 
lesz-e a nagy feladatra, a társa-
dalom átalakí tására? 

Az Ellenzék nyilatkozóit nem 
sok optimizmus fűti társadalmunk 
vezetőivel szemben. Magával a 
magyar nemzetkisebbséggel kap-
csolatosan azonban szinte egyönte-
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tűen derűlátók az összes nyilat-
kozók. „Sok olyan kisebb-nagyobb 
jelentőségű esemény történt, ame-
lyek indokolttá teszik azt a hie-
delmünket, hogy ez az esztendő 
nem múlik el népközösségünk 
belső életének régóta kívánatos és 
gyökeres átalakulása nélkül.” (Ven-
czel József.) A „teljesen egységes 
és kemény politikai arcvonal ki-
építésének feltételei a társadalom 
részéről adva vannak, megvalósí-
tása csupán a vezetőkön múlik. 
Egységbe és mind szorosabb egy-
ségbe kovácsol az idő.” (Albrecht 
Dezső.) „Minden borúlátó megíté-
léssel szemben a leghatározottab-
ban vallom, hogy az elmult 1937. 
esztendő is nagyban szolgálta ki-
sebbségi népközösségünk új öntu-
datosodását.” (László Dezső.) Ha 
a kikovácsolódott érzelmi közös-
ség nem is téveszthet meg, mert 
– mint Kéki Béla mondja – nem 
áll mögötte még a nélkülözhetet-
len erős politikai, közművelődési 
és gazdasági szervezettségünk, de 
a feladat „ezt az érzelmi egysé-
get, amelyet olyan tisztán muta-
tott meg népközösségünk, a leg-
határozottabb és legszervesebb 
gazdasági) politikai és társadalmi 
egységgé építeni”. „Indíttassék meg 
a kisebbségi élet első korszaká-
nak felszámolása, szakítsunk e 
korszak lemondással teli jelszavá-
val : ahogy lehet – s álljon rajtba 
az új kisebbségi életkorszak, amely 
sem jelszavában, sem életütemé-
ben, sem eredményeiben nem le-
het kishitű, hanem arra törekszik, 
hogy a lehetőségeken belül előre-
törjön.” (Venczel József.) 

A derülátó figyelőnek azonban 
eleddig csak csalódásban volt ré-
sze. A tapogatózó „ahogy lehet” 
politika folytatódott. Pedig a ki-
sebbségi életnek új korszaka, ame-
lyet pár hónap előtt a fiatalok em-
legettek, ha nem is az elképzelt for-

mában, de annál észrevehetőbben 
jelentkezett. A közélet politika-
mentesítése, az érdekképviseleti 
alapon berendezkedő állam gondo-
lata az egész magyar társadalmat 
új, meggondolgoztató kérdések elé 
állították. Azonban sajnálatosan ta-
pasztalhatjuk, hogy az új követel-
ményekhez való alkalmazkodás mi-
kéntje felől szó sem esik, a mai 
kényszerhelyzet sem elegendő ah-
hoz, hogy időszerű magatartás és 
ebből sarjadó bölcs taktika legyen 
úrrá közéletünkben. Végeredmé-
nyében a politika csak egy eszköz 
volt a kitűzött cél érdekében s azért 
harcolt a politikus, hogy kisebbségi 
életünk kapja meg a maga bizton-
ságát és nyugodt fejlődési lehető-
ségét, s ismerjék el népi egyéni-
ségünk megtartására való jogunkat. 
Az eszköz időszerűtlenné lett, a 
cél érdekében tehát új eszközök 
szükségesek: népközösségünk társa-
dalmi és gazdasági összefogását kell 
elmélyítenünk és egyre izmosodó 
gazdasági erőinkre kell felépíte-
nünk iskolaügyünket, népnevelé-
sünket, valamint társadalmi intéz-
ményeinket, 

A legutóbbi választás gyönyörű 
eredménye méltán tölthetett el 
elégedettséggel nemzeti öntudatunk 
megerősödését illetőleg. Ha azon-
ban a választásokat úgy fogjuk fel, 
mint nemzeti együvétartozásunk-
ról való bizonyságtételt, akkor azt 
is be kell látnunk, hogy életünk-
nek a politikán kívül is számos 
olyan területe maradt, ahol ennek 
az együvétartozásnak nap-nap után 
gyakorlati bizonyítékait adhatjuk. 
Folyóiratunk hasábjain nem egy-
szer hangoztattuk, hogy egy ki-
sebbségi társadalom megmaradása 
elsősorban saját társadalmának bel-
ső, szoros összezárkózásán, társa-
dalmi, közművelődési és gazdasági 
szervezeteinek kiépítésén múlik. Ime, 
politikánknak ez a színtere meg-
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maradt; tőlünk függ, hogy a meg-
őrzött lehetőségekkel okosan tud-
junk élni. „A belső, népi politika 
lesz mindinkább hangsúlyossá: a 
népnevelés, az egészségvédelem, 
a gazdaságvédelem és a jogvéde-
lem. A mindennapi kenyér sovány-
sága mögött nagy feladatok tornyo-
sulnak s a felelősség közszelleme 
erősödik.” (Venczel József.) 

Kényszeríteni tudja-e intézmé-
nyeink, szervezeteink vezetőit ez 
az egyre erőteljesebben megnyilat-
kozó közszellem az új helyzet ál-
tal követelt magatartásra? Gazda-
sági, közművelődési életünknek egy-
aránt nagy hiányai vannak, „Né-
hány egyedülálló kísérlettől elte-
kintve ma sem folyik kellő közös-
ségi tudattal intézményes tudomá-
nyos, művészi munka értékeink és 
érdekeink megvédésére.” (Mikó Im-
re.) A „műemlékgondozástól a nép-
rajzi kutatásig egész sor művelő-
déspolitikai kérdés vár megoldásra, 
de úgy látjuk, tapodtat sem ha-
ladnak ezek az ügyek. A transylván 
magyarság műveltségi színvonalá-
nak kétségtelen sűlyedése elé né-
zünk, ha tudománypolitikai kérdé-
seink valahogyan megoldást nem 
nyernek.” (Kéki Béla.) Ezekért az 
ügyekért, a transylván magyarság 
minden ügyéért „elsősorban a 30– 
40 közötti férfi korosztály felelős. 
Ebből következik, hogy mindent el 
kell követnie azért, hogy a ma-
gyar közösséget lelkileg a saját ké-
pére formálja és hogy felelős el-
gondolásait megvalósítsa az élet-
ben” (Tamási Áron). 

