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A  H I T E L  
megelőző számában a cselekvő fiatal magyarok kérdésével kapcsolato- 
san beszéltünk azokról a sajtómegnyilatkozásokról, amelyek félreértették 
céljainkat. Ezúttal azokból az írásokból közlünk, amelyek megérezték 
folyóiratunk hiányosságai ellenére is a mögötte feszülő jószándékot s a 
helyzetünkön való segíteni akarást. Nem tagadhatjuk, hogy örömmel 
töltött el célkitűzéseinknek felismerése s a bizalomnak előlegezése, 
amely az írásokból kiárad. Jól tudjuk, hogy az állandó anyagi gondok 
mellett (hiszen előfizetőinknek legalább fele még nem tett eleget köte- 
lezettségének), meg aztán munkatársi körünk kicsinysége, valamint 
tudományos segédeszközeink hiányossága miatt, a magyar élet sok 
kérdése még feltárás nélkül vár a kutatókra, sok izgató és érdeklő 
problémánkat még nem tudtuk gyökereiben megragadni. Igy pl. a tár- 
sadalmi osztályok, főként a munkástársadalom helyzete, a falu gazda- 
sági felmérése, közéletünk, sajtónk, közszellemünk hibáinak, hiányos- 
ságainak tárgyilagos elemzése, stb. még mindig csak program. Élő prog- 
ram azonban, melyet megvalósítani óhajtunk — folyóiratunk munka- 
társainak, barátainak, előfizetőinek és olvasóinak pártoló segítségével, 
S ha igaza van Németh Lászlónak, úgy ,,a vállalkozáshoz hitel kell. 
A szellemiekhez még inkább, mint az anyagiakhoz... Ha Széchenyi 
újra fellépne, megint csak a Hitelt írhatná könyve homlokára, de most 
elsősorban a szellem emberének a szellemi vállalkozásba vetett bizalmát 
kellene alatta értenie”. Mi azt érezzük, hogy e bizalmat meg is kap- 
tuk, úgy, amint itt következik kiragadott idézetekben: 

1 KOVÁCS LÁSZLÓ, PÁSZTORTÜZ. 1936 MÁRC 15. Az új 
 transyl- 

ván magyar ifjúság szellemi és lelki jelentkezése a Hitel, amint most 
új formájában, komoly férfias köntösben, útjára indul. Hasábjain 
számbavétel és belső tanácskozás foly arról, mi az, ami elvehetetlen tő- 
lünk és mi az a jövendő, amit erre az elvehetetlenre építeni lehet... 
A pályatér, amelyet Albrecht Dezső felrajzol nekünk, érezzük, hogy a 
mienk. Biztosan látjuk, hogy ma más nem is lehet... A 80 oldalas 
folyóirat valóban újat és szükségeset hoz és jövendőbe nézőt. 

2 MAGYAR ÚT, 1936. ÁPR. 15 Ebben a lapban olyan erővel tör
                                                                   fel a transylván fiatalság élet-
akarata, hogy előttünk egészen bizonyosnak látszik, hogy tovább jut
minden eddigi kisérletnél. Ha ezt az erőt és színvonalat tartani tud-
ják, szerepük és munkájuk nemcsak Transylvániában, hanem ideát is
igen szép és nagyjelentőségű lesz a magyar életben. 
 
