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POLITIKAI MEGGONDOLTSÁG 

Szegény, gyámoltalan kis-nemzeteknek nagyon 
is ha j lamuk van szerepléseiket túlbecsülni. Hiszen 
a végét kell nézni mindennek! Rodostóra gondolok 
és T u r i n r a . . . S mégis, akárhogy is, az az egy 
bizonyos, hogy a magyar nemzet ma is él, s rég 
elpusztult volna, ha politikai meggondoltsága fenn 
nem t a r t j a . Sajá tságos módon, harcos és tüzes 
nemzet létére országa megmaradásá t mindig in-
kább evvel biztosította és vitte tovább, mint kény-
szerült vagy virtusos harcitetteivel. Jellemző, hogy 
európai helyzetét és lehetőségét igazában azzal 
alapozta meg, hogy lemondott a harcról. A f ia ta l 
ragadozómadár megtépázva, de ép karmokkal, fész-
kébe vonult, nem zsákmányolt többé, sőt fészkébe 
bocsátott idegen szárnyasokat. S azontúl is egész 
élete a józan megalkuvások sorozata, a lehetőségek-
kel való folytonos számolás. Először csak az ide-
gennel és az idegenséggel alkudott meg, de azután 
megalkudott az ellenséggel is. Sokáig csakugyan 
egyiket a másik ellen já tszot ta ki. Majd megalku-
dott a hatalmasabb államtárssal, t isztán mérlegelve 
a körülményeket s legyőzve lázongó érzelmeit. 
Végre a világháború után, a t iszta lá tásnak és ke-
serű önuralomnak ismét kemény próbá já t kellett 
adnia. 

Némi pótlásra szorul há t az a sommás meg-
állapítás, hogy „a magyar harcos nemzet”. Bizony-
nyal többet mond, ebben a vonatkozásban is, aki 
azt mondja, hogy ,,a magyar politikus nemzet”. De 
nem úgy értve, mintha politikailag cselekvő volna. 
Hisz legnagyobb politikai teljesítményei nem is 
cselekedetek! Legnagyobb cselekedete akárhányszor 
a cselekvéstől való tar tózkodás! Nem cselekvő, ha-
nem szemlélődő, aki nyugodtan néz körül, és min-
díg jól tudja , mikor nem szabad és mikor nem érde-
mes cselekedni. Már helyzete is erre u ta l ja . Csele-
kedettel többnyire csak ronthat . Egyetlen önvédel-
me az óvatosság. Így lomhának látszik, egykedvű-
nek: valóban esze ágában sincs tülekedni. Ha van 
keleties vonás a magyarban, ez a lusta, szemlélődő 
természet az! 

Babits Mihály: A magyar jellemről 
(Mi a magyar? 6 3 – 6 4 . l.) 
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1943. NOVEMBER 

A ROMÁN LELKISÉG ALAKULÁSA 
A BÉCSI DÖNTÉS ÓTA 

A ROMÁNSÁG mindössze hetven év óta él korszerű állami életet. 
Az idegen uralmak a la t t évszázadokon át az egyház jelentette (meg-
lehetősen t ág értelemben persze) egyetlen közösségi szervezetét. A 
vallást a román nép ma is „törvény”-nek (lege) nevezi. A magyar 
azt mondja, hogy a „királytól az utolsó polgárig”, míg a román 
közmondás „a püspöktől a bocskorig” teszi kötelezővé egy s más 
szabály betar tását . Ebből az ősi, mondhatni teokrat ikus rendből 
szinte átmenet nélkül ugrot t át a románság a liberális demokrá-
ciára, kihagyva azokat a fejlődési fokozatokat, amelyek nyugaton 
szellemileg és társadalmilag előkészítették a népeket a f rancia for-
radalom eszményeinek befogadására. A negyvennyolcas idők ha-
vaselvei forradalmárainak élcsapata rak ta le a dunai fejedelemség, 
majd a román királyság alapját , s munká juka t azok a politikusok 
folytat ták, akik a századelő f rancia szociálizmusának egyházellenes 
légkörében végezték főiskolai tanulmányaikat . Ami nyugaton hosz-
szú fejlődés, gyakran a történeti erők véres összecsapásának ered-
ménye volt, lett légyen életforma, jogszabály vagy intézmény, má-
ról-holnapra polgárjogot nyer t itt . Így másolták le a belga alkot-
mányt s u tána reformtörvények százait a román társadalom tény-
leges szükségletei és erőviszonyai figyelembevétele nélkül. Termé-
szetesen más európai behatások is érvényesültek. És a zsenge ro-
mán államiság mégcsak hozzá sem lá tha to t t megemésztésükhöz, az 
első világháború után már is ú jabb sodra kapta el a nyugateurópai 
politikai zajlásnak. 

Így tágult a szakadék az ősi létformákhoz ragaszkodó egyház 
s a maga külön ú t j a i t járó állam között, amellyel az ortodoxia nem 
tudot t és nem is akar t lépést tar tani . Merev dogmáit, hatalmi igé-
nyeit és ha j tha ta t lan kritika-ellenességét semmiképpen sem tudta 
összeegyeztetni az állam liberális eszményeivel és bíráló szellemé-
vel. Kezdeti tartózkodása gyanakvássá és ellenségeskedéssé vált 
később. Ez a kétirányú folyamat természetszerűen lelki meghason-
lást eredményezett: megbomlott a százados egyensúly s azt nem 
ál l í that ták helyre sem a parlamentbe bevonult papok, sem azok a 
politikusok, akik úgy igyekeztek szintézist teremteni, hogy szo-
báikat aranyozott bizánci képekkel aggat ták tele, miközben kor-
mányzási cselekedeteikkel buzgón utánozták az egyházellenes f r an -
ciákat. A következmények rövidesen az irodalomban és művészet-
ben is mutatkozni kezdtek. Szélsőséges irányok ha j to t t ak ki a törzs-
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ből, amelyet a román irodalmat és művészetet az előidőktől kezdve 
tápláló és sugalmazó ortodoxia jelentett. Míg azonban Kis-Ro-
mánia idején az ortodoxia kényszerű belenyugvással viselte el ha-
talmának megtépázását, Nagy-Románia megalakulása u tán fel-
hagyott passzív magatar tásával , mer t hata lmas segítséget kapott 
Erdélyből, ahol az ortodox egyház még az ókirályságinál is tömö-
rebb és szervezettebb lelki és politikai erőt képviselt. A reakció első 
jele a „Gândirea” című folyóirat megindítása volt. A hagyomá-
nyok fel támasztásának, az ősi erkölcsi- és szépségeszmények ápolá-
sának jelszavával indult a folyóirat, amely körül kiváló tollak sora-
koztak fel. Szellemi fölényével hamarosan az irodalmi és művészeti 
i rányí tás élvonalába rugta tot t . Ha tásá t tekintve, egyetlen újabb 
román szellemi tömörülés vagy irányzat sem mérhető hozzá. A bu-
dapesti „Nyugat”-ra kell utalnunk, hogy jelentőségéről fogalmat al-
kothassunk. A folyamat persze, amit elindított, a „Nyugat”-hoz 
viszonyítva, teljességgel ellentétes irányú volt. Legelső tábora az 
ortodox papságból és az ortodox egyházhoz tartozó értelmiségből 
kerül t ki és a „gândirizmus” lassan behatolt az egyetemi i f júság 
közé is és kialakítot ta azt a szellemiséget, mely út törője és tá-
masza lett aztán a Vasgárda mozgalmának. 

Legtöbben azt hiszik, hogy a román belpolitika termékeként 
lépett a színre a később oly ret tentő tévelygésekbe bonyolódott Vas-
gárda, holott ez a mozgalom elsősorban szellemi, sőt vallásos ter-
mészetű volt. Mását – belső tartalmáról beszélünk és nem idegen 
mintákat is utánzó külsőségeiről – hiába keresnők korunk politikai 
mozgalmai között. Vezetői mintegy a középkorból lépnek elénk, lá-
tomásaik vannak, szentképek szólnak hozzájuk, ti tokzatos jeladá-
sokra figyelnek, kolostorokba elvonulva keresik lelki tisztulásukat, 
beteg ra jongás tölti el őket a halál i ránt és a legszörnyübb bűnöket 
követik el vagy sugalmazzák szentnek hi t t céljaik elérése érdeké-
ben. Messzi századok misztikuma, révülete, szenvedélye és rajon-
gása vetette ki magából ezt az áramlatot , amelynek Zelea-Codreanu 
szervező tehetsége adot t formát . Általa a román ortodoxia politikai 
síkon fo ly ta t ta azt, amit a „Gândirea”-val elkezdett: a harcot a 
„hagyományoktól elszakadt”, laikus állam és ennek szellemisége 
ellen a régi poziciók visszaszerzéséért. Nem véletlen, hogy Nichifor 
Crainic, a „Gândirea” főszerkesztője irányításával indul a Vasgár-
dát támogató első napilap. Köztudomású különben az a szerep, amit 
az ortodox papság játszot t a Mihály arkangyal védnöksége alá he-
lyezett mozgalomban. 

A nemzetközi politikai élet alakulása is az ortodoxia malmára 
h a j t j a a vizet. Egyre tömörebbé válik az arcvonal, mely rohamra 
indul a tápláló forrásai tól távolodó, talaj talan, különböző mimik-
rikkel védekező liberális-demokrata állam ellen. Kitűnik az igazság, 
hogy az úgynevezett kormányzópártok rezoluciók termékei és nem 
revolucióké. Most azonban már nem használnak a régi ügyeske-
dések: az ellenfelek tel jes győzelmet akarnak. Egyideig még kétes, 
ki ér hamarább célba a rendszer romjai fe le t t : II. Károly vagy 
Zelea-Codreanu? II. Károly d ik ta turá ja dönti el a versenyfutást s 
a sors iróniája, hogy a román demokráciával és parlamentárizmus-

Erdélyi Magyar Adatbank



A román lelkiség alakulása a bécsi döntés óta 651 

sal együtt pusztul Zelea-Codreanu is. Aztán jönnek az 1940-es ese-
mények és most a poraiból feléledett Vasgárda söpri el II. Károly 
diktaturáját . Egyre r i tkulnak az ortodoxia ú t j ában álló akadályok. 
Az egyetlen válságos pillanat akkor következik el, amikor a Gárda 
Zelea-Codreanu szent téavatását követeli és a pá t r iá rka a kérést 
kereken elutasí t ja. Négy hónapon keresztül néz a Gárda fa rkas -
szemet a főpapi karral . Az alsópapság ugyan híven k i ta r t még a 
Gárda mellett, a magas klérus azonban t isztán lá t ja a helyzetet: 
tudja, hogy elkerülhetetlen az összeütközés Antonescuval. A mór 
tehát mehet; mennie kell, mer t nem engedelmes szolgája többé az 
ortodoxia akaratának, „tradicionalizmusa” egyre vörösebb színt 
kezd ölteni. Mellesleg pedig Antonescu mellett áll a hadsereg s nem 
kétséges, ki fog felülmaradni az összecsapásban. Mindennél fonto-
sabb a visszaszerzett poziciók megtartása. A reverenda fölé vett 
zöld ing kellemetlenül akadályozza a szabad mozgást. 

LELKI EGYENSÚLYTALANSÁG 

KÜLSŐ ÉS BELSŐ, politikai és gazdasági érvek egész seregét 
lehetne felhozni e gyorsütemű változások közvetlen indító okainak 
megvilágítására. Az igazi, végső ok azonban mélyebben van: a ro-
mán lélek egyensúlytalanságában, mely hol a nemzedéki ellentétek, 
hol a nacionalista tobzódás, hol a multban való elmerülés, hol az 
újszerűség lázas keresése, hol a mértéktelen önbizalom, hol a tehe-
tetlen összeroppanás fo rmájá t ölti. A szellemi életben pedig hű tük-
rét leljük ezeknek az idegen szemlélő számára bizonyára érthetet-
lenül váltakozó metamorfózisoknak. Mert az a román szellemiség, 
amely a húszas évek elején még a f rancia forradalom nagy eszmé-
nyeitől megbűvölve bontogatja szárnyát és fuvolázó humanizmus-
sal veszi védelmébe az ország kisebbségeit a politika túlkapásaival 
szemben, tíz évvel később már elől j á r a nacionalista izgatásban, s 
történelmi jóvátételt, f a j i elsőbbséget, gazdasági imperializmust és 
társadalmi elkülönülést hirdet. Lehetetlen fel nem fedezni az orto-
doxia jellegzetes hangjai t e harsány kórusban. A román óhitű egy-
ház hiánytalanul érvényesíteni kívánja a maga történeti tapaszta-
latai t és ezek a tapasztalatok azt mondják, hogy a nemzet meg-
váltása, ereje és boldogulása az ősi hi t sáncai közötti légmentes el-
zárkózásban van. Valóban, viszontagságos századok folyamán ez 
az elkülönülés adta az ortodoxia és egyben a román nép erejét . 
Török, német és magyar uralom a la t t a bizánci egyház éles elha-
tárol tsága, minden életmegnyilvánulásra ki ter jedő merev törvényei 
t a r t o t t ák egy akolban a politikailag szervezetlen románságot. Ön-
célú, zá r t nemzeti egyházzá lett így. Még csak nyomot sem hagyot t 
r a j t a a katolicizmusnak és protestantizmusnak a szociális fejlő-
déssel lépést tartó, s a ha tárok feletti testvériséget hirdető univer-
zálizmusa. Önmagába zárkózva alkotta meg sa já tos világképét, alig 
ügyelvén a külső világra, amelyből egyedül a t a r t a lmát vesztett 
orosz és a metafizikává légiesedett görög ortodoxia behatásai t en-
gedte magához. Történeti emlékezete Ripp van Winkle-ként ébredt 
meg és vált irányító tényezővé abban a román államban, amely-
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ben immár katonaság, csendőrség és rendőrség és tisztviselők tíz-
ezrei őrködtek a nemzeti érdekeken, s amely ünnepélyes kötele-
zettségét vállalta annak, hogy a haladás, a kiegyenlítődés, a népi 
összhang előharcosa lészen i t t , őre a szabadságeszményeknek, s 
mértéktudó t a g j a a demokrat ikus hata lmak nagy családjának. 

Ma, ha visszapillantunk a modern Románia életének váltakozó 
szakaszaira, bizony nem t u d j u k : lehet-e váddal illetni a románságot 
a lépten-nyomon szembetűnő következetlenségekért. (A világháború 
előtt például megtörtént , hogy zsinagógákat romboltak le és az 
erdélyi fa j tes tvérek „elnyomása” ellen tüntet tek csaknem egyazon 
időben.) Sem egyén, sem állam nem adhat mást , csak ami lényege. 
E g y nép, mely a multból kormányzási gyakorlat és szervező haj-
lamok helyett államellenes, érzéseket örökölt, s politikai és lelki he-
lyét meg nem lelve, hánykolódik kelet és nyugat , mult és jelen, 
durva önzés és gá t ta lan nagylelkűség közt, végzetszerűen tehetetlen 
játékszerévé válik a fölötte átcsapó történelmi erőknek, ösztön-
életet él, h ivatása még nem tudatosodott benne, hiányzik önbí-
rá la ta s céljait a kevesebb ellenállás törvényének megfelelően vál-
tozta t ja . Elítélendő-e, ha általánosságban a román szellemiség is 
híven követte a végletekbe való á tha j lásnak említett fo lyamatai t? 
Nem egy neves költőt, írót, gondolkozót találunk, aki eszményeit és 
meggyőződését csaknem évenként változtatta. Világpolgárokból 
vasgárdis ta igricek, a f ranc ia szellemiség csodálóiból ortodox pro-
pagandisták, l’art pour l’art művészekből a kíméletlen cselekvés 
teoretikusai lettek. Az irodalom, a művészet, a saj tó, s általában 
a vezető értelmiség buzgó igyekezettel, zavarba soha nem jőve, 
szolgálta ki az egymást felváltó rendszereket. A szellem luciferi 
vakmerőségeinek, bí rá la tának és kétkedéseinek kénköves lángját 
tömjénfüs t fo j to t t a el, mely álmokkal kár ta laní tot ta a realitásokkal 
megbirkózni nem tudó lelket. Az egyházban és az egyház által élő 
erdélyi román szellemiség a bódulatnak ebből az állapotából soha-
sem is tudot t kiszabadulni. A található r i tka kivétel csak a sza-
bályt erősíti. Maior, Şincai, Mureşanu, Goga, Slavici, Coşbuc, Agâr-
biceanu, Rebreanu: mind a mesterségesen felidézett s mondhatni 
dogmatikus keretek közé szorított álmoknak a megszállottai. Az ó-
királyságbeli szellemi élet véredényeiben még találni ugyan kevés, 
multból megőrzött oxigént, kérdés ám, tar t -e belőle az ú jabb lélek-
zetvételig? 

Komoly károsodását lá t juk ebben az egész Délkelet-Európa 
szellemiségének. Mi, akik annakidején még figyelhettük a pányvák 
nélküli, csak a maga belső törvényeinek engedelmeskedő román 
l i tera turát és tudományosságot, a legkedvezőbb vallomást tehet jük 
róla. A francia , német, angol, olasz, magyar szellemiség ormairól 
alápillantva kissé nyersnek és félszegnek tün t ugyan a lélek, mely 
általuk fo rmá t öltött, de erényeivel mégis meg tudta nyerni a hoz-
zája közeledőt. Fiatal volt, vakmerő, eleven, tanulékony; nemes 
kalandokra mindíg kész. Elég, ha a román falu-irodalomra és a 
román paraszt életével kapcsolatos tudományos kutatásokra hivat-
kozunk. Az önelemzés, a szociális bírálat és vizsgálódás olyan ered-
ményeit találjuk, melyek hasznosítása európai szintre emelhette 
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volna a román közgondolkozást s ta lán az állam belső poli t ikáját 
is. Ám csakhamar üldözendő bűnné vált az őszinte beszéd. Az or-
todox szemlélet primitív nacionalizmusa a mult extat ikus bámu-
latát, a sebek és fogyatékosságok óvatos rejtegetését, a román élet 
heroikus ábrázolását te t te kötelezővé. És a bírálók, a töprengők, a 
kutatók, a reformer lelkek vagy elhallgattak vagy beálltak a mér-
téktelen nemzeti becsvágy legyezgetői közé. Bizánc frazeológiája 
ömlött el az országon. Az erőre kapot t ortodoxia képzelete kigyul-
ladt és az összeroskadt orosz ortodoxia vezető szerepének átvételé-
ről szőtt messzemenő terveket. Egyebek közt ezen a ponton is 
érintkezést talált II. Károly diktaturájával , mely cserébe az el-
orzott parlamentárizmusért, a nagyhatalmi állású Románia ábránd-
képével ajándékozta meg a román nemzeti önérzetet. És míg II. 
Károly „nagyköveteket” nevezett ki Párisba, Varsóba, Belgrádba 
és Ankarába, addig az ortodoxia, új izlamizmushoz hasonlóan, té-
rítő hadjára tba kezdett, tízével emelve a templomokat nemromán 
vidékeken; az ország ha tára in kívül pedig a balkáni testvér-egy-
házakat vette munkába, sőt érintkezést keresett az angol protes-
tantizmussal is, melynek támogatásától sokat remélt. Ezenközben 
persze a missziós munka és a szociális tevékenység, amely a mult 
világháború u tán a többi keresztény egyház mentőövét jelentette, 
hát térbe szorult. Az ortodoxiának különben a társadalmi segítő-
munka i ránt sohasem volt különösebb érzéke. Szabad terjeszke-
dési lehetőséget találnak eképpen a szekták, ellenük gyenge gá t a 
csendőr és a vizsgálóbíró. A nagy tervek árnyékában repedezik, 
omlik és porlad a hitélet, amint a társadalmi és gazdasági bajok is 
üszkösödni kezdenek a kárl ista parancsuralom tetszetős kuliszái 
mögött. Ér thető hát , ha mind az ortodoxia, mind II. Károly mohón 
nyúl Petrache Lupu, az „istenlátó pásztor” után, ki azt áll í t ja, 
hogy megjelent neki az Úr. Az egyház az ortodoxia reneszánszát 
reméli az Úr állítólagos üzenetét közvetítő pásztor fellépésétől, míg 
a rendszer azért dédelgeti a királyi kihallgatáson többször is meg-
jelenő Petrache Luput, mer t a hívő nép felé úgy tüntethet i fel a 
dolgot, hogy Istennek tetszetős II. Károly országlása. A fortélyosan 
megtámogatott államrend 1940-ben mégis összeomlik, s vele együtt 
alároskad a fellegek közt járó nemzeti becsvágy is. Fatal izmus lesz 
u r r á a lelkeken; a bécsi döntésre mindössze Erdély anyagilag job-
ban érdekelt román értelmisége horkan fel messzehangzóbb módon. 

DÉLIBÁBOS NEMZETI KÉPZELET 

L O G I K U S F E L T É T E L E Z É S S Z E R I N T egy ilyen t ragikus ese-
ménynek a belső vizsgálódás fo lyamatát kellene elindítania az illető 
nemzet életében. Versailles és Trianon, lá that tuk, az önmarcangolás 
egész i rodalmát termelte ki, melyben újból és újból visszatért a 
harcban elbukott nemzeteket kínzó kérdés: hol és hogyan követtük 
el a h ibá t? A természetes életösztön dolgozik így s a helyes diag-
nózis áldássá vál toztathat ja a csapást, ha fel tud ja lelni a szerve-
zetet emésztő kórság for rásá t . 

A bécsi döntés utáni letargiából feltápászkodó román szellemi 
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élet is felveti e kérdéseket. S hihetetlenül gyorsan, szinte kapásból 
találja meg a választ r á juk . Hirdeti, hogy a román öntudat seké-
lyessége, az ősi hagyományoktól való eltávolodás, a Nagy-Románia 
határaiban való jóllakott megnyugvás, azaz imperiálista eszmény 
hiánya és a kisebbségek irányában követett nagylelkű politika 
okozta a t ragédiát . A Vasgárda rémuralmának bizonytalanságok-
kal teli légköre egyideig még féken ta r t j a ugyan a tollakat, amikor 
azonban megindul a keleti háború s a német hadseregbe ékelt román 
csapatok átlépik előbb a Prut , ma jd a Dnyeszter vonalát, új esz-
mény kezd kibontakozni a könyvkereskedések polcait rohamosan 
ellepő kiadványokból. Pánrománia ez az eszmény, egy új keleti bi-
rodalom álomképe. Könyvek, tanulmányok, tekintélyes folyóiratok 
fej tegetik a románságnak a t rák , dák, római és bizánci örökséghez 
való jussát , sőt ha tá ra i t is megvonják: a Búg folyótól a Tiszáig, 
a máramaros i havasoktól a Pindosz hegységig ter jedne az a biro-
dalom, amely méltó öltözéke lehet a román történelmi szerep-tudat-
nak és élettani potenciának. Húsz, sőt huszonkét millió románról 
beszélnek s hangoztat ják, hogy ebben a birodalomban csak egyetlen 
nemzetnek lehet helye: a románnak. A kisebbségi kérdés többé sem 
gyakorlati, sem elméleti formában nem érdekelheti a román állam-
politikát. Fantaszt ikus ki- és betelepítési tervek látnak napvilágot. 
Erdélyt a magyaroktól szeretnék megtisztítani, Bukovinát és 
Besszarábiát pedig az oroszoktól, ukránoktól és bolgároktól. A ha-
társávokat oda telepített román frontharcosokkal népesítenék be. A 
Bukovinában és Besszarábiában visszaállított román államhatalom 
első jellemző intézkedése az, hogy megszünteti a tolmácsi intéz-
ményt, azzal az indokolással, hogy Románia nemzeti állam s min-
denkinek ismernie kell az államnyelvet. A transznisztriai kormány-
zóságot, ahol a szláv érzésű és ku l tú rá jú nép-elemre az újkeletű 
imprializmus alig építhet, az ortodox egyház veszi munkába: köz-
vetlenül a harcok megszűnése u tán több püspökkel együtt meg-
jelenik i t t a nagyszebeni ortodox metropolita, megbeszéléseket 
ta r t , s áldását ad ja a foglalásra induló román ortodoxia misszio-
náriusaira. 

Közben napirenden t a r t j á k a szerbiai, albániai, bulgáriai és 
görögországi szórványok kérdését is. Nyilt célozgatások fű t ik a 
Nyugat-Bánság visszaszerzésének a reményét: az lenne a balkáni 
román terjeszkedés hídja . 

A figyelem középpontjában mégiscsak Erdély áll. Az erdélyi 
kérdéssel való agitáció jól ki taposott utakkal rendelkezik. Hagyo-
mánya van, közönsége, jól bevált frazeológiája. Hullámain karrie-
rek szöktek és szöknek a magasba, amellett, hogy különösképpen 
alkalmas a közfigyelemnek a belső bajokról való elterelésére. Hiába 
köt há t sajtóegyezményt a két ország: mihelyt a külpolitikai kö-
rülmények lehetővé teszik, hol ilyen, hol olyan formában bukkan 
fel a bécsi döntés időlegességének vagy éppen hatálytalanságának 
gondolata. Nagyszebenben újjászervezik az Ast ra halódó folyó-
iratát , a „Transilvania”-t, mely ezentúl minden figyelmét az er-
délyi kérdésre fordí t ja , ugyancsak Nagyszebenben keltik életre a 
,.Luceafárul”-t, Goga és Tăzlăanu hajdani budapesti folyóiratát, 
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míg Brassóban a Slavici harcai t idéző „Tribuna” ül be a megszünte-
te t t Brassói Lapok szerkesztőségébe és nyomdájába. Másut t is új 
napi- és hetilapok indulnak menekült újságírók vezetésével, s hol van 
még az átmenekített egyetem és kereskedelmi akadémia, az As t ra 
és a különböző egyesületek, melyek mind az erdélyi román irre-
denta ébrentar tásában lá t j ák legfőbb hivatásukat! Egész gépezet 
lendül mozgásba. Szulejmánként lóra ültetik ismét az utóbbi 25 
évben annyiszor kimult és annyiszor fe l támasztot t „Gazeta Transil-
vaniei”-t, Bariţiu 1898-ban alapítot t lapját , mely léte tényével (a 
román nyelvterület legelső ú j ság ja ! ) cáfol ja azt, ami t hasábjain 
új gazdája, az Ast ra hi rdet : a magyaroktól szenvedett kulturális 
elnyomatást. Egész oldalakat tölthetnénk meg e harci vonal külön-
böző erőd-állásainak, fu tóárkainak és róka-lyukainak ismertetésével. 

Mintha ama régi színjáték zajos röprizének lennék a tanui! 
Mert nem új sem a hang, sem a díszlet, sem a modor. Jellegzetes póz-
irodalmat hív elő a honfibú; nincs aki ennek az irodalomnak mű-
vészi hitelességét Gogához vagy Coşbuchoz mérhető tehetségé-
vel fémjelezné. Rebreanu az egyetlen, aki mondhatna még valamit, 
de ő nyilván elmondotta már, amit akar t , kissé egyenetlenül ugyan 
és nem mindíg a művész szavával. A régiek közül még i t t lenne 
Agârbiceanu, ám az ő ódon dilettantizmusa inkább múzeumi tárgy, 
mint eleven és ha tó erő. A fiatalok között az igazi tehetségek ér-
deklődése másirányú. A zajosak, szervezkedők, csoportokba verő-
dők, az országot társasgépkocsikkal járók és irodalmi estélyek örvén 
agitációs összejöveteleket rendezők csaknem kivétel nélkül azokból 
kerülnek ki, akik komoly folyóiratokban alig ju tha tnak szóhoz. 
Különös iróniával (s a mi erdélyi életünkre oly jellemzően!) hat , 
hogy az új román irredenta költészet legeredetibb és legtöbbet 
ígérő tehetsége – magyar származású. Igazi nevét (Asztalos) ter-
mészetesen írói név mögé rej t i . 