Szemben állanak-e ezek az el-
gondolások az idősebb nemzedék 
elgondolásaival? Lényegükben bi-
zonyára nem. „Ma a két nemze-
dék között egyetlen különbség van, 
amely azonban nem elválasztó, ha-
nem kiegyenlítő jellegű: az ifjúság 
gyermekkora óta kisebbségi sors-
ban élt, annak lehetőségeit tuda-

tosan érzi és ösztönösen használja ki 
anélkül, hogy összehasonlítások za-
varnák.” (Asztalos Sándor.) Az új 
nemzedék közszellemét a szolgálat 
és kötelesség határozzák meg s ha 
elégedetlen sokszor közéletünk üte-
mével és módszereivel, az éppen 
felelősségtudatából és szigorúbb er-
kölcsi felfogásából következik. Nap-
ról-napra látja, hogy a legnyo-
masztóbb idők sem tudnak testvé-
rekül egymáshoz melegíteni, a köz-
érdek leplébe bújt önzés, a meg-
győződéstelen harc, áldozatoktól 
való visszahúzódás, társadalmi osz-
tályok vállain felkapaszkodó tör-
tetés és az egymás elleni áskáló-
dás annyi példájával találkozik, 
hogy nem csoda, ha sokszor tele 
van elégedetlenséggel. Az igazi 
nagyságokat sem mindig a közélet 
nagyjaiban találta megismerni, ha-
nem a lelki értékeket hordozók kö-
zött, akik népnevelők, papok, or-
vosok, szövetkezeti vezetők, s akik 
nem másokat szerveznek meg, ha-
nem elsősorban saját magukat igye-
keznek alkalmassá formálni a ki-
sebbségi élet hordozására, s akik 
nem osztályhelyzetük, vagyoni ál-
lapotuk öntudatát, hanem a ma-
gyarság öntudatát hordozzák ma-
gukban. 

Az Ellenzék nyilatkozataiból 
minduntalan kicseng a fiatalság 
vágya a magyarság belső életének 
igazi összhangja után. „A kisebb-
ségi nemzettest is totális igények-
kel rendelkezik és mérhetetlen kár 
származik abból, hogy különböző 
élettevékenységeket végző intéz-
ményeink között a tervszerű, észre-
vétlen, de mégis nagyvonalú együtt -
munkálkodás hiányzik. Hiába vá-
runk eredményt addig, míg ezek 
meg nem valósulnak.” (Albrecht 
Dezső.) Az összhangos egészet al-
kotó nemzettársadalom lesz a cél, 
mert meghasonlott, belső ellenté-
tektől elgyengült magyarságra lassú 
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szétmorzsolódás vár. Ezért a fiatal-
ság elfogulatlan szemmel keresi az 
egységet gátló kérdéseket s min-
dent elkövet, hogy a belső ellen-
tétek, helyi és részletérdekek, sze-
mélyi viszályok a kisebbségi élet-
ből eltűnjenek. A harmonikus nem-
zettársadalom utáni vágy és a ki-

csinyes belső viszályoktól való ir-
tózás éppen olyan jellemző a nem-
zedék gondolkozására, mint az, 
hogy a kisebbségi kérdés megol-
dását nem kívülről, hanem az er-
kölcsileg és társadalmilag erős ma-
gyarság belső öntudatosodásától 
várja. VITA SÁNDOR 

KOVÁTS JÓZSEF 
1906–1937 

Az ember életét a hálás utókor 
néhány évszám, lexikális adat szűk 
keretébe préseli, de mit őriznek 
meg ezek egy gyötrelmes emberélet 
emlékeiből? Közös élmények raja 
fűzött Kováts Józsefhez s most ho-
gyan dadogjam el róla, hogy 1906 
május 16-án született Transylvania 
fővárosában, diákéveit is itt töltötte 
az 1925-ben tett érettségiig, azután 
a pécsi egyetemre iratkozott be s 
ott 1931-ben doktorátust szerzett 
olasz és magyar irodalomból; Rómá-
ban töltött egy esztendőt a Collegium 
Hungaricumban s hazatérve mint 
író és újságíró dolgozott 1937 de-
cember 23-án bekövetkezett halá-
láig. Némák ezek a számok, ride-
gen hallgatnak a Kováts József tu-
lajdonképpeni életéről, szenvedé-
seinek szakadatlan láncolatáról. 
Ötödik gimnazista korában ugyanis 
egy téli torokgyulladás után szívbu-
rokgyulladást kapott s azóta sűrűn 
válságosra forduló, elégtelen szív-
működése a testi kínok egész pok-
lát megjáratta vele. Visszapillantva 
életének utolsó állomásáról, min-
den szavát, cselekedetét, tréfáit és 
gonoszkodását ebből értjük meg: 
az állandó halálközelségből. Igaz, 
ha kissé messzebb került tőle a ha-
lál, akkor komázni kezdett vele 
s ilyenkor nem volt harsányabb 
kedvű barát Kováts Jóskánál, de 

az utóbbi években csaknem szün-
telen ágyhoz szegezve, megcsende-
sedett s ekkor váltak írásai is egyre 
szélesebben áradóvá és gazdagabbá. 

Hosszabb lélekzetű tanulmá-
nyai, kritikai írásai, a tág látókör, 
alapos műveltség és több nem-
zet kultúrájában elmélyedt szellem 
jegyeit viselik. Sajátságos volt nála, 
hogy legtöbbször túlzott bőkezű-
séggel osztogatta a dicséreteket, 
máskor meg az éles vágásokot, s 
csak elmúlásának megrendítő napja 
után értettük meg: ő, aki napon-
ként tusázott a halál gondolatával, 
lenézte az emberi és földi igazság 
kicsinyes méricskélését. Ez ugyan 
előidézhetett itt-ott aránytalansá-
gokat, de sok éleslátásra valló 
megállapításának, kritikai észrevé-
telének a hitelét meg nem in-
gatta, csak közvetlen, emberi, szub-
jektív hangsúlyt adott írásainak. 

Legigazabb l é n y e g e szerint 
amugyis szépíró, elbeszélő volt. 
Főerősségét épp abban látom, hogy 
pár mondatával hangulatot, külön 
légköri tudott teremteni s fogva 
tartott, míg meséjének utolsó szá-
lát is kibogozta. Akár gyermekkori 
emlékeiről beszélt, akár Jézus ha-
lálának fizikai kínszenvedéseit je-
lenítette meg az átélés megrázó 
erejével, mindig valami finom szö-
vésű érzelmesség fátylazta írásait. 
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Ettől kapták elbeszélései egyéni, 
megejtő szépségüket. Eltért kortár-
sainak kiábrándult, tárgyilagos 
hangjától; olyasféle vággyal be-
szélt az életről, mint aki már a 
túlsó parton jár. 