3 KEMÉNY JÁNOS, HELIKON. 1936 ÁPRILIS. Az ujraéledt Hi-
                                                                                                tel ezévi első
számának keretét Albrecht Dezsőnek „Az építő” című tanulmánya
adja meg. Seregszemléjének hiányai ellenére is ez a tanulmány az
utóbbi idők egyik legmeggondolkoztatóbb kisebbségi írása... A tartalom-
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bál kiemelkedik a „Transylvániai szövetkezetek”, Vita Sándor írása. 
Grafikonnal, térképpel, statisztikai adatokkal dolgozó módszere példa- 
képül szolgálhat a rügyező falumuikában és a gyakran mellébeszélésre 
hajlamos közgazdasági irodalomban. Elfogultságok leghalványabb ár- 
nyalataitól mentes, minden szavában csak az űgyre figyelő magatar- 
tása megérdemel minden elismerést. 
4 TUDÓSÍTÓ. 1936 MÁRCIUS Ennek az ifjúságnak nyugodt a 
              fellépése, mély a kultúrája, biz- 
tató a tekintete. Bár harcok tüzében áll, nem ragadtatja el magát. 
Ugyanaz a pesszimizmus, mely másokban a küzdés leállítását java- 
solja, benne a felfokozott munka extázisát teremti... Talán szimbó- 
lumnak lehet venni mikor azt hirdetik, hogy a jövő feladatait ma- 
gunkra támaszkodva egyedül kell vállalni, a Hitel köteteit ők is úgy 
adják, hogy nemcsak magvas dolgozatokat írnak belé, hanem nyomdai 
megjelenését is saját zsebükből fedezik abban a halvány reményben, 
hogy pénzük esetleg visszatérül. 
5 MILOTAY ISTVÁN, ÚJ MAGYARSÁG. 1936 ÁPR. 5. Előre
                látható
volt, hogy a transylván magyarság elhatározásaiban is a vajudás, a 
várakozás, a megállás, a rezignálás átmeneti tünetei után, sőt már 
azokkal párhuzamosan, azok ellenhatása gyanánt meg fog indulni az 
a nagy átalakulás, amelyet az élet kényszerítő törvényei diktálnak. A 
mult vagy a félig mult elhaló képleteinek, gondolkozásának, életfor- 
máinak, intézményeinek, ideáljainak likvidálását jelenti ez a folyamat, 
hogy újakat, életképesebbeket alakítson ki helyettük sok szenvedés, 
sok megpróbáltatás árán... Ennek a nagy fordulatnak — bátran lelki 
és szellemi forradalomnak is nevezhetjük ezt — kezdeti erőfeszítései 
reszketnek át egy késve hozzánk érkező új transylván folyóirat ha- 
sábjain. Szerkesztői a Hitel címet írták homlokzatára. Széchenyi egy- 
kori Hitelének címbetüivel. Bizonyára nem ok nélkül! Az a vágy és 
az a hit hajtja őket, hogy ezek alatt a címbetük alatt ugyanazt a 
munkát végzik, amely szinte száz esztendővel ezelőtt sarkaiból vetette 
ki a régi Magyarországot, hogy új lelket, új irányt és új célokat ad- 
jon neki. Nagy feladat ez, roppant hivatás, talán még annál is na- 
gyobb, mint amilyen száz esztendővel ezelőtt volt s a Hitel szerkesz- 
tői tisztában is vannak ezzel. 
6 MAGYARSÁG, 1936 SZEPT. 12. ... S a szellem és élet, a gon- 
 dolat és tett eme új erőre kapó 
szövetsége mellett megszületik Transylvánia új nemzedékének Széchenyi 
nyomát követő nagyszerű magyar folyóirata — a Hitel —, amelynek 
már két száma tett eddig alapos, bíztoskezü és lelkiismeretes kísérletet 
Transylvánia népi, egyházi, kulturális és gazdasági javainak számba- 
vételére és leltározására, hogy a régi, de a történelmi viharoktól ala- 
posan megtépázott fundamentumon új élet, új virág nyilhasson... A 
Hitel célzatosan és szándékosan adta első tanulmányának címéül az 
„Építő” büszke elnevezést. Hitet, akaratot, bátorságot, de mindenek 
fölött munkát akar hirdetni ezzel, érzékenységektől és előítéletektől 
ment magyar közszellemet, ahol a kritika is termékeny talajra talál 
és az építő munka integráns részévé válik. 
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8 ELLENZÉK. 1936 MÁJ. 3. Az új Hitel már nemcsak az ujság- 
        forma rövidebb, de mindig értékes 
cikkeit foglalja magába, hanem hosszabb tanulmányokat, melyek a 
magyar kisebbségi kérdések gyökeréig hatolnak... Felvilágosult ön- 
értékelés, tudatos szerepismeret, megfontolt kötelességanalízis és mind- 
ezekből következésképpen átfogó teremtő vágy adja kezükbe a tollat. 

9 KELETI UJSÁG. 1936. JULIUS 15. A Hitel második számával 
   ismét bebizonyította, hogy 
komolyan veszi a célt, amit maga elé tüzött. Meg kell állapítanunk, 
hogy feladatuk betöltésében nem maradtak várakozáson alul. 

10 SZENTIMREI JENŐ, BRASSÓI LAPOK, 1936 ÁPRILIS 19.
... Öröm látni, hogy az ifjúság milyen önkínzó kéjjel sürgeti és szol-
gálja a „magunk reviziója” jelszavát, mely hát mégsem volt sziklára
hullott mag, mert ime, öt esztendővel az elvetése után egyszerre csak
csírázni kezd az ifjú szívekben... 

11 KACSÓ SÁNDOR, BRASSÓI LAPOK, 1936 JÚL. 19. A kérdés,
                                                                                                              amit ezek
az írások (Német László, Illyés Gyula, Szabó Zoltán könyvei) ízekre
bontanak most, hogy annál világosabban, annál meztelenebbül mutat-
hassák be, valóban izgalmasan érdekes: hol van hát tulajdonképpen a
magyarság népi ereje, az igazi magyar tömeg s milyen körülmények között
építi, ha tudja, a magyar jövendőt?... Transylvániai magyar kisebbségi
vonatkozásban a fönt említett Hitel című folyóirat vállalta nálunk
ezt a szerepet s a legsikerültebben Parádi Kálmán dr. felelt meg neki
eleddig. 