Miről szólnak e költemények és prózák? Szólnak a román nép 
dicsőséges származásáról, a dák hősiességről, a római örökségről, 
az erdélyi románság „évezredes szenvedéseiről”, az erdélyi román 
mult nagy eseményeiről, a magyar „járomról.”, a feleki határról , a 
széttépettségről, a rövidesen elkövetkező visszatérésről, a bosszúról, 
a „román nosztalgiák városáról”: Kolozsvárról és az új országról, 
mely szebb és nagyobb lesz a réginél. Megindító képeket festenek 
az északerdélyi románság képzelt szenvedéseiről, ugyanazzal a ro-
mant ikus színezéssel és szónoki modorral élvén, mely annyira jel-
lemezte Gogát. Mondhatni valamennyien Goga hagyatékából élnek, 
mer t élni csak kell valamiből, ha nincsenek új nagyok, akik tör-
téneti élményükhöz megfelelő fo rmá t és témakört teremtenek. 
Nem szabad viszont figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az agi-
tációs gépezetet ha j tó vágyak mélyén végső elemzésben a történeti 
ismétlődések reménye izzik; a bufteai békét követő Trianon emléke 
telepszik a lelkekre s e szuggesztió vajmi kevés szerepet hagy a 
sa j á t lábán já ró és sa j á t szemével néző eredetiségnek. 

Külön tanulmányt igényelne a történelemből táplálkozó új ro-
mán irodalom bemutatása. Nyomát sem talál juk benne a reális áb-
rázolásnak és krit ikai szemléletnek. Önkéntelenül Jókaira kell gon-
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dolnunk, a nagy mesemondónk ,angyalaira” és ,ördögeire”, jól-
lehet a hasonlat politikai átvitelben meglehetősen sántít , mer t Jókai 
tudott eszményíteni román alakokat is, míg ebben az irodalomban 
a magyarnak csupán ördögi szerep jut . Nem egy mű akad köztük, 
amely misztikus légkörével, föld fölöt t lebegő alakjaival, fana t ikus 
fűtöttségével és ótestamentumi hangulatával egyenesen ortodox 
li turgiaként ha t . Milyen szétválások, a szellem micsoda szakadékai! 
Hol állanak ettől az irodalomtól az ókirálysági (ma hallgató) f ran-
ciás, németes vagy olaszos avantgardis ták! 

S míg itt , a „hegyeken innen” az 1918-iki nemzedék babérjaira 
vágyó értelmiség szorgosan tatarozza a sa j á t használatára kiásott 
mítoszt, odaát a bukarest i Akadémia sem ül tétlen. Egymásután je-
lenteti meg a nagyromán eszményt szolgáló történeti és folklorisz-
tikai kiadványait . Colant, az északerdélyi ortodoxok püspökét Titu-
lescu utódjául t ag ja i közé választja, amivel egyébként érdemes te-
vékenységet jutalmaz: az Újszövetség fordí tását és kiadását . Ha-
gyományaihoz híven cselekszik az Akadémia, falai között az első 
világháború előtt és a la t t is meleg ot thonra lelt az erdélyi román 
irredenta. Ot t l á t juk a csatasorban a bukaresti egyetem Történeti 
Intézetét, amelyet Giurescu, a f ia ta l román történetíró vezet, vala-
mint a Iorgáról elnevezett és jelenleg Gheorghe Brătianu irányítá-
sával működő Világtörténeti Intézetet. Német-, olasz- és francia-
nyelvű kiadványok egész sora száll vitába a kontinuitásra s általá-
ban a román mul t ra vonatkozó magyar felfogással. Igen buzgó e té-
ren Ion Lupaş nagyszebeni egyetemi tanár , aki előadásokat is t a r t 
Németországban és Szlovákiában. A politikával elvegyülő tudomá-
nyosság régtől ismert m ű f a j a új virágzásnak indul. Lángot vetnek 
ama harc hamu ala t t izzó parazsai, mely közel kétszáz éve folyik a 
magyar és román tudományosság között, s nem mindíg meddő és 
haszontalan módon. A román szellemi élet a multban kétségkívül 
sokat nyert általa, mer t mint a középkorban az elhibázott célú al-
kimia, a kontinuitás bizonyítékait kereső román kutatások is ér-
tékes mellékeredményekkel já r tak , különösen a nyelvtudomány, a 
régészet és a népművészet terén. S ha a szilárdan megalapozott 
magyar tételt nem is ingathat ták meg, tagadhatat lanul nagy lé-
péssel vitték előre a nemzeti önismeretet fejlesztő román tudomá-
nyosságot. Legutóbb például Sextil Puşcariu tíz kötetesre tervezett 
Román Nyelvtérképének első kötetei csaknem forradalmi hatással 
voltak a román szellemi életre. Széles körökben ébresztették fel a 
nyelv iránt i érdeklődést, s ma már széltiben termékeny viták zaj-
lanak; olyan jelenségeknek vagyunk tanúi, amilyenek annak-
idején a magyar nyelvújí tás korszakát jellemezhették. Az ország 
különböző vidékein fo ly ta to t t ásatások igen becses kultúrtörténeti 
(sajnos megszűrt) anyagot emeltek napvilágra. De fejlődött a t á r -
sadalomtudomány is, amelyre a népéleti tünemények tanulmányo-
zása volt lendítő hatással ; ugyanígy a román irodalom és művé-
szet, amely külföldi mintáktól a hazai föld sa já tos témái felé fordult. 
Egyszóval az ilyen viták sohasem lehetnek ár ta lmára egy nemzet-
nek, ha megmaradnak a szigoruan vett tudományosság keretében. 
Annál lehangolóbb a mai látvány, ahogyan az erdélyi ősfoglalás 
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kérdése körül viharzó csatározások minduntalan kicsapnak a tu-
dományos spekuláció medréből: a szellem fegyverei fizikailag ta-
pintható támadó eszközökké válnak, az értelem párba ja szenvedé-
lyek dulakodásává. 

Aggódva figyelhetjük, mint vonja hatalmába e sa já tos tör-
ténetírás nyomán a román közfelfogást s ami még lehangalóbb: a 
tudósok új nemzedékét is, valami dogmatikus xenofóbia és felleng-
zősség. Szörnyetegek ezek, amiket ha felébresztették, sohasem lehet 
jóllakatni. Lám, már akadnak neves közéleti férf iak, akiknek nem-
zeti becsvágyát a kontinuitás, a római folytonosság t ana sem 
tudja kielégíteni. Nicolae Lupu dr. volt miniszter és pártvezér „Ori-
ginea Românilor” című füzetében különvéleményt hangoztat a dák-
római eredet elméletével szemben, miként Brătescu-Voineşti író, 
akadémiai t ag is, aki „Originea neamului românesc şi a limbii 
noastre” című könyvében szintén félretolja a dák-római bölcsőt. 
„Krisztus előtt 105-ben – í r j a – a rómaiak Traian császár veze-
tésével meghódítják Dáciát és megszüntetik a dák államot. S 
íme csoda történik. 167 évvel később a dák nyelv, amelyet az 
tésével meghódítják a Bánságtól a Dnyeszterig, s a cseh hegyektől le 
a Balkánig beszél, teljességgel eltűnik és a római nyelv váltja fel. 
Nem képtelenség ez? Higyje, aki akarja, én semmiképpen sem 
hihetem. Tudjuk, hány légióból állott Traian hadserege, s tudjuk 
azt is, hogy e légiók legénységének csak 25 százaléka volt római, 
a többiek ibér, kártágói, libiai és más nemzetségbeli zsoldosok 
közül kerültek ki. Ismeretes továbbá, hogy Traian csak a Bán-
ságot, Erdélyt és Olténiát foglalta el. Mégis: a Havasalföldről, 
Bukovinából, Besszarábiából és Transznisztriából is kiveszett az 
őslakosság nyelve... Nem, nem veszett el a dák nyelv, mert a dá-
kok latinul beszéltek. Ez a nyelv vált Itáliában a latinok nyelvévé, 
ebből lett a gall, majd a francia nyelv, az ibériai félszigeten a spa-
nyol nyelv, itt pedig idővel a mi román nyelvünk... Mi nem 2000 
év óta vagyunk itt, hanem 15–20.000 év óta. Nemzetünk, miként 
a germán, egyike Európa legősibb nemzeteinek.” 

Magától értetődő, hogy az ilyen szemlélet nem kívánatos „be-
szivárgott jövevényt” lát a magyarban, a szászban, a svábban és 
minden más i t t élő nemromán népben. Az országot, a magyar tör-
téneti felfogással ellentétben, kizárólagos bir toknak tekinti, ame-
lyen más népek számára az életlehetőségek fo r rá sá t nem a termé-
szetes életjog elismerése jelenti, hanem e g y e d ü l a román nagy-
lelkűség. Ebben a feudális felfogásban kell keresni azoknak a tü-
relmetlen kifejezéseknek a nyi t ját , amelyek legsűrűbben a „román 
kenyér fogyasztását” vetik a kisebbségiek szemére. Nagymultú, 
történeti államokban érthetetlenek lennének az ilyen és ehhez ha-
sonló kifakadások, i t t azonban egészen logikusan bur jánzanak fel 
abból a közgondolkozásból, amelyet a kontinuitás elmélete és ennek 
elfajzott melléktermékei alakítot tak ki. A lelki elkülönülést tük-
rözi a román nyelv is, amikor „idegeneknek” mondja az ország más-
ajkú, papiron teljesjogú polgárait. S i t t a sa já tosan mellérendelő, a 
népi egyéniségek megbecsülésétől á tha to t t transzilvanizmus, mely 
szintén ennek a durva exkluzivításnak a f o r m á j á t ölti egyes román 
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elméletekben. Idézzünk Grigore Popa dr.-tól, a f ia ta l román író-
nemzedék hangadó tag já tó l : „ . . . A ( m a g y a r ) transsilvánisták 
felednek egy elemi igazságot, azt nevezetesen, hogy ami egy tájat 
rögzít, neki determináltságot, jellegzetességet és értéket ad: a tör-
téneti elhivatottság érzése, az az érzés, amelyet egy népi közösség 
tömeglelke önt a táji formába... Ugyanannak a földrajzi tájnak 
a keretében a különböző népi lelkek egymástól merőben eltérő élet-
formákat, szerepeket és alkotásokat teremtenek. A transzilván táj 
példája ebből a szempontból igen szemléltető. Ezen a tájon az elő-
ítéletek és idegen érdekek befolyása alól felszabadult szem könnyű-
szerrel felfedezheti, hogyan emelkedik az ősi román berendezkedés 
mellett a hosszúkás és csúcsos szász rend, arccal örökké az óhaza 
felé, amely után az erdélyi szász, ma, idegenbe szakadásának közel 
ezer esztendeje után is, gótikus honvágyat érez. Ám ugyanazon a 
térségen, a román és szász lélek mellett, ott lakozik a szteppék 
utáni vágytól áthatott magyar lélek is... A fenti észrevételek kon-
kluziója a következő: transzilvanizmus nincs. Ha azonban egye-
sek mégis beszélni akarnak róla, úgy a transzilvanizmus képlete, 
a pánrománizmus képletévé változik át... A román sorshivatás 
dimenziói egybeesnek a románlakta föld imperiális dimenzióival, 
magába foglalván a pannon alföldtől a Búgon túlig terjedő tér-
séget, Macedóniát, a Timok völgyét, a volt jugoszláv Bánságot és 
Isztria románságát. A pánrománizmus nem más, mint a román 
léleknek a tájjal való szolidaritása. A románság erejét Erdélyben 
ez a szolidaritás adja .” Ember legyen a talpán, aki e zavaros tör-
ténetfilozófiai elmélkedés minden mondatát megérti. Annyit 
azonban mégis kihámozhatunk belőle, hogy Erdély földjével csak 
a románságnak van szerves kapcsolata: a szászság a Ra jna felé 
néz, míg a magyar a szteppék u tán sóvárog. Elképzelhető-e na-
gyobb tájékozatlanság, elfogultabb kö ldöknézés? ! . . . Hol az a szé-
kely-magyar, aki a maga bérces hazá já t még gondolatban is fel-
cserélné a szteppék világával? Szomorú igazság kívánkozik a 
papí r ra : a románság számára mindíg zár t könyv maradt a ma-
gyar élet és a magyar lélek. Felszínes politikai megnyilatkozások-
ból szűrte le az ítéletét, nem akad t írója, gondolkozója, művésze, 
akinek érdeklődése túlhaladt volna a nemzetegyház tilalomfáin. 
Még a nyugatosokkal kapcsolatot t a r tó Gogában talál juk a leg-
több haj landóságot erre. S mit lá tot t ő is? Ady keserű felhördülése 
válaszol erre a kérdésre, melyet a ba rá t j ában csalatkozott költő 
hallat Goga 1916-iki úszításainak hírvételekor. Nekünk, bár sok 
mulasztás terhel bennünket is, mégiscsak volt egy Jókaink, egy 
Mikszáthunk, egy Herczeg Ferencünk, – a régebbiekről s a leg-
újabbakról nem beszélve –, aki a maga költői világának határa i t 
ki ter jesztet te a magyarság mellett élő más népekre is, a Kárpát-
medence ember-f lórájának új színeivel gazdagítván a magyar kép-
zeletet. Hivatkozzunk az utolsó negyven-ötven esztendő magyar 
tudományosságának vizsgálódásaira, a f á jda lmas igazságoktól sem 
rettenő viviszekciókra? Igaz, ma éppen igazmondásunkból, lelki-
ismeretünk őszinte számadásaiból készül számunkra támadó fegy-
ver. Ne vessünk követ mégse önmagunkra. E térség iránti köteles-
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ségtudat, amelyet lelkünkből immár semmi nem ölhet ki, bőven 
kárpótol az említett fegyverek okozta karcolásokért. 

Talán eljön az idő, amikor a közös szenvedések gyehenna-
tüze értőbbé és látóbbá puh í t j a ma jd az „apage satanas” megköve-
sedett magatar tásá t . Ám addig is szembe kell néznünk a valóság-
gal. Fejünket nem re j the t jük sem a homokba, sem a fellegek közé, 
amikor azt lát juk, hogy egy velünk végzetes összefonódottságban 
élő nép, melynek – és ezt a történelem hangsúlyozza – nagyobb 
szüksége van mireánk, mint nekünk őreá, a hamleti szituációk 
mai idején i rányí tot t sa j tóban és irodalmában tervszerű követke-
zetességgel a magyar történelem ama lapjai t pécézi ki, amelyek-
ből izgatási anyag adódik bizonyos politikai elgondolások számára. 
Nap mint nap idézeteket, hivatkozásokat és jelmondatokat olvas-
hatunk, és jó ha azokat eszünkbe véssük mi is, mint például a ro-
mán királyi posta erdélyi vonatkozású emlékbélyeg-sorozatának a 
balázsfalvi Barnuţiutol vet t jelszavát: „Vagy mi, vagy ők!” Fi-
gyeljünk csak jól oda Take Jonescu újból forgalomba került elmé-
letére is: „Vagy a magyarok a Kárpát ormán, ahonnan uralmu-
kat fölénk terjeszthetik, vagy mi az erdélyi várban, ahonnan urai 
lehetünk a magyar alföldnek. Másképpen nem lehetséges.” Ugyan-
ezt a gondolatot leljük fel Papiu Ilarian politikai e lmefut tatásában, 
melyről nemrég cikkezett egy bukaresti ú j ság : „A Kárpátok az 
egész Románia védelmezői. Az erdélyi fensík Dácia központja, és 
központ lévén, uralkodik a bánsági és bihari síkság felett egészen 
a Tiszáig, valamint Moldva hegy-völgyei és a Havasalföld fe le t t .” 

EMLÍTETTÜK előbb, hogy a bécsi döntés u táni román közfel-
fogás mily könnyedén igyekszik szabadulni az állam rákfenéjének 
tekin te t t kisebbségi kérdés gondjától. Ma már ot t ta r tunk, hogy 
a hangadó román nacionalista gondolkodás csak lakosságcserével 
t u d j a elképzelni az erdélyi kérdés megoldását, azaz pontosan: rész-
ben lakosságcserével, részben a román eredetűnek tekinte t t szé-
kelység „visszarománosításával”. Errő l legutóbb a nagyszebeni 
„Transilvania” májusi számában olvashattunk igen őszinte soro-
kat . („Semmilyen áldozattól nem szabad visszariadnunk, hogy az 
első alkalmas pillanatban a székelyeket visszavezessük román nyel-
vükhöz és hagyományaikhoz”.) 

A szászokról és svábokról egyelőre – érthető okokból – csak 
burkoltan esik szó, bizonyos azonban, hogy számukra sem 
ta r toga tnak különb sorsot. A mindennapok tényei beszélnek erről. 
Tudjuk, hogy a románok és az erdélyi németek között az elmult 
századok folyamán sohasem fej lődött ki meghittebb viszony. Az 
érzelmeknek ezen a kikristályosodott állapotán Románia legutóbbi 
külpolitikai tájékozódása sem tudot t változtatni. A vezetést mind-
inkább az a f iatal román nemzedék veszi át, amelynek hatalmasan 
megnőtt a politikai és gazdasági étvágya s az erdélyi németben, 
akárcsak a magyarban, az „őslakó” románság érvényesülését aka-
dályozó idegent lát. Mértéktelenül felfokozott igények ütköznek 
bele a német kisebbség gazdasági berendezkedésébe. A zsidótla-
nítás poli t ikája soha nem álmodott jövedelmeket hul la j tot t a ro-
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mán középosztály ölébe. S miután az étvágy evés közben szokott 
megjönni igazán, román oldalon egyre növekvő ellenszenvvel fi-
gyelik a szervezettebben és komolyabb anyagi lehetőséggel cselekvő 
német tőke terjeszkedését. Figyelembe kell venni továbbá, hogy a 
román iskolapolitika továbbra is a román értelmiségiek mesterséges 
tenyésztésének a szolgálatában áll. I t t van aztán az északerdélyi 
román értelmiségi menekültek Dél-Erdélyre zúdult áradata, vala-
mint az ú jabban létesített tanonciskolák, inasotthonok és román 
érdekeltségű nagyvállalatok munkásképző intézetei, melyek ezrével 
ont ják a városokba a román munkáselemet. Tudott dolog másrészt, 
hogy Dél-Erdély ipara és kereskedelme jórészt német kezekben van, 
a városi életbe bevonuló új román népelem elhelyezése tehát első-
sorban a szászok és svábok felé jelent fenyegető kérdőjelet. Végül 
utalnunk kell a r ra a közismert tényre, hogy a vagyonféltésből eredő 
egyke, továbbá a vérfrissülést akadályozó rokonházasságok rend-
szere alaposan legyöngítette a romániai németség élettani erejét. Ro-
mán írók és politikusok gyakran hivatkoznak a „román tengertől 
elöntött német szigetekre.” Nem kétséges, hogy ez a biológiai fö-
lényérzet is hozzájárul a német poziciók köré egyre szorosabb gyű-
rű t vonó igények táplálásához. 

A kisebbségellenes román közgondolkodás alaptételeinek isme-
rete szempontjából tanulságos fellapozni egy erdélyi származású 
román gazdasági szakember, Iosif Maior „Problema românizării 
economiei naţionale” („A nemzetgazdaság románosításának kér-
dése”) című 1941 tavaszán megjelent, fölötte jellemző okfejtésű 
könyvét. 

Ilyen megállapításokat találunk benne: 
„A szászok kiváltságainak a román lakosság magától értető-

dően semmi hasznát nem látta, ellenkezőleg. A kereskedelmet, 
amennyire módjukban állott, kivették a románok kezéből... vá-
sárhelyeik által pedig valósággal monopolizálták az erdélyi kézmű-
ipart. Nemcsak a román népelem kereskedelmi és ipari tevékeny-
ségének szabad fejlődésére mértek ezáltal csapást, de elszigetelő-
désük, kizárólagossági törekvésük és szükkeblűségük, ahogyan ki-
váltságaik fölött őrködtek, csapást mért Erdély egész gazdasági 
életére. Elszigetelődésük nem csupán az erdélyi románokkal szem-
ben nyilvánult meg, de az ókirálysági románokkal szemben is” 
(48. old.) 

„Téves az a vélemény, mintha a kereskedelmi városokat a szá-
szok alapították volna. Azok, miként Brassó is, már előbb léteztek 
regionális központokként, miután fontos hegyi átjárók mellett, for-
galmi útkereszteződéseknél vagy gazdag vidékeken feküdtek... 
Ezek az erdélyi városok nem nyújtottak védelmet és biztonságot a 
külső beözönlőkkel szemben. Nem teljesítették azt a kötelességüket, 
hogy megszervezzék és megvédjék a lakosság nagy tömegét... A 
"Hiterland” munkájából éltek, de véle csak békeidőkben törőd-
tek.” (49. old.) 

"A Közép-Európa és Délkelet közti állandó kereskedelmi kap-
csolatok az idegen elemek folytonos beszivárgását idézték elő. Bu-
kovinába a németek úgy jöttek, miként a zsidók... És akárcsak 
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a zsidók, úgy szűrődtek be Bukovinából Moldvába, Erdélybe és 
Besszarábiába.” (50. old.) 

„Az ipar és kereskedelem gyakorlása nemcsak a városokban 
képezte a szászok előjogát. Még a falvakon élő románoknak is meg-
tiltották, hogy valamilyen iparágat űzzenek. Így például a XVIII-ik 
században a nagyszebeni magisztrátus eltiltotta a falusi románokat 
attól, hogy új szekeret, vagy akár új kereket is készítsenek. Ilyen 
munkát csak a szászok végezhettek. A nagyszebeni kerekesek jo-
got kaptak, hogy kutatásokat végezzenek a román falvakban s el-
fogják és büntetés végett beszállítsák azokat, akik ellenszegültek a 
fenti rendelkezésnek. Brassóba csak a szász céhiparosok által ké-
szített faedényekben lehetett tejet behozni. Egyedül a szász mé-
szárosok vásárolhattak szarvasmarhát a brassói piacon. A romá-
nokat csak akkor engedték be, ha a szászok saját szükségletüket 
már kielégítették.” (51. old.) 

"Nem kétséges, hogy ha nem léteztek volna ezek, az idegenek 
kereskedelmi és ipari fejlődését mind erkölcsi, mind anyagi szem-
pontból elősegítő és a román vállalkozó szellem szabad megnyilvá-
nulását elnyomó kiváltságok, Erdély egész ipari és kereskedelmi 
élete ma sokkal fejlettebb lenne. Számos román kereskedelmi cég 
működésének beszüntetését okozta a szász kizárólagosság.” (52. old.) 

„A németek, akár a zsidók, kereskedelmi és ipari téren sem-
mivel sem járultak hozzá nevelésünkhöz. Bár elvben megengedték 
a román ifjaknak, hogy tanoncok lehessenek néhány foglalkozási 
ágban, ez az engedelem nem érvényesült a gyakorlatban, mert a 
románokat visszaűzte az eléjük állított sok akadály. Eképen a cé-
hek a szász iparosok és kézművesek monopóliumai maradtak Er-
dély egész gazdasági életének a kárára.” (52. old.) 

A svábokról így í r : 
„Azokon a területeken, ahol letelepítették őket, tömör román 

lakosság élt. A svábok betelepítése – a legtermékenyebb földeket 
kapták – ennek az őslakosságnak a kárára történt. A románok 
nem kaptak tőlük mezőgazdasági nevelést, amint azt gyakran ál-
lítják, tekintve, hogy ott, ahova svábokat telepítettek, az őslakos-
ság teljességgel földtelen, mint például az aradmegyei Gutenbrun 
községben... Vagy a svábok béresei a románok, vagy igen sze-
gényes a gazdaságuk, miután nem rendelkeznek földvagyonnal. A 
Bánságban gazdag románok csak ott vannak, ahol nem élnek sváb 
telepesek s így földjeik megmaradtak. Figyelemreméltó, hogy nem 
létezik sváb falu, amelyet terméketlen földekből álló határ venne 
körül. Így könnyű volt nekik elérni jómódjuk mai színvonalát. Ott 
viszont, ahol azonosak a munkafeltételek, vagyis a svábok is a ro-
mánok is ugyanolyan nagyságú és minőségű földterületen gazdál-
kodnak, a románok, sok helyen, szebb gazdaságokkal rendelkeznek, 
mint a svábok.” (53. old.) 

„Miután a tőke nagyrészt az idegenek kezében van, ezek az ide-
genek szuverén urak atekintetben, hogy kiket alkalmaznak. Előny-
ben természetesen azt részesítik, aki közelebb áll hozzájuk. Tekintve, 
hogy a kisebbségi népi közösségek erőteljesen meg vannak szer-
vezve, ezeknek fiatalsága magától értetődően tökéletes támogatás-
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ban részesül avégett, hogy kedvezőbb erkölcsi és anyagi feltételek 
mellett hatolhasson be a román gazdasági életbe, mint a román nép-
elem. (133. old.) 

A továbbiakban az ipari kisajátítás, illetve birtokosítás eszmé-
jét veti fel a szerző. 

"Ha románosítani akarjuk a kereskedelmet és az ipart, min-
denekelőtt azokra a nagy vállalatokra kell gondolnunk, amelyekből 
az apróbb nemzeti vállalkozások ezrei élnek. Román vezetést kell e 
nagyvállalatok élére állítanunk... Nem képzelhető el a munka 
nemzeti és szociális érdékeitől független, kizárólagos tulajdonjog. 
Ha nem teremthető meg az összhang a tulajdonjog és a nemzet szu-
verén joga között, a tulajdonjognak meg kell hajlania a közérdek 
előtt.” (138. old.) 

„A mezőgazdasági birtokosításhoz hasonló ipari birtokosítási 
törvényre van szükség. Az állam nem tekintheti magát a román 
nemzettől távol álló egyszerű jogállamnak. Az állam: maga a nemzet 
szervezete és akarata. Nincs és nem lehet más célja, minthogy a 
határok között kizárólagosan a nemzet léte és fejlődése fölött őr-
köd jék .” (141. old.) 

„Országunkban az úr joga bennünket, románokat illet meg. 
Nemcsak jogunk, de kötelességünk is urakká lenni.” (145. old.) 

„Miután államunk érdekei nem mindíg fedik a szomszédos álla-
mok érdekeit... nagyszámú kisebbség jelenléte nemzeti államunk-
ban káros lehet az állam b i z t o n s á g á r a . . . ” (178. old.) 

"A körülményeknek az egyetlen hathatós megoldásra kell sar-
kalniok bennünket: valamennyiük kitelepítésére. Telepítsük haza a 
külföldön élő románokat és repatriáltassuk vagy vándoroltassuk ki 
a romániai idegeneket.” (180. old.) 

A belső imperiálizmus képét egészítsük ki a külső imperializ-
musáéval: 

„ . . . A Tátrától a Jaltáig, 
A Tiszától a Kaukázusig, 
Hotintól Tesszáliáig és a Pindoszig, 
Máramarostól Krajnáig és Timokig, 
Az Azóvi tengertől az Adriáig 
húsz millió szív gyullad ki és ég és mer és zakatol 
és vágyik ugyanazon határ u t á n . . . ” 

(Aron Cotruş: Rapsodie Dacă) 

E g y másik író erre így licitál r á : 
„Olyan államot kell teremtenünk, amelynek 50–60 millió ro-

mánja száz évvel később egymaga is szembe tud szállani a kelet 
felől támadó veszedelmekkel.” (Ilie Rădulescu: Pentru un imperia-
lism românesc.) 

És végül egy jóslat : 
„Hét nemzedék multán, vagyis 2057-ben a magyarok a dunai 

térségen csak 11.3 százalékot fognak képviselni, a szerbek 42.7 és a 
románok 46 százalékával szemben.” (P. Râmneanţu: Problemele et-
nobiopolitice ale Transilvaniei.) 
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TÁRGYILAGOS MEGNYILATKOZÁSOK 

NE MOSOLYOGJUNK a délibábos nemzeti képzelet féktelen csa-
pongásai lá t tán : jusson eszünkbe Rákosi Jenő harminc millió ma-
gyar ja . Igaz, akkor régen egy nagyhatalmi állású ország, nyuga-
lomba és gazdasági bőségbe torkolló ezer év s egy soha nem látot t 
méretű és ütemű asszimiláció hangolta át költészetté a politikát, 
míg ma léte talán legválságosabb időszakát éli a román nép, s vele 
együtt Délkelet-Európa minden nemzete. Az említett terveket, kép-
zelgetéseket és jóslatokat nem is tekinthet jük há t másnak, mint a 
lelki egyensúlytalanság jelének. Mindenképpen harcképtelenségét 
árul ja el a néma paraszti- és munkástömegek fölött légtornászó 
szellemiség, s a valóság kegyetlen problémái elől menekül, akár in-
dokolatlan optimizmus trapézei u tán kapkod, akár tehetetlen pesszi-
mizmusba hull. Mert l á t juk már a másik pólust is. „Immár puszta 
létünkért h a r c o l u n k . . . ” – ja jdul t fel egyik minapi nyilatkoza-
tában E. Lovinescu, a korszerű román műbírálat megalapozója. 