Elém rajzolódik a képe, beesett 
arca, keserű vonásai; hallom lágy, 
kissé nyujtott beszédét; eszembe 
jut csínytevő kedve, amelyet a 
végsőkig megőrzött s kaján örömmel 
élvezte, ha mindnyájunkat elkép-
peszthetett. Csak a szive ne vert 

volna egyre szabálytalanabbul! 
Nem tudta ellátni vérrel az egész 
testet, mindinkább nőtt, nagyob-
bodott, már a mellkasát feszítette... 

Balázs Ferenc kezdette el ezt a 
szomorú sort, Koós-Kovács István 
halála volt a folytatás s most már 
Kováts Józsefet is elsirattuk. Iróink, 
szellemi munkásaink legjavát veszí-
tettük el bennük s vajjon mikor 
elégeli meg csapásait a sujtó sors? 

KÉKI BÉLA 

TUDOMÁNYMÍVELÉSÜNK MULTJÁNAK IDÉZÉSE 

A kisebbségi ember sajátos lel-
kialkatainál fogva könnyen válik 
borúlátóvá, hiszen a kisebbségi élet 
állandó és következetes vesztesé-
gekkel jár együtt. Népközösségünk 
tárgyilagos figyelői már régen meg-
látták és megállapították, hogy 
egyrészt anyagi síkon feltartózha-
tatlan a proletárizálódás folyamata, 
másrészt a lét bizonytalansága a 
társadalmi lazulás jelenségeinek 
közvetlen okozójává lesz. Egy ideig 
még vigasztaltuk magunkat a „kul-
túrfölény” hiedelmével, de nemso-
kára e téren is szembetalálkoztunk 
az igazi valósággal, mely közmű-
veltségünk sajnálatos színvonalsű-
lyedését bizonyította. Mind anyagi, 
mind szellemi értelemben szűkül 
az a kör, mely magyarságunk élet-
lehetőségeit zárja magába. 

A borúlátónak azonban e vitat-
hatatlan jelenségek ellenére sincs 
igazaf mert a kör csak addig szű-
külhet, amíg a körbe zárt kisebb-
ségi népközösség belső ellenállása 
a nyomásnak enged. Ha ez az en-
gedékenység megszűnik, úgy az 
önvédelem cselekvő korszakába lé-
pünk: minden területen, a gazda-
sági és szellemi élet térségein egy-

aránt megindul az ellenállás ki-
építése, s ha nem is sikerül az 
elvesztett birtokokat, anyagi és 
szellemi kincseket visszaszerezni, 
bizonyára sikerül a további vesz-
teségeket megakadályozni. 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
háromnegyed százados tudományos 
működése 1859–1934 című legfris-
sebb kiadvány olyan mű, amely 
ennek az önvédelmi megerősödés-
nek vonalában jelentős szerepet 
tölthet be és tölt is be. Mint min-
den védekező cselekvésnek, úgy a 
mi önvédelmi munkánknak is szük-
sége van bíztatásokra. Amikor e 
nagy kiadványnak bevezetőjében 
arról olvasunk, hogy az EME ke-
retében eddig 2509 szakelőadás, 
573 népszerüsítő és 203 vándor-
gyűlési, tehát összesen 3285 elő-
adás hangzott e l ; a Természettu-
dományi Szakosztály kiadványai 
meghaladják a hétszáz ívet, s 
129 szerző 605 dolgozatát ölelik 
fel; az önálló műveken és külön-
lenyomatokon kívül, amelyek meg-
haladják a 600-at, csak a folyó-
iratok 180 kötetet tesznek ki és 
52.000 lapon és 500 táblamellék-
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leten több ezer önálló dolgozatot 
és közleményt tartalmaznak a tu-
domány valamennyi ágából, a tu-
lajdonos büszke öntudata ébred föl 
bennünk, s az értékvédelemre ka-
punk indítást. 

„Nincs szükségünk tudósokra és 
tudományra” – állítják e kiad-
vány megjelentetése alkalmával is 
azok, akik unottan nézik a tran-
sylvan tudományosság mai vergő-
dését és teljesen kizárták érdeklő-
désük köréből a tudós alkotások 
szerény, de nem jelentéktelen mű-
veit. Az így ítélkezők felejtik, 
hogy – Széchenyitől kölcsönzött 
fogalmakkal éljünk: – elképzel-
hetetlen a közértelmesség szélesbí-
tése és mélyítése a kiművelt em-
berfők számának gyarapítása, de 
főként minőségi színvonaluk tar-
tása, esetleg emelése nélkül. A 
tudományosság a mi körünkben 
erre a szerepre hivatott s erőfeszí-
téseket tenni, hogy múzeumok, la-
boratóriumok és más kutató-kisér-
letező berendezkedések elveszté-
se után, a magyar egyetemi képzés 
hiánya, a támogató tanulmányi se-
gélyek megcsappanása és a tudo-
mányos eredmények közlése elé 
tornyosuló anyagi gátak ellenére 
biztosíttassék Transylvaniában a 
magyar tudomány folytonossága s 
átadassanak az új nemzedékeknek 
a transylvan tudományosság építő 
erejű hagyományai. 

A nemzetélet megerősítésének 
idején csak a felületesek vitázhat-
nak a tudományosság szüksége fe-
lett, az aggódok csak arról folytat-
hatnak eszmecserét, hogy vajjon a 
transylvan magyar tudományos élet 
– túl a hagyományokhoz való 
görcsös ragaszkodás tényén – való-
ságos eredményeiben teljesíti-e a 
maga hivatott kötelességét. Ebből 
a szempontból a most megjelent 
nagyszerű kiadványt a háromne-
gyedszázad teljes számbavétele 
szempontjából kevésnek kell tar-
tanunk: mert még mindig hiányzik 
az eredmények megállapítása mel-
lett a ki nem használt lehetőségek 
és az elfelejtett feladatok kérdésé-
nek kifejtése. Hiszen a Múzeum-
Egyesület nemcsak tudománymívelő 
intézmény, hanem egyúttal tudo-
mánypolitikai szervezet is. S ezt 
soha egy pillanatra nem téveszt-
hetjük szemünk elől – annál is 
inkább, mert az eredményes tudo-
mánymívelést éppen a bölcsen és 
célszerűen irányított tudománypo-
litika teszi lehetővé. Az a nemze-
dék, amelyik megajándékozott a 
háromnegyedszázad történetével, 
kicsinyesnek és önzőnek mutatkoz-
nék, ha megelégszik az elődök s 
önmaga munkájának számbavéte-
lével s nem törekszik arra, hogy e 
munkának ne csak emléke marad-
jon fönn, de legyenek folytatói is. 