12 TAMÁSI ÁRON, BRASSÓI LAPOK, 1936. ÁPRILIS 11. és 12.
Figyelmesen és a résztvevő lelkiismeret lehető tárgyilagosságával mér-
legre tettem a hangot, a neveket, a látásmódot és a célkitűzéseket: s
bizonyára nem fogok csalódni abban a véleményemben, hogy ennek
a mostani Hitelnek a megjelenése a legfigyelemreméltóbb eredmény,
amit a cselekvő transylván ifjúság az utóbbi években elért... A Hitel
szellemi mozgalmára legalább annyira jellemző, mint demokratikus
felfogása, az a könyörtelen szigorúság és szárazon ható tárgyilagosság,
 

7 NEMZETI UJSÁG, 1936. MÁRC 18. A Hitelt a transylvániai 
 fiatal magyar értelmiség 
eleje írja és szerkeszti. Magas színvonala, tanulmányainak higgadtsága és 
tudományos átgondoltsága azt bizonyítja, hogy a transylván fiatalok 
belátták: a szomorú helyzethez az elvek fenntartásával, amennyire le- 
het, alkalmazkodni kell. Magatartásuk minden tekintetben új, de a 
maga újdonságában is a legszebb magyar hagyományokhoz kapcsoló- 
dik. Az első szám kitünő tanulmányai között gyakorlati adatainak hal- 
mazával különösen érdekes Vita Sándor cikke a transylvániai szövet- 
kezetekről. 
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amellyel történelmünket, a jelenünket és jövendő szerepünket szemlé- 
lik. Ezt a szellemi magatartást ők azzal a kedvelt szavukkal jelölik 
meg, hogy önvizsgálat. A szigorúság a magyarság bűneivel szemben és a 
romantikamentes megállapítások az erényekkel kapcsolatban természet- 
szerüleg Széchenyit ídézték fel zászlójukra eszménykép gyanánt. 

13 SZABADSÁG, 1936 JÚLIUS 26. A Hitel, amely Széchenyi nagy 
 művének címbetüit viseli hom- 
lokán, a széchenyiánus eszmék korszerü formában való életrekeltését 
vallja programjának s a magyarság megszervezését hirdeti. Emellett a 
Hitel új számának magasszínvonalu s feltétlen komolyságú tanulmá- 
nyai kézzelfogható bizonyságai annak, hogy e nemzetpolitikai szemlé- 
től mi sem áll messzebb, mint valamely szélsőséges politikai áramlat 
érdekében való olcsó hangulatkeltés. A lap valóban hézagpótló köz- 
életünkben: szükség volt már egy folyóiratra, amely a magyar élet 
kérdéseit a napi publicisztika keretein túlmenő mélységben és terjede- 
lemben tárgyalja... A Hitel nem „baloldali” és nem „jobboldali”, ha- 
nem egvszerre magyar és egyszerre európai; magyarságának nem ál- 
dozza fel európaiasságát, de Európáért sem áldozza fel magyarságát. 

Az Olvasóhoz! 
Megelözőleg bírálatokat közöltünk azzal a szándékkal, hogy a biztató so- 

rok általános biztatássá legyenek, mert nagy szükségünk van erre is — 
mind munkatársaink további állhatatossága, mind előfizetőink unszolása 
szempontjából. Természetesen nem a hivalkodás vezet, mert tudatá- 
ban vagyunk fogyatékosságainknak, de azt is tudjuk, hogy körülmé- 
nyeink között folyóiratunk három száma s a közölt huszonhárom tanul- 
mány már is eredménynek számít. Ha célunkat nem is értük el még egé- 
szen, de megközelítettük s akkor, amikor lapjainkon az eszmeébreszgetés, 
a gazdasági vagy jogi szaktanulmány, a művészeti és irodalmi eszmecsere, 
a gondolatfelvető kisebb közlemény és az összefoglaló nagyobb értekezés, 
a politikai célkitűzés, a tudományos tárgyilagosság, a bírálat és a biztatás 
egyként találkozik, oly szemlét adunk előfizetőinknek, mely nálunk még új- 
szerű. És abban is biztosak vagyunk, hogy ki sem tagadhatja: a Hitel az 
önös érdekek fölötti közösségi érdekek szolgálatában áll s mint ilyen meg- 
érdemli a közösségi támogatást. Éppen ezért 

immár ismételten kérjük előfizetőink sok százát, hogy a  
meleg elismerés mellett ne feledkezzenek meg az előfize- 
tésről sem, mert a nehézségeket a szerkesztők vállalta sú- 
lyos anyagi s munkaáldozat sem győzheti le. 

Lapunk utolsó lapján köszönettel nyugtázzuk az újabban beküldött elő- 
fizetési díjakat s reméljük, hogy 

hátralékosaink is minél előbb eleget tesznek lapunk elfo- 
gadásával vállalt kötelezettségeiknek. 

A Hitel kiadóhivatala.
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A T Á R S A D A L O M K U T A T Á S C É L J A 