A népi életösztön azonban e két véglet között mégis csak résen 
áll, hogy megakadályozza az egyik vagy másik oldalra való vég-
zetes átbillenést. Súlyos hibát követnénk el tehát , ha általános kö-
vetkeztetéseket vonnánk le az imént vázolt hipernacionalista mu-
tatványokból. Ez t az intelmet közvetíti felénk egyebek között a 
vezető román írók jórészének tartózkodó maga ta r t ása is. Soha 
annyi műford í tás és soha oly kevés eredeti munka, mint manap-
ság! Utalásunk elsősorban az ókirályságra érvényes, ahol f inomabb 
a politikai érzék s messzebb tud ellátni a jövőt kémlelő szem. Az 
erdélyi román évszázadokon át a magyar államhatalom biztonsá-
gos védőbástyái mögül tekintett keletre, míg az ókirálysági szá-
mára örökös Demoklesz-kardot jelentett a Pru ton túli világ. Ma 
tehá t a r r a néz akkor is, amikor lelkesen bólogat az Erdélyből jövő 
únszolásokra. 

De találkozhatunk pozitív állásfoglalással is. A »Gândul Nostru« 
című hirtelen megszűnt bukaresti folyóiratban (három száma je-
lent meg csupán 1942 első hónapjaiban; a megszűnés okát nem is-
merjük, annyit tudunk mindössze, hogy egyik főmunkatársá t , Mi-
hail Ralea egyetemi t aná r t és v. minisztert internálták) ilyen 
bírálatot olvashattunk: »Történelmünk nagyon érdekes történelem 
és akár száz regényt is elláthatna anyaggal. Jellege azonban inkább 
negatív. A mostoha sors, mely a „gonosz dolgok” útjába helyezett 
bennünket, nem tette lehetővé, hogy valamit is alkothassunk az 
európai kultúra és civilizáció számára. Arra kényszerített, hogy lé-
tünkért harcoljunk századokon keresztül. Hozadékunk az európai 
kultúrában és civilizációban a semmivel egyenlő. Egyetlen nagy 
költőt, filozófust és művészt sem adtunk Európának. Az európai 
civilizáció története megírható (amint meg is írták) anélkül, hogy 
rólunk említést kellene tenni.« A nyugateurópai szellemiséggel való 
kapcsolatokról: »A nyugat-európai közösség jótéteményeiben való 
részesedés első alkalmát a középkorban szalasztottuk el, amikor 
visszautasítottuk a katolicizmus felvételét (bár akadnak még tör-
ténészek, akik megváltásunknak tekintik ezt a visszautasítást, azaz 
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kitartásunkat egy statikus, megkövesedett hit mellett). A második 
alkalom a XIX. században adódott és a generózus, szabadelvű esz-
mék terjedése hozta el... A nyugati élet kifinomodott formáit vá-
ratlanul bocsátották annak a népnek a rendelkezésére, amely szá-
zadokon át bezárva élt a keleti életformák között. A dolgok jól 
mentek addig, amíg a nyugati fővárosok életével ismerős bojárok-
ról volt szó. A fejlődés folyamata azonban ezeket a formákat rö-
videsen azoknak az új embereknek a kezére futtatta, akik a csiszolt 
kőkorszak szokásairól alig pár évtized alatt tértek át a párisi ma-
niére-re. Egyetlen emberi közösség sem bírhatta volna ki ezt a 
gyors átmenetet. Még mindíg csodálkozunk azon, hogy nem idézett 
élő nagyobb katasztrófát. A következmény pedig amennyire vá-
ratlan, épp oly abszurd volt. A civilizációs kísérlet csődjéért a nyu-
gati életformákat tették felelőssé. Visszafordultunk a multba és 
bámulattal térdeltünk le előtte... A prehisztorikus állapotban le-
ledző népi tömegek elé egy prehisztorikus civilizációt állítottak 
példaképül a mult költögetői: a trák-szkita-dák korszakot, mely tel-
jesen ismeretlen, tehát a körülményeknek s bárki képzeletének 
megfelelően mutatható be. A bírálat szellemét nélkülöző önbámulat 
természetesen kényelmes álláspont. Mert ha a nép oly sok kiváló 
tulajdonsággal van felruházva, fölöslegesek az erőfeszítések, ame-
lyek által magasabb kulturális színvonalra akarjuk emelni. Bűnös 
dezertálást jelent ez a tan azoktól az erőfeszítésektől, melyeket sok 
évtizeden, sőt évszázadon át kellene kifejtenünk, hogy elérhessük 
a nyugati országok színvonalát.« 

Ez a folyóirat hívta fel először a figyelmet a román kispolgár-
ság fokozatos leszegényedésének a kérdésére. »A kispolgárság és 
munkásság – í r ta – egyetlen társadalmi testté kezd tömörülni. 
Létezésének ténye holnap rendkívül fontos társadalmi és gazdasági 
problémákat vet majd fel.« 

A román társadalomtudomány sem némult el egészen. 
1938 nyarán nyolcszázötven önként jelentkezett román egye-

temi hallgató a Királyi Alapítványok (»Fundaţiile Regale«) és a 
Román Társadalomtudományi Intézet (»Institutul de Ştiinţe So-
ciale a României«) támogatásával tudományosan előkészített tár-
sadalomkutató munkát végzett az akkori Románia hatvan falu-
jában. Mindegyik fa luban egy-egy diákcsapat telepedett le (»királyi 
diákcsapatok«) s a magával vi t t kérdőívek és utasítások alapján 
heteken keresztül f igyelte a lakosság életét és gyüj tö t te a gazda-
sági, egészségügyi és közművelődési életjelenségekre vonatkozó 
adatokat . 

A megfigyelt fa lvak földrajzi fekvésük szerint a következőkép-
pen oszlottak meg: Oltenia 3 falu, Havasalföld 12, Dobrudzsa 3, 
Moldva 9, Besszarábia 10, Bukovina 2, Erdély (Szolnok-Doboka vm. 
1, Arad vm. 3, Fogaras vm. 1, Hunyad vm. 1, Máramaros vm. 1, Há-
romszék vm. 1, Naszód vm. 3, Torda-Aranyos vm. 1,) 12, Bánság 
(Temes-Torontál vm. 4, Krassó-Szörény vm. 5) 9. Kerek számban 
125 ezer falusi lakosra t e r j ed t ki a szociográfiai vizsgálat. 

Az így összegyüjtött anyag közzététele a mult év őszén kezdő-
döt t meg, a „60 sate româneşti” („60 román falu”) címet viselő mű-
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ben, amelyből eddig két kötet jelent meg – „Populaţia” és „Si-
tuaţ ia economică” – a Román Társadalomtudományi Intézet 
kiadásában. (A sa j tó csak fu tó lag emlékezett meg róluk.) 

Az első kötetet D. Gusti egyetemi tanár , a Társadalomtudomá-
nyi Intézet élén álló ismertnevű társadalomtudós előszava vezeti 
be, mely tömör fogla la tá t a d j a a „királyi diákcsapatok” által tel-
jesített kutató munka eredményének. 

Az összesített és rendszerezett anyag alapján Gusti professzor 
az alábbi következtetésekre j u t : 

1. Gazdasági helyzet. Ebből a szempontból 34 fa lut figyeltek 
meg, 11.959 parasztgazdaság 50.948 hektár földdel rendelkezik, 
arányosan elosztva egy gazdaságra tehát 4.26 hektár jut , ami ma-
gasabb az országos átlagnál. (3.7 hektár az 1930-iki népszámlálás 
szerint. Ma, Gusti szerint ennél is kisebb, ha figyelembe vesszük 
az utóbbi tíz év a la t t végbement birtokporladást.) A tanulmányo-
zott gazdaságok több mint 40 százaléka szegénynek mondható, 
mer t 2 hektárnál, vagyis egy négytagú parasztcsalád minimális lét-
alapjánál kisebb földterülettel rendelkezik. A 7 hektárnál nagyobb 
gazdaságok (17 százalék) a művelhető földterület 54 százalékát 
foglalják magukban. Ez a körülmény a r ra mutat , hogy új közép- és 
nagybirtokos ré teg van kialakulóban s a folyamat meglehetősen 
gyorsütemű. A birtokelaprózódást fel táró adatok szintén ezt iga-
zolják. Az agrár re form annakidején sík vidéken 4–6 hek tá r t ju t ta-
to t t a földnélküli jogosultaknak s eképen azokat a falusi középgaz-
dával egy sorba emelte. Ez a helyzet azóta jelentősen megváltozott. 
A földreform új birtokosítottjai kevésbbé ellenállóknak mutatkoz-
tak, mint azok a gazdák, akik a reform előtt is rendelkeztek föld-
tulajdonnal. Sík területen fekvő falvakban az új gazdák 3 – 4 0 szá-
zalékát adták el a nekik ju t ta to t t földeknek, míg a régiek csak 0.3– 
14 százalékát. 

Az igavonó állatok és gazdasági eszközök tekintetében a leg-
szembeötlőbb megállapítás, hogy csak minden második parasztgaz-
daság rendelkezik ekével, és csak minden ötödik igavonó állatpár-
ral. A szegényeknek nevezhető parasztoknak általában sem eké-
jük, sem igavonó állatuk nincs. 

A birtokaprózódás hegyvidékeken nagyobb arányú, mint sík-
sági falvakban. 

2. Közművelődési helyzet. A tanulmányozott 53 fa lu helyzete 
az országos átlagnál kedvezőbb képet mutat . Az írni-olvasni tudás 
tekintetében nagy eltérések mutatkoznak fa lvak és vidékek között. 
A megfigyelt falvakban az írástudatlanok száma 1930. év óta 1.9– 
35.1 százalékkal csökkent. Ez Gusti szerint általában jó eredmény-
nek tekinthető. Az iskolalátogatásról kapot t kép viszont már ke-
vésbbé örvendetes. 1920 és 1938 között mindössze 78 százalékát irat-
ták be az iskolaköteles gyermekeknek s a beiratottaknak is csak 
60 százaléka végezte el az iskolát. 18 év alat t 54 faluban összesen 
56.000 tanulót í r tak be; ezek között csupán 17.500 tanuló ju to t t el 
a negyedik osztályig. A diákcsapatok a 7 – 2 5 év közti falusi f ia-
talság sorában (35.000) 3.300-at találtak, akik egyáltalán nem 
já r tak iskolába, és 1.100-at, akik csak az első osztályt végezték el. 
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Mindebből Gusti a r ra következtet, hogy a román közoktatás még 
nem lépett a r r a az útra , amely az í rástudat lanság teljes kiküszöbö-
léséhez vezethet. 

Közép és felső iskolákba jórészt a jómóduak gyermekei men-
nek, jóllehet a tanulmányok továbbfolytatása egyharmadrészben 
állami ösztöndíjjal történik. Meglehetősen nagy (közel 20 százalék) 
azoknak a száma, akik nem fejezik be a közép- és felsőiskolai tanul-
mányaikat . 

3. Egészségügyi helyzet. Gusti professzor aggodalmasnak t a r t j a 
e fa lvak egészségügyi helyzetét. A halálozási arányszám ijesztően 
magas : 20 ezrelék, amely fölötte van a szomszédos országok halá-
lozási á t lagának (15 ezrelék). A számok évről-évre változnak és 
nagy kilengéseket mutatnak, amiből a r ra lehet következtetni, hogy 
még mindíg késik az az egységes, az egész országra kiterjedő, meg-
szakítás nélküli és céltudatos egészségügyi mozgalom, amely hat-
hatósan vehetné fel a harcot a széles rendeket kaszáló népi beteg-
ségekkel. A helyzetet különösen súlyossá teszi az a körülmény, 
hogy az áldozatok túlnyomó részt a gyermekek sorából kerülnek 
ki. Romániában minden ötödik csecsemő meghal, mielőtt betöltötte 
volna első életévét. Noha a tanulmányozott falvak eléggé jómódúak, 
a csecsemőhalandóság egyesekben mégis eléri, sőt meg is haladja 
a 30 százalékos arányszámot, ami azt jelenti, hogy minden har-
madik csecsemő elpusztul első életéve folyamán. 

Hasonló súlyos jelenség a Bánságban tapasztal t születéskorlá-
tozás, amelynek főleg gazdasági okai vannak. Amíg egy moldvai 
faluban például az eléggé magas halálozási arányszámot 46 ezrelé-
kes születési arányszám ellensúlyozza s ennek következtében 25 ezre-
lékes természetes szaporulat mutatkozik, addig a Bánság ha t köz-
ségében 0 .1–1 .9 ezrelék között váltakozik a természetes szaporulat 
arányszáma. 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni a kérdés gazdasági és 
kulturális oldalát sem – jegyzi meg Gusti professzor. – A lakás-
viszonyok tanulmányozása ahhoz a megállapításhoz vezetett, hogy 
a falusi családok, tekintet nélkül anyagi helyzetükre, egyetlen lak-
részben zsúfolódnak össze, még akkor is, ha a ház több szobából 
áll. Egy ágyban legalább két személy alszik. 

Ami a táplálkozást illeti, ez csupán mennyiségi szempontból 
mondható kielégítőnek. Észrevételek: a kukorica túlzott fogyasz-
tása, kevés állati eredetű étek, kevés tej termék, hozzánemértés az 
ételek elkészítésében, az étkezési higiénia csaknem teljes hiánya. 
Ám a legszembeötlőbb b a j : a táplálkozás egyenlőtlensége, a meny-
nyiségileg viszonylagosan kielégítő téli hónapok váltakozása a 
szubalimentációval já ró nyári időszakkal. A következmény az 
emésztőszervek különböző betegségeiben jelentkezik, heveny for-
mában a gyermekeknél és idült a lakjukban a felnőtteknél. 

A közzétett anyagból (miként a Központi Statisztikai Intézet 
mellékelt adataiból is) megállapítható, hogy Erdély és Bánság mind 
gazdasági, mind kulturális és egészségügyi szempontból kedvezőbb 
helyzetben van, mint a többi tartomány. Különös figyelmet érde-
mel még a Központi Statisztikai Intézetnek az 1928–1937 közti né-
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pesedési viszonyokra vonatkozó grafikonja, melyen – a román ter-
jeszkedés manapság annyiszor és a magyarság felé oly éles fenye-
getéssel előrángatott biopolitikai érveinek komor cáfolataképpen – 
lefelé hajló vonal m u t a t j a a születést és a természetes szaporulatot. 

ROMÁNSÁG ÉS ORTODOXIA 

VESZEDELMES SZAKADÉKOK tá tonganak a mindennapok va-
lósága és a jövőbe szálló képzelet között. Nem különleges román 
jelenség ez ugyan, mer t hiszen minden élettel teli nemzet eszmény-
teremtő képzelete örömest szárnyal a reálitások fölé, ama sejtéstől 
hajtva, melyet Kossuth úgy fejezet t ki, hogy történeti étvágy nél-
küli népnek nem terí tenek asztalt, – de egyedülálló abban, ahogy 
a valóságot át t ud ja színesíteni a képzelet, ahogyan a vágyak el 
tudják homályosítani a tényeket. Újból és újból az ortodox spiri-
tualizmus kisugárzásaira kell utalnunk. (Az erdélyi görög katolikus 
egyházról azért nem teszünk külön említést, mivel szellemtörténeti 
és nem dogmatikai alapon vizsgáljuk a jelenségeket, ebből a szem-
pontból pedig alig találunk különbséget a két nemzeti egyház fel-
fogása, szerepe és ha t á sa között. „Egy katolikus nem lehet román 
– í r j a Nae Jonescu, a román egyházbölcsészek legkiválóbbja „Rosa 
Vânturilor” című művében. – Egyáltalán nem véletlen – fo ly ta t ja , 
– hogy Európa keleti része ortodox, míg délnyugati fele katolikus. 
A vallás az illető t á j lelkiségét fejezi k i . . . Különböző vallások 
vannak, mer t a nemzetek lelki anyaga is különböző. Mi románok 
vagyunk, mer t ortodoxok vagyunk és ortodoxok vagyunk, mivel 
románok v a g y u n k . . . Hogyan? 1518-ig a németek igaz katoliku-
sok voltak és ettől az időponttól kezdve igaz protestánsokká vál-
t a k ? És az erdélyi románok egyrésze 1690-ig igaz ortodox volt, 
ma jd igaz katolikussá vált? Ugyan! Ne t réfál junk. Gondolom, he-
lyénvalóbb, ha azt mondjuk, hogy a németek sohasem voltak ka-
tolikusok, hanem mindíg protestánsok s igazában a románok sem 
váltak katolikusokká: megmaradtak ortodoxnak, mégha egyesek 
másképpen vélekednek és nyilatkoznak erről.”) 

I t t élt hát egy nép, melyet racionalistává edzettek történelmé-
nek viszontagságai, és hitének elvontsága révén mégis a föld fölött 
lebeg; elbűvöltje a nyugati szellemiségnek, míg egyháza, erkölcse, 
társadalmi berendezkedése s jórészt nyelve is kelethez láncolja; 
ha jszo l t ja a magateremtette történeti mítosznak, mely erejének 
legjavát vonja el a valóságos történelme sürget te délkeleteurópai 
közös építőmunkától; európai szerepet álmodik magának és mégis 
az Európához vezető egyetlen hidat g y u t o g a t j a a magyarellenesség 
kultuszával. S i t t van maga az egyház, mely a nemzettel együt t 
szintén ég és föld között lebeg: az isteni és politikai kinyilatkoz-
tatás, a földi uralom és az isteni rend szolgálata, a keresztény uni-
verzálizmus és a betokosodott xenofobia között. 

A román önvizsgálat későbbi eredményei szempontjából bíztató 
jel, hogy a román bölcsészet már régóta nem síklik el érzéketlenül 
a kérdések fölött . Ezúttal csak az új filozófiai i rány két kiemel-
kedő képviselőjére: Rădulescu Motru-ra, a Román Akadémia volt 
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elnökére és az erdélyi Lucian Blaga-ra hivatkozzunk. Az előbbi 
„Romanismul” című művében nyiltan kimondja, hogy az egyszer 
francia, másszor német és olasz mintákat utánzó román szellemi-
ség még mindíg nem lelte fel önmagát. Átmeneti helyzet a mai, 
mely e l ta r tha t még néhány évtizedig. Tagadja a románság és az 
ortodoxia egyértelműségét. „Az ortodoxia – í r j a – nem állhat to-
vábbra is a nacionalista szemlélet szolgálatában anélkül, hogy el 
ne veszítené a maga szellemiségének vallásos jellegét, a román szel-
lemiség pedig csak azon az áron maradhat meg az ortodox alapon, 
ha lemond Románia politikai és gazdasági fejlődésének előharcosi 
szerepéről. Egybeolvadásuk egyiktől is, a másiktól is az igazi hi-
vatás cserben hagyását igényli”. 

Lucian Blaga nevét a magyar közönség is jól ismeri, irodal-
munk kellőképpen felfigyelt annakidején újszerű verseire és drá-
máira. Filozófiai iránya, amely a gondolat szabadságának a tételén 
nyugszik, végzetszerűen szembe kellett, hogy forduljon az ortodoxia 
tételeivel. Elméletét legelőször „Religie şi spirit” című könyvében 
fe j te t te ki, magára zúdítván egyháza heves helytelenítését. A nagy-
szebeni ortodox lelkészképző akadémia rektora százötven oldalas 
tanulmányban válaszolt neki, de felvonult ellene a bukaresti „Gân-
direa” tábora is, s azóta sem szűnt meg a harc körülötte. Blaga 
legutóbb „Saeculum” címmel filozófiai folyóiratot indított Nagy-
szebenben. Programcikkéből vesszük az alábbi idézetet: 

" E g y idő óta eléggé gyakran halljuk e szólamot: nem román 
az, ami nem ortodox. Nálam jobban senki sem értékeli a vallásos 
buzgóságot, bármilyen formában nyilatkozzék is meg, ám, nehezen 
tudom megérteni, micsoda szükségszerű és kizárólagos kapcsolat 
létezik az ortodoxia és a románság között... Mert vagy egyet ér-
tünk a teológusokkal abban, hogy az ortodoxia isteni eredetű és 
ebben az esetben i s t e n i , és nem r o m á n , vagy a filozófusokkal 
tartva, azt valljuk, hogy az ortodox doktrina, maga is igen nemes 
emberi mű és ebben az esetben a szent egyházatyák elméje terem-
tette, akik viszont görögök, szíriaiak vagy bizonytalan fajú egyip-
tomiak voltak. A románok tehát, hivatott papjaik által, az ő gon-
dolataikat tették magukévá, vagyis származásilag görög, szíriai 
vagy egytiptomi eszméket... Valaki ezzel az ellenvetéssel élhet: 
az ortodox doktrina isteni eredetű, tehát elébe kell helyezni bár-
miféle román gondolkozásnak. Örömmel fogadnám el ezt a választ, 
ha nem jelentene burkolt kísérletet mindenféle alkotó jellegű 
filozófiai-metafizikai gondolkodás megtiltására. Mert ez a helyzet: 
az ortodox doktrina végleges alakot nyert és teljes. Aki pedig el-
fogadja, annak le kell mondania minden új metafizikai alkotás-
r ó l . . . Írásaimban egész sereg bizonyítékát adtam annak, hogy 
teljes mértékben tisztában vagyok azzal, micsoda óriási jelentő-
sége volt az ortodoxiának a román történelemben és van jelenleg is, 
ez azonban nem jelentheti azt, hogy valaha is egyet értsek azzal 
a bárhonnan jövő kísérlettel, mely a bölcseleti gondolkozást alantas 
szerepre akarja kényszeríteni s korlátok közé szorítani, vagy éppen 
terméketlenségre kárhoztatni magát a román szellem építő erejét. 
Az ortodoxia szilárd formái által nagyszerű konzerváló té-
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nyező, egy nép géniusza azonban az alkotás elvének alapján és 
jegyében tör a csúcsok f e l é . . . Sajnálatunkra az ortodoxia és a 
románság között nem tudjuk meglelni azt a szükségszerű és kizá-
rólagos kapcsolatot, amelynek létezését nem csupán azok hir-
detik, akiknél ez a vélemény természetes és nem meglepő, hanem 
egyes szellemi és irodalmi körök i s . . . Az ortodox doktrina a 
VIII. században már tökéletesen megszilárdult, önmagának elég-
séges, kerek világot foglalt magában és nem tűrt semmiféle lé-
nyeges hozzátételt. Belőle később sem problémák, sem főbenjáró 
megoldások nem születtek... Zárt rendszert képviselt. Eképpen 
az ortodox felfogás sokszáz év óta védekező gondolkozásra van 
ítélve. Úgy védekezik más metafizikai felfogásoktól, ahogy tud, 
gyakran nagy ügyességgel. Európa lelki térképén Románia közvetítő 
helyet foglal el két kultúra: a csontozatában teljesen kifejlődött, 
lehetőségeiben megvalósult, a multhoz tartozó, de a délkeleteurópai 
népek szellemiségében lelki állapotként tovább élő bizánci kultúra 
és a nyugati népek kultúrája között, amely utóbbi, véleményem 
szerint, az eddigieknél is magasabb csúcsokra fog hágni. A román 
bölcseletnek, anélkül, hogy elszigetelődnék, az említett két kultú-
rával szemben meg kell őriznie alkotó kezdeményezéseinek függet-
lenségét.” 

ÉS A HELYES SZEMLÉLET? 

LESZNEK TALÁN ROMÁN OLDALON, akik ortodoxellenes el-
fogultságot olvasnak majd ki igénytelen, sok tekintetben hézagos 
tanulmányunkból. Az ilyen feltevések ellen természetesen nem tu-
dunk védekezni. De nem is akarunk. A kérdések túlnőtték a kleri-
kális érzékenység kereteit s jelentőségük felmérése szempontjából 
igazán nem lenne lényeges az a vallomásunk, hogy az ortodox egy-
ház i ránt ugyanazt a tiszteletet érezzük, mint amely magától érte-
tődően ki jár az isteni taní tásokat őrző és ápoló többi egyháznak. 
Politikai és társadalmi kihatásai t vizsgáltuk és nem dogmatikai 
rendjét . Különben – mint lá tha t tuk – román bírálói is ezen az 
alapon próbálják megjelölni a modern Románia nemzeti és ortodox 
szimbiózisának káros összenövéseit. S ki tudja , nem éppen az orto-
dox egyház fogja-e elsősorban hasznát látni a román bölcsészet kri-
t ikai irányzata által megindított belső er jedésnek? Igazi szerepének 
felismerése, megszabadulása hatalmi vágyaitól, a hívságos földi 
dolgok fölé emelkedése mindenesetre hamarabb hozhat ja el a román 
ortodoxia újjászületését, mint a közéletre alkalmazott kényszer-
zubbony vagy az „istenlátó” juhpásztor nyolchengeres luxuskocsija. 

Azok elé pedig, akik illetéktelen beavatkozást emlegetnek, e 
térség elszakíthatatlan népi kapcsolatait ál l í t juk. Azt a vérségi, 
kulturális és gazdasági összefüggést, melyet kendőzetlenül t á r fel a 
mult s méginkább a jelen. Számunkra, magyarok számára nem kö-
zömbös az, hogy milyen irányban halad és fejlődik a román élet, 
aminthogy a románság sem szemlélheti érdektelenül a magyar célok, 
tervek és eszmények rajzását . És ha így fog juk fel helyzetünket és 
sorsunkat, s hivatásunkat e helyzet és e sors összhangra törő 
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adottságainak fellelésében lá t juk , nemes elégtételt kell éreznünk 
azon, hogy Erdély igazi súlyt és értéket jelentő román szellemisége 
sem rázza le magáról az útkeresés feladatát . 

Mint a multban annyiszor, ezúttal is kitűnik, hogy Erdély földje 
kötelez valamire, és elsősorban: a haladás nagy eszményeinek szol-
gálatára. Mert, ha az ismert propaganda a magyar élettel való 
érintkezést illetően ma más t hangoztat is, mit sem változtathat azon 
a tényen, hogy Erdélyben jelenik meg az első román könyv, i t t 
nyílik meg az első román iskola, e földön alakul az első román pénz-
intézet, i t t teszi legelső szárnypróbálgatását a román ipar s i t t lel-
jük fel a román társadalmi szervezkedés kezdeteit. Nem tartozunk 
ugyan azok közé, akik mindenben csupán magyar érdemet látnak, 
tagadván a f r iss , éber és tanulékony román szellem hozadékát; Er-
dély kovász-szerepére s e két nép viszonyára gondolva mégsem fe-
ledhetjük soha, hogy a román nyelv a magyarból vett kölcsön-
szóval fejezi ki a gondolatot és a gondolkozás fogalmát. 

Kemény próbatételek felé sodornak az idők egyént, népet és 
államot. Talán közel já runk az igazsághoz, ha a román önvizsgálat 
indító okait kutatva, számításba vesszük azt a félelemérzést is, 
mely ot t lappang a társadalmi feszítőerők gomolygását figyelő ro-
mán lélekben. Gyűlnek, sűrűsödnek, robbantó energiákká préselőd-
nek ezek az erők az ortodoxia mozdíthatat lan sziklatömbje alatt . 
Míg a többi keresztény egyház serkentő szavával sietteti a szükséges 
társadalmi átalakulásokat, emit t az ortodoxia megkövesedett, moz-
dulatlan világa idegenül, mintegy évezredes távlatból figyeli a súlya 
a la t t vergődő társadalmat , holott ha jdani mintaképe, az orosz or-
todoxia, szeme előtt zúzódott pozdorjává, éppen élettelen merev-
sége folytán. De közvetlenebb intelmekre sem lett figyelmes, mint 
például az 1907-iki parasztforradalom, mely máról-holnapra rob-
bant ki s a zsidó bérlők lemészárlásával kezdődött, hogy bojár-
kastélyokban rendezett vérfürdővel végződjék; vagy a Vasgárda 
forradalmára, mely legutolsó rohama ala t t egy új Szent Bertalan-
éjszakának, egy egész nemzedék ki í r tásának szándékával bontotta 
ki zászlóit, azokat a zászlókat, amelyekre eredetileg szentelt víz 
hullott. 