VENCZEL JÓZSEF 

A MÚZEUM-EGYESÜLET JOG- ÉS TÁRSADALOM-
TUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK ELŐADÁSAI 

Talán nem túlozunk, ha elöljáró-
ban mindjárt megállapítják, hogy 
a Múzeum-Egyesület legfiatalabb 
szakosztálya, a jog és társadalom-
tudományi szakosztály, alapítási 
éve, 1906 óta kevésszer tapintott 

annyira az időszerű feladatokra és 
sietett azokat ennyi készséggel elő-
tárni, mint az idén. A társadalom-
tudománynak a háború előtti kez-
detleges és fejletlen volta e tudo-
mány hazai művelésének még nyuj-
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tott megfelelő kereteket és felté-
teleket, s ezért érthető, ha kez-
detben a szakosztály tevékenysége 
inkább a jog és jogbölcselet irá-
nyában fejlődött. A világháború 
és az azt követő évtizedek gyors fej-
lődést eredményeztek a társadalom-
tudományok terén és létrehozták azt 
a társadalomkutatást, amely – mi-
után e tudományban sajátosan pá-
rosul az elmélet a gyakorlattal – 
rádöbbentette a vele foglalkozó-
kat a különleges transylvan problé-
mákra, mondhatnók mindennapi fel-
adatokra is, melyeknek előtárása 
és tudományos megoldása hova-
tovább elodázhatatlanná vált. 

A társadalomtudomány, mely a 
világ legkülönbözőbb felfogású és 
berendezkedésű államaiban egyfor-
mán került a tudományos érdeklő-
dés előterébe, természetes módon 
a fiatalabbak pártfogását élvezi, s az 
újabb nemzedék tagjai foglalkoz-
nak vele különös előszeretettel. A 
viszonylag fiatal tudomány első-
sorban a fiatalságot hódította meg, 
s különösen két főszempontból üd-
vözöljük és értékeljük nagyra a 
Múzeum-Egyesület jog- és társa-
dalomtudományi szakosztályának 
ezévi előadássorozatát. Elsősorban, 
mert a legidőszerűbb tudomány 
előtérbekerülésével – reméljük – 
módot talál a nagymultú egyesület 
arra, hogy erejének legjavát a sa-
játosan transylvan problémák fel-
tárására és megvilágítására fordítsa, 
amit különös hangsúlyozás nélkül 
is bizonyára mindnyájan életszük-
ségletnek tartunk, másodsorban pe-
dig azért kelt különös örömet ben-
nünk ez a kiváló előadássorozat, 
mert munkájába sikerült ilymódon 
bekapcsolnia a fiatal, az úgyneve-
zett második nemzedéket, amely 
éppen eléggé megérett már arra, 
hogy komolyságával, felkészültsé-
gével és a transylvan problémák 
súlyának teljes tudatában álljon 

sorompóba a hazai tudomány és 
gyakorlati élet szolgálatában. 

Kisebbségi sorsunk érzékenyebbé 
tette egyéni és közösségi életünket, 
több támadási felületet nyitott meg, 
s ezzel sorsszerűen kényszerített 
az időszerű közösségi és népi kér-
désekkel foglalkoznunk. A társa-
dalomtudománynak az a minden 
más tudománytól elütő vonása, hogy 
problémáit kivétel nélkül és már 
kiindulópontjában közösségi szem-
mel nézi, idők multán alkalmassá 
tehet bennünket arra, hogy tran-
sylvan kisebbségi életünk sokszem-
pontú vizsgálata az időszerű kér-
dések rendjén a tudomány gór-
csöve alatt nézessék és oldassék 
meg. 

A jog- és társadalomtudományi 
szakosztály ezévi előadássorozata 
e nagy és távolabbi célhoz vezető 
bíztató bevezetés és előmunkálat-
kép tekinthető. Ez öt előadás so-
rán betekinthettünk a társadalom-
kutatás száz éves történetébe (Ven-
czel József), megismerhettük az an-
gol és amerikai társadalomkutatást 
(br. Díószeghy Erzsébet), mely e 
tudománynak talán a legnagyobb 
szolgálatot tette, bepillanthattunk 
az egészen újkeletű és máris nagy 
eredményekre visszatekintő román 
társadalomkutatási munkába, amely 
egészben Gusti professzor iskolájá-
nak alkotása (Bakk Péter) és meg-
ismerkedhettünk a magyar társa-
dalomkutatás problémáival, mely 
Széchenyi társadalomelméletéből in-
dul ki. (Vita Sándor) Az erdélyi 
magyar társadalomkutató munká-
ról szóló előadás (dr. Szabó T. At-
tila) a szakosztályon kívüleső okok-
ból nem adathatott a meghirdetett 
időben elő, s azt a Hitel jelen szá-
ma vezetőhelyen közli. Az elő-
adássorozat kezdeti általános és 
tájékoztató, mintegy távlatot nyitó 
jellege után ez utóbbi mutatja a 
fejlődésnek azt a máris befutott 
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pályáját, amely, mint azt már fen-
tebb is említettük, szükségképen 
saját transylvan problémáink felé 
tereli a társadalomkutatást tudo-
mányos és gyakorlati szempontból 
egyaránt. 

Hisszük, hogy a Múzeum-Egye-
sületnek ez az előadássorozata ér-

tékes kiindulópontul és alapul szol-
gál majd annak a transylvan 
magyarság-tudománynak, melynek 
elindítása érdekében régi és nagy-
multu művelődési egyesületeink ed-
dig oly keveset tettek. 