TÁRSADALOMKUTATÁS. . . hogy mit akar ez az egyszerü, 
kissé ridegen és nagyon tárgyilagosan hangzó szó és mit sejttet a 
szó mögé húzódó fogalom, meglehetősen nehéz kategórikusan 
kifejezni. A valamit, ami a szó mögé rejtőzik, nevezhetjük szocio-
gráfiának is, valóságkútatásnak is. Végső értelmében megalkuvás 
és félelem nélküli tájékozódást jelent, azt, hogy az értelem kibúvás 
és habozás nélkül aláveti magát a valóságnak, a meghatározó és 
parancsot adó tényeknek. Kiszolgáltatottságot jelent és szolgálatot, 
világgá kiáltott szorongást, hűséget a problémákhoz és hűtlenséget 
az elméletek elsősége iránt. Kegyetlen tárgyilagosságot, mely alig 
fertőzi magát látást befolyásoló és szempontokat előre meghatározó 
elvekkel. Fegyelmezettséget, mely fegyelmezőjéül nem az ideológiát, 
hanem a tényeket ismeri. A szó: szociográfia önmagában és ere-
deti értelmében tudományt jelent, ahogyan ma megjelenik a köz-
tudatban, inkább magatartást. Magatartást nagy kérdéseinkkel 
szemben, stílust a problémák fölvázolásában, inkább embert, mint 
elméletet. A szó a valóság megismerését és ezen keresztül a való-
ságon való változtatás szolgálatát jelenti. Ezt a szolgálatot lehet 
teljesíteni tudománnyal és lehet írásművészettel. De lehet teljesí-
teni egyszerüen azzal is, hogy megnyitjuk a szemünket a valóság 
számára, ha nem is az a célunk mellette, hogy a másokét is meg-
nyissuk. Végső formában a társadalomkutatás, illetve a társadalom-
megismerés nem írói, vagy tudományos műfaj, hanem célszerü tett, 
cselekedet a közvéleményalakításért. Hangsúlyozni kell, hogy első-
sorban tett, a műfaj csak másodrendü kérdés; bizonyos naivitásra 
mutat, ha az, aki rögtön segíteni próbál egy falun, elítéli azt, aki 
csak feltárja a falu állapotát és megjeleníti sokak számára, rögtöni 
és a jótékonyság értelmében vett segítés szándéka nélkül. Ugyanígy 
naivság elítélni a tudomány oldaláról a hatást céltudatosan kereső 
írói megjelenítést, vagy az író oldaláról a hatással nem törődő, de 
alaposan részletező és módszeresen aggályoskodó tudományos 
feldolgozást. Kis túlzással azt lehetne mondani: társadalomkutatás 
alig van, de van író, tudós, orvos, aki társadalomkutató. És van 
műkedvelő, akit ugyanazok a rugók mozgatnak, mint azokat, 
akiknek birtokában van a kifejezés készsége, vagy a tudományok 
módszerei. Csak éppen nem ér el olyan eredményt. 

RÖGESZME és problémákon való csökönyös rágódás-e, forma-
keresés-e, vagv kínzóan tárgyilagos állásfoglalás mindez? A beteg 
önkínzó tudásvágya-e, mellyel saját betegségét kutatja? Tudomány, 
vagy összekapkodott tudás, mellyel a beteg utolsó óráiban tájéko-
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168 Szabó Zoltán 

zódni akar a tünetek és okaik felől? Vagy halvány remény arra, 
hogy ha már nincs magyar viszonyokat szem előtt tartó elmélet 
és rendszer, lesz megrázó és termékenyítő, kristályosító és párt-
alakító, megmozgató és keretet teremtő ereje a tényeknek és 
bizonyságoknak? Van-e értelme az egésznek, hoz-e és hozhat-e 
eredményeket, bontakozik-e benne valami, alakul-e valami, ami 
tisztázásra vezethet? Lesz-e lökőereje a mozgásnek, az írások csak 
az írót fogják-e emelni, vagy hoznak-e valamit abban az értelem-
ben, hogy lehessen reménykedni: előbbre lendíthetik egyszer azoknak 
a sorsát, akikről szólnak. Körülbelül ezeknek a kérdéseknek és ilyen 
kérdéseknek a válaszát szeretném megközelíteni ebben az írásban. 
Inkább vallomás lesz, mint tanulmány, hazugságnak és álszemé-
remnek tartanám kiküszöbölni a lírát olyan ügyről szólván, mely 
a legszemélyesebb ügyem, amely néhányunk ügye. Hogy mindez 
néhányunk ügye marad-e vagy lehet-e belőle alakító, országot és 
társadalmat alakító erő? Jósolni ma még aligha lehet. De a harcot 
fel kell venni még abban az esetben is, ha reménytelen. 