Ez az aggódó román lélek érzi, sőt t ud ja már, hogy az ősi di-
csőség mesterségesen előállított mítosza s az ebből fakadó imperia-
lista álomképek csak ideig-óráig tud ják elleplezni a termé-
szetes fejlődés vonalából kiszakított és ideiglenes megoldások közt 
hányódó román élet üszkösödő sebeit. Mit is ér az annyit s oly het-
venkedve emlegetett biológiai fölény, ha ijesztő méreteket ölt a 
csecsemőhalandóság, s ha ot t a szláv népgyűrű, melynek fenyegető 
szaporaságáról jóval magasabb arányszámok beszélnek. Mi haszna 
a földreform szembehelyezésének a magyar „feudalizmussal”, ami-
kor hiteles adatok adnak h í r t a mezőgazdasági termelés szervezet-
lenségéről s az agrárprole tár iá tus százezres tömegeiről. Mit segít a 
nemzeten a képzelet szárnyalása a Dnyesztertől a Tiszáig és a má-
ramarosi havasoktól Macedóniáig, ha a közéletben gazdátlanul kal-
lódnak a román munkásság, parasztság és kispolgárság nagy élet-
problémái. Mire való egy felkutathatat lan, nyomtalanul elsűlyedt 
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mult regényes idézgetése, amikor a t a l a j inog a lábak alat t . Milyen 
haszonnal van bizonyos f a j t a civilizációs küldetés gépies ismétel-
getése, ha az önmagát kereső román szellem még mindíg tájékozat-
lanul és hazátlanul bolyong e t á j négy sarka között. Micsoda nagy 
előnyöket hozhat a nemzeti kizárólagosság dogmává emelése, ami-
kor börtönök rácsai mögött érik a nacionalista tévelygésből szár-
mazó nemzedéki harc utolsó fejezete. Miféle eredménnyel kecsegtet 
a „balázsfalvi politika” üvöltő költögetése, amikor a jövő ködéből 
mindinkább az az Erdély tűnik elénk, amelynek természeti várában 
a magyar kard és a magyar államszervező gondolat nyúj to t t ott-
hont és védelmet a román szellemnek és etnikumnak. 

Tájékoztató szerepünk e kérdések lejegyzésével véget is ér. 
Ezeket a kérdéseket ma inkább érezni lehet, mint hallani. Talán el-
jön az idő, amikor ma jd hallhatókká válnak. Ám addig is jó, ha 
tudunk róluk, számon t a r t j uk őket és felkészülünk a minket illető 
válaszra, arra, amelyet minden bizonnyal a történeti hagyomá-
nyainkból áradó politikai okosság, segítő készség és hivatástudat 
fog sugalmazni. 

MILES TRANSSYLVANICUS 
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AZ ÚJ KOLOZSVÁRI VÁROSHÁZA 

TÖBB ÉVTIZEDE foglalkoztat ja Erdély fővárosának szakem-
bereit és közönségét az a kérdés: hol épüljön fel az új kolozsvári 
városháza? Keresik, hol lenne számára a legméltóbb hely és hogyan 
oldható meg legcélravezetőbben a városnak ez a nagy kérdése. 
Valóban beható tanulmányt igényel a kérdés, mert a feladat nem-
csak esztétikai, városrendezési, hanem pénzügyi, telekpolitikai, sőt 
nem utolsó sorban szervezési kérdés is. 

Ez a régi probléma a posta új kolozsvári székházának az 
építési terve mia t t kerül t újból előtérbe. A sürgető feladat az, 
hogy a posta-palota építésére ki kell jelölni a telket. A posta 
tulajdonában lévő és kitűnő helyen fekvő tyúkpiaci telkeket – ha 
a városnak szüksége volna reá juk – más, megfelelő helyen fekvő 
telektömbbel kellene kicserélni. De ettől függetlenül, m á r városren-
dezési szempontból sem odázható tovább a tyúkpiaci üres telkek 
beépítési tervének az elkészítése. Az ügy sürgős, s így az új város-
háza helyének a kijelölése is gyors léptekkel halad a döntés felé. 

Így vált a századeleji évek problémája ma széles rétegek szá-
mára beszédtárggyá Kolozsvárt, így lett az eddig pusztán műszaki 
feladat általánosan vi tatot t kérdéssé. 

Az illetékesek az 1914–18-as világháború előtt éppen úgy fog-
lalkoztak az új kolozsvári városháza kérdésével, mint később a ro-
mánok az uralomváltozás éveiben. Tervpályázatok zaj lot tak le és 
felélénkült a nagyközönség érdeklődése. 1940-ben azután a felsza-
badult Kolozsvár f r i s s életkedvvel és teljes erővel lá tot t hozzá a 
kérdés megoldásához. Különböző terveken dolgoznak a mérnökök, 
a napilapokban cikksorozatok jelennek meg, a közönség mérlegeli 
a lehetőségeket s vitaesteken érlelődik Erdély fővárosának nagy 
építési terve. Amint Firenzében a palazzók építésének korában nyil-
vános hozzászólások során vi ta t ták meg egy-egy palota főpárká-
nyának megjelenését, úgy nincs ma Kolozsvárt a város sorsát szí-
vén viselő ember, akinek ne volna véleménye az új városháza el-
helyezése és felépítése kérdésében. 

HOL ÉPÜLJÖN HÁT FÖL az új városháza? Milyen szempontok 
dönthetik el elhelyezését? Milyen legyen az épület megoldása, építé-
szeti kiképzése? Nézzük meg: melyek a gyakorlati kivitel lehető-
ségei? Melyek azok a kötöttségek és gazdasági akadályok, ame-
lyekkel számolnunk kell? Melyik a város fejlődését legjobban biz-
tosító megoldás? S végül milyen az az álom, amely testet ölthet, 
milyen lesz az új városháza kőbeépített költészete? 

A pénzügyi keretek korlátokat szabnak és akadályokat gördí-
tenek a tervező és városrendező építészmérnök elé, de meghatá-
rozzák a reális alapot, körvonalazzák, meddig mehet el eszményi 
elgondolásaiban. Ésszerű ha tá roka t szabnak és rideg számításra 
kényszerítenek. Alaposan meg kell vizsgálnia a telkek értékét, 
az építési költségeket, tudnia kell: hol fizetődik ki a bontás, he-
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lyes-e, ha nagyobb ér téket csákány alá enged, milyen mérték-
ben lehet áldozatot hozni aká r telektömbök vagy városnegyedek 
újjáépítése szolgálatában? 

Egy új nagy középület fölépítésével kapcsolatban a másik fő 
szempont az esztétikai. Összefügg az előbbivel, mer t az építészetben 
az esztétikai szempont legtöbbször függvénye a pénzügyi lehető-
ségeknek. Csakhogy míg a pénzügyekben megfontoltan kell szá-
molni, addig tervezés közben f iatalos lendülettel kell előretörni a 
messze jövőbe. Ennek a teremtő lendületnek kell jellemeznie az 
építészt, aki papírra á lmodja egyforma szeretettel a kis családi há-
zakat és hatalmas a rányú palotákat . Alkotni kell és nem ragaszt-
gatni. Építeni kell és nem tatarozni, foltozni. S ha kialakultak a 
végleges tervek, akkor csak egy jel kell és megindul a városren-
dezési mű megvalósulása. Emberek ezrei kezében égni fog a munka 
s derűsen vonzó városrészek születnek pompás látványt nyúj tó köz-
épületekkel, meleg otthonokkal, új magyar élniakarással. 

GONDOLATOK A VÁROSRENDEZÉSHEZ 

AMIKOR MINDEZT FONTOLÓRA VÉVE meg aka r juk határozni az 
új városháza helyét, hibát követnénk el, ha csupán egyetlen köz-
épület elhelyezésére keresnénk megoldást. I t t többről van szó, mint 
helykijelölésről vagy éppenséggel egy telek beépítés-módjának 
meghatározásáról. A kérdésbe jobban belemélyedve, lá tha t juk , hogy 
a városháza elhelyezése a város szervezetében sokoldalú műszaki 
probléma: hely kérdése, városrendezési, városfejlesztési és város-
szabályozási feladat, mely széles körültekintést, lelkiismeretes visz-
szapillantást és merész előrelátást kíván. 

Sorra véve a szempontokat, keresnünk kell először a város 
egész területének, mint mértani síkidomnak a középpontját, azután 
a beépített, illetve beépítésre kijelölt területek súlypontját . Ennek 
a vizsgálatnak az eredménye szerint a város súlypontja a Mátyás 
király-tér és a Szamos közötti területre esik. Vizsgálnunk kell to-
vábbá a lakósűrűséget, az épületek emeletszámát, a városnak az épü-
lettömegek által megszabott súlypontját , s úgy talál juk, hogy ez az 
Óvár és a Széchenyi-tér közé esik. Fontos ennek a helynek a meg-
határozása, mer t eszményi megoldásnál nem közömbös, hogy a vá-
ros minden negyedéhez egyformán közel esik-e a városháza, vagy 
sem. 

Az úthálózat alakulása, az épülettömbök és a terek fek-
vése határozza meg a város forgalmának főirányait . Ezzel 
egyidejűleg számba kell vennünk a város domborulatait, a terep 
alakulásait , a hegyek, parkok zöld területeit, a folyó medrét, a ta-
vak fekvését . Mindezek egymáshoz való viszonyát és a várost be-
hálózó u tak sűrűségét, i rányát , valamint a forgalom nagyságát is 
meg kell vizsgálnunk mind a gyalogközlekedés, mind a járművek 
szempontjából. Vigyáznunk kell arra, hogy a városháza helyét a 
közlekedés főütőere mellé, vagy annak közelében jelöljük ki. 

Kolozsvár főútvonalai: észak-déli i rányban a vasútállomás– 
Mátyás k i rá ly- tér–Egyetem-utca , illetve a vasú tá l lomás–Szent 
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István-út és a betonhídról nyitandó új ú t ; nyugat-keleti irányban 
a Malom-utca–Széchenyi-tér és meghosszabbítása, az Unió-utca– 
Kossuth Lajos-utca és végül a Jóka i -u t ca–Deák Ferenc-utca. Az 
ipari negyed és a gyárövezet fejlődése a Szamos betonhídján túl 
várható. A legforgalmasabb útszakasz pedig a Wesselényi-útnak a 
Szamos vashídja környékére eső része. Nem vitás tehát , hogy va-
lahol ezen a környéken kell végcélunkat megtalálnunk. E r r e utal-
nak a természetadta alakulások is : a ma még elhanyagolt, esztéti-
kailag kiaknázatlan Szamos-part, a Fellegvár stb. 

Nem közömbös végül a városházának a többi középülettel és a 
forgalmi gócpontokkal való összefüggése. Ezér t érdekelnie kell ben-
nünket annak is, hogy hol helyezkednek el a fontosabb középüle-
tek, üzemek, gyárak, vasúti és egyéb forgalmi gócpontok, valamint 
a város értékes műemlékei, templomai. 

Eddig három évtized a la t t 16 terv született a kolozsvári vá-
rosháza elhelyezésére, köztük nem egy első tekintetre is képtelen-
nek tűnő javaslat . A sok közül három lehiggadt, reális terv marad t : 
az első a városháza mai helyén, a Mátyás király-téren keresi a meg-
oldást, a második a Széchenyi-téren, míg a harmadik a Malom-ut-
cában akarja az új városházát fölépíteni. 

Ahhoz, hogy minden szempontból a legmegfelelőbb helyre 
építsük a városházát, tanácsos jól szemügyre venni az egyes tervbe-
vett helyek környezetét, gondolnunk kell az u tak szabályozására, 
az épülettömbök helyes kialakítására. Egy ilyen nagyméretű építke-
zéssel kapcsolatban jó alkalom kínálkozik arra, hogy a várost meg-
felelően rendezzük. Nem szabad félmegoldásokkal megelégednünk s 
az efféle kijelentéseknek: „ha jó volt eddig, jó lesz ezután is” nincs 
helyük. 

SOK T E R V É S G O N D O L A T kínálkozik i t t megírásra, de helyszűke 
mia t t csak azokra utalok röviden, amelyek szoros összefüggésben 
állanak a magam városháza-tervével. 

Ha megnézzük Kolozsvár belvárosának a térképét, könnyű 
megállapítanunk, hogy a város alakulása szempontjából nagy ha-
sonlóság mutatkozik Kolozsvár és Budapest belvárosa között. Is-
mert dolog, hogy Budapesten is, mint sok más külföldi városban, 
Bécsben, Kölnben nagy körutak épültek a régi várfa l i rányát kö-
vetve, a várárok mentén. A várárkok vonala többé-kevésbbé ma is 
fel található a körutak alaprajzi vetületein. Ez t a várfalon kívül 
körbeszaladó köru ta t a leghatározottabban meg lehet találni Ko-
lozsvárt is. Gyűrű fog ja körül a városmagot s mint a többi törté-
nelmi városban, ez keretezi a belvárost. Kolozsvárt teljesen nyitva 
áll a lehetősége annak, hogy kialakuljon a belváros körútja, amit 
nevezhetnénk „Mátyás király-körút”-nak, csak ki kell fejteni és 
mérnöki eszközökkel napvilágra hozni. (1. rajz .) 

Indul junk el a Malomárok és a Postakert-utca kereszteződésé-
től a vízfolyás irányával szemben és j á r j u k körül a belvárost a ki-
építendő körút mentén, az óramutató járásával ellentétes irányban. 
Legelső lépéseinkkel mind já r t egy nagy feladatba ütközünk: föl 
kell szabadítani a Malomárok északi par t j á t , hogy a körút i f o r -
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galom számára megfelelő széles területsávot kapjunk. Szerencsére 
több ilyen probléma nem áll fent . A tervezett körút a Ti-
már-utcán, majd a Wesselényi-út keresztezése u tán a Malom-utcán 
át vezet a Bar tha Miklós-utcába, tovább a Hegedüs Sándor-utcán 
átmenve érinti a Majális-utca alsó szakaszát, azután befordul a 
Petőfi Sándor-utcába, a Bethlen-bástya mellett pedig a Tordai-útba, 
a Hunyadi-tér és a Hitler-tér érintése u tán visszajutunk a Posta-
kert-utcába, s azon keresztül kiindulási pontunkhoz. Ezen az utolsó 
rövid szakaszon a Malomárok beboltozva az ú t tes t a la t t haladna, 
módot nyúj tva a zavar ta lan útkereszteződések és csatlakozások 
megoldására, törésmentes, természetes összeköttetést létesítve a 
Hitler-tér és a Széchenyi-tér között. 

Mindannyian naponta megállapíthajuk azt is, hogy a Sza-
mospart nincs Kolozsvárhoz méltóan rendezve. A Kolozsvárra 
ellátogató idegeneket akkor éri a legnagyobb csalódás, amikor a 
vashídra rálépve megpil lant ják a Szamost és két – enyhén szólva 
– rendezetlen pa r t j á t . A föltáruló kép távolról sem egyezik 
azzal, amelyet elképzeltek. Egymásra zsúfolt, a vízpartra szorult 
külvárosi jellegű épületek sorai fogadják a szemlélőt. 

Ki kell szabadítani a Szamost emberalkotta, ráerőszakolt zárt-
ságából és vissza kell lopni a város belsejébe a természetet. Míg a 
történelmi kép hű megőrzése érdekében a belváros rendezésénél fon-
tosnak t a r tom a keskeny utcák és szabálytalan alakú belső terecs-
kék megtar tásá t , addig a Szamos-parton, mely a történelmi fala-
kon és a várárkon kívül fekszik, ahol bennünket nem köt a mult, 
egységes nagy bontást javasolok. 

Kolozsvár szamosparti új városrésze számára meg kell tisztí-
tani a Szamos déli pa r t j á t a betonhídtól fölfelé egészen a Nyár i 
Színkörig, a Szamos északi p a r t j á t pedig az Astoria-szálló magas-
ságáig. A két pa r t rendezése megragadóan szép új városrésszel, a 
„Szamosparti-sétány”-nyal gazdagítaná Kolozsvárt. S ha ehhez 
hozzászámítjuk, hogy a Malom-utcában felépülő városház tornya a 
Horthy Miklós-út szabályozása u tán már a pályaudvar épületétől 
látszik, akkor már meg is alkottuk azt a vonzó képet, amelyet a 
Kolozsvárt megforduló idegenek első benyomásként magukkal visz-
nek majd a kincses városból. 

HOL ÉPÜLJÖN FEL AZ ÚJ VÁROSHÁZA? 

MEGGYŐZŐDÉSÜNK SZERINT az új városháza helyét keresve, 
nem lehet a Mátyás király-tér, a Széchenyi-tér, vagy a Malom-utca 
rendezéséről elszigetelten beszélni. A városháza elhelyezése nem 
egyetlen térhez kötött feladat, hanem egy egész városrész rendezé-
sének kérdése. (4. rajz.) Rendezni kell Kolozsvár belvárosát, figye-
lembe véve az összes tényezőket, melyek a városháza helyének kijelö-
lésében szerepet játszhatnak. Aki az ehhez szükséges előtanulmányo-
ka t lelkiismeretesen elvégezte és a városházát szervesen aka r j a a 
város testébe bekapcsolni, aligha ju tha t más eredményre, mint hogy 
a Széchenyi-térnek, a Wesselényi-utca torkolatának, a Malom-utcá-
nak és a Tyúkpiac területének egységes szemlélése alapján kell az 
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új kolozsvári városháza helyét megtalálnia. A város területi, la-
kósűrűségi és forgalmi súlypont já t matematikai lag és geometriai-
lag meghatározva, előtanulmányaink mind a Malom-utca és a Tyúk-
piac felé vezetnek. Ez t a most már lebontottnak feltételezett – 
mintegy 550x220 méter nagyságú – terület áll a tervezés rendel-
kezésére. A föld jó, telkei értékesek. A városháza a Szamos-part-
já ra és a közlekedés fő ütőerei mellé épülne s a Fellegvár rende-
zése u tán pompás ki látás nyilnék a városháza ablakaiból, valamint 
épp oly szép képet igér több irányból is a rá lá tás a városházára. 
Közvetlen kapcsolata biztosítva volna a Mátyás király-térrel, a Hitler-
térrel, a Szamos északi par t jáva l éppen úgy mint a sétatérrel, a 
pályaudvarral , a gyári negyedekkel és a kereskedelmi gócponttal. 

A fölépülő új városrész Kolozsvár legmodernebb városnegyede 
lenne, melynek különös értéket adna a „Szamosparti-sétány”, a 
tervbevett „Mátyás király-körút”, a Wesselényi-utca és a Malom-
utca torkolata meg a vashíd között a díszes „Torony-tér” s legfőként 
a „Városház-tér”, amelyet a Tyúkpiac oldaláról a fölépülő posta-
palota s a Malom-utca oldaláról az új városháza zárna körül. A 
Szamos vashíd já t a Hor thy Miklós-út és a Wesselényi-út szélessé-
gének megfelelően kell kibővíteni; magas vasszerkezetét pedig taná-
csos volna a híd pályateste alá sűlyeszteni, hogy a híd fölött, szem-
magasságban, szabad át tekintést biztosíthassunk. A Szamos mind-
két p a r t j á n a zavaró építmények eltávolítása u tán kellő szélességű 
út vezethető korlát ta l és növényszegéllyel ízlésesen határolva. 

A Tyúkpiac ma beépítetlen területét egészben a postapalota 
számára hagynák meg, s így a terület megmaradna régi gazdája ke-
zében. A 3–4 emeletes postapalota főpárkányának magassága 
azonos kell, hogy legyen a városháza főpárkány-magasságával, a 
két épületet föltétlen összhangba kell hozni egymással, mert csak 
így lehetséges a Városház-tér esztétikailag kifogástalan megterem-
tése. Jelentős nagy előnye ennek a megoldásnak, hogy az új posta-
palota keleti szárnya szervesen csatlakozhatik a jelenlegi posta-
épülethez. Az épület délről U alakban zár ja le a Városház-teret; 
középen pilonszerű épület-kiemelés biztosítható 5–6 emelet szá-
mára. Az így kialakítot t épület – a régi posta nélkül – 3200 négy-
zetméterrel 660.000 légköbméter beépítését jelenti. A pilon alat t a 
Ferencrendiek-útja f u t n a be a parkos déli és a kőlapburkolattal 
ellátott északi belső térre. I t t bő alkalom nyílik a szebbnél-szebb 
képek kialakítására. Tengely-lezárások, átlátások, távlati hatások, 
szobrok emelése és park létesítésének sokféle változata kínálkozik. 
Érdekes fe ladat és f inom érzéket kíván az Óvár és a XX. szá-
zadot jelképező Városház-tér találkozásának megoldása. 

Épen így rendezésre szorul a mai zeg-zúgos és három külön-
álló részre tagolt s az egységes t é rha tás t teljesen nélkülöző Szé-
chenyi-tér. Különösen abban az esetben, ha a Malom-utca és a Tyúk-
piac területén megalkotjuk a Városház-teret, akkor a Széchenyi-tér 
Wesselényi-utcai torkolatá t le kell zárnunk egy üzletház céljaira 
igen előnyösen felhasználható épülettel s a té r helyett csak a több-
ször említett Mátyás király-körút torkolna bele a Wesselényi-
útba, a Városház-térrel átellenben. A mai Széchenyi-tér helyén egy 
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új egységes térhatású, körülbelül 160x300 méter nagyságú tér ala-
kulna ki, amelyet nyugatról egy új üzletház, keletről pedig a beton-
hídról kiinduló új út határolna. Az új központi vásárcsarnok szá-
mára a Széchenyi-tér keleti csúcsán megfelelő hely kínálkozik. Ma-
gát a csarnokot 300 négyzetméteren emelt, üvegtetős, szellős, rész-
ben emeletes épületként képzeljük el. Ez a csarnok szerves kiegé-
szítője volna a rendezett és egységesített Széchenyi-térnek. A térbe 
az összes főforgalmi u tak bekapcsolódnának, forgalma tehát a leg-
kisebb mértékben sem szenvedne kár t , viszont a tér nagy kőlapok-
kal borítva és világító felszereléssel ízlésesen ellátva, kellemes lát-
ványt nyúj tana. 

A VÁROSHÁZ ÉPÜLETE 

MILYEN LEGYEN AZ ÚJ VÁROSHÁZA tömegelosztása, megje-
lenése, hogy méltón képviselje Erdély fővárosát az idegenek és 
Kolozsvár ra jongói előt t? Milyen legyen tehát az építészeti mű, 
melyben helyet kapnak a várost kormányzó hivatalok? 

A fen t részben felsorolt tervezési elveken kívül fontos továbbá, 
hogy az új városháza épülete szabadonálló legyen; beépítés előtt 
kellőkép meg kell vizsgálni, a tájolás, szélirány, megvilágítás, hő-
átadás és terepemelkedés adatait . Az épület által részben körülzárt 
tér megtervezése szempontjából lényeges, hogy a nap és szél járása 
tekintetében, valamint akusztikailag is megfelelő legyen. Nem ta r t -
juk jelentéktelennek azt a szempontot sem, hogy az új városházá-
nak az Óvár meghittebb épületeitől kissé távolabb kell esnie, hogy 
azokat tömegével ne nyomja, s azok pedig a városháza stílusegy-
ségét meg ne bontsák. Mindezeken túl gondosan kell az új város-
házát elhelyezni a városkép és az urbánus jelleg szempontjából is. 
Az új palotának mind gyűlések ta r tásá ra , mind magasrangú szemé-
lyiségek fogadására megfelelő termekkel és csarnokokkal, tömegek 
felvonultatására és egyéb szabadtéri ünnepségek céljára megfelelő 
térrel kell rendelkeznie. Mindezek a feltételek a r r a utalnak, hogy 
az új városházának a Szamos partján kell fölépülnie. 

A városháza legmegfelelőbb helye a Malom-utca és a Szamos-
par t között fekvő terület és megépítésre legalkalmasabb egy, aljá-
val a Szamos-part felé forduló U alakú megoldás. (2. rajz.) A há-
rom oldalról körülvett térrel a város felé fordul az épület, barát -
ságos fogadtatást biztosítva az érkezőknek. (3. rajz.) A posta-
palota által négyszöggé zár t t é r 100x100, azaz tízezer m2 alapterü-
letű. E beépítési módtól eltérő T, L vagy más alakú elrendezések 
nemcsak a városrendezés, hanem a tervező építészmérnök fe ladatá t 
illetőleg is kevésbbé célszerű megoldások. 

Az épület keleti szárnyához szervesen csatlakozik a „Városház 
Tornya”. Ez a torony jellegzetes része lesz a városnak. Szinte azt 
mondhatnók: jelképe, miként a Szent Mihály-templom, vagy Fadrusz 
főtéri Mátyás-szobra. Éppen ezért nemcsak az épületet, hanem a 
tornyot is ízléssel és odaadó gonddal kell megtervezni és a Szamos 
par t jába gyökereztetni. A szamosparti homlokzat földszíntjén pillé-
reken végigfutó árnyékvető, valamint a homlokzat élénkítésére er-
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kély készülne. A négy négyzetméteres kőlapburkolatú teret színes 
mozaik-beosztás és stílusos lámpa-oszlopok díszítenék, a körút felől 
architektónikus lezárás volna javasolható. 

A kolozsvári új városháza épületének adatai hozzávetőleg a 
következők volnának: hossza 150 méter, k i fe j tve 220 métert tesz ki. 
Traktusa , azaz menetmélysége át lag 15, helyenként 20 méterben ha-
tározható meg. A beépített földszint alapterülete 4000 m 2 ; négy 
emeletet feltételezve – s a torony további emeletmagasságait és a 
pincét beleszámítva – összesen 28.000 m2 áll rendelkezésünkre, 
ami kereken százezer légköbmétert jelent. 

HA A V Á R O S H Á Z A É P Ü L E T É T az egész várossal összefüggésben 
szemléljük és sorra vesszük a rálátásokat , akkor meggyőződhetünk 
arról, hogy az egész városrészre ki ter jedő tanulmányok nem voltak 
hiábavalók. 

Kitűnő rá lá tás nyílik a városház épületére Bocskay szülőházá-
tól, vagy ha úgy tetszik, Mátyás király szülőháza mellől. Innen a 
postapalota diadalívén keresztül pil lantjuk meg a városháza épü-
let tömbjét (1). De ta lán még ennél is szebb városkép nyílik a posta-
épület tövéből, a városháza belső udvará t a diadalív alól nézve (2). 
A Wesselényi-utcából jól érvényesül a keleti homlokzat (3). Az 
Apácai Cseri János-utca felől már messziről jól látható a Városház 
Tornya (4), ugyancsak távoli rá lá tás nyílik az épületre a Szamos 
déli par t já ró l (5). A Szamos-part északi kibontása u tán onnan is 
m á r 5 – 6 0 0 méter távolságból élvezhető, sikerült városkép tárulna 
elénk (6). Legértékesebb azonban valamennyi közül a Horthy-út 
felől megpillantott kép (7). Ugyanis ebből az irányból érkezve 
kap ja a város szépségeit kereső idegen a legelső benyomást. A 
vasútállomás felől közeledve, már egy kilóméter távolságból lá tha t ja 
a jellegzetes tornyot. Ez t a képet sokezer idegen viszi ma jd magával 
örök emlékül. Ne feledjük azonban, hogy az Erzsébet-út magasabb 
szakasza felől is a tervezett árkád-lezárásokon át szintén látható a 
városháza egy része (8). A Fellegvár kilátójáról mintegy madár-
távlatból érvényesül az épület 150 méter hosszú homlokzata a 
Szamos előterével (9). A Nyári Színkör felől (10) vagy a Szamos 
északnyugati par t já ró l (11) szintén jól lá tható az épület tömege, 
nemkülönben a Fürdő-utca új járendezett torkolatából (12) (L. 1. 
rajz .) 

Végül fölösleges is ta lán hangsúlyoznom, hogy a sok nagy-
vonalú építészeti szépség mellett számtalan alkalom kínálkozik a 
részletek ízléses, f inom megoldására. Ezek fölsorolásához kimerít-
hetetlen sokaságuk mia t t hozzá sem kezdek. 