SZABÓ ISTVÁN 

A TÁRSADALOMKUTATÁS VITATÁSA 

A társadalomkutatás az utóbbi 
időben sokat vitatott magyar kér-
déssé lett. A háború utáni új ma-
gyar nemzedék eszmei csatározása 
és a romantikus faluportyákról ha-
zatértek adatközlése kezdi építeni 
azt az utat, amely végül is hallat-
lan könyvsikerekhez és hirhedt irói 
perekhez vezetett. Ez az út, amely-
nek építésére egy évtized óta oly 
sokan vállalkoztak, arra lett volna 
hivatott, hogy lehetővé tegye a 
magyar társadalom megközelítését 
s közvetlen megismerését; a cél, 
mely építőit fűtötte, kevés szóba 
sűríthető: a magyar társadalom 
előtt legyen kérdésessé a magyar 
társadalom. Fonák helyzetbe ke-
rültek azonban a „magyar önisme-
ret” fanatikusai s mikor már-már 
hihető volt a kitűzött cél elérése 
s az egymás után több kiadásban 
megjelenő könyvekhez kapcsolódó 
nagy társadalmi rokonszenv a köz-
szellem változásáról látszott tanus-
kodni, íme: nem a cél, a tanulmá-
nyozott társadalom lett kérdésessé, 
róla elterelődött a figyelem, hanem 
a tanulmányozás mikéntje, módszere, 
vagyis az eszköz fölött indult meg a 
vitatkozás. Nem ismerünk egyetlen 
oly jelentős írást sem, amelyik ér-
demében vita tárgyává tette volna 
Illyés Gyula, Szabó Zoltán, Féja 
Géza, Kovács Imre, Erdei Ferenc 
és a többiek ténybeli megállapítá-

sait, de annál nagyobb port vertek 
fel azok a megnyilatkozások, ame-
lyek a Puszták népe, A tardi hely-
zet, a Viharsarok, a Néma forra-
dalom, a Futóhomok és más ha-
sonló művek hasznosságáról vagy 
haszontalanságáról, íróik módsze-
rének helyességéről vagy helyte-
lenségéről szóltak. A művek tárgyi-
lagos adathalmaza, a helyzetfeltá-
rás megdöbbentő képei háttérbe 
szorultak, s a személyes vonatko-
zások fejtegetése nyomult előtérbe. 
Ezek a személyes vonatkozások 
nem jelentéktelenek, hiszen a lel-
kesültség vagy az indulat, mely a 
kutatót munkára ösztönzi, a szem-
pontok, amelyek munka közben 
irányítják, a rendszer, melyet a 
feldolgozásnál zsinórmértékké tesz, 
erősen befolyásolják a mű lénye-
gét, de mégis csak járulékos té-
nyezők. A lényeg az a társadalom-
kép, amely adatok és megfigyelé-
sek alapján a műben elénk tá-
rul. Mindenesetre vitatkozni lehet 
mind a társadalomkutatóval, ki rit-
kán annyira fegyelmezett, hogy vé-
leményt ne mondjon a tanulmányo-
zott társadalomról vagy e társada-
lom érdekében, mind a művel, 
mely elénk tárja ezt a társadal-
mat. Időszerű szóval élvén: perbe 
lehet fogni egyfelől az írót, más-
felől a müvet. A magyar társada-
lomkutatás legújabb fejezetének 
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tragédiája, hogy csak az író került 
a biróság elé s a mű tárgyalását 
határnap megjelölése nélkül egy-
szerűen elnapolták. 

A társadalomkutatás magyar kér-
désének ez röviden a lényege. 

Hogy ezt a sajátságos jelenséget 
teljes mértékben megérthessük, te-
kintettel kell lennünk a magyar 
társadalomkutatás minden más ha-
sonló törekvéstől különböző jelle-
gére. A közbeszédben, amikor tár-
sadalomkutatásra kerül a szó, a 
gondolattársítás folytán csak néhá-
nyan gondolnak a társadalomkuta-
tásra, mint tudományos módszerre 
s azokra az eredményekre, melyek 
ehhez a tudományos tevékenység-
hez fűződnek, a nagyobb rész előtt 
az új nemzedék mozgalma jelenik 
meg, mely magyar viszonylatban 
bizony hivalkodó hangossággal je-
lentkezik immár több mint egy 
évtizede. Ez a mozgalom pedig – 
kereken kimondhatjuk – csak 
részben tudományos, inkább poli-
tikai mozgalom. Az „önismeret” 
nem önmagáért fontos, hanem 
azért, ami belőle következik: a ja-
vulás és a javítás szempontjából. 
A háború utáni új magyar nemze-
dék jobbjai Széchenyi tanításán 
nevelkedtek s nem tudnak meg-
barátkozni a mai magyar társada-
lom időszerűtlen struktúrájával. Ez 
a tény állandó nyugtalanságban és 
elégedetlenségben nyilatkozik meg 
s a társadalomkutatás kezükben 
nem más, mint a megváltoztatásra 
ítélt viszonyok feltárásának esz-
köze. A magyar társadalomkutató 
mozgalom – közelebbről meghatá-
rozva – etikai célzatu politikai moz-
galom. E fiatalok számára a nem-
zeti önismeret, a magyarságtudo-
mány a nemzeti lelkiismeretvizs-
gálatot jelenti, amelyet – hitük 
szerint s a valóságnak megfe-
lelően – ők mások helyett vé-
geznek, azok helyett, akik az 

időszerűtlen társadalmi berendez-
kedés haszonélvezői. Természe-
tes, hogy a ráolvasás kellemet-
lenül érinti mindazokat, akik ér-
dekeltek, olyannyira kellemetlenül, 
hogy az önismereti munka valós 
értékeit is figyelmen kívül hagy-
ják s a figyelmet okosnak tartják 
ügyesen a lényegtelenre, a köny-
nyen támadható politikai tartalom-
ra terelni. 

Így a magyar társadalomkutató 
mozgalom nehéz helyzetbe került. 
A „Magyarország felfedezése” és 
a „Szolgálat és Írás” c. könyvso-
rozat írói nyilván azt szerették 
volna, hogy műveik tartalma fölött 
élénk eszmecsere induljon, vitat-
kozás, mely a helyzet javítását 
kikényszerítő közszellem szülőjévé 
lehetett volna. A hatalomtól távol-
álló emberek írásairól van itt szó, 
akik a közszellemet akarták maguk 
számára segítségül meghódítani, de 
nem gondoltak arra, hogy a Hitel, 
Világ és Stádium Széchenyijének 
legfontosabb megállapításaira min-
den lelkiismeretfurdalás nélkül rá-
mondták a kortársak, hogy nem 
többek, mint szóvirágok. Úgy lát-
szik! az elmult évszázad nem sok 
változást hozott a frazeológiában, 
hacsak azt nem, hogy ma a „szó-
virágot” némelyek a paragrafusok 
nyelvén izgatásnak minősítik. 