VALÓSZÍNÜ, hogy ha lesz valami alaposabb és termékenyebb 
hatása a társadadalomkutatásnak, meg fogják írni a szociográfia 
szociológiáját. Egy ilyen tanulmány ugyanolyan érdekes kortörté-
neti jelenségekre mutathatna rá, amilyen érdekes tényekre mutat-
hatnak rá a szociográfiák. Csak míg a szociográfiákban a társa-
dalom egyes rétegeire akadnak jellemző adatok, ebben a társadalom 
rétegződésére, közszellemünk hibáira, társadalmunk szerkezeti 
bajaira találhatunk majd döntően igazolt meglátásokat. Az okok, 
melyek a társadalomkutatást létrehívták, maguk is a társadalom 
bajaiban és esettségeiben rejtőznek. Mindenekelőtt abban a csö-
könyös tudatlanságban és rémülten őrzött tájékozatlanságban, 
mellyel a mai magyar társadalom egyes felső rétegei nem mernek 
túltekinteni a maguk kerítésén. Kétségtelen, hogy a társadalom-
kutatás céljai között van bizonyos pánikélesztésre való törekvés. 
Egyenes és kimondott harc a tudatlanság biztonsága ellen. Egyenes 
harc az ellen a tökéletesen kialakult és véglegesen megmásíthatat-
lannak látszó struccpolitika ellen, mellyel középosztályunk valami 
csodálatos tökéletességgel képes elkülöníteni magát a problémáktól. 
A szociográfia adatszerüségével másutt inkább arra lehetett alkal-
mas, hogy a szociális diagnózist megadja, akkor, mikor a politi-
kában már megvolt a készség az orvoslásra. Nagyon jellemző a 
mi viszonyainkra, hogy itt az adatok a társadalompolitika serken-
tésére, a közszellem döfölésére, a javítás szándékának fölkeltésére 
lehetnek csak szükségesek ma még. És nem arra, hogy a javítás 
útját jelöljék azok számára, akik készen állnak a javításra. Egy 
kissé lelkiismeret akar lenni a szociográfia, nyugtalanság keltője, a 
tények erejével riasztó kép a halogatóknak, akik még mindig azt kép-
zelik, hogy ráérnek. A másik társadalmi jellegü és közszellemünkben 
gyökerező ok, hogy politikusaink ezt a fajta élesztést rendesen 
elmulasztják. Neveltségüknél és beállítottságuknál fogva csak köz-
jogi sérelmeket képesek látni, melyek pártjukat érik és nem szo-
ciális sérelmeket, melyek az országot érik állandóan és pusztítják 
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szünet nélkül. A szociális ügy súlyát és jelentőségét sem politikai 
pártok, sem társadalmi egyesületek, sem széles értelmiségi rétegek 
nem képesek felfogni. Legyünk tisztában vele: ma nagyon széles 
rétegeknek fogalmuk sincs arról, hogy van szociális kérdés, mely 
összeomlással és forradalommal fenyeget. És nincsenek tisztában 
azzal: kellene lennie egy szociális ügynek és szociális látásnak, 
mely dolgozik a kérdés megoldása érdekében, A mai egész köz-
élet többé-kevésbbé ezeknek a rétegeknek felelőtlen és csökönyös, 
vidám és meggondolatlan tudatlanságát szolgálja ki. Marad a fel-
világosító és frontot áttörő szerep annak a fiatalságnak, mely az 
egyes korosztályok között ugyanolyan alulra került, mint a paraszt-
ság és a munkásság az egyes rétegek között. Marad az íróknak 
és tudósoknak, akiknek hivatása követeli a változtatás követelését. 
A szociográfia szociológiája kideríthetné, hogy a társadalomkuta-
tásnak, mint magatartásnak megszületésében az ok nem valami 
hősies szociális hevület, hanem társadalmi kényszerüség. Szükség-
szerü szerep vállalása ez. Figyelmeztetés, utolsó figyelmeztetés a 
a valóságról tudni nem akaró rétegeknek. Azoknak a rétegeknek, 
melyek, ha nem figyelnek fel és nem akarnak a tények szerint 
cselekedni, maguk mondják ki magukra az ítéletet. 

JELLEMZŐ, hogy írók mennyire kötelezőnek ismerték fel, 
hogy ezt a szükségszerü szerepet betöltsék és valószínünek tartom, 
hogy az irodalom egyre jobban a valóság felé fog fordulni. Értem 
most azokat az irókat is, akik korban előttünk járnak, akiknek 
még nem ez volt a kezdő és alapvető élményük. Nehéz és fele-
lőtlen e téren jóslásokba bocsátkozni, de mostani irodalmi életünk 
tétova, útkeresésében zavaros műfaji próbálkozásaiban valami irány-
mutatás vajudik, az írók, mintha nemcsak művet akarnának alkotni, 
hanem irányt is mutatni a társadalomnak. Kísért, hogy emlékezzek 
arra a korszakra, mikor írók és irodalom teremtették meg a 
magyar nemzeti tudatot. Mintha most a szociális tudat megterem-
tése lenne a cél. Persze nem olyan cél, melynek előre megfonto-
lásával ül le írni az író, hanem olyan cél, mely tudatán kívül 
meghatározza a mondanivalóját. Egyre másra beszélnek manapság 
a regény válságáról, egyre jobban elszaporodnak a valósághoz 
kapcsolódó műfajok, az útirajzok, melyek nemcsak tájak, hanem 
társadalmak között is vezetnek, az élményírások, melyekben nem-
csak az egyén sorsa, hanem társadalmi rétegek és társadalmi 
közösségek sorsa tükröződik. Kissé társadalomrajz mindegyik és 
sokféle műfajukban, sokfelé tapogatózásukban egy alapvető szo-
rongásról beszélnek. Ennek a szorongásnak a háttere mintha ez 
lenne: a valóság olyan nagyra és fenyegetőre nőtt a hátunk mögött, 
hogy sürgősen tájékozódnunk kell, megismernünk magunkat és 
másokat. „Az írástudók árulásának” problémáját, ha ma felvetnék, 
valószínüleg nagyon egyértelmü válasz kísérné. Ez a válasz alkal-
masint az lenne: lehet, hogy eláruljuk az önmagáért való írást, de 
hűek vagyunk a társadalomhoz, a problémákhoz, a jelenhez és a 
jövőhöz. A regény válsága aligha mondja azt, hogy ma nem szü-
letnek regényírók a szó régi értelmében. Azt se mondja, hogy már 
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minden regénytémát kiírtak. Hanem arról beszél, hogy annyira 
kötelező a valóság, annyira fontos a jelen, hogy írónak nemigen 
lehet kitérni előle. A könyvnap után Németh Imre, a literátus 
fiatal képviselő, cikket írt egyik hétfői lapunkba. A cikket Zilahy 
Lajosnak címezte és a veleje az volt: íme, itt van a „szellemi 
front”. Nem az írok frontja, hanem a művek tartósabb és igazabb 
arcvonala. Kétségtelen, hogy az idei könyvnap termése már bizo-
nyos mértékig ennek a valósághű irodalomnak a jelentkezését 
mutatta. És kétségtelen, hogy ez a terv és megbeszélés nélküli 
egység többet mond, mintha sikerült volna valami szabad írói 
társulást létrehozni. Mert ennek az egységnek, ennek a hangnak 
és ennek a magyar kérdések melletti írói bizonyságtételnek nem 
a „véletlen” volt a létrehozója. Hanem az a szinte társadalmi 
kényszerüség, az a valóságokozta szorongás, mely riadt tájékozó-
dásra és tájékoztatásra készteti az írót. 