A M Á T Y Á S K I R Á L Y - T E R E T mindenesetre meg kell hagyni tör-
ténelmi hangulatában. A városháza mai helyén új épületet emelni, 
vagy aká r a régit toldásokkal javítani és bele hivatali helyiségeket 
erőszakolni nem célszerű. A modern városrendezőnek nem ötven 
vagy száz esztendőre, hanem középületek esetében sokszorosan hosz-
szabb időre, a város kialakítása szempontjából pedig több évszázad-
dal előre kell gondolnia. Most kitűnő alkalom nyílik a rendezésre s 
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megvan a lehetőség ar ra , hogy Európa keleti bás tyá jának főváro-
sában időtálló remeket alkossunk. Viszont lelkiismeretlenség volna 
ma olyat építeni, amiről előre tudjuk, hogy nem maradandó és 
nem jelent végleges megoldást. Szűkkeblűséggel nem lehet város t 
rendezni. Soha jóvá nem tehető, kényelmetlen építkezések hatal-
mas anyagi és erkölcsi veszteséggel já rnak a késő jövőre. A mai 
nemzedék szűkkeblűségének á rá t a jövő nemzedék ad ja meg sú-
lyosan. Ezér t mi, erdélyi építészek, műszaki emberek és művé-
szek csak a szívünkre és képzeletünkre hal lgathatunk s nem ren-
delhetjük alá magunkat a szürke hétköznapoknak, amikor esztéti-
kailag a legszebb és gyakorlat i lag a leghasználhatóbb új kolozsvári 
városháza fölépítésére javaslatot teszünk.* 

VÁKÁR TIBOR 

* E t a n u l m á n y b a n e lmondot taka t a szerző a Kolozsvári Mérnök- és Épí-
tész-Egyle t 1943. márc ius 15-i ülésén i smer te t t e . Az i t t e lőadott gondola tok 
részben v a g y egészben való megva lós í t á sának s a szükséges t e rvek elkészíté-
sének minden joga a szerzőt illeti. 
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DÉLERDÉLYI ISKOLÁINK ÉS A ROMÁNSÁG 

A ROMÁN URALOM 1918 óta szünet nélkül t a r tó magyarság-
ellenes támadásai legújabban délerdélyi hitvallásos középiskoláinkat 
érték. A bezárt iskolák között van a nagyenyedi Bethlen-Kollégium 
főgimnáziuma és a bezárás veszélye fenyegeti a gyulafehérvári római 
katolikus főgimnáziumot is. Néhány hét mulva negyedszázada lesz 
annak, hogy a Kárpátokon túli Románia katonái bevonultak Erdély 
földjére s a meghozott legújabb intézkedések, úgy látszik, a jubi-
láris ünnepségeket vannak hivatva előkészíteni. Huszonkét éven át 
az egész erdélyi magyarság vezetői s minden bizonnyal a Délerdély-
ben marad tak azóta is sűrűn emlegették az erdélyi román uralmat 
bevezető gyulafehérvári határozatokat , az azokban kifejezet t szé-
leskörű népjogokat és nemzetiségi kulturautonómiát. Ma már meg-
ál lapí that juk, hogy a gyulafehérvári határozatokban a románságra 
gyakorolt magyar művelődési és a középeurópai horizontú magyar 
politikai hatás utolsó sugara villant fel. Az eltelt huszonöt évi fe j-
lődés megmutat ta , hogy a gyulafehérvári örökséggel induló erdélyi 
románság értetlen marad t nemzettársai körében s maga is átala-
kulni kényszerült. 

Ismeretes, hogy a román kormány bizonyos északerdélyi román 
kívánságok támogatása érdekében, politikai kényszerítő fegyver-
ként hozta meg iskolabezáró határozatát . Kétségtelen azonban, hogy 
a végzés mögött mélyebb indokok fedezhetők fel. Hogy a napi poli-
t ika hozzányulhatott ilyen évszázados magyar intézmények életé-
hez, annak előfeltétele egy olyan román szellemiség kialakulása és 
uralomra jutása, mely végképp szakított a román szellem minden 
erdélyi emlékével és elemével. Tudjuk, hogy a gyulafehérvári hatá-
rozatokat, az összes románok egyesítésére vonatkozó első pont ki-
vételével soha nem ik ta t t a törvénybe a román törvényhozás, így hát 
azok soha nem voltak kötelező erejűek a román államvezetésre 
nézve. Legalább is fo rma és törvény szerint nem. Az egyedül ál-
landó világhatalom: az erkölcsi törvények világrendje előtt azon-
ban minden bizonnyal ma is törvényereje van az uralomra jutásuk 
pil lanatában hozott határozatoknak, amiképpen a magyarsággal 
való kapcsolatukra minden időkben elhatározó és kényszerítő erejű 
lesz az, hogy Erdélyben a románság a magyar állam védelme alat t 
kapot t a magasabb társadalmi fejlődésre lehetőséget és a magyar 
művelődés hatása a la t t indult meg újkor i művelődése. A huszonöt 
éves erdélyi román uralom minden szakasza arról t e t t bizonyságot, 
hogy a románság nemcsupán a magyarsággal helyezkedik szembe, 
hanem elutasít magától mindent, amit történeti értelemben nyugati-
keresztyén szellemnek nevezhetünk, vagy egyetemes érvénnyel: 
nemzet-feletti szempontokat meghatározó erkölcsi rendnek. A Beth-
len-Kollégium és társintézményeinek bezárása csak újabb lépés azon 
az úton, amelyen Erdélyben az 1918-as „felszabadulás”-sal elindul-
tak. Azokat, akik ezen az úton járnak, nem Báthory István vagy 
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Bethlen Gábor európai horizontú és egyetemes célok szolgálatában 
álló, művelődési a lkotásokkal minden erdélyi népnek j avá t szolgáló 
uralma lelkesíti, hanem oly célkitűzések, amelyeket a szűkkörű népi 
önzés és a szellem értékei ellen lázadó romboló szenvedély ha tároz 
meg. 

A BEZÁRT DÉLERDÉLYI ISKOLÁK KÖZÜL a több mint há-
rom évszázados mul t ra visszatekintő, 1622-ben alapí tot t Bethlen-
Kollégium főgimnáziuma az első, amelyről meg kell emlékeznünk. 
A Bethlen-Kollégium, tud juk , régóta kiemelt célpontja a román tö-
meggyűlöletnek. Talán az alapító fejedelem emlékéért, akinek lelké-
ben először fogamzott meg a terv, hogy országa román népe javára 
lefordíttassa és közrebocsássa a teljes Szentírást. De lehet, hogy 
azért is, mivel ebben az iskolában ha ta lmas és éppen azér t ve-
szélyes várá t l á tha t t ák az európai protestánt izmusnak. Az erdélyi 
magyar re fo rmátusság büszkesége, melynek szellemi képében része 
van nemcsak az i t t tan í tó és tanul t erdélyi magyaroknak, hanem a 
hitsorsos Németországnak, Hollandiának, Svájcnak és Angliának 
is. Bethlen Gábor korának legkiválóbb német r e fo rmá tus tudósai t 
hívta meg az iskola első professzoraiul s mintegy 100 esztendő mul-
tán, az új jáépí tés , a második alapítás az angol protes tant izmus hat-
hatós segítségével valósult meg. A románság első alkalommal 1848– 
49-ben í r t a be nevét a Bethlen-Kollégium történetébe. 1848 novem-
ber- 8-tól 1849 j anuár l - ig orláti román ha tárőrök táboroztak a Kol-
légium épületében s e másfél hónap a la t t veszett el a sok ér tékes 
levéltári és kézirati anyag, múzeális t á rgy és mintegy 20.000 köte-
te t kitevő könyvtár, amit a Kollégium a t a t á r és labanc dúlások ó ta 
gyűj tö t t . A román granicsárok és a német ka tonaság elhagyni kény-
szerült a város t a magyar honvédség előnyomulása mia t t . E z t a 
közbeeső időt, a németek kivonulása és a magyar honvédség meg-
érkezte között , használta fel az Enyed körül táborozó több mint 
10.000 főnyi román népfölkelő tömeg, hogy 1849 j anuá r 8-án meg-
rohanja a védtelen várost, lakosságát legyilkolja és házai t fel-
gyuj tsa . A Kollégium diákja i és t anára i má r előzőleg elmenekültek 
s így i t t csak a fe lgyuj tás t kísérelték meg, mivel azonban a nagy 
épület nehezen fogo t t tüzet, minden szobában külön tüzet gyuj to t -
tak, hogy munká juk biztosabban sikerüljön. Bologa Vasile, aki 
1939-ben írott tanulmányában Nagyenyed elpusztí tását s t ra tégia i 
okokkal kívánja magyarázhatóvá tenni, kénytelen megállapí tani : 
„Helyrehozhatatlan hiba volt, hogy abban a tűzözönben elégett az 
enyedi református Kollégium régi könyvtára is, amelyben sok nagy-
ér tékű könyv pusztulhatot t el”. Az 1848/49-es puszt í tás u t án fel-
épült ú j r a a Kollégium, új épülete is elkészült, ehhez azonban m á r 
fel kellet t használni az 1711-ben gyű j tö t t nagyösszegű s azóta ál-
landó segélyforrásul szolgáló angol pénz utolsó részleteit is. 

A világháború után Erdélyben berendezkedő román uralom 
ú jabb súlyos t ámadás t vezet a Bethlen-Kollégium ellen. A magyar-
ellenes román földreform végrehaj tói első helyen gondolnak a Beth-
len-Kollégiumnak a fejedelmi alapításból és a külföldi segélyből 
megmaradt vagyonára. Jellemző az a memorándum, ami t 1919 
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őszén intézett ezzel kapcsolatban az Erdélyi Református Egyház-
kerület Igazgatótanácsa a nagyszebeni román Kormányzótanácshoz: 
„Sajnála t ta l vagyunk kénytelenek megállapítani, hogy a földbirtok-
reform rendelet törvény tendenciája egyházunk te l jes depossedálására 
és közvetve a k i sa já t í t á s alá vonandó ingat lanok hozadékából fenn-
t a r t o t t évszázados kul turál is intézmények életerejének megtörésére 
irányul. Fokozatosan érezzük ezt az i rányzatosságot a végrehaj tás 
azon jelenségében, mely az évekre t e r jedő k isa já t í tás i munkála t 
kezdeményezési teréül éppen és első sorban a nagyenyedi Bethlen 
Kollégium vagyonát tűzte k i . . . Az enyedi Kollégium kisa já t í tás ra 
kijelölt ingat lanai nemzeti fejedelmek, áldozatkész hívek adományai, 
amelyeknek meg ta r t á sá t az angol presbiteriánusok vallásos buzgó-
ságból eredő azon segélye te t t e lehetővé, amelyet évszázadokkal ez-
előtt Angliában gyű j tö t t össze a nagyemlékű Pár iz-Pápai professzor. 
Ér intésük azokat a szálakat tépi meg, amelyek a nagyenyedi Beth-
len-Kollégiumot az angol presbiteri egyházzal kötik ö s sze . . . Anglia 
a béke megkötéséig, ma még, f o rma szerint ellenségünk. De nemes 
ellenségünk, aki kul turánk, humani tá r ius intézményeink, vallásunk 
ellen hada t nem viselt. A román agrá r re fo rm intézkedéseit azonban 
iskolai és egyházi javainkkal szemben – sa jnála t ta l – oly táma-
dásnak kell tekintenünk, mely eddigelé minden harctól megkímélt 
területen veti el a megértés, az egymás mellett való békés együtt-
működés lehetőségét is kizáró ellentétek üszkét.” 

Tudjuk, a memorándumnak s az erdélyi magyarság többi tilta-
kozásának sem lett eredménye. A Bethlen Kollégium bir toka éppen 
úgy elvétetett , mint a többi magyar egyházi és iskolai célt szolgáló 
bir tok is. Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsá-
nak 1923. évi jelentése szerint a Bethlen-Kollégium vagyonából 
6000 holdat s a j á t í t o t t ak ki, a b i r tokfosztás azonban i t t sem állott 
meg, hanem a rákövetkező években még mintegy 4000 hold kisajá-
t í t ására kerül t sor. 

A b i r tokkisa já t í tás i e l járással egyidőben indult meg a Kollé-
gium életének másféle zakla tása is. 1919 december 19-én vonult be 
a román hadsereg Nagyenyedre s 1920 elejéig összesen 207 napon 
át fogla l ta le az iskola épületeit. E beszállásolások hivatalos jelen-
tések szerint mintegy 150.000 korona k á r t eredményeztek s ered-
ményezték az enyedi Diákemlék szétrombolását – „ismeretlen” 
kezek által. A háborús idők elmultával az enyedi iskola is annak 
a sorsnak volt részese, mely egyformán s ú j t o t t a minden erdélyi 
magya r egyházi iskolánkat : az évszázados, európai hírű iskolák 
a „magán-iskolák” kényszerű ka tegór iá jában végezték sokszorosan 
megnehezítet t munká juka t . Talán azt kell még hozzátennünk, hogy 
a magánokta tás i törvényben kötelezőnek előírt nyilvánossági jog 
megszerzése az erdélyi r e fo rmá tus kollégiumok közül a Bethlen-
Kollégiumnak csak utolsó sorban sikerült . Ma az enyedi kollégium 
öt tagozata közül a teológia, tanítóképző, gazdasági iskola és az 
elemi iskola még működik, „csak” a főgimnázium van bezárva, a 
hivatalos le i ra t azonban hangsúlyozza, hogy a már bezárt iskolák-
kal szemben hozott ha tá roza t jelképes erejű s bármely pillanatban 
vonatkozta tható többi iskolánkra is. 

Erdélyi Magyar Adatbank



Délerdélyi iskoláink és a románság 683 

ILYEN ÉRTELEMBEN FENYEGETI VESZÉLY a gyulafehérvári 
főgimnáziumot, mely az erdélyi magyar katolicizmusnak olyan 
központja és büszkesége, mint az enyedi kollégium az erdélyi refor-
mátusságnak. Ezt az iskolát 1579-ben a lengyel királlyá választott 
nagy erdélyi fejedelem, Báthory István alapította, aki az erdélyi 
románság történetébe is kitörülhetetlenül beírta nevét azzal a 
tettével, hogy ő engedélyezett első ízben törvényesen elismert orszá-
gos egyházi szervezetet, egész Erdély románságát átfogó püspök-
séget az erdélyi ortodox román egyháznak. Báthory István rendel-
kezései biztosították először az erdélyi román keleti egyház szabad-
ságát és vetették meg autonómiájának alapjait. A Báthory Is tván 
által alapított gyulafehérvári iskola első tanítói az Erdélybe jö t t 
magyar jezsuiták közül kerültek ki. Azok közül a jezsuiták közül, 
akik egyetemes katol ikus missziójuk érdekében nemcsak a magyar 
területeken kezdtek dolgozni, hanem Karánsebes vidékének román-
jai között is, és fel van jegyezve róluk, hogy azon a vidéken 
románul prédikáltak híveik számára. 

Míg az erdélyi reformáció a r ra törekedett, hogy külön isko-
lákban, de az iskolák közötti jó egyetértésben nevelje a magyar és 
a román i f júságot , az erdélyi katolikus iskolák ugyanabban a keret-
ben próbálták meg a századok folyamán mindkét nép i f júságá t ne-
velni. Az erdélyi katolikus iskoláknak ezért van különös történelmi 
jelentőségük a románság szempontjából is. A gyulafehérvári közép-
fokú iskola, mely a Báthory-korszak kezdeménye u tán 1694-ben 
szerveződik új já , az egész X V I I I – X I X . századon át jelentős sze-
repet tölt be a románság művelődésében. 1781-től kezdve állanak 
pontos adatok annak eldöntésére, hogy kik tanul tak a gyulafehér-
vári iskolákban. 1781-től 1895-ig 10.724 magyar i f j ú mellett 3848 
román (2008 görögkatolikus és 1840 görögkeleti) nevelődött ebben 
az intézetben. Ezek a számok és az ehhez hasonló adatok muta t j ák , 
hogy a magyarság nemcsak nagy országos tettekben, hanem a 
társadalom széles rétegeit á tha tó szelemmel mindíg úgy szolgálta 
a művelődés ügyét, hogy annak áldásai el juthassanak ez ország 
minden fiához. Jellemző adat, hogy a gyulafehérvári iskola 1857-ben 
részben a római katolikus püspök kezdeményezésére, részben a 
tanár i kar elhatározásából bevezeti fakul ta t ív tárgyként a román 
nyelv taní tását s 1871-ben fel i ra tban kéri a magyar vallás- és köz-
oktatásügyi minisztert, hogy a román nyelvből kapot t jegyet tegye 
az ál talános minősítésre is kiható érvényűvé. 

A román uralom évei gondoskodtak arról, hogy ez a helyzet 
gyökerestől megváltozzék. Nemcsak a román tanulók t i l ta t tak ki 
a magyar egyházi iskolákból, hanem még a magyar nemzetiségű 
szülők gyermekei is csak különleges engedéllyel voltak felvehetők 
a magánoktatási törvény rendelkezései alapján. A román nyelvnek 
kötelező módon való oktatását , igaz, megvalósította a román állam, 
de oly módon, hogy az anyanyelven való taní tás lehetősége ment 
veszendőbe. A román kormány által a multban és a jelenben is oly 
sokszor hangsúlyozott „viszonosság” azonban kétségtelenül nem 
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ezt, hanem például a magyar nyelvnek Balázsfalva iskoláiba való 
bevezetését írta volna elő. 

A MAGYAR ÉS A ROMÁN ISKOLAPOLITIKA különbözőségei-
ről még inkább eltűnődhetünk, ha a harmadik délerdélyi ma-
gyar iskolaközpontnak, Brassónak a románsághoz való viszonyára 
fo rd í t juk tekintetünket . Brassó legrégibb magyar középiskolája a 
római katol ikus főgimnázium, alapítói Felfalusi Kovács Antal plé-
bános és Tusnádi Kovács Miklós püspök, egyik legelső tanára , ma jd 
mintegy 20 éven át igazgatója azonban román ember volt: a na-
szódvidéki származású, Balázsfalván nevelkedett Muresán Jakab. 
Az iskola a lapí tásának évében, 1837-ben kerül t Brassóba s i t t ki-
váló munkájáva l minden magyar katolikus vezetőnek megnyerte 
rokonszenvét. E f i a ta l iskola biztosította a román t aná r exiszten-
ciáját , kezdetben a plébános asztalának volt vendége, később fize-
tése rendeztetet t s e hely te t t e lehetővé, hogy 1887-ben bekövetke-
zett haláláig egyik legnagyobb ha tású vezetője legyen a brassói 
románságnak. A magyar középiskola igazgatója alapító t a g j a az 
Astrának, egyik első részvényese az Albinának, i rányítója a bras-
sói román nőegyesületnek. Résztvesz a brassói román gimnázium 
alapí tásában s Bar i ţ iu mellett a brassói román saj tónak egyik 
megalapítója, a h í res „Gazeta de Transilvania”-nak 1849-től szer-
kesztője. Ha a nacionalizmus századában ilyen türelmes szellem 
h a t o t t á t egy akkor alakult magyar iskolát, nem lehet csodálkozni, 
hogy annak fa la i között is együt t tanul t a magyar , német és ro-
mán i f júság . 1837-től 1896-ig 3779 magyar, 1466 német és 1062 ro-
mán d iák ja volt a brassói középiskolának. Még csak azt sem lehet 
mondani, hogy a kényszerűség vit te ide a tanulni vágyó i f jaka t , 
hiszen 1850-ben m á r román középiskola is működött Brassóban, 
hatalmas, szép épületben s ennek ellenére 1850–1870 között mint-
egy 500 román tanuló j á r a katolikus iskolába. 

A brassói román főgimnázium mellett érdemes egy pil lanatra 
megállanunk. A világosi fegyverletételt követő évben létesül, min-
den bizonnyal azoknak az „érdemek”-nek a jutalmául, amelyeket 
a románság a szabadságharc folyamán a magyarok ellen végbevitt 
cselekedeteivel szerzett. A magyar kormány azonban semmiféle 
ressentimentet nem alkalmaz az iskolával szemben s az 1867 utáni 
állami költségvetések keretében rendszeresen felveszi a brassói 
román gimnázium évi 4000 f r t -os segélyét, ami igen nagy összeg 
volt akkor, amikor tanulmányi célokra az egész országra csak 
330.000 f r t . volt előirányozva. Később ez a segély is a román egy-
házaknak adot t iskolai segély főösszegébe vétete t t be s ismeretes, 
hogy e segélyek az 1913/1914. iskolai évben 1,880.000 koronát, 
1917/18-ban 3,800.000 koronát te t tek ki. Az ellentét kedvéért 
emlí t jük meg, hogy az 1918 utáni román kormányok elzárkóztak 
a magyar felekezeti iskolák támogatása elől s csupán átmenetileg, 
pillanatnyi érdek diktál ta elhatározásból ad tak iskoláink számára 
segélyt három alkalommal: 1921-ben, 1929/30-ban és 1939-ben, a 
há rom alkalommal folyósított segélyek végösszege sem éri el azon-
b a n az 1,150.000 P-t . 
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Az ISKOLASEGÉLY KÉRDÉSÉT helyénvaló éppen brassói isko-
láinkkal kapcsolatban fölemlíteni. A kisebbségi sorsban iskoláink 
nemcsak nevelési téren, hanem a megélhetés területén is súlyos 
harcokat vívtak és nagy áldozatokra kényszerültek. A brassói ró-
mai katolikus gimnázium helyzete is nehézzé vált a katolikus tan-
intézeteket fenntar tó S tá tus vagyonának kisaját í tásával . Az Erdélyi 
Római Katolikus Stá tus vagyonából több mint 23.000 hold birtok 
kisaját í tása u tán az erdélyi magyar katolikusság e történelmi 
iskola-fenntartó szerve az előtt a helyzet előtt állott, hogy közép-
iskoláinak több mint felét kénytelen feladni. Három iskola fenntar-
tásá t tudta vállalni: a csíkszeredaiét, a kolozsváriét és harmadik-
nak, sok tépő gond és viaskodás után, a székelyudvarhelyi mel-
lett döntött. A gyulafehérvári iskolát a legsúlyosabb években püs-
pöki segély mentette meg, a brassói főgimnázium terheit pedig át-
vállalta a brassói egyházközség. A kisebbségi évek ala t t oly sok-
szor hősi módon megnyilatkozó nemzeti-egyházi áldozatvállalás te-
remtette meg művelődési intézményeink további fenntar tásának le-
hetőségét. Dél-Erdélyben veszéllyel fenyegetett iskoláink felé ezért 
fordul ma annyi fél tő aggodalommal minden erdélyi magyar, mer t 
ezekbe az iskolákba nemcsak az elődök alapítványai, hanem a ma 
élők áldozatvállalása is beleépült. 

A brassói re formátus középiskolákról még hatványozottabb 
módon mondható el ugyanez. Brassóban a román hatalomátvételkor 
nem volt re formátus iskola. Az állami iskoláknak a románok általi 
átvétele azonban megmozgatta a város re formátus társadalmát s az 
egyház presbitériuma 1919 augusztus 25-én kimondta, hogy refor-
mátus elemi iskolát, polgári leányiskolát, f iu és leány felsőkereske-
delmi iskolát és egyéves női kereskedelmi tanfolyamot kíván fel-
állítani. E határozat tal indult meg a brassói re formátusság nagy-
arányú kisebbségi alkotó munkája , melyben az eltelt két és fél 
évtized alat t nem állott be szünet egyetlen pil lanatra sem. A meg-
induláskor nem állott a re formátus egyház rendelkezésére más 
épület az egyházi tanácstermen kivül, csak a re formátus lelkészek 
leánygyermekeinek nevelésére szolgáló Szeretetház-internátusi épü-
let. A kisebbségi sorsról oly sokszor megzengett összetartás, mint 
valós erő jelentkezett azonban ennél az elindulásnál. Az első iskolai 
években a római katolikus főgimnázium és a Brassói Magyar 
Dalárda adták át egyes helyiségeiket az új re formátus iskoláknak 
s a kisebbségi sorsközösség szép példáját muta tva helyiségeket 
engedett át a szász Honterus-gimnázium nagyhírű igazgatója, A. 
Meschendörfer is, valamint a szász polgári leányiskola és belvárosi 
elemi iskola. Az új iskolák fenntar tása teljesen a brassói egyházra 
hárult és sokat igyekeztek a társadalmi gyűj tés u t j á n is előterem-
teni. Az első adakozók között a magyar nevek mellett o t t lá tha t tuk 
a brassói szászság vezetőit is (Czell F., Hesshaimer, Scherg, See-
wald A. és mások) . Brassó természetes hátvédjét alkotó háromszéki 
reformátusság is kivette részét az új iskolák fenntar tásának gond-
jából, de tú l sok volt ennyi terhet egyszerre vállalni s a sepsi refor-
mátus egyházmegye ezért 1923-ban, ma jd 1927-ben azt kér te az 
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egyházkerületi közgyűléstől, hogy vegye át az iskolák közül a 
kereskedelmi fenntar tásának terhét s gondoskodjék számára meg-
felelő telekről és épületről. Az egyházkerület azonban, amúgyis 
nehéz helyzetében, nem tudot t e kérésnek eleget tenni. A brassói 
iskolaalapító gyülekezet azonban nem hátrál t meg s önerejéből 
gondoskodott az új intézményekről. 1927-ben elkészült az elemi 
iskola új épülete s 1935-ben a püspöki jelentés már arról számol-
ha to t t be a kerületi közgyűlésnek, hogy készen áll a kereskedelmi 
iskola új haj léka is. 

Ma, amikor pillanatnyilag be van zárva a brassói leány-
algimnázium és fiú-felsőkereskedelmi iskola (a leánytagozat a 
koedukáció megszüntetésével ki sem épülhetett) , ez iskolák alapí-
tásának és megépítésének hősi munkájára gondolunk és annak a 
hitünknek adunk kifejezést, hogy ilyen társadalmi erővel szemben 
végső fokon eredménytelen marad minden külső támadás. 

NAGYSZEBENBEN, a másik nagy szász városban, a római kato-
likus nőnevelés építet t magának erős várat . A régebb óta fennálló 
német nyelven taní tó Orsolya-zárda iskolája mellett a mult század 
második felében jö t t létre a ferencrendi nővérek vezetése alat t álló 
római katolikus tan- és nevelőintézet. Ennek az intézetnek a törté-
netében mélyen megragadó az a gondviselésszerű vonás, ahogyan 
felkészült a magyar uralom éveiben a kisebbségi sorsra. Magán-
kezdeményezésből született, alapítója Bat thyány Júlia grófnő, 
Muntenuovo hercegné s az 1864-i alapítási év óta szüntelen nehéz-
ségek között, igazán csak az intézetet s az intézetben tanuló magyar 
katolikus leányif júságot szolgáló vezetők, nevelők odaadó buzgó-
ságából, áldozatából és azért vállalt személyi igénytelenségéből, 
hogy intézetük a legmagasabb szellemi és lelki igényeket is ki-
elégíthesse, született meg e gyönyörű intézet, tel jes modern fel-
szereléssel. A román uralom kezdetén óvoda, elemi iskola, polgári 
leányiskola, felsőkereskedelmi, tanítónőképző és polgári iskolai ta-
nárnőképző intézet működött i t t a ferencrendi nővérek vezetése a la t t . 
A polgári iskolai tanárnőképző kivételével a többi tagozat meg tu-
dott maradni a román uralom éveiben is, sőt a tagozatok minde-
nike megkapta a nyilvánossági jogot. Évente 5 – 6 0 0 tanuló iratko-
zott be s a Státus-jelentésekben évente visszatérő megjegyzés 
m u t a t j a helyzetét s azt a Gondviselést, amiről szóltunk: „Hála 
Istennek az elmult években jól felszereltük intézetünket, gyüjtemé-
nyeinket, könyvtárainkat , mer t az ú jabb évek erre nem adtak 
volna lehetőséget”. A bécsi döntés u tán tovább bővült a szebeni 
iskola jelentősége: a nagyenyedi re formátus tanítóképző lett a 
re formátus és római katolikus tanítóképzés közös otthona, a nagy-
szebeni ferences zárda pedig a római katolikus növendékek mellett 
neveli a re formátus tanítónőjelölteket is. A legújabb hírek szerint 
az intézet egy részét a román katonaság foglalta le s a beszállá-
solás következtében fellépett járvány miat t a román tanügyi ható-
ságok elrendelték az egész iskola bezárását . 
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MIKOR VÉGIGTEKINTÜNK megtámadott délerdélyi középisko-
láink, kollégiumaink során, tud juk azt, hogy nem egyedül vívják 
súlyos harcukat. Népiskoláink ugyanilyen helyzetben, a románság 
negyedszázada t a r tó és egyre erősödő támadásai közepette pró-
bálják betölteni hivatásukat . Az intézmények mögött pedig ot t él 
és küzd Délerdély félmilliónyi magyarsága, falusi és városi családok 
egyre nehezülő gondok között, egyre fenyegetettebb életben. A 
megtámadott iskolák kérdése felveti ma a délerdélyi magyarság 
minden problémáját s e kérdésekkel szembe kell néznie az egész 
magyarság minden felelős vezetőjének, de magának az egész nem-
zetnek is. A megoldás ú t j a i és módjai nem tar toznak mireánk, de 
hangsúlyoznunk kell, hogy csak egy megoldás van: az, amely a 
délerdélyi magyar életnek nem egyik vagy másik oldalán teremt 
kompromisszumos életlehetőséget, hanem gyökeres fordulat ta l min-
deniket megoldáshoz segíti. 