Egyszóval: a magyar társada-
lomkutató mozgalom komoly vál-
ságba jutott s kérdésessé lett, hogy 
vajjon folytatható-e a munka a ki-
tűzött cél érdekében? Széchenyi an-
nak idején az alkotások hosszú so-
rán keresztül győzte meg az el-
lenkezőket; de mi történik a mai 
nemzetélet bírálójával, kinek ha-
sonló alkotásokra nincs alkalma s 
ereje sincsen. A félreállás követ-
kezik-e vagy van esetleg kivezető 
út? Meggyőződésünk, hogy a ma-
gyar társadalomkutató mozgalom 
válsága csak időleges, mert ha sza-
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kit eddigi magatartásával s to-
vábbra is nem áll közvetlenül a 
politikai cél szolgálatában, hanem 
mindenekelőtt tudományos elmélyü-
lésre törekszik; úgy a nemzetélet 
átépítésének hivatott munkájában 
szerepének végrehajtását megaka-
dályozni nem igen lehet. Eddig eb-
ből a szempontból nem sok tör-
tént. Míg a Gusti-féle mozgalom 
egy évtizede szakadatlanul csak 
arra törekszik, hogy a társadalmi 
valóság minél tárgyilagosabb meg-
értéséhez anyagot gyűjtsön, addig 
ez évtized alatt számos magyar 
társadalomkutató összefogás szét-
hullását figyelhettük, mert nem a 
tudomány nyugodt alapjain állot-
tak, hanem a politikának belső erők 
szaggatta laza talajára léptek. A 
magyar nép életét tudományosan 
feltáró, elmélyült és teljesen tár-
gyilagos nemzedék bizonyára ha-
marább célba jut, mint a politikai 

társadalomkutatók, mert a tudo-
mánynak hitele van s valós tömeg-
hatást ér el, példa rá a Három 
Nemzedék. 

Sokan vagyunk, akik hiszünk ab-
ban, hogy a magyar társadalom-
kutatásnak fordulópontján állunk s 
nemsokáíg kell várnunk a hunga-
rológia időszerű alkotásaira. Oly 
művekre várunk, melyek meggyő-
ző erejüknél, tudományos hitelük-
nél, tekintélyüknél fogva lehetet-
lenné teszik az érdekeltek ügyes-
kedéseit, sőt ezek is magukévá te-
szik a mondottakat – önmagukat 
ítélvén el, s ekkor érkezünk el az 
elnapolt tárgyalás határnapjához és 
a mű vita tárgyává lesz és a mű-
vel együtt a magyar társadalom 
égető kérdései is. Ezt az elégtételt 
önmagunknak megszerezni – el 
nem mulaszthatják társadalomku-
tatóink. 

VENCZEL JÓZSEF 

VEGYES HÁZASSÁGOK TRANSYLVÁNIÁBAN 

Ez év elején dr. P. Râmneanțu 
tollából érdekes statisztikai füzet 
jelent meg. Szerző a 48 transzil-
vániai városban 1920–1937-ig kö-
tött vegyesházasságok adatait gyüj-
tötte össze és dolgozta fel. Adatai 
szerint a fenti időközben a tran-
szilvániai városokban 133.115 há-
zasság köttetett, melyből 45.454 
román férfiakra esett. Ez a 45.454 
román férfi az alábbi módon vá-
lasztotta ki házastársát : román nőt 
vett el 31.421 (59.1%), magyar nőt 
10.604 (23.3%), német nőt 2.622 
(5.8%), zsidó nőt 367 (0.8%), egyéb 
nemzetiségűt 440 (0.10%). Meg le-
het állapítani – írja Râmneanțu –, 
hogy egész számra kerekítve minden 
harmadik román férfi magyar nőt 
vesz feleségül. 

Foglalkozások szerint szerző az 
alábbi részletezést adja : román 
nemzetiségű állami hivatalnokok 
68.1%-a román nővel, 23.2%-a 
magyar nővel, 5.9%-a német nő-
vel, 1.3%-a zsidó nővel lépett há-
zasságra. Tisztek és altisztek kö-
zül román nőt vett el 75.8%, ma-
gyart 15.3%, németet 6.5%, zsidót 
1.1%. A magánhivatalnokok 60,1 
%-a a román nők közül, 27.6% a 
a magyar nők, 9.4%-a német nők, 
2.1%-a pedig a zsidó nők közül 
választott élettársat magának. Leg-
magasabb a vegyesházasságok szá-
ma az iparosok között, akik közül 
csak 59.1% kötött román nővel 
házasságot, míg magyar nővel 32.2 
%, német nővel 7.2%. 

Ezzel szembeállítva a más nem-
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zetíségű férfiak házasságának ada-
tait, kitűnik, hogy ezek sokkal 
kisebb mértékben kötnek vegyes-
házasságot. így a magyar nemze-
tiségű tisztek és altisztek közül 16 
vett el román nőt, 86 magyart, 
11 németet és 2 zsidót. A német 
tisztek és altisztek közül 20 vá-
lasztott magának élettársat a ro-
mán nők, 33 a magyar nők, 3 a 
zsidó nők közül, míg 154 német 
nőt vett feleségül. A magyar nem-
zetiségű állami hivatalnokok közül 
román nőt vett el 8.6%, ugyanez 
az arány a németeknél is, akik 
közül 9% kötött román nővel há-
zasságot, A magyar iparosok 10.4 
%-a, a német iparosok 7.1% vett 
el román nőt, míg ez utóbbiak 
20.5%-a a magyar nők közül vá-
lasztott élettársat magának. 

A nyugati határon fekvő váro-
sokban a magyar nőkkel kötött 
vegyesházasságok száma 26.6% és 
59.l% között ingadozik, a székely 
városokban felemelkedik 49.5%– 
66.7%-ig. 

Más államokban, – írja a szerző 
– a szabály az, hogy kisebbségi 
férfiak a többségiek közül választ-
ják nagyobb számban élettársukat, 
míg nálunk éppen fordítva van. 

A román sajtó érthetően sokat 
foglalkozott Râmneanțu füzetével, 
minden lap rámutatott a veszélyre, 
ami a vegyesházasságokból szár-
mazhatik és erélyes közbelépést 
sürgetett, – egészen a törvény 
általi eltiltás követeléséig – a ve-
gyes házasságok megszüntetésére. 
Felemlítették, hogy csak ezekben 
a városokban 14.033 idegen nő fér-
kőzött be a román nép testébe, 
megrontván ezzel a román vér 
tisztaságát. Átlagosan 3 leszárma-
zót számítva egy házasságból, kö-
rülbelül 42.000 olyan román fog 

e házasságokból születni, akik kö-
zönyösek, vagy ellenségesek lesz-
nek a román nép törekvéseivel 
szemben. Különösen lealacsonyító-
nak tartják a román lapok azt, 
hogy általában a román férfiak 
társadalmi állásuknál alacsonyabb 
rétegből származó magyar nőt vesz-
nek feleségül, rendszerint olyano-
kat, akik „a magyarok által vég-
zett kiválasztás után férjtelen ma-
radtak”. 