AZOK A ZÜRZAVAROS és meglehetősen tisztázatlan ki-
forratlan igyekvések, melyek „falumunka” és más ilyen neveken 
mozgatják a fiatalabb nemzedéket, bizonyítják, hogy ez a termékeny 
szorongás nemcsak a tollforgatókat lepte meg. Kézzelfogható ered-
ménye ezeknek a munkáknak kevés volt, ami eredménye esetleg 
van, az csak feltételezhető. Feltételezhető, hogy a különféle ifju-
sági egyesületek falumunkásainak látóköre tágabb, szempontjai 
mélyebbek lettek, szociális felelősségérzetük nőtt. Mindamellett 
sok bizalom ezekben a tömeges szociografizálásokban nem lehet. 
Az ilyen falumunkák jelszava, hogy kiszállások által „közelebb 
hozzák a falut a városhoz”, már maga is meglehetős tisztázatlan 
és kevéssé kialakult gondolkodásra vall Mindamellett az ilyen 
kirándulgatások nagyjában-egészében ártalmatlanok. Nagyigényü 
nem lehet az ember és mostanig már világossá vált, hogy a szo-
ciográfia nem mozgalmi dolog, nem ifjusági egyesületeknek adandó 
termékeny munka, ahogy a célkitüzések idején sokan gondoltuk. 
Mint ilyen a hozzáfüzött reményeket nem váltotta be. Viszont a 
falun élő fiatalabb tanítók ilyen jellegü, szociális viszonyokkal 
ismerkedő kísérletekben, nagyon értékes tapasztalatokat szerez-
hetnek falujokban. Ha egyáltalában lehet társadalomkutatással 
szélesebb rétegeket foglalkoztatni, akkor a falusi intelligencia fia-
talabb, ennek következtében komolyan nem vett és a vidéki 
értelmiség szokásos terméketlen életébe bele nem süllyedt részével, 
a minden újra szomjas, magukra hagyott fiatal tanitókkal lehet. 
Ennek több értelme is van, mint az ífjusági egyesületek úgyneve-
zett kiszállásainak, melyek többnyire inkább a parasztromantika, 
mint a reális látás jegyében folynak le. Mégis lehetséges, hogy e 
téren is kialakul valami, nálunk nehezen, mert a pártfogók neo-
barokk szellemiségü gárdája rendesen észrevétlenül lefékezi a nagy 
szándékokat, és a nagy igyekezeteket kicsinyes akadékoskodással 
hiusítja meg. Ha lehetne remény abban, hogy egyszer alakulhat 
egy falumunkás gárda, mely a faluromantikától függetlenül komolyan 
dolgozik a maga ismereteinek kiszélesítésén és szociális élményei-
nek tudatossá tételén, hasznos hátvédül szolgálhatnának a harcban, 
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mely egyelőre a szociális ügy érdekében a közvélemény átalaki-
tásáért folyik. 