A délerdélyi iskolakérdésnek azonban van mondanivalója nem-
csak a magyarság, hanem a románság felé is. Délerdély magyar 
iskolái s a délerdélyi magyar iskolákat létrehozó magyar szellem 
a multban és a közelmultban is testvéri támogatást nyú j to t t az 
erdélyi román iskolázásnak és művelődésnek. Nem érdemként emle-
getjük, hiszen ez a magyar nemzeti szellemet meghatározó és 
uralma a la t t t a r tó egyetemes keresztyén szellemből következő ter-
mészetes szolgálat volt csupán s a hivatáshoz való hűség nem 
érdem, legfeljebb bizonyságtétel a hivatásban és a szolgálatokban 
megtestesülő szellem mellett. E bizonyságtevőket el lehet némítani, 
meg lehet alázni és be lehet zárni, de ha él az a szellem, amely 
létrehozta és fenn ta r to t t a őket, annak hata lma elől nem lehet 
kitérni és büntetését nem lehet kikerülni. A legújabb intézkedések 
betetőzik azt a román irányzatot, mely el kíván törölni mindent, 
ami magyar, még akkor is, ha a magyar fo rma mögött egyetemes 
tartalom, örök szellemi hatalom él. E magatar tásból következő 
szellemi és erkölcsi romlásért a jövendő előtt minden felelősség 
ennek a román irányzatnak a megteremtőit, vezetőit terheli. A 
magyar kulturális misszió multbeli sok jószándékú kezdeménye-
zése, a magyar művelődési intézmények kisebbségi áldozatvállalása 
nem tudott új román szellemet kialakítani, úgy látszik, hogy a 
történelem sokkal hatalmasabb bizonyságtevőinek kell eljönniök, 
hogy megvalósíthassák a román nép olyan átnevelését, amelyben 
felismeri a szellem örök hata lmát és sérthetetlen jogait. 

JUHÁSZ ISTVÁN 
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AZ ELMULT SZÁZADOK VÁROSI KÖZIGAZGATÁSÁNAK aligha 
kellett szociális kérdésekkel foglalkoznia. A középkori városi la-
kosság: a polgárság társadalmilag egységesebb volt. Közös privi-
légium, közös jogok kötötték össze a polgárt a polgárral. Olyan 
mélyreható gazdasági különbségek nem voltak közöttük, mint ma, 
vagy ha voltak, a legszegényebb polgárnak is lehetősége volt arra, 
hogy az előírt inaskodás, legénykedés és az elengedhetetlen reme-
kelés u tán céhtaggá válván, gazdaságilag is megerősödjék. 

Az aránylag egységes polgári rendnek megvoltak a maga szo-
ciális törvényei a céhek szabályzatában, ahol a ba jba ju to t t mes-
terről, az elhunyt mester családjáról messzemenőleg gondoskodtak 
s a városnak nem kellett szociális kérdésekkel mélyrehatóbban fog-
lalkoznia, azokat a jól szervezett társadalom önmaga igyekezett 
megoldani. A céheken kívül a tulajdonképpeni szegényügyet az 
egyházak lá t ták el s a szegények gondozását, gyógyítását végző 
ispotályok többnyire egyházi kezelésben voltak, mint a kolozsvári 
Szent Erzsébet- vagy Szent Lélek-, Szent Lázár-ispotályok. Ha az 
egyházak e szükségletek kielégítéséről nem gondoskodtak, csak ak-
kor lépett fel a város a segítés középkori szociális elve alapján s 
gondoskodott egy-egy ispotály fenntar tásáról . 

A középkort követő századok a polgári társadalom egységének 
szétbomlását eredményezik. Maga a városi lakosság sem áll már 
egységesen polgári elemből, mer t – különösen a háborúk követ-
keztében – kénytelen befogadni a behúzódó nemességet, a vár-
védelem katonai elemekkel t a r k í t j a az addig meglehetősen egységes 
városi lakosságot s az élet örökös változása maga után vonja szö-
kött jobbágyak, hontalanok, proletársorba ju to t t páriák meghúzó-
dását a biztonságot nyúj tó fa lak között. A társadalom a város fa -
lain belül is egyre differenciálódik, hisz magában a polgárságban 
is mérhetetlen távolság van a patricius családok hatalma és gazdag-
sága s a velük esetleg ugyanegy céhbe tartozó egyszerű kétkezi 
munkások anyagi viszonyai között. 

A társadalmi különbségek természetes feszültséget eredmé-
nyeznek. Ennek enyhítésére már nem elégséges a középkor kari-
tásza, sem az ú jkor emberiessége, nem elégséges az egyházak ereje, 
még kevésbbé a testületek szociális támogatása, mert ezek az új 
proletárok legnagyobbrészt nem is tar toznak semmiféle testületbe. 

A városok még nem törődnek a szociális kérdésekkel, bár a 
felvilágosult állam már kezébe veszi a szegényügyet, de ezt jórészt 
rendészeti kérdésnek tekinti. Szociális téren a jobbágyság felé for-
dul. Nálunk is a Mária Terézia óta egyre gyarapodó urbáriumok 
biztosítják a földművelő lakosság emberséges életét. A kővel kerí-
te t t városok barokk házaiban lakó, ipar t s kereskedést űző lakos-
ságot e rendelkezések kevéssé érintették. 

A városi szociális feszültséget néhány szegényügyi intézmény 
fenntar tásán kívül maga a városi hatóság aligha igyekezett leve-
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zetni. A XVIII. és XIX. század elején, a város nem ér te t te meg a 
kor szavát és magára hagy ta a tá rsadalmat a szociális kérdések 
megoldásában. Pedig ez a városi társadalom az előbb említett okok 
következtében már nem volt egységesen szervezve, a céhek nem 
fogadták be éppen azokat a városlakókat, akik a legelesettebbek 
voltak s a régi rend és rendszer helyett a városi társadalomban 
bizonyos zűrzavar keletkezett. 

Akadtak mégis – különösen a társadalom magasabb rétegei-
ben, illetve most már osztályaiban – olyanok, akik nem tudtak 
behunyt szemmel elmenni a társadalmi nyomor mellett s részben 
maguk igyekeztek azt enyhíteni, részben pedig egyesületeket hívtak 
életre a szociális kérdések megoldása céljából. Magyarországon 
több ilyen egyesület alakult a XIX. század elején. Erdélyben pedig 
1824-ben az akkori gubernátor, báró Jósika János hitvese: Csáky 
Rozália szervezi meg a Kolozsvári Nemes Asszonyi Egyesületet, 
mely nemcsak menházat létesít a szegények részére, de hasznosan 
foglalkoztatja a munkanélkülieket, inségeseket is. 

A városok és községek, még a mult század második felében 
sem fordí t ják f igyelmüket a szociális kérdések felé, úgy, hogy 
végre is az 1870: XL. t. c., illetve a jelenleg is érvényben lévő 1886: 
XXII. t. c.-nek kellett a szegények gondozását az illetőségi község 
(város) kötelességévé tenni. A század végétől tehát törvény köte-
lezte a városokat a legkiáltóbb szociális problémák megoldásának, 
az elaggott és munkaképtelen szegények eltartásának vállalására. 

A századvég ipari forradalma azonban sokkal nagyobb lö-
késsel vitte előbbre az életet, hogysem a szegényügy tüneti kezelése 
a mindjobban széteső társadalom bomlását megakadályozhatta 
volna. Azok, akik a falakon kívül maradtak, maguk kezdtek szer-
vezkedni, hogy emberi megélhetésüket maguk és családjuk részére 
biztosítsák. Mikor azután ez a szervezkedés kezdett veszélyessé 
válni magára az államra és vezetőire nézve, akkor a nagyobb rossz 
elkerülése végett – de a szociális bajok helyes felismerése követ-
keztében is – az államok mindinkább foglalkozni kezdenek a szo-
ciálpolitikával, egyre több olyan törvény keletkezik, amely a dol-
gozó fizikai és gazdasági védelmét hivatot t biztosítani. 

MAGYARORSZÁG is vég ig já r ja a fejlődésnek ezt az ú t j á t . El-
ju t az első világháborúig s u tána a frontokról hazaözönlő katona-
ság, meg az i t thonmaradt s a komor csapásokban önmagára és kö-
telességeire ébredt magyarság a csonkahazában minden dolgozónak 
emberi életet akar nyujtani . 

A munkából kivették részüket a városok is s ha a f rontka tonák 
hozzátartozói érdekében még nem állítottak volna fel szociális gon-
dozó hivatalokat, most okvetlenül gondoskodnak ilyenek megszer-
vezéséről. A háború elesettjein való segítés szándéka s a háborút 
követő munkanélküliség leküzdésére irányuló törekvések is serken-
tik a városokat szociális népjóléti hivatalok (ügyosztályok) szer-
vezésére s mikor a munkanélküliség megenyhül, ezek a hivatalok 
válnak egy országosan meginduló városi szociálpolitika kohóivá. 
Új intézmények létesülnek: minden város gondoskodik róla, hogy 
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ne csak korszerű aggmenháza legyen, ne csak az élet elesettjeit 
gondozza a karitásszal, emberszeretettel töl töt t Magyar Norma 
keretében, hanem a magyar jövő utánpótlását, a gyermekek életét 
is erősítse napközi otthonokban, étkeztetéssel, ruházattal . Míg a 
magyar szociálpolitika a szegényügy és a gyermekvédelem terén 
nagy lépésekkel haladva el jut az intézményes nép- és családvéde-
lemhez és a sokgyermekes családokat házhoz, kerthez, földhöz, 
hasznos háziállathoz, ipari és kereskedői kölcsönökhöz ju t ta t ja , 
addig a munkajog terén biztosít ja a munkás legkisebb bérét, sza-
bályozza a munkaidőt, fizetéses szabadságot ad, bevezeti a munká-
sok gyermeknevelési pótlékát s megalapozza a magyar társadalom-
biztosítás alaptörvényeivel a munkás és családja egészségének vé-
delmét és öregsége gazdasági biztosítását. 

E törvények nagy lépéseket jelentenek a szociálpolitikában. 
Ismerjük számtalan hiányukat, nehézségeiket a végrehaj tás terén, 
de a tárgyilagos bíráló nem tagadha t j a le, hogy e törvények mégis 
egy szociális Magyarország ú t j á t jelzik, s a létrehozott szociális 
intézmények továbbépítése s a szociálpolitikai törvények elmélyí-
tése, hiányaik eltüntetése biztosítani fog ja a nemzet minden tagjá-
nak a tisztességes emberhez méltó életet. 

E törvények tehá t kijelölték a kereteket. A mult és a szociál-
politikai törvények ismerete szükséges ahhoz, hogy a szociális vá-
ros fe ladata i t meghatározhassuk. 

Egy város szociális jövője a társadalmi egyensúly biztosításán 
fordul meg, vagyis meg kell teremteni a társadalom keretében 
minden egyes foglalkozási ág részére nemcsak a megélhetéshez föl-
tétlenül szükséges javak megszerzésének a lehetőségét, hanem mó-
dot kell nyuj tan i olyan javak megszerzésére is, amelyek a munkást 
átsegítik betegségen, munkanélküliségen s más csapásokon. 

Ezér t minden foglalkozási csoport, minden hivatás keretében 
biztosítani kell a megélhetés feltételeit s gondoskodni kell azokról 
a családokról is, amelyekben a gyermekek száma miat t a családfő 
keresete nem lehet elégséges. 

Mivel pedig a társadalom nemcsak hivatása szerint tagozódik, 
hanem családok szerint is és ezeken belül más és más problémája 
van a f ia talnak, felnőttnek és öregnek, a szociális kérdések megol-
dását a társadalom egyes korcsoport jaira is ki kell terjeszteni s 
eszerint kell a kérdéseket vizsgálni. A város szociális problémáit 
vizsgálhatjuk s ta t ikus állapotban, a jelenlegi helyzetben vagy a jövő-
nek egy meghatározott szakaszában, de vizsgálni kell feltétlenül 
dinamikus állapotban, mer t egész más a szociálpolitikai helyzetkép 
ma, mikor nincs munkanélküliség, sőt igen nagy a kereslet mun-
kásokban, ellenben komoly gondot okoz a katonák hozzátartozóinak 
gondozása, nemkülönben a kereseti viszonyok és az árszínvonal kö-
zött fennálló különbözet kiegyenlítése, mint a háború után az át-
meneti gazdálkodással okvetlenül bekövetkező munkanélküliség 
idején. Egy város egészséges fejlődése azt kívánja, hogy a lakosság 
foglalkozási összetétele minél kevésbbé legyen homogén. A városnak 
érdeke – különösen ilyenkor, háború idején, – hogy önellátásra 
törekedjék, amit a lakosság foglalkozásának különfélesége biztosít. 
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Természetesen számolni kell a helyi gazdasági adottságokkal, ter-
mészeti, éghajlat i erőkkel, szóval a tá j ja l , melyben élünk, de a lehe-
tőség szabta kereteken belül nagyvárosokban a heterogén foglal-
kozású társadalom egészséges, mer t általa könnyebben biztosítható 
az egyensúly. 

KOLOZSVÁR HELYZETE ÉS TÖRTÉNELMI FEJLŐDÉSE a r r a int, 
hogy itt, Erdély kul túrá jának a fókuszában, az ipari és mezőgazda-
sági jelleg bizonyos fokú hát térbe szorításával a kulturális jelleg 
domborodjék ki. Kívánatos a kul turréteg kihangsúlyozása, melyet 
az egyetem, főiskolák, középfokú és szakiskolák mellett az erdély-
részi nagy tá j igazgatási központja determinál. 

Kolozsvárnak ez a kulturréteg természetes velejárója. Szociális 
szempontból legkönnyebben kezelhető, mer t éppen kul túrá ja követ-
keztében a társadalmi feszültséget önmagától vezeti le, sőt erő-
teljesen közreműködik – jó szervezés esetén – a többi rétegnél 
mutatkozó társadalmi feszültség levezetésében is. A szociális város-
politikának ez a réteg nagy segítségére van. Nemcsak önzetlen 
munkatársakat találhat i t t közöttük, hanem a legjobb tanítók, ne-
velők e körből kerülnek ki. Csak a r ra kell vigyázni, hogy ez a 
kulturréteg, különösen a réteg felső szintje, a s a j á t életében önzet-
lenséggel, puri tánsággal mutasson példát más hivatási rétegeknek, 
mert vi ta thatat lanul a legjobb szociális nevelő munka az, ha a tár-
sadalmi feszítőerőt az irigyelt társadalmi rétegek önzetlensége, 
egyszerűsége, t iszta családi élete és szép szólamok helyett becsüle-
tes példaadása közömbösíti. 

A szociális várospolitikának sokkal nagyobb gondot okoz a 
társadalom iparos és kereskedő rétege. Ez a réteg két csoportra 
bomlik, munkaadók és munkavállalók csoport jára. A munkaadók 
ismét lehetnek nagyiparosok vagyis gyárosok s kisiparosok, a több 
segédet foglalkoztatóktól egészen az egyedül dolgozókig. A munka-
adók közül csak ez utóbbiak jelenthetnek szociális problémát 
anyaghiány, a mesterség túlzsufoltsága vagy betegség esetén. Az 
anyaghiány a háború velejárója, túlzsufoltságot a pályaválasztás 
irányításával kell megszüntetni, a betegség ellen pedig nemcsak az 
egészségvédelmi szervek veszik fel preventív intézkedéseikkel a 
harcot, hanem megfelelő biztosítással vagy a család anyagi helyze-
tének előzetes megerősítésével a kisiparost is át lehet segíteni az 
átmeneti nehézségeken. 

Sokkal súlyosabb szociális problémát jelent a munkavállalók 
hata lmas tábora. Különösen az ipari jellegű városokban jelentkez-
nek nagy tömegben és alárendelt helyzetükből fejlődő lelki a lkatuk 
és szervezettségük állandó elégedetlenség forrásai . Viszonyaik is 
mostohák s ők érzik elsősorban a munkásvédelmi törvények héza-
gait. Igazságérzetük erős és mikor úgy lát ják, hogy az egyenlő 
mérték elve velük szemben nem érvényesül, elkeseredettek. Haj la-
mosak a szélsőségekre, mer t szakmájuk elsaját í tásán kívül alig 
részesültek olyan kulturjavakban, hogy érezniök kellene a nemzeti 
közösséghez való szoros tartozásukat . E társadalmi réteg elhanya-
golása a kulturrétegnek is hibája volt s ma igyekeznek is a mulasz-
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to t taka t pótolni. A munkásfőiskolák programja, tanulmányi 
rendje, az oda lelkesen tömörülő munkáshallgatók bizonyítékai 
annak, hogy ez a kezdeményezés nem já r rossz úton. 

A városi szociálpolitikának e munkásréteg emelése a legfonto-
sabb feladata. Egyrészt fel kell hívnia a felsőbb hatóságok figyel-
mét arra , hogy hol van hiány a munkásvédelmi törvényekben, mert 
a helyes munkásvédelem, a tisztességes és a család számához mért 
munkabér megadása az a lapja minden szociálpolitikának. Bármilyen 
szétágazó, jól kiépített városi szociálpolitikai munka Don Quichotte-i 
harc lesz mindaddig, amíg az egészséges, családos munkás teljes 
értékű munká jáé r t nem keres annyit, hogy magát és családját 
tisztességesen el tar tsa s ne kelljen az édesanyát is a családtól el-
vonva a gyárak robot jába állítani. Ezt a kérdést viszont egyetlen 
város sem t u d j a önmagától megoldani, ez országos probléma s a 
városoknak az illetékes tényezők figyelmét fel kell hívni arra, hogy 
eredményes szociálpolitikát csak az alapok megépítésével lehet 
kezdeni. 

Ha jól működik a munkavédelem, ha betegség, baleset, rokkant-
ság esetén a biztosítási szervek bürokráciamentesen nyu j t j ák a 
törvényben biztosított szolgáltatásokat, akkor a jól kiépített városi 
szociális igazgatás meg t u d j a oldani fe ladatát és tud ja pótolni 
azokat a szükségleteket, amelyek a legjobb törvényes intézkedések 
mellett is előállnak, és t u d j a teljesíteni az új magyar nép- és 
családvédelem folytán reáhárul t kötelességeket. Ez pedig abban áll, 
hogy minél több önálló existenciát kell a városon belül életre hívni. 
Minél több az önálló ember, önálló család, annál kisebb a szociális 
feszültség. 

A városok jövő szociálpolitikájának a r ra is törekednie kell, 
hogy minél kevesebb legyen a tanulatlan, szakképzetlen munkás. 
A szakmunkásnak ugyanis magasabb a bére, könnyebb a meg-
élhetése s így könnyebben illeszkedik bele a nemzeti közösségbe. 
A tanulat lan munkásnak legtöbbször nincs állandó keresete, csa-
ládját alig vagy egyáltalán nem t u d j a el tartani s így állandóan 
elkeseredett, kívül érzi magát a nemzeti társadalmon. E munkások 
nagy része falvakról özönlik a városba s ahogy elhagyja az ősi 
rögöt, gyökértelenné válik. Sok remény van az új nép- és család-
védelemben, hogy a kiépülő szociális intézmények a falvakon is 
meg tud ják kötni a munkást . Ehhez azonban az is szükséges, hogy 
megszűnjék a városoknak sokszor indokolatlan, túlzott iparosodása 
s ugyanakkor egészséges iparvállalatok fejlődjenek vidéken is. 
Szükséges, hogy a vidék is jobban részesedjék a kul túra áldásai-
ban (közlekedési utak, villanyvilágítás, rádió, mozi) hogy a falusi 
munkás, aki t már nem köt az ősi föld, ne szakadjon el onnan. Ez 
megint országos kérdés, amit csak egységesen lehet megoldani. 

A városnak tehát számolnia kell a meglévő helyzettel s arra 
kell igyekeznie, hogy a függő helyzetben lévő ipari munkásrétegből 
minél többen emelkedjenek fel, részben úgy, hogy önálló existen-
ciákká válnak, részben pedig úgy, hogy szakmájukban elmélyedve, 
szakképzést nyerve mint szakmunkások magasabb kereseti lehető-
ségekre tesznek szert. E szakképzésben az ipari érdekeltségek 
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segítségét kell a városnak igénybe vennie. Az is szociális probléma, 
hogy az iparban az utánpót lás biztosítva legyen. E tekintetben meg 
kell állapítanunk, hogy melyik ipar milyen utánpótlást követel s a 
rendelkezésre álló tanoncanyagot úgy kell felosztani, hogy minden 
iparban a tanoncok haj lamaiknak megfelelően talál janak elhelyez-
kedést, hogy megszűnjék az a sok elsodort élet, amellyel a szo-
ciális igazgatás ma a segélytkérők közt folyton találkozik, mer t 
tanult mestersége ellenére a munkás mint napszámos kénytelen 
az életét tengetni. 

Kolozsvárnak jelentős gyáripara van s bár a természeti adott-
ságok nem indokolják annak nagyobbarányu kifejlesztését, a 22 
éves uralom ezt a táj- jel leg ellenére igyekezett hangsúlyozni. Ennek 
további fejlesztése óvatosságra int s inkább a történelmi multnak 
megfelelően az önálló kisipar fejlesztésére kellene súlyt helyezni. 
A városi szociálpolitikának e téren kétségtelenül vannak feladatai, 
főleg olyan vonatkozásban, hogy sokgyermekes családok f ia i szá-
mára a tanoncévek elvégzését tegye lehetővé kölcsön nyujtásával , 
tanoncotthont létesítsen és támogasson, szorgalmas, kezdő kisipa-
rosoknak ugyancsak kölcsön nyujtásával biztosítsa önálló existen-
ciájuk megalapozását, az önálló kisiparosok boldogulását pedig be-
szerzési hitelek és kölcsönök nyujtásával mozdítsa elő. Ez történ-
hetik oly módon is, hogy kisiparosok részére olcsó áron anyagot 
vesz és oszt szét, nagyobb befektetést igénylő gépeket megvásárol 
és használatra önköltségi áron átenged és számos más vonatko-
zásban elősegíti az önálló existenciák boldogulását. Nem tudjuk 
osztani azt a törekvést, hogy a városok maguk állítsanak fel ipari 
üzemeket. Ez t néha csak a pillanatnyi szükség indokolhatja, de 
nem lehet egészséges és állandó megoldás. Ellenben olyan önálló 
kisiparosokat kell talpraállítani, akik a városnak s a város lakossá-
gának minden szükségletét becsülettel, felelősséggel és tisztességes 
munkával ki tud ják elégíteni. Foglalkoztató műhelyeknek csak 
olyan vonatkozásban van értelmük, hogy munkához ju t ta thassuk 
azokat a csökkent munkaképességüeket, akik e hibájuk mia t t a ma-
gángazdaságban nem tudnak elhelyezkedni. 

Ezenkívül a r ra is fel kell készülni, hogy a Szövetkezet a há-
borút követő gazdasági átállás a la t t tudjon minél több munka-
nélkülit foglalkoztatni. 

A kereskedői réteg kevéssé szorul szociális támogatásra . Bár 
a városnak e téren is lehetnek feladatai . Vannak kezdő kereskedők, 
kik nem jutnak üzlethez, vagy nincs elegendő tőkéjük. Ezeknek 
üzlethez jut tatása, esetleg árúhitel-nyújtás, mint az részben a ko-
lozsvári Magyar Boltban történik, a városi szociálpolitika feladatai 
közé tartozik. 

A mezőgazdasági réteg a városokban nem okoz nagyobb szo-
ciális problémát. A földdel foglalkozó ember konzervatív és meg-
fontolt. Élete összenőtt a földdel, melyről tudja , hogy az nem csak 
megtermi a mindennapi kenyeret, hanem az a haza földje is. Ezek 
az adottságok i rányí t ják életszemléletét. Igénye is kevesebb és ha 
dolgozik, többnyire rossz időkben is, megvan a betevő fa la t j a . A vá-
rosi földművelőrétegnek ezenkívül biztosítva van a város nagy felvevő 
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képességű piaca, mely fuva r és időveszteség leszámítása folytán 
a falusi őstermelővel szemben jelentős előnyöket nyúj t . Természe-
tesen i t t is van elesettebb réteg, melynek nemcsak magyar kultú-
rá t kell biztosítani, hanem földhaszonbérletet, vagy sokgyermekes 
családok részére kiskerteket és vetőmagot. Kiskertek kiosztása kü-
lönben nemcsak mezőgazdasággal foglalkozók részére indokolt, 
hanem megfelelő téli tanfolyam után és szakszerű ellenőrzés mel-
lett sokgyermekes munkáscsaládoknak is. A ker t művelése nem-
csak a föld szeretetére szokta t ja rá az embert, de a szociális mun-
kát végzőnek felvilágosítást ad a ju t t a to t t egyéniségére nézve és 
megmondja, hogy érdemes-e vele a közösség érdekében tovább fog-
lalkozni. Kolozsvárra, mint Erdély első városára még egy szép fel-
adat vá r : gondoskodni a szórványban élő, mezőgazdasággal foglal-
kozó magyarság nemzeti öntudatra neveléséről, gazdasági megerő-
södéséről. E r r e szolgálna egy szórvány-népfőiskola felállítása, 
melyre a város közgyűlése m á r fel is a jánlot ta a telket s megtet te 
a kezdeményező lépéseket. 

Egészséges társadalomban az egyes foglalkozási rétegek jól 
vannak megszervezve. Erdélyben a kisebbségi sors erőteljesebb kö-
zösségi életet termelt ki. Ez megnyilvánul abban, hogy Kolozsvárt 
pl. a hadbavonult iparosokról iparostársaik gondoskodnak. A had-
bavonult földészek földjét tá rsa ik megmunkálják. Ezek a példák 
u ta t muta tnak arra, hogy a társadalom közösségi tudatá t kell fe j -
leszteni s amint a régi céhek s a j á t kebelükön belül sok szociális 
problémát megoldottak, a foglalkozási rétegek hivatási tömörü-
lései ma is megoldhat ják társadalmi úton a kérdések nagyrészét. 

AZ EMBER ÉLETÉT két élettérben tölti el: nemcsak foglalko-
zása, hivatása körében él, hanem családi életet is hozzátartozói és 
a szűkebb szomszédság körében. Szociális problémáit is ennek meg-
felelően kell megoldania. A munkával, foglalkozással, hivatással 
kapcsolatos szociális kérdéseket – természetesen mindíg megfelelő 
állami vagy városi hatósági szabályozás és felügyelet alat t a tár-
sadalom segítségével – foglalkozási szervezetekben lehet megol-
dani, viszont a családi élettel, lakással, gyermekneveléssel kapcso-
latos szociális problémákat ugyancsak hatósági i rányítás és veze-
tés a la t t az egymás szomszédságában élők szervezett közössége hi-
va to t t megoldani. E r r e példa Kolozsvárt az ősi magyar nyomokon 
felépített Tízes Szervezet, mely kitűnő segítőtársa a közigazgatás-
nak a helyi feladatok megoldásában. 

Megoldásra váró kérdés, hogy a jelenleg működő egyesületek 
hogyan áll í thatók be ebbe a szociális munkába. Számtalan egyesü-
letünk van, ezek közül néhány valóban igen hasznos munkát végez, 
a legutóbbi időben egyesületi csúcsszervek is keletkeztek, de az 
összhang, az együttműködés a hatóság és egyesületi szociális munka 
között még mindíg nem tökéletes. Helyes munkamegosztással kell 
kijelölni a jövő feladatai t akként, hogy mindegyik egyesület egy 
rész-feladatot kap (pl. napközi otthon fenntartása, cselédotthon 
megszervezése, népkönyvtár szervezése és fenntar tása) s az egye-
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sület e feladatot vállalja. Az együttműködés és összhang biztosí-
tása a nemrégiben alakult szociális munkaközösség feladata lesz. 