Ritkán történik, hogy egyetért-
hetünk a román sajtóval, jelen 
esetben azonban tökéletesen. Hátha 
a román sajtó eredményesebben 
fog harcolni a saját körében a 
vegyesházasságok ellen, amit mi 
nem végeztünk, holott legalább 
olyan érdekünk, lett volna. Tapasz-
talataink szerint ugyanis a vegyes 
házasságokból származó gyerme-
kek még türelmetlenebb soviniszták 
lesznek, akik már csak azért is, 
hogy a románság felé elfelejtessék 
származásuk gyengéjét, öntudato-
san, vagy öntudatlanul, de a leg-
túlzóbb nacionalizmus hirdetőivé 
válnak. Külön szerencse, hogy a 
vegyesházasságokból származó gye-
rekek száma feltűnően csekély. A 
gyermektelenség sok későbbi tra-
gédiától óvja meg a vegyesházas-
ságban élő magyar nőt, hiszen fel-
nőtt gyermekei legtöbbször ellen-
ségként kezelik anyjukat. 

A román lapok 10.604 magyar 
nőnek a román etnikumba való fel-
szívását tartják veszélyesnek, mi 
ugyanilyen veszélyesnek tartjuk a 
magunk szempontjából. A mi vé-
leményünk is a z : nincs szükség 
vegyesházasságra, maradjon meg 
mindenik a saját fajtájánál. A ja-
nicsárságból elég volt. 

A. D. 
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BETHLEN JÁNOS 

Az újságok beszámoltak arról, 
hogy a pesti öreg vízivárosi teme-
tőben kihantolták és díszsírhelyen 
helyezték el Bethlen János hamvait. 

Bethlen János 1830–1848-ig a 
transzilvániai liberális ellenzék ve-
zére volt, Wesselényi Miklós és 
Kemény Dénes ragyogó szónoki 
képessége, szárnyaló hevülete mel-
lett ő képviselte a józan, céltuda-
tos, szívósan fokról-fokra haladó 
transylván politikát. Kiváló diplo-
máciai készséggel rendelkezett. Az 
ellenzék elnyomására kiküldött 
kormánybiztost, br. Wlassichot any-
nyira befolyása alá kerítette, hogy 
végül a kormánybiztos tett ajánla-
tot az ellenzéknek, amely az or-
szággyűlés összehívásának teljesíté-
sét kívánta. A megtévedt kormány-
biztost ugyan visszahívták, de a 
helyébe küldött Estei Ferdinánd 
herceg erőszakos módszere csak-

úgy megbukott Bethlen János szí-
vósságán, aki ügyes és zseniális 
fogással elütötte a herceget a fő-
kormányzói széktől. Panaszolta is 
Ferdinánd: inkább két Wesselényi, 
mint egy Bethlen. 

Említést róla mégsem ezek miatt 
teszünk. Bethlen János igazi nagy-
ságát egy kép érzékelteti. Kemény 
Zsigmond írja róla, hogy 1848-ban, 
a forradalom kitörése előtt a ta-
nácstalan közéleti férfiak, ellenzé-
kiek és kormánypártiak Transyl-
vánia minden részéből hozzá futot-
tak, az ő háza volt a központ, 
ahol pártállástól, elvi ellentétektől 
függetlenül találkoztak és tanács-
koztak s jutottak egységes állás-
foglalásra. Bethlen János nagysága 
volt-e nagyobb, vagy a koré, amely-
ben élt, nem tudjuk, de sóvárogjuk 
az embert és a kort, amikor ez 
megtörténhetett. 

A NÉMA BÁL 

Nem valami új regénynek a cí-
me, hanem egy újszerű, meleg gon-
dolat megvalósított terve. Farsang 
kellős közepén egyik legnagyobb 
városunkban rendezték ezt a néma 
bált. Kültelki templom befejezésé-
hez szükség volt pénzre, hogyan 
lehetne előteremteni, gondolkoztak 
a sorsáért aggódok. Ha valódi bált 
rendeznek, úgy a hasznot felemész-
tik a költségek, de meg aztán va-
lahogy nincs is rendjénf hogy az 
Isten házát a testi örömök adójá-
ból emeljék. Rendezzünk néma 
bált, vetődött fel a gondolat. Kell, 
hogy annyira érett legyen társadal-
munk, hogy megérezze a gondolat 
szépségét és nemességét s az ál-
dozathozatalnak kell, hogy éljen 
akkora mértéke bennünk, hogy le 
tudjunk mondani egy bál vigassá-

gáról azért, hogy a szórakozásra 
elköltendő pénzből hitünknek új 
hajléka épüljön, – így érveltek 
azok, akikben megvolt a nemes 
érzelmek bátorsága. 

Hogyan sikerült a néma bál, nem 
tudjuk. Ide kívánkozott azonban 
az ötlete, mint Transylvania me-
tamorphosisának nemes és finom 
jelképe. Dicséret a rendezőknek, 
akik hinni tudtak abban, hogy ne-
héz időkben nemesebben és tisz-
tábban szárnyal a lélek. Hová sű-
lyednénk, ha nem volnának ilyen 
embereink, akik a hitükkel élesz-
tenek: különbbé kell válnotok. 

Akit érdekel a néma bál városa, 
lapozza fel a történelmet, meg-
találhatja: ott kötötte meg Károlyi 
Sándor kurucgenerálís 1711-ben a 
békét. 
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ÖZV. ADY LŐRINCNÉ VÉGRENDELETE 

Ady Endre édesanyja az 
alábbi végrendeletet hagyta hát-
ra. Közöljük, nemcsak, min t a 
nagy magyar költő édesanyjá-
nak megható és emberi meg-
nyilvánulását, hanem mint a fe-
lelősségérzetnek, a magánvagyon 
fölött álló erkölcsi kötelezett-
ségnek, a közvagyon igazi érté-
kelésének felemelő és nemes 
jelét . Talán okulnak belőle azok, 
akik bir tokukban levő tör té-
nelmi emlékeinket holt kövek-
nek t a r t j ák és az enyészetnek 
hagyják vagy lebontat ják. 