A TÁRSADALOMRAJZ a pártatlanság és tárgyilagosság 
izgatása — mondhatom, ha egy mondatban akarom meghatározni 
azt, ami a mögötte rejlő beállítottságot jellemzi. „A tardi helyzet” 
megjelenése után szinte naponta kellett válaszolnom arra a kér-
désre, hogy jobb vagy baloldalon látjuk-e a kibontakozás útját. 
A válasz senkit sem elégíthetett ki, mert mind két oldal felé csak 
tagadó lehetett; a szociográfia, vagy a társadalomkutató nem lehet 
sem jobb sem baloldali a szó ma szokásos érlelmében, a mai baloldal, 
vagy jobboldal mellett. Az izgatás célja nem pártnak, vagy oldalnak, 
hanem a szociális változtatásnak szerezni híveket. Ez persze kissé 
naivul hangzik, különösen ma, amikor a két oldal egyre jobban 
polarizálódik nemzetek közti viszonylatban is, mikor világnézeti 
háboru készül és mikor távoli események irgalmatlansága mutatja 
a példát, hogy nincs menekvés, vagy az egyik fél irtja ki a má-
sikat, vagy a másik az egyiket. Hogy mégis meg kell tenni a 
kisérletet, annak oka : a szociális ügy ellenségei minden bizonnyal 
sokkal kevesebben vannak, mint egy párt vagy oldal ellenfelei. 
A magyarság számára nincs veszedelmesebb, mint egy belső világ-
nézeti harc sok áldozattal, tehát meg kell próbálni: elkülöníteni a szo-
ciális változtatás ellenségeit, akik sokkal kevesebben kell hogy legyenek, 
mint egy osztály, vagy egy oldal. Elő kell készíteni a talajt 
változtatás, a teljes és gyökeres orvoslás számára. Naiv hit lenne azt 
képzelni, hogy a pártatlanság fogja gyógyítani a, bajokat és szeren-
csétlen társadalmi építményünket egészségesebb alapokra helyezni. 
De bizonyos, hogy a közvéleményalakítást legjobban a pártatlanság 
szempontjai, a tárgyilagosság kötelező parancsa szerint lehet elvé-
gezni. Mondom: lehet, hogy reménytelen a próbálkozás, lehet, hogy 
nem lehet elkülöníteni az érdekelteket az érdektelenektől, sőt 
minden borulátás jogosult, mert késve jöhetünk csak és kevesen. 
Mindamellett meg kell próbálni, mert mielőtt meg nem próbálta, 
senki sem mondhatja el a maga „dixi et salvavi animam meam”-ját. 
A kísérleten körülbelül a békés út, a békés átrendezés lehetősége 
múlik. 

ENNEK A PÁRTATLANSÁGNAK és el nem igérkezett-
ségnek, ennek a ridegen tárgyilagos felelősségtudatnak van ma 
vonzó- és hatóereje. Nem kell erre egyéb bizonyíték, mint az a 
közel hatvan ujságcikk, amely a tardi helyzetről szóló könyv 
nyomán a tardi helyzettel foglalkozott. Az egész magyar sajtó 
oldal és pártkülönbség nélkül szinte egyértelmü örömmel ragadta 
meg az alkalmat arra, hogy a könyv nyomán bemutassa a magyar 
falvak bajait. Tard szinte szimbólummá vált, a magyar falvakat 
„Tard és a többi Tardok” néven emlegették a lapok, és hirlapi 
viták folytak arról, hogy menthető, vagy menthetetlen-e a tardi 
helyzet. Ha a könyvnek más célja és értéke nem lett volna, mint 
ez, akkor is teljesítette volna azt, amiért írodott. Ez a cél nem 
volt más, mint szolgálat; minél hatásosabban és minél nagyobb 
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bizonyitóerővel beledobni megint egyszer a parasztkérdést a köz-
véleménybe. Sokan és joggal fölvethetik, hogy érdemes-e és okos-e 
az ilyen problémafölvetés, mely nem egy pártnak igyekszik híveket 
szerezni, hanem egy bizonytalan, nehezen meghatározható és keret-
telen ügynek. Az, hogy ezen a nyáron sikerült megteremteni egy 
alkalomra a felelősségtudó és becsületes emberek összefogását 
„Tard és a többi Tardok” érdekében, már kissé válasz erre a 
kérdésre. Ez a válasz azt mondja: ma a tényeknek, a szemléletesen 
bemutatott valóságnak van a legnagyobb meggyőző ereje. Kétségtelen, 
hogy a meggyőzés nem teljes, mert a meggyőzöttek nem szervez-
kednek, nem lépnek ma a cselekvés terére Tard és a többi falvak 
érdekében. De kétségtelen az is, hogy aki látja a betegséget és 
tudja a diagnózist, közelebb van már az orvoslás követeléséhez, 
mint az, akinek fogalma sincs a helyzetről. 

KÖRÜLBELÜL ennyi lehet a társadalomkutatás gyakorlati 
haszna, a helyzet tisztázása, a bajok fölmérése, a teendők köve-
telése a diagnózissal. Ki kell szolgáltatnunk magunkat a bajoknak, 
hogy szolgálni tudjuk orvoslásukat. Föl kell mérnünk és elő kell 
tárnunk a valóságot, hogy felismertethessük a teendőket. Arra, 
hogy ez sikerülhet, bizonyság az eddigi kevés eredmény nagy 
visszhangja. Túlságos derülátásra ez persze nem ad okot, a falvak 
helyzetének föltárása nyomán semmiképen sem fog rögtön követ-
kezni az illető falvak szociális rendezése. De minden munkával és 
minden visszhanggal, minden önkínzó bizonyítással közelebb jutunk 
az önismerethez, közelebb jutunk a teendők felismeréséhez. Ha 
vizsgáljuk a fejlődés esélyeit, egyelőre csak borulátásra van okunk, 
de csak az az igaz ember, aki tud dolgozni távoli eredmények 
reményeiért is. Sokszor hallottam a vidéki értelmiség köreiben 
borospoharak között : ,,az a fontos, hogy bízzunk önmagunkban”. 
A hibák csökönyös keresése, a helyzet reális látására való törekvés 
egyenes tagadása ennek a felületi derülátásnak, mely még akkor 
is tagadni szokta a betegséget, ha a beteg már haldoklik. A tár-
sadalomkutatás legnagyobb, legszebb eredménye lehet: a közszellem 
átalakítása, egy tisztábban látó és felelősségtudóbb közszellem meg-
teremtése azért, hogy a gyökeres szociális változtatás minél kevesebb 
áldozattal jöhessen létre. Legcsekélyebb eredménye lehet, hogy ébren-
tartia a lelkiismeretet, megmutatja, hogy a tudatlanság bűn. Ha az a 
reális és kutató szemlélet, amelynek jegyében a társadalomkutatás 
született, valamennyire általánossá válik, biztosítéka lehet az új 
ember kialakulásának és egy új látásmód megszületésének. Ezen 
munkálni körülbelül a legszükségesebb. 