A családoknak, e családi helyzetből folyó szociális problémáik 
megoldásának részletkérdéseit leghelyesebb a családi élet menete 
és korcsoportok szerint tagolnunk. Kezdődik a házasságkötéssel, 
ennek előmozdítását szolgálják az 1000 pengőig ter jedő házassági 
kölcsönök, az egészségvédelem keretébe tartozó anya- és csecsemő-
védelem s mikor a gyermek m á r nem szorul állandó és közvetlen 
anyai gondozásra, folytatódik a gyermekeknek napközi otthonok-
ban, óvodákban, később pedig iskolákban való nevelésével. Kolozs-
vár t ez idő szerint 650 gyermeket étkeztetnek a város és az Oncsa 
anyagi hozzájárulásával napközi otthonokban s 1600 gyermek kap 
iskolaidőben az iskolákban és óvodákban ebédet. Ehhez járul hozzá 
körülbelül ugyanilyen mértékben a zöldkeresztes tej- és cukor-
akció. A napközi otthonok fenntar tói jórészt egyesületek s a tá r -
sadalom ezen a téren igen szép munkát végez. A meglevő mintegy 
15 napközi otthon és ugyanannyi óvoda száma országos viszonylat-
ban is olyan jelentős, hogy azok szaporítása csak kivételes esetben 
indokolt, annál inkább törődni kell az otthonok korszerű felszere-
lésével és azzal, hogy képzett nevelőszemélyzet dolgozzék bennük 
és a gyermekeknek necsak élelmezéséről, hanem neveléséről is gon-
doskodás tör ténjék. Kiegészíti a gyermekvédelmi munkát a nyári 
gyermeknyaraltatás, mely a most épülő balatoni gyermeknyaraló 
felhasználásával a jövőben még több gyermeket nyara l ta tha t s 
ugyanakkor lehetővé teszi az ország más t á ja inak s a fővárosnak 
a megismerését, a gyermekek magyarságának öntudatosí tását . 

A sok gyermekkel megáldott családokat az országos nép- és 
családvédelmi-alap veszi támogatásba. Ennek a szervezete elég sze-
rencsésen illeszkedik bele a városi közigazgatásba. Az Alap ház-, 
föld-, kert-, állat- és kölcsönjuttatásai lehetővé teszik egészséges 
lakáspolitika végrehaj tását s a sokgyermekes családok részére a 
gyermeknevelés terheinek megkönnyítését. Kolozsvárt különös je-
lentősége van az egészséges lakáspolitikának, mely abban áll, hogy 
a város egyrészt az Oncsa anyagi támogatásával a sok gyermekes 
családok részére évenkint lehetőleg 30, a háború utáni esztendőktől 
pedig 5 0 – 5 0 kislakást épít s e lakásokat a ju t t a to t t ak lakbértör-
lesztéssel 2 5 – 3 0 év a la t t megszerezhetik s a j á t tulajdonukként, 
másrészt a város számít a gyárak és nagyvállalatok áldozatkész-
ségére, hogy a részükre biztosított kedvezmények felhasználásával, 
munkásaiknak egészséges ot thonokat emelnek. A családvédelem ke-
retébe tartozik a sokgyermekes anyák részére új intézmény létre-
hozása, mely lehetővé teszi, hogy az anyák időnkint néhány hét re 
kikapcsolódhassanak a háztar tás és gyermeknevelés gondjaiból s 
az úgynevezett „anyák otthoná”-ban üdülhessenek. Az üdülésnek 
egyúttal nevelő célzata is van: nem terhes tanfolyam keretében rá-
szoktatni az anyát a gyakorlati egészségvédelemre és háztar tásá-
nak gazdaságos vezetésére. Ilyen célt szolgált az idei gyermek-
nyaraltatással kacsolatban felserdült lányok részére rendezett főző-
iskola és gyakorlati egészségvédelmi tanfolyam is. 

A városi szociálpolitikának komoly gondot okoz azoknak az el-
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aggott és munkaképtelen személyeknek az ellátása, akiknek nincse-
nek fizetésre köteles vagy képes hozzátartozóik. Városban ez azért 
jelent fokozott gondot, mer t éppen ennek a rétegnek az ellátását, 
a háború folytán előállott lakás- és anyaghiány csak ideiglenesen 
ugyan, de jelentős mértékben akadályozza. 

A környező fa lvak népét erősen csábít ja a városok szervezet-
tebb szociális igazgatása. A szegények e l tar tásá t a város részben 
zár t intézetekben, aggmenházban, szeretetotthonban lá tha t ja el. 
Ilyen ellátást azok kapnak, akiknek egyáltalán nincsenek hozzátar-
tozóik. Ha pedig vannak hozzátartozók, csak az e l tar tásra nem ké-
pesek, vagy a szegény még nem teljesen magatehetetlen s különö-
sebb fizikai gondozásra nem szorul, akkor megmaradhat a család-
jában vagy régi környezetében és a város a Magyar Norma kere-
tében támogat ja . Kolozsvárt a város korszerű aggmenházat létesí-
tett , ezenkívül éppen i t t van az ország legrégibb aggmenháza: a 
XIII. században létesült Szent Erzsébet-aggmenház, nemkülönben 
a református és unitárius egyháznak, a ferenceseknek, az iparo-
soknak és a zsidóknak egy-egy aggmenháza. Ám az aggmenházak 
így is alig elégítik ki a szükségletet s a tökéletes szegénygondozás 
megvalósítása érdekében a háború u tán még szükség lesz a városi 
aggmenházzal kapcsolatban egy olyan telep létesítésére, ahol a még 
nem egészen tehetetlen aggok ellátásuk fejében közös munkával 
foglalkoztathatók lesznek. A családban lakó aggok gondozásában 
az egyházak segítik a várost s l á t j ák el a gondozást. 

A társadalmi szervezetek mellett a városi szociálpolitikának 
központi végrehaj tó szervre van szüksége. E szerv fe ladatát ma a 
népjóléti ügyosztály l á t j a el, azonban a gondozást – szakítva a 
kezdeti tel jes központosítással – a kerületekben, a szegények ott-
honaihoz közel végzi. A háború okozta nehézségek következtében 
ma még ezek a kerületi irodák nincsenek mindenütt összefüggés-
ben a közigazgatás egyéb decentralizált szervezeteivel. A helyes 
megoldás az lenne, hogy minden kerületben egy-egy népház épül-
jön, amelyben helyet kap nemcsak a szociális kirendeltség, hanem 
a szegénységi bizonyítványokat kiállító kerületi szerv épp úgy, 
mint az egészségvédelem és közellátás szervei is. 

Szociális várost, szociális Kolozsvárt t ehá t csak szociális állam-
ban lehet kialakítani. Az intézmények hálózatának kiépítése, a vá-
rosi szociális szerveknek a társadalom jól szervezett hasznos erői-
vel való tökéletes összhangja útjelzői a célnak, amely felé töreked-
nünk kell. S ha hosszú is az út odáig, a kölcsönös jóakarat és ki-
t a r tó munka biztosan célhoz vezet. 

CSIZMADIA ANDOR 
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APOR PÉTER AZ ERDÉLYIEK RÉGI NYÁJASSÁGÁRÓL 
Semmi nyá jasság ma Erdélyben, ha csak ot tan nincsen tubákpixl 

vagy feif tubák; nem vala ezeknek híre az régi időben, nem kérik vala 
akkor elé az portobákos pixist, sőt ha mostani szokás szerént azt mon-
dottad volna s úgy kér ted volna, hogy tubák pixl, az ki deákul é r t e t t 
volna, azt gondolta s magyaráz ta volna, hogy tubák szurkot, vagy szur-
kos tubákot kérsz. Nem szívja vala akkor más sem az portubákot, sem 
az fü s t tubákot, kivál t gyermekkoromban, hanem kocsis, lovász, dara-
bant, azok is r i tkán, hanem az ha jdúk és az fejedelem németjei s peczér 
s afféle. Akkor mostani mód szerént egy pipa dohányt ha úgy kértél 
volna: faif tubák, m á s azt gondolta volna, f á j valamid a tubák miat t . 
Az 1687. esztendő előtt olyan emberséges ország vala Erdély, hogy pénz 
nélkül keresztül mehet tél volna ra j t a , mégis mind magad mind lovad 
jól lakhato t t volna; nem vala híre az vendégfogadónak. Csudálkozva 
néztünk Kolozsvárott a közép utczában hogy mondották, hogy vendég-
fogadó, azon egy nagy szakács vala leírva késsel az tűzhely és í rot t fa-
zakak előtt. Vala egy rongyos ház Miriszlónál is, az kit hallottam, hogy 
vendégfogadónak mondottak, de nem lát tam, hogy vendég szállott volna 
belé. 

Mind az urak, mind nemesség mind parasztság nagy szeretetben él-
tenek; nem vala akkor annyi úr, hogy az kinek ap j a kereket falazott is, 
most a f ia megharagudnék, ha úrnak hínád. Gyermek koromban hallot-
tam, hogy egy grófnak Magyarországban meg volt öt-hatszáz jobbágya, 
s azt t a r to t t ák grófnak, mert Erdélyben, az mint oda fel irám, több 
gróf nem vala gyermekkoromban gróf Csáki Lászlónál, Erdélyben úrnak 
azt ta r to t ták , az kinek háromszáz, jó fő embernek, az kinek száz ház 
jobbágya vagy ad minimum hetven vagy ha tvan ; most némelyek az kik 
az úri t i tulust könnyen felveszik, s ha valaki fel nem adja , meghara-
gusznak, két három jobbágya alig vagyon, az egyik biró, az másik kol-
csár, az harmadik szabados, annyival adós az ilyen úr uram, ha megakar-
nák venni ra j t a , bizony az dolmánya sem maradna meg. Az mint más 
munkámban is leirtam, régen az tizenkét tanács úr, gróf és nagyságos 
urakon kivül többnek úr nem vala neve, úgy azoknak gyermekin kivűl 
urf i , kisasszony; sem annyi az asszony nem vala ezeknek az feleségeken 
kivűl, az mely urakot oda felírék, hanem ha annál nagyobb fő ember 
volt is, csak ugy mondot ták: uram, kegyelmed, asszonyom, kegyelmed, 
mint vagyon asszonyom; gyermekeknek penig kis uram, kisasszonyom, 
vagy Zsófi asszony, Margit asszony. Tanács úr u r a m is érte meg az te-
kintetes, nemzetes titulussal, noha bizony látom, hogy az i f j u Rákóczi 
György fejedelem idejében az tanács uraknak rendszerént nemzetes t i tu-
lusok vol t ; nagyságos úr is érte meg az tekintetes nagyságos ti tulussal. 
De most nézd meg, ha egy alábbvaló fő embernek is ugy nem irod: az 
tekéntetes urnak, vagy az legalábbvaló bárónak: az méltóságos urnak, 
megharagusznak ére t te ; holott régente az egy fejedelmen kivül Erdély-
ben méltóságos t i tulusa senkinek nem volt. Régente az tanács urakon és 
nagyságos urakon kivűl azért haragusznak vala meg ha úrnak mondják 
vala, ma nézd meg, egy elévaló városi ember is ha úrnak nem mondod, 
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Nem vala inter pr ivatos religionis respectus, az akár catholicus, akár 
kálvinista, akár uni tár ius és ha ta lá l ta to t t magyar , csak emberséges em-
ber volt, egyaránt szerették magokot, együt t v igadtanak; sőt az háza-
sok között is nem vala respectus religionis, ugyanis Bethlen Gergelynek 
catholica felesége vala, Apor Is tván catholicus, az felesége kálvinista, 
Gyulaff i László catholicus, az felesége unitária, Gyerőffi György catho-
licus, az felesége uni tár ia , Thoroczkai Is tvány catholicus, az felesége kál-
vinista, sőt mikor Bethlen Gergely meghala, az feleségivel együtt teme-
ték el, ben az háznál kálvinista prédikátor, Csepregi, predikálla, kün 
az templomban P. Vizkeleti Zsigmond. Nem vala az házasok között is 
az religioból semmi visszavonás; ha egyik házban szent mise volt, az má-
sikban könyörgés; nézd meg kérlek, ma az religioért is úgy nézik egy-
mást , mint két ellenség. Az másvallásu embernek adjon Isten szent lel-
ket, hogy jöhessen az igaz h i t re ; személyiben miér t lehessen ellenségem, 
nem látom, sőt az igaz catholica anyaszentegyház azt t a r t j a , hogy mi 
catholicusok az olyanokhoz legyünk szeretettel. 

Apor Péter Erdély változásairól. 
(Erdély öröksége, VII. k. 19–21.l.) 

AZ ERDÉLYISÉG, VÁLTOZATAI 
ÉS ÚJABB KÉRDÉSEI 

A mul tban és a jelenben legtöb-
bet v i ta to t t és elvi tatot t kérdésünk 
a transzilvánizmus. Amióta Tria-
non u tán elmélete és valósága élén-
kebben előtérbe került , egyaránt 
akad tak ra jongói és támadói. Ra-
jongói vezérlő csillagul választot-
ták , ellenzői humbugnak minősítet-
ték vagy éppen konkrét politikai 
célokat t akarga tó jelszóvá csök-
kentet ték. A vi ta a felszabadulás 
u tán sem h a g y o t t alább, csak a 
nézősíkok tolódtak el. Az Erdély-
hez való hűség és a nagymagyar 
gondolat látszólagos összeütközé-

sekor meg egyenesen az erdélyiség, 
az erdélyi szellem léte vagy nem-
léte kerül t szóba. Mostanában egyik 
napilapunk hasábja in Mikó Imre 
vállalkozott a kérdésnek nagyobb 
távlatokba ágyazására s így tisztá-
zására. Cikkei – a sok joggal ha-
szontalannak minősíthető vita után 
– azért figyelemreméltóak, mert 
Mikó nemcsak tör ténet i szempont-
ból vizsgálja a transzilvanizmust, 
és jelentőségét, szerepét napjaink-
ban, de behatóan foglalkozik a 
magyarság és erdélyiség viszony-
latával. Azonkívül vizsgálja an-
nak szász és román változatát, s 
a miniszterelnökségi tárca költség-
vetési v i tá jában elmondott beszé-

felduzza az or rá t . Nem h i j ák vala akkor az emberek egymást az úr, az 
úr, az asszony, az asszony, úgy hogy m á r m a j d az testvér-atyafiak is 
szégyenlik egymást a tyaf iának híni, hanem az úr s az asszony, az úrfi, 
az kisasszony. Abban az időben, ha annál távul valóbb a tyaf i volt is, 
annál inkább ha közelebb való a tyaf iak voltanak, ugy hí t ták egymást : 
öcsém, bátyám, sógor, koma; sőt az ki a tyaf i sem volt, mégis azokat is 
a tyaf inak h i t tak soka t ; a kik a tya f iak nem voltak penig: uram, kegyel-
med, asszonyom, kegyelmed. Sőt olyan szeretet volt, az mind oda fel le-
irám, hogy az a tya f iak elmentek egymáshoz, egy-két hét ig elültenek 
egymásnál, mégis mikor elbúcsúztak; kivált az asszonyok egymástól, ugy 
bucsuztanak el s i rva: j a j édes néném asszony, édes öcsém asszony, meg-
bocsásson kegyelmed, még nem is beszélgethetünk egymással. Ha vala-
mely ú j ságo t kapot t valamelyik a tyaf i , azt maga meg nem ette, hanem 
az a tyaf iának küldötte. J u t eszembe mikor ú j ság volt csak egy lúdtojás 
is vagy egy császár madara , tizenöt mélyföldnire elküldötte egyik az 
másiknak. 
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dében pedig a magyarság és nem-
zetiség összefüggését. 

A transzilvánizmus Trianon után 
az erdélyi magyarság lokálpatr ióta 
érzelmeinek köntösében jelent meg, 
elsősorban az irodalomban. Az írók 
Erdélyről ír tak, de Magyarországot 
értet ték alat ta . Ebből egyre inkább 
kitisztult az az erdélyi politikai 
valóság, amelyet vallani és vállalni 
kell. A második nemzedék, az 
erdélyi f iatalok fogalmazásában 
pedig az erdélyiség, a f a j o k ta-
lálkozása let t az emberi értékek 
magaslatán. Ez a felismerés helyes 
volt, mert ha a megszálló állam-
hatalom nem sok készséget árul t 
el e találkozásban való részvétel 
iránt, mégis az erdélyiség híd volt 
a szászság felé és csak politikai 
okokból nem vá lha to t t híddá a ro-
mánság felé. Az erdélyi szellem 
mindenképen valóság volt és nem 
szűnt meg a felszabadulás u tán 
sem, bár sokan megtagadták. An-
nakidején az írók éltek vele és hi-
vatkoztak rá, ma a politikusok csi-
nálnak belőle nemzetpolitikai prog-
ramot. Mikó a különféle irányú hi-
vatkozások tömkelegében tisztázza 
annak az erdélyi magatar tásnak 
gyökereit, amelyek az elmult ne-
gyedszázadnál mélyebb történelmi 
rétegekbe hatolnak be. A kisebbségi 
évtizedek transzilvánizmusa csak 
ú j ra éledt transzilvánizmus volt. 
Eredete és fo r rása visszanyúlik ab-
ba az Erdélybe, amelyre egykor a 
magyar államiság megőrzésének fel-
adata hárult . Az erdélyiség tehá t 
nem szeparatizmus, poli t ikájának 
lényegéhez tartozik a Királyhágón 
túli magyarsággal való egyesülésre 
törekvés. Ami az erdélyiségben az 
egység gondolata mellett, mint 
többlet jelentkezik, az nem más, 
mint s a j á to s külön szín, amely Er -
dély természeti viszonyaiból, törté-
nelméből, társadalmi rétegződésé-
ből, közjogi szervezetéből és műve-
lődéséből következik. Így az erdé-
lyiségnek jellegzetessége, sa já tos 
alkotmánya, egyensúlyozó külpoli-
t ikája , a vallásszabadság korai 
megvalósítása és a földbirtok ará-

nyosabb elosztása következtében a 
társadalom demokratikusabb beren-
dezkedése. Mindezekből Mikó le-
vonja azokat a következtetéseket, 
amelyek az erdélyiségből fe ladat-
ként hárulnak napja inkra . Így szük-
ség van Magyarországon a tá rsa-
dalmi kérdésnek erdélyi szellemben 
való megoldására, szükség van a 
vallásszabadság erdélyi hagyomá-
nyaira, „s ha valaha, akkor most 
kell a magyar külpolitikának az 
erdélyi, vagyis a XVII. századbeli 
magyar külpolitika hagyományai-
ból merítenie.” Az erdélyi szellem 
tehát nem ellentéte, csak változata 
a magyar politikai, s hozzátehet jük: 
á l ta lában a magyar géniusznak. A 
nemzetiségekkel kapcsolatban pe-
dig nem más, mint a szentistváni 
gondolat konkrét és időszerű vál-
tozata. Mint ilyen sem szeparatiz-
musra, ellenkezőleg az ország kiter-
jesztésére irányul. 

A németség és erdélyiség kérdé-
sét Klein Kur t Károly egyetemi 
tanár cikke nyomán vizsgálja Mikó. 
Eszerint a szászok transzilvániz-
musa állandóbb jellegű, mint annak 
magyar, vagy román változata. 
Klein Kur t Károly szerint ez az 
igazi transzilvánizmus, mer t ezt 
nem kisért i a politikai hatalom 
egyedüli gyakorlásának igénye. Ép-
pen a nemzeti szociálizmusnak az 
erdélyi szászság által tö r tén t reci-
piálása u tán volt megállapítható, 
hogy az erdélyi népekben s így a 
szászságban is a patr iot izmus min-
díg erősebb volt a nacionalizmus-
nál. „Az erdélyi szászokból (a bi-
rodalomban való) esetleges jobb el-
helyezkedés kon junk tu rá j a sem ölte 
ki a patriotizmus ősi érzését s az 
„i t t élned, halnod kell” gondolata a 
politikai világnézetek a l ján mégis 
elevenen él.” Sőt a szászság a t r an -
szilvánizmusban annyira elment, 
hogy egyik képviselője, H a j e k Egon 
nemcsak erdélyi szellemről, hanem 
a népkeveredés folytán kialakult 
egységes erdélyi f a j ró l ír. Ez ter-
mészetesen túlzás, de élénk bizony-
ság a szászság erős erdélyi öntu-
datára . Mindent összevéve Klein 
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szerint „a három erdélyi nép szá-
mára az új , igazi együttélés felé 
vezető út nyi tva áll.” Ha a népi 
elvnek kölcsönös elismerése meg-
történik, akkor szerinte a német er-
délyiség, illetve az erdélyi német-
ség csatlakozik az erdélyi életkö-
zösséghez. Ezekből következik a né-
metség és erdélyiség kérdésében 
Mikó végső megál lapí tása: „a kül-
politikai és nemzetközi helyzet ál-
landó változásain túl a jogoknak 
és kötelességeknek ez az egyen-
súlya lehet a német transzilvániz-
mus örök t a r t a lma és a magyar-
szász együttélés zavar ta lanságának 
biztos záloga.” 

A románság és erdélyiség vi-
szonylatának kérdésében megálla-
pí t ja , hogy: „az erdélyi szellem nem 
kizárólagosan magya r sa já tosság 
és az erdélyi szellemnek nemcsak a 
magyarság körében vannak hívei és 
ellenségei.” A magyar erdélyiség 
el lenpróbáját a szászok transzilvá-
nizmusának vizsgálata u tán a ro-
mán transzilvánizmus vizsgálatával 
e j t i meg. Vezérfonalként Moldován 
Valér „Regionalizmus, vagy t ran-
szilvánizmus” című cikkét hasz-
ná l ja fel. A román megnyilatkozás 
időben csak Nagy-Románia meg-
születéséig nyúl vissza és a t ran-
szilvánizmus lényegét Moldovan a 
román ókirályság egyes időelőtti és 
nem eléggé megfontolt intézkedései-
vel szemben megnyilatkozó ellenál-
lás szellemében lá t j a . Ez a ro-
mán transzilvánizmus ezek sze-
r int kezdetben valóságos regioná-
lizmus volt, azzal az ókirálysági 
törekvéssel szemben, amely azt han-
gozta t ta : a k a r j u k Erdély t az erdé-
lyiek nélkül. Tény, hogy az erdélyi 
románok legjobbjai erre ezt felel-
t ék : „Erdély az erdélyieké”. Az er-
délyiség mélyebb rétegeibe beha-
tolva pedig ugyancsak Moldován 
ál lapí t ja meg: „a transzilvánizmus 
a megnyilatkozások és színek olyan 
gazdagságát és vál tozatosságát mu-
t a t j a , mint amilyen megfej thete t -
len és nem is gyaní tot t kincseket 
a mi népiségünk magában r e j t ” . . . 

A bécsi döntés u tán aztán érde-

kes változás állt be a román t ran-
szilvánista felfogásban. Ez a felfo-
gás ma m á r legkevésbbé sem regio-
nálista, hanem: a jobb jövő iránti 
román törekvések és remények ki-
jegesedési pont ja . Jelszava nem az, 
hogy Erdély az erdélyieké, hanem: 
Erdély a románoké. Így a román 
erdélyiség elvesztette szeparatisz-
t ikus színezetét és a nagyromán 
gondolat kovászává vált. Ma semmi 
mást nem jelent, mint az Észak-Er-
dély visszaszerzésére irányuló nem-
zeti összefogást. Számunkra a kér-
désnek ebben a vonatkozásában Mi-
kó Imre megállapítása a döntő: „A 
nagy nemzeti célkitüzésekben az er-
délyi és ókirályságbeli román egyet-
ért . Ezt pedig senki sem téveszt-
heti szem elől, amikor erdélyiségről 
beszél.” 

A magyarság és a nemzetiség 
kérdésének vizsgálatánál szintén 
az erdélyiségből indul ki. „A ma-
gyar nemzetiségi politikának min-
díg Erdély volt a próbaköve. Ma-
gyarország nem élhet Erdély nélkül 
és Erdély nem élhet Magyarország 
nélkül.” Ebből az alaptényből kö-
vetkezik, hogy Erdély sohasem volt 
egyéb, mint egy szűkített, de a 
nemzeti értékeket összesűrítő mi-
nőségi Magyarország. Az erdélyi-
ség pedig nem szűkkörű lokálpat-
riotizmus, hanem magyar világné-
zet európai színvonalon. Számolnunk 
kell a nemzetiségek jelenlétével, s 
e kérdés megoldása és rendezése 
Erdélyre, az erdélyiségre hárul. „A 
visszatért terület magyarságának 
kötelessége a nemzet, a nagy ma-
gyar gondolat és a nemzetiségi elv 
elválaszthatat lanságára figyelmez-
tetni és eloszlatni azokat az illuzió-
kat, amelyek szerint nagy Magyaror-
szágot a kis magyar felfogás szűk 
horizontján lehetséges megvalósí-
tani.” A jelenlegi kiélezett helyzet-
ben – í r j a Mikó Imre – csak egy 
nemzetiségi politikát ismerünk: dél-
erdélyi kisebbségi magyarságunk 
megmentését. Bár az eszményi kö-
vetelmény az volna, ha a nemzetisé-
gek megsegítésében kelhetnénk ne-
mes versenyre. E r r e fel is vagyunk 

Erdélyi Magyar Adatbank



Magyar Figyelő 701 

készülve – nemzetiségi jogunk 
Közép-Európa valamennyi ál lamát 
megelőzte – „vannak azonban bi-
zonyos elemi szabályok, amelyeket 
önmagunk megtagadása nélkül nem 
léphetünk át.” 

(szi) 

A NÉPISÉG VÁLSÁGA 

Az eszme szakadatlanul termi a 
gondolatokat s ezeken ugyanaz a 
törvény teljesedik be, mint a fel-
halmozott fegyvereken: egyszer 
meg kell szólalniok. A népiség is 
így termette éveken keresztül a 
gondolatok seregét s először a har-
mincas évek t á j á n , másodszor pe-
dig napjainkban kezd te t té válni 
az írás, cselekvéssé a gondolat. Az 
eszme átlényegül és minden átlé-
nyegülés válsággal jár . Az első 
válság á tmenet i jellegű volt s a r ra 
taní tot t , hogy meghal az eszme, 
mikor vi lágra hozza a mozgalmat. 
A lényeg égi és földi a lakja nem 
fé r meg egymással. A népiség 
eszméje azonban már akkor sok-
kal mélyebb valóság-rétegekben 
gyökerezett, hogy át ne vészelte 
volna a kétséges időket. Pá r évvel 
később, a Magyar Élet megindulá-
sával új korszak kezdődött s az 
eszme a győzelem igéretét hor-
dozta. 

A második válság tünetei alig 
két éve kezdtek mutatkozni. Attól 
az időtől számíthat juk a jelek fel-
tünedezését, amikor először állapí-
to t tuk meg a kezdetben egységes 
eszme megoszlását, mikor először 
döbbentünk rá, hogy a közös célt, 
a »magyar élet« felé fordulást 
másképpen valósít ja meg Veres 
Péter, másképpen értelmezi Tamási 
és megint másképpen Németh 
László. Ennek a korai megoszlás-
nak figyelmeztető tünete az írói 
marakodások elszaporodása, ennek 
a felismerése Kiss Jenő szekta-el-
mélete, Szabédi ráció és világos-
sági v i t á j a az irracionalistákkal és 
legutóbbi megnyilvánulása a bala-
tonszárszói kettéválás. 

A megoszlás okai nem pillanat-

nyiak és nem átmenetiek: biológiai 
adottságból, politikai beállítottság-
ból és az idők parancsszavából 
származnak. 

A népiség mint eszme végső 
fokon nem más, mint boldogság-
rendszer (v. ö. Makkai János tanul-
mányát a politikai boldogság-rend-
szerekről a Hitel előző számában) : 
egyetlen célja a magyarság bol-
dogsága, anyagi és szellemi sza-
badsága. Leglényegesebb alapvo-
násában azonban mélységesen kü-
lönbözik valamennyi lejár t , vagy 
divatos boldogság-rendszertől: nem 
politikusok teremtet ték és nem ők 
fogalmazták meg. Az eszme diada-
lát nem politikai hatalommal pró-
bálták érvényesíteni. Fensőbbségét 
az határozza meg, hogy az első 
modern irodalmi boldogság-rend-
szer, írók az egyetlen hatalmi té-
nyezői, fegyvere és eszköze eddig 
nem az erő volt, hanem a puszta 
meggyőződés, a hit . Irodalmi szár-
mazása s az a pára t lan sajá tos-
sága, hogy a legszintetikusabb bol-
dogság-rendszer, mindeddig bizto-
s í tot ta magasabbrendűségét a poli-
t ikai rendszerek felet t . Legszinte-
tikusabb, mer t három-négy rend-
szer alapelveit fog la l ja magában. 
Az individualizmus, a kollektiviz-
mus, szociálizmus és nemzeti-szo-
ciálizmus egyoldalú boldogságot 
igérő rendszereivel szemben a népi-
ség a magyar fajta boldogságát 
ígéri egyik osztálya (a parasztság) 
kiteljesedésében a közösség szá-
mára, az egyéniség értékeinek meg-
becsülése mellett. A népiség szin-
tézise az egyéni, kollektív, osztály 
és f a j i boldogság-rendszereknek. 