„Özv. Ady Lőrincné, sz. Pásztor 
Mária, érmindszenti lakósnő – éle-
tem elháríthatatlan végére gondo-
lással – egy hosszú életen át a 
Gondviseléstől nyert segítségekért 
ki nem fogyó hálával, halálom ese-
tére a következő írásbeli végren-
deletet teszem: 

Hálával gondolok mindenek fö-
lött a Gondviselésre, amelyik éle-
tem folyamán gyermekeimben ne-
kem annyi igaz boldogságot nyuj-
tott és szeretetükben annyi érték-
kel ajándékozott meg. Hálával 
gondolok az azóta szertefoszlott 
boldogságra, amit önfeledt gyer-
mekkoruk, rajongó ifjúságuk és al-
kotó férfikoruk annyi kicsiny és 
nagy dologban s annyiszor nyuj-
tott felém – és hálával még a tö-
visekre is, amikkel az élet ezeket 
az örömöket olyan hamar megso-
kalta, megsebezte, boldogságom fá-
ját oly hamar megszedte s hálával 
még az omló könnyeimre is, amik-
kel a keserű megpróbáltatásokat 
kellett kísérnem. 

Most mégis, amikor itt számot 
vetek a mult kevés örömével és 
sok fájdalmával, annyi megpróbál-
tatásával, lelkem előtt egyre job-
ban kiformálódó kötelességgé vá-
lik, hogy életem fogytán a megma-

radó vagyonkám a messze jövőben 
is elmulhatatlanul néhai szeretett 
gyermekem, Ady Endre emlékét 
szolgálja és hogy az egymást váltó 
nemzedékek kezén ez a kis va-
gyon is a maga minden jelentősé-
gével szolgálja, képviselje és a 
maga kis erejével is árassza azt a 
szeretetet, örök ragaszkodást, fö-
lötte virrasztó hálát, amivel Ady 
Endre, néhai szeretett gyermekem 
az ő ősi iskolája, a ref. Wesselényi 
kollégium iránt mindenkor visel-
kedett. 

Lelkemnek ezt a vágyát kívá-
nom rendelkezésszerűen megvaló-
sítani tehát azzal, hogy halálom 
esetére a tulajdonomat képező 
M. községben fekvő ú. n. Pe-
ley-féle telken épült, Ady-em-
léktáblával megjelölt házingatla-
nomat, a hozzátartozó belsőségte-
rülettel együtt, – mint Ady 
Endre néhai szeretett fiam em-
lékét szolgáló alapítványt – a 
Wesselényi kollégiumra hagyomá-
nyozom, azzal a kikötéssel, hogy 
ennek az ingatlannak a fenntartási 
költségein kívül előálló mindenkori 
jövedelme a kollégium szegény ta-
nulóinak segélyezésére szolgáljon 
és, hogy annak úgy a kezelése, 
mint hasznosítása, valamint az 
abból eredő segélyezés kérdései 
fölött mindenkor a ref. kollé-
gium elöljárósága határozzon. Ha 
pedig – amitől a teremtő Isten 
óvjon – e kollégium fennállása, 
intézményének áldásos működése 
a jövőben bármikor s bárminő in-
dokokból megszűnnék, e hagyomá-
nyom egész állaga fölött – ugyan-
azon cél meghatározásával – a 
rendelkezési jog illesse a transyl-
vániai ref. egyházkerületet, amely 
ezt a jogát fölötte az Igazgatóta-
nács útján gyakorolhassa. 

95 



96 Metamorphosis Transylvaniae 

E végakaratomat legfőképpen su-
galmazó lelki indokom az, hogy e 
családi házam a messze jövőben 
se kerüljön soha olyan rendelke-
zés alá, ami szeretett néhai fiam, 
Ady Endre emlékének kegyeletes 
szolgálatával bárminő ellentétbe 
kerülne. Ez az alapítványom ma-
radjon örökké ebben az állagban. 
Hasznából időnként renováltassák, 
de maradjon el nem idegeníthető, 
meg nem terhelhető tulajdona a 
hagyományos ref. Wesselényi kol-
légiumnak. 

Éppúgy néhai szeretett gyerme-
kem, Ady Endre emlékének és 
emléke iránt való kegyeletnek bo-
csátom át az M-i lakóházamban 
levő úgynevezett „Ady Endre 
szobának” összes tulajdonomat ké-
pező ingóit, könyveit és a reávo-
natkozó iratokat, amelyeket halá-
lom esetére nyomban és minden 
megterhelés nélkül, e cél szolgála-
tára, szintén a ref. Wesselényi kol-
légiumnak hagyományozok és azo-
kat az intézetnek átadni rendelem. 

Kifejezem itt is azt a kívánsá-
gomat, hogy néhai szeretett gyer-
mekem, Ady Endre szülőházát, – 
amely előtt szobra is áll – és 
amelyet időközben irányomban tel-
jesített hűséges szolgálataiért Ko-
vács Katalin M.-i lakosnak adtam 
át, a ref. Wesselényi kollégium 
elöljárósága igyekezzék a tulajdo-
nostól illő forgalmi árban megsze-
rezni és azt a fentebbi alapítványi 
vagyonhoz csatolni. Viszont Ko-
vács Katalint a hozzám és irá-

nyomban a multban tanusított 
hűségre emlékeztetéssel, erkölcsi-
leg kötelezem és kérem is arra, 
hogy ennek a szándékomnak a 
megvalósítását minden igyekezeté-
ből elősegítse és szolgálja. 

A fentebbi s a ref. Wesselényi 
kollégium javára és az ingatlan 
vagyonra vonatkozólag tett végren-
deleti intézkedésemet viszont azzal 
a korlátozással teszem, hogy azon 
ingatlan minden jövedelme, a fenn-
tartási költségek levonásával mind-
addig, míg szeretett gyermekem, 
Ady Lajos és felesége, Kaizler 
Anna életben vannak, a hagyomá-
nyos kollégium részéről az ő ja-
vukra engedtessék át. 

Minden egyéb bárhol található 
összes bárminő vagyonrészeim, in-
góim, követeléseim és jogosultsá-
gokból eredő értékeim általános 
örököséül szeretett fiamat, Ady 
Lajos ny. tankerületi főigazgatót, 
budapesti lakost rendelem és ve-
lem örökké együttérző, ragaszkodó, 
szerető szívét kérem meg arra, 
hogy segítsen e végakaratom meg-
valósításában. 

Végrendeletem végrehajtójául dr. 
Gazda Endre ügyvéd urat kérem 
föl s e végrendeletemet is az ő 
őrizetében hagyom. 

Legyen Istennek áldása szeret-
teimen és végrendeleti elhatározá-
somon. 

Zălau, 1937 szeptember hó 9-én. 

Özv. Ady Lőrincné sk.” 