SZABÓ ZOLTÁN. 
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ROMÁNIA KÜLKERESKEDELME 

BEVEZETÉSÜL arra a kérdésre kell felelnünk, hogy a Hitel, 
mely a romániai magyarság helyzetének vizsgálatával foglalkozik 
és idevágó tanulmányokat közöl, miért tárgyal ezúttal külkereske-
delmi kérdéseket. A közfelfogás szerint ugyanis ez egészen „elvont” 
kérdés, melyet a kisebbségi magyarság épp oly kevéssé befolyá-
solhat, mint az ország külpolitikáját. 

Legelsősorban is arra kell rámutatnunk, hogy a külkereske-
delem, akárcsak gazdasági életünk más megnyilvánulásai is, élet-
bevágóan érintik kisebbségi népünk létfeltételeit. Hiszen a romá-
niai magyar falusi lakosság termékeinek elhelyezését nagy mér-
tékben befolyásolják a világpiaci viszonyok, nemkülönben az, hogy 
az ország gazdaságpolitikai irányítói mennyiben tudnak elhelye-
zési lehetőségeket teremteni az ország termékei számára. Az áru-
behozatali viszonyok pedig az iparos réteg nyersanyag-beszerzési 
lehetőségeire hatnak ki s befolyásolva a külföldi árak alakulását, 
a fogyasztók helyzetét súlyosbítják, vagy könnyítik. 

Nem lehet kifogásolni kisebbségi magyarságunkban, hogy nem 
érdeklődik kellő mértékben a politikai események iránt. Ez az 
érdeklődés azonban meglehetősen felületes, mert nem terjed ki a 
politikai cselekmények mélyebb összefüggéseire, gazdasági rugóira. 
Jellemző ebből a szempontból, hogy napilapjaink milyen szűk he-
lyet tartanak fenn a „közgazdasági rovat” számára, azzal a hall-
gatólagos indokolással, hogy a közönség az ilyesmit unalmasnak 
találja. Pedig a politikai események csak kellő gazdasági tájéko-
zottsággal magyarázhatók meg s a közgazdasági jelenségekből sok-
kal inkább kihámozhatjuk az igazságot, mint a politikusoknak 
százféle, egymással ellentétben álló nyilatkozatából. Csak példa-
ként említjük, hogy akik 1934. decemberétől figyelemmel kísérték 
az olasz külkereskedelmet, nevezetesen Olaszország nagy élelmi-
szer- és nyersanyag-vásárlásait, a sok népszövetségi tanácskozás 
és „békéltetési munka” ellenére is biztosra vehették a háboru be-
következését. Éppen így sokkal inkább lázmérője volt az olasz-
angol feszültségnek a gibraltári angol haditengerészeti telepre irá-
nyuló román kőolaj- és benzin-kivitel, mint a két ország sajtójának 
betűharca. 

Ujságolvasó közönségünk kilencven százaléka el sem olvassa 
a különböző külkereskedelmi rendelkezésekről szóló híreket, pedig 
azok nyomán némelykor kétszeresére emelkedik, vagy kétszere-
sével csökken a kivitelre, vagy behozatalra kerülő cikkek ára. 
Ezek tulajdonképpen sokkal nagyobb mértékben kellene, hogy 
érdekeljék, mint azok a semmitmondó, vagy éppen az igazságot 
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takargató nyilatkozatok, melyek külföldön, vagy itthon a diplo-
maták és politikusok szájából elhangzanak. 

Az sem felel meg a valóságnak, hogy a külkereskedelem 
menetébe kisebbségi magyarságunk épp úgy nem folyhat be, mint 
az ország külpolitikájának irányításába. Kellőképpen felkészült 
szakemberek irányítása mellett a falu mezőgazdasági termékeinek 
külföldi piacot teremthetünk s ezáltal segíthetünk a teljes gazda-
sági leromlás útjára sodródott népünkön. Ez azonban kettős mun-
kát kíván: elsősorban szükséges a termelés színvonalának meny-
nyiségi, de főképpen minőségi szempontból való emelése, s ezzel 
párhuzamosan kell végezni a piackutató munkát. Ennek szemlél-
tetésére példának hozhatjuk fel, hogy Bulgária, amely nincs köze-
lebb Londonhoz, mint Románia, az angol piacon helyezi el szőlő-
kivitelének tekintélyes részét, ellenben a romániai szőlőt az ango-
lok