A mai válság legmélyebbről 
eredő okát abban kereshet jük, 
hogy a népiség differenciálódott : 
dualisztikussá vált . Minden elvi 
ellentétnek végső oka ez a dualiz-
mus, mely semmiben sem különbö-
zik az örök eldöntetlen materializ-
mus-idealizmus harctól, az anyag 
és szellem, a tes t és lélek ellen-
tététől, az ész és érzelem párviada-
lától, a realizmus és romantika 
versengésétől, legmodernebb nevén 
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a racionalizmus-irracionalizmus hul-
lámzásától. 

Racionalista és irracionalista né-
piség megkülönböztetése csak a r ra 
jó , hogy új foga lmakat te remt-
sünk a változatlan lényegnek. A 
népiség vallói tulajdonképpen már 
a kezdet-kezdetén megoszlottak 
a lkat és hivatás, fe ladat és világ-
nézet szerint. 

A racionalista népiségben talál-
t ák meg éltető elemüket a józan, 
csupán pozitív tényeket ismerő 
népi í rók: Veres Péter , Kovács 
Imre, Erde i Ferenc, a közíró 
Móricz, a Földindulás Kodolányija, 
Nagy István, Darvas József, Asz-
talos István, Szabó Pál, Somo-
gyi Imre. A magyarságot bioló-
giai valóságnak fog ják fel elsősor-
ban és ennek az i lyenformán adott 
magyarnak szükségleteit mérik fel 
higgadt, céltudatos realizmussal és 
mindenek előtt ennek biológiai 
szükségleteit igyekeznek megszün-
tetni, anyagi javakkal ellátni és 
boldog földi életet biztosítani neki. 
Főgondja a racionalis népiségnek 
a szociális és egységes berendezke-
désű magyar társadalom, anyagi 
jólét és etnikai tényezővé válás. 

Az irracionalista népiség boldog-
ság-rendszere a szellem, a lélek 
számára ígéri a boldogságot és a 
tel jes felszabadulást az idegen ka-
tegóriák alól. Nem több kenyeret, 
nem földreformot, nem szövetke-
zeti tömörülést hirdet, hanem ma-
gyar tett- , jog-, jelkép-, nyelv- és 
logikai rendszert (Karácsony Sán-
dor, Lükő) , lelki boldogságrend-
szert (Tamási, a Holdvilágvölgye 
Kodolányija, Sinka, a költő E r -
délyi, a f ia ta labb Nyírő, a Csodá-
latos Élet Szabó Dezsője). 

Ez a dualizmus jellemzi ma min-
den vonalon a népiség színeválto-
zását. Maga a megoszlás még nem 
jelentene veszedelmet az eszme 
számára : az elmélet és a gyakor-
lat, az absz t rak tum és a konkré-
tum hullámzása ad ta a változások 
r i tmusát eddig is. A b a j és a vál-
ság ott kezdődik, hogy ma az idők 
mindenképpen a racionalizmusnak 

kedveznek. Harcikocsik és újabb-
nál-újabb haditechnikai csodák za-
jában a kelleténél kevesebben hall-
ga tnak a lélek szavára. Az eszme 
mozgalommá válása már-már elke-
rülhetetlen s most másodszor is 
pusztulással fenyegeti az eszmét a 
konkretizálódás. Noha nem feltét-
len velejárója az eszme halála, 
reménységre kevés kilátás van 
mindaddig, míg a mozgalom fel-
lázad a szülő eszme ellen és szem-
befordul vele. A népiségben ez a 
bomlás ment végbe. 

A mozgalom hívei árulással vá-
dolják az irracionalistákat, akik ha 
tenni és merni kell, elhúzódnak a 
porondról. A kézzelfogható ered-
mények türelmetlen sürgetői min-
den elvi és elméleti v i tára szánt 
percet feleslegesnek és elvesztett 
időnek ta r tanak. A reálitásokon 
túl levő «valóságok» elhivottai 
viszont múló és csak ma, vagy 
holnap igaz igazságokért nem koc-
káz ta t j ák az örökkévalóság és 
egyetemesség jegyében megfogam-
zott hi tüket . Félnek, hogy a racio-
nalisták kezén elsikkad az eszme: 
a magyarság boldogsága. Ha a 
mozgalommal és a harcosokkal 
tar tanak, úgy találnak járni , mint 
a XVIII. század felvilágosodottjai : 
sikerül az intézményeket úgy, 
ahogy megreformálni, de pár év 
mulva ot t vagyunk, ahonnan elin-
dultunk, ha ugyanaz marad az 
ember. Ha viszont a magyarság ir-
racionális valóságának kiteljesedé-
séért küzdenek, az ember, a lélek 
utópisztikus megújulásáig kiszá-
mí tha ta t lan sok idő telhetik el, 
pedig minden percért kár , amit a 
mai állapotok közt töltünk. 

Az eszme azonban kiheveri ezt a 
válságát, éppen a fentebb vázolt 
értékeinél fogva. A kérdés csupán 
az, hogy a dualisztikus népiség 
melyik véglete győz, kinek lesz 
igaza. Akár racionalista módon a 
magyarság biológiai valóságáért 
küzdünk, aká r irracionális meg-
újulásáér t , egyaránt fogyatékos 
jövendőért küzdünk. Az igazság 
valahol a kettő között van. Er re a 
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szintézisre azonban eddig csak a 
legnagyobbak voltak képesek: 
Szabó Dezső és Németh László. Az 
ő életművük és maga ta r t á suk egy-
formán lecke mindkét tábor egyol-
dalusága ellen. A népiség megosz-
lása tulajdonképpen az eszme véde-
kezése a megsemmisülés ellen. Ez 
a metamorfózis most ú j a b b időkre 
biztosítja a népiség életképességét 
Ha nem jön ez a válság, ta lán vég-
elgyengülésben kellett volna ki-
múlnia, mint annyi boldogító esz-
mének. 

Salamon Sándor 

TISZTASÁGI VIZSGÁLATOK KÉT 
VÁROSBAN 

Dr. Kneffel Pál, a kolozsvári 
egyetem Közegészségügyi Intézeté-
nek tanársegéde, feltünéstkeltő cik-
ket közöl az Anya- és Gyermekvé-
delem novemberi számában. Mint 
í r ja , néhány évvel ezelőtt iskola-
orvosi munka teljesítése közben 

meglepődve észlelte, hogy a rábí-
zott elemi iskola tanulói között igen 
magas százalékban t e r j ed t e l a f e j -
tetvesség. A vára t lan lelet a r r a 
késztette, hogy akkori állomáshe-
lyén, Szegeden, közegészségügyi 
vizsgálat keretében keresztmetszeti 
képet készítsen a város elemi isko-
láiról annak megállapítására, hogy 
a fej te tvesség és ál talában a t isztá-
ta lanság csupán lokális tünetként 
jelentkezett-e a gondozásában lévő 
elemi iskolában, vagy a város ele-
mi iskolái mind fer tőzöt tek? 

Az iskolaorvosi szakrendelő és a 
tisztifőorvosi hivatal segítségével 
végezte vizsgálatait, mielőtt azon-
ban adata i t nyilvánosságra hozhat-
ta volna, a szegedi Közegészség-
ügyi Intézettel együt t Kolozsvárra 
került . I t t aztán a visszacsatolás 
u tán azonnal ugyanolyan szempon-
tok szemmeltartása mellett ugyan-
azokat a vizsgálatokat végezte el s 
a két város hygienés képét össze-
vetve, eredményeit az alábbi táblá-
zatban a d j a : 

Két város néhány elemi iskolájában végzett tisztasági vizsgálatok eredménye 

F i ú k L e á n y o k 

Város 
átvizsgáltak 

száma 
tetves rühes piszkos átvizsgáltak 

száma 
tetves rühes piszkos 

Város 
átvizsgáltak 

száma % % % 
átvizsgáltak 

száma % % % 

Szeged 1321 2.5 1.9 16.2 916 31.4 1.5 10.9 
Kolozsvár 963 4.5 1.7 14.3 1025 50.0 0.2 4.5 

A táblázatból kitűnik, hogy azo-
nos számú gyermek közül, nagyjá -
ból azonos társadalmi rétegből, Ko-
lozsvárt lényegesen nagyobb a fe j -
te tves gyermekek száma, mint Sze-
geden. A többi irányban végzett 
vizsgálatok lényegesebb különbsé-
get nem muta tnak . 

Kétségtelen, hogy a háborús vi-
nyok az ismertetet t számokat azóta 
is növelték. A háborús anyaggaz-
dálkodás szűken méri a tisztálko-
dáshoz szükséges eszközöket (szap-
pan, tűzifa) , mégis lehetetlen e szá-
mok mellett szó és t e t t nélkül el-
mennünk, – í r j a dr. Kneffel Pál. 
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ERDÉLY – ÚJSÁGÍRÓ-SZEMMEL 

HARMINC pesti és vidéki ú jságíró j á r t a be október közepén Erdélyt 
Kolozsvártól Sepsiszentgyörgyig. Megnézték az erdélyi városokat, a vál-
tozatos erdélyi t á j a t és a visszatért részek gazdasági szervezeteit. Ez 
volt u tazásuk legfőbb cél ja: meglátni az „aranyló vágykép”, a Tündér-
ker tnek elképzelt Erdély küzdelmes hétköznapjait , óriási erőfeszítéseit a 
gazdasági felemelkedésért és meghallani a Székelyföld népének hangos 
kiál tását gyárak, ipartelepek, a megélhetés után. 

Senki sem mutoga t t a nekik, mégis mind a harmincnak akarat lanul az 
erdélyi magyarság demokrat ikus életformáin, önkormányzati szellemén 
és társadalmi öntevékenységén akad t meg a szeme. Ez csendül ki az uta-
zás nyomán megjelent cikkek sokaságából. Hely hiányában keveset kö-
zölhetünk belőlük, de talán néhány idézetünk is híven ábrázolja, milyen-
nek mutatkozot t Erdély 1943 őszén – újságíró-szemmel nézve. 

VASS L Á S Z L Ó : A N É P P E L A N É P É R T 

Ha valahol, i t t még klasszikus formájában , a legtisztább értelmezésé-
ben él a szövetkezeti gondolat. Talán azért is van így, mer t a székely 
népben régtől fogva hagyományos a ka lákás szellem. Nem véletlen, hogy 
a magyar szövetkezeti mozgalom a ty ja , gróf Károlyi Sándor, ötven évvel 
ezelőtt a Székelyföldön kezdte meg az ú t törés nehéz munká já t . I t t volt 
legégetőbb szükség a segítségre, mer t a szabadságharc u tán fokozott 
mértékben nőt t az erdélyi földvándorlás óriási nemzeti veszedelme. Ká-
rolyi a szövetkezéssel, a magyar erők gazdasági összefogásával és meg-
segítésével igyekezett fe l tar tózta tni a végzetes bomlást. Már előtte is a 
marosvásárhelyi székely polgárok kármentesí tő tá rsaságba szövetkeztek 
a tűz ellen, a századfordulón aztán az uzsora és az idegen hódítás ellen 
fogtak össze a szépen szaporodó szövetkezeti fiókokban. 

A szövetkezeti gondolat ezen a vidéken tehá t népmentő és nemzet-
erősítő intézménnyé vál t s különösképen azzá let t az elnyomatás éveiben. 
I t t alulról indult meg a szövetkezeti szervezkedés, a népből a népért. A 
háromszor hé t szűk esztendő sorvasztó csapásaival szemben a magyar 
templomokon kívül a gazdakörök és a szövetkezetek biztosították az er-
délyi magyarság megtar tásá t , szellemi és anyagi érdekeinek megvédését. 
Számos egyházi iskolát, papot és taní tó t t a r to t t fenn a szövetkezet s szá-
mos közművelődési ház a szövetkezetek támogatásából létesült. És volt 
idő, mikor a szövetkezeteken keresztül alakult ki Erdély magyar népi 
egysége, hogy megbirkózzék a reászakadt pusztulással. 

(Reggeli Magyarország, 1943. október 31.) 
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D A R V A S J Ó Z S E F : ERDÉLYI N A P L Ó . . . 

Engem mindenekelőtt az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület munká ja 
érdekelt: az erdélyi parasz tság hata lmas összefogó szervezetének min-
dennapi élete. Bár i t t Erdélyben nem igen lehet kimondani a „paraszt” 
szót kellemetlen utókövetkezmények nélkül, mer t a székely mind nemes-
ember s a többi vidékek p a r a s z t s á g a . . . akarom mondani gazdái, föld-
művelői, „földészei” is h a m a r megorrolnak és csunyán néznek az em-
berre a szerintük lealázó n é v é r t . . . Visszatérve az EMGE dolgára: az 
ismertető nem mondja ki, de megérti az ember, hogy ez a jövőre száz 
esztendős intézmény egészen az utolsó időkig ugyanaz volt, mint nálunk 
az OMGE. Az erdélyi nagy- és középbirtokosok gazdasági szervezete. Vagy 
ha tetszik: érdekvédelmi szervezete. Legfeljebb az erdélyi történelmi ha-
gyományokból eredően, mindíg több volt benne a demokratikus hajlandó-
ság s a végvári magya r szorongás, amely már a kisebbségi sors előtt is 
égő gyötrődés volt i t t , s ez enyhí te t t valamit a feudális ridegségen. Még 
Trianon után is másfél évtizedig ilyen intézménynek marad t meg: alig volt 
ezer tagja s ezek mind a nagyobb birtokosok sorából kerültek ki. A falu, 
a nép felé nem volt semmi reális kapcsolata, – ha tása is csak annyi, 
hogy a s a j á t szűkebb keretei között végzett s propagált termelési ú j í tá -
sokból közvetett úton valami mégis leszivárgott a nép közé. 

1936-ban tör ténik a nagy fordulat . Dr. Szász Pál ekkor az elnök. A 
kisebbségi sorsban felnövekedett első nemzedék már egy új , reálisabb 
nemzetszemlélet igazságait hangoztat ja s az összeomlás szörnyű viziója 
alól kikerülve arról beszél, hogy gyökereket szaggató viharban, „a zengő 
ég alatt az erdélyi magyarság egyetlen útja az időálló, ősi nemzeti és 
népi forráshoz, a magyar faluhoz kell, hogy vezessen”. Az EMGE akkori 
vezetősége is megérti ezt s széles kapukat t á r a fa lu felé, a népi elemek 
számára. Kilép egy gazdasági érdekvédelmi szervezet rezerváltságából és 
társadalmi szervezetté akar nőni, még pedig úgy, hogy a szervezést alul, 
a népnél kezdi el. Ekkor lesznek az EMGE alapkövei a falusi gazdakörök 
s a taglétszám rövidesen megtízszereződik, m a j d meghússzorozódik. 

A kérdések, melyekkel szembe kell néznie, igen súlyosak. Erdély 
földmívelő, falusi magyarsága nagyon szegény. Az erdélyi résznek alig 
fele művelhető terület, a lakosságnak túlnyomó többsége, mintegy 80%-a 
viszont mégis földmívelésből próbál megélni. A román földreform, amely 
a szociális jóvátétel helyett a „nemzeti jóvátétel” hamis jelszavával fog 
neki az erdélyi földkérdés megoldásának, a kisajátított három millió hold-
ból csak keveset juttatt a magyarságnak, a magyar földmívelő rétegnek. 
Az erdélyi magyar parasztságnak komoly terjeszkedési, földszerző lehe-
tősége nincs, – másféle terjeszkedés lehetőségéhez kell tehát hozzá-
segíteni. 

Ez pedig legelsősorban a termelés színvonalának emelése. Ezen a 
téren igen nagy az elmaradottság. Sok helyüt t még mindíg faekével szán-
tanak s korszerű művelés hiányában felét se hozzák ki annak, amit még 
a sovány erdélyi földből is ki lehetne hozni. Kalotaszegen, Udvarhely és 
Csík megyékben még a há rmas vetésforgó és az ugarhagyás ósdi rend-
szere dívik. A hegyi legelők, megfelelő kezelés hiányában, sőt az oktalan 
talajrombolások következtében, veszedelmes arányban romlanak s az el-
sivatagosodás, elkarsztosodás egész vidékeket fenyeget. A gazdasági ter -
jeszkedés, erősödés egyik ú t j a a korszerű állattenyésztés lehetne, – de 
megfelelő tenyészállatok hi j ján s okszerű takarmánykezelés nélkül ez is 
csak elméleti lehetőség. 

Megkezdődik tehá t a munka. Felvilágosító füzetek, könyvek, kiadvá-
nyok ezreit küldik falura, szegényes eszközökkel bár, de mégis megren-
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deznek egy sereg gazdasági tanfolyamot, gépkölcsönző szövetkezeteket 
szerveznek s néhány esztendő alatt valósággal gépesítik az erdélyi falut, 
nagy propaganda-hadjára to t indítanak a korszerűtlen ugarrendszer ellen, 
– egyszóval a mezőgazdálkodás ma jd minden területén történik vala-
milyen korszerű kezdeményezés . . . Falusi papok, tanítók, értelmiségi em-
berek százai kapcsolódnak be a munkába: egy új , realista szellem kezdi 
bontogatni szárnyai t s a honfibúval tel t szónoklatok, a „hon állapot-
ján” való búsulás helyett nagyobb érdem lesz hamarosan egy-egy tejszö-
vetkezeti f iók ö s szehozása . . . 

Ilyen szorgalmas munkában ta lá l ja az EMGÉ-t a fölszabadulás. Fel-
ada ta azonban még ekkor sem ér véget : nem csupán lehetőségei, de kö-
telességei is megnőnek. 

(Kis Újság, 1942. október 27.) 
* 

Már Kolozsvárt külön előadást hallottunk a székely-kérdésről: megint 
csak aféle előkészítő, „bemelegítő” tá jékoztatás t , hogy amit ma jd látunk, 
legyen mihez mérnünk. Mintegy útravalóul adott nekünk Venczel József, 
ez a ki tűnő f ia ta l tudós néhány adatot s néhány elgondolkoztató meg-
állapítást , hogy egy pi l lanatra se fe le j tsük el, ha ott j á runk a hegyek 
közé szorult, soványföldü medencében: van külön székely-kérdés. Már 
egész Észak-Erdély szempontjából is alapvető ellentmondásként könyvel-
het tük el ezt az adatot , hogy it t , ahol a földterületnek alig fele művel-
hető, a lakosság 7 5 – 8 0 %-a foglalkozik földműveléssel. Hát még milyen 
kibékíthetetlen ez az ellentmondás a Székelyföldön, ahol a kevés és so-
vány föld mellett a népszaporodás is igen nagy! Legnagyobb az egész or-
szágban. A szűk medencék szinte csordultig vannak emberrel, drága, okos 
emberanyaggal, amely – mint a Maros, vagy az Olt – elfolyik innen a 
világ minden t á j a felé. Az utolsó 60 esztendő alatt mintegy 150.000 em-
ber hagyta el a Székelyföldet. 

Pedig a székely kimondhatat lanul szereti a maga világát, ragaszko-
dik hozzá, szinte rá tapad a soványka szántókra, a havasok szikláira s 
nem mozdul, ha csak nem űzi a végkép megenyhítetlen nyomorúság. 
Semmi sem bizonyít ja ezt élénkebben, mint az a tudományosan megálla-
pí tot t adat, hogy a Székelyföldnek ma is 100.000 főnyi álló népfeleslege 
van. Ami azt jelenti, hogy ennyivel több ember él i t t ma, mint amennyi 
a mostani gazdasági berendezkedés mellett normálisan meg tudna élni. 
Óriási szám ez, különösen ha tud juk , hogy egész Székelyföld lakossága 
400.000 f ő : a ké t szám viszonya nagy-nagy szegénységről beszél s egy-
ben ha ta lmas feladatok megoldását sürgeti . 

Mi lehet i t t a megoldás? 
Elsőként egy negatívumot kell mondani : azt, hogy mi nem lehet. A 

székely sorssal törődő emberekben, szinte védekező mozdulatként, még a 
konkrét javaslatok előtt felr iad a t i l takozás: ugy pillanatig sem szabad 
gondolni az említet t „népfelesleg” elköltöztetésére vagy áttelepítésére. 
Hiszen ez valójában nem is felesleg, kétszer annyi magyar is elkelne itt, 
a végvárak bás tyá iban: csak a mai gazdasági helyzettel való józan szám-
vetés monda t j a ki ezt a r ideg szót. A nemzeti érdek s a székelység ér-
deke is azt parancsolná, hogy még a mostani elvándorlást is vissza kel-
lene fogni. A székely szabad, szép életre termet t f a j t a , – miért szóródjék 
szét remek f ia ta l sága szolgalegénynek, cselédlánynak idegen vagy nem 
idegen (nekik mindenképpen az!) városok asz fa l t j á ra? 

A földet, a medencéket nagyobbítani, a hegyeket odébb tolni nem 
lehet, – de van egy komoly lehetőség: az iparosítás. Egy felépítendő ipar 
emberanyagául jobbat, mint a mozgékony eszű székelyt, el sem lehet kép-
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zelni s a környező természeti világ is a kiaknázat lan nyersanyagok se-
regét kínál ja egy minél gyorsabb és minél erősebb ütemű iparosí tásra. 
Egész Erdély kérdése ez, de lent a Székelyföldön már olyanféle nemzeti 
üggyé nőtt, mint Kossuth idején a nemzeti iparfejlesztés ügye. Szinte azt 
vá r j a az ember, hogy egyszerre Erdély költői és írói is ihletet kapjanak 
ettől s szólni kezdjenek róla, min t ha jdanában Vörösmarty és Petőfi . 
Bennünket mindenesetre a Székelyföld kapujában m á r olyan köszöntő fo-
gad, amelyben a költői h a n g ezt a hangulatot idézi: ,folyóink, patak-
jaink zuhogásában, fenyveseink zúgásában hallják meg, uraim, a Szé-
kelyföld népének vágyait. Gyárakat, ipartelepeket kér ez a n é p . . . ” 

Még Budapesten, a t anu lmányút p rogramjá t elolvasva, kicsit csodál-
koztam, hogy az Marosvásárhelytől kezdve Sepsiszentgyörgyig, az egész 
Székelyföldön végig egy sereg gyár meglátogatását igérte. Va jgyár , len-
feldolgozó üzem, hordógyár, keményítőgyár, fafeldolgozó ü z e m . . . Ilyen-
féle gyárak meglá togatására nem kellene ezer kilométert utaznom, – 
gondoltam magamban. I t t azonban látom, hogy egy-egy gyár ezen a tá-
jon sokkal többet je lent egyszerű ipari vállalkozásnál s megértem az it teni 
embereket, ha elsősorban ezekre hívják fel figyelmünket, dicsekvő szere-
tettel, s nem az agyonunt székely romantikára... 

(Kis Újság, 1943. október 31.) 

T Ó T H L Á S Z L Ó : Ö N K O R M Á N Y Z A T I SZELLEM 
É S T Á R S A D A L M I Ö N T E V É K E N Y S É G 

Való igaz, hogy a székelységben ősi érzés a közösség i ránt való kö-
telesség maradéktalan teljesítése. Az a bizonyos kalákás szellem, az egy-
máson való segítés, a kölcsönös támogatás gondolata – a székelységben 
sohasem halványodott el. Az idegen megszállás pedig megsokszorozta az 
egész erdélyi magyarságban azt a tudatot , hogy szükségük van egymásra, 
hogy az egyes csak akkor tud fennmaradni és boldogulni, ha az egész kö-
zösség élete biztosítva van. Abból származik az az erős önfegyelmezettség, 
amely az áldozatot zokszó nélkül t u d j a vállalni és a kiválasztott vezetők-
nek szívesen engede lmeskedik . . . De nem mint a n y á j vagy a méhra j , ha-
nem mint az önérzetes és céltudatos ember, aki nem parancsra , hanem a 
maga akaratából vál lal ja a kötelességet és becsületkérdést csinál abból, 
hogy azt híven és tökéletesen teljesítse. 

Csak katonás lélek, csak közösségi szellem, csak a s a j á t f a j t á j á n a k 
vigyázó őrzése, csak az ép erköcsi érzék, csak a természeti erőkkel való 
küzdelem edzettsége, – sőt még ezek együttesen sem tud ták volna így 
és ennyire megtartani és összetartani a magyarságot , ha nem lett volna 
meg benne az önkormányzati szellemnek az a megtörhetetlen ereje, az 
emberi és a nemzeti szabadságnak az a hagyományos tudata, amely min-
den elnyomást visszalökött, minden idegen befolyást elutasí tot t s amely 
keményen és egyenesen tudot t megállni a maga magyarsága és ember-
sége méltóságának védelmében. 

Az erdélyi katolikus státus, a csíki magánjavak , az egyes községek 
közbirtokosságai az erőszak, a jogtalanság, a csábítás és a befolyásolás 
annyi veszedelmével szemben azért tudtak úgy ellenállni, azért tud ták át-
vészelni a szörnyű időket, mer t az erdélyi emberben az önkormányzathoz 
való ragaszkodás és a szabadság szeretete sohasem engedet t ! 

Egészen természetes, hogy amit az idegen uralommal szemben is 
meg tudot t védeni, annak tiszteletét és értékelését megkívánja az egész 
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magyar hazától is. Annyival inkább, mert hiszen huszonkét év szenvedé-
sével és áldozatával bebizonyította, hogy önkormányzatát és szabadságát 
sohasem egyéni célok, hanem a magyarság legfelső és legmagasabb céljai 
érdekében őrizte meg. 

Mostanában megint divat beszélni a demokráciáról. Aki Erdélyben 
jár , meg kell érezze, hogy o t t a magyarság körében igenis demokrácia 
van a szónak igaz és t iszta értelmében. Mindenkit érdeme és munká ja 
szerint becsülnek meg és sem a születés előjoga, sem a vagyon kedvezése, 
sem a hivatalos rang, sem a megkülönböztető címzés nem tesz valakit 
többé. De igenis van tekintély és kimagasló tisztség azokkal szemben, 
akik munkájukkal , példaadásukkal, emberségükkel és magyarságukkal 
különlegesen ki tűntek a többi közül. 

Aki Erdélyben külsőségekkel, rangokkal vagy címekkel, előkelőség 
vagy vagyon f i tog ta tásával aka rná magá t a nép fölé helyezni, azt min-
den rendű és r angú körben kinevetnék és hamar lehetetlenné tenné magát . 
Ez azonban egyál talán nem jelenti azt, mintha az egyszerű erdélyi nép-
ben nem volna meg a magyarságnak tisztességtudása s min tha jelszavak-
kal és uszításokkal ellene lehetne fordí tani azoknak, akik nagy családi 
hagyományaik, műveltségük és birtokállományuk miat t többet kellett 
hogy vál la l janak a nemzeti és közösségi kötelességekből s ennek a hi-
va tásnak meg is tud tak f e l e l n i . . . Jövevény politikusok és agitátorok lát-
ha t j ák , hogy pereg le az erdélyi magya r emberről mindenféle jelszó és 
uszítás s hogy tör ik meg minden pár tü tés i szándék és szétbontási pró-
bálkozás a magyarság politikai és gazdasági szervezeteinek egységén. 

Ez az egység pedig nemcsak hi rdete t t szó, hanem valóságos t é n y . . . 
Természetesen nem mesterséges, nem mechanikus egységről van i t t szó, 
hanem szerves összetartozásról, az élet valóságos együttességéről. Az er-
délyi fe l fogás ebben határozot t és félreismerhetetlen, de egyáltalában 
nincs ellentétben az országos közérdekkel s a magyar nemzetnek és a 
magyar ál lamnak eszméjével. Ellenkezőleg! Éppen azért, mer t e felfogás-
nak az önkormányzati szellem az alapja, mer t az egyén és a köz egyen-
súlya a legfőbb szempont ja és mer t az emberi és a nemzeti szabadság 
légköre veszi körül, – az egész magyar nemzet számára nemcsak hasz-
nos, hanem nagyon tanulságos is. 

(Nemzet i Újság, 1943. október 31.) 

Fele lős k iadó: Albrecht Dezső. 
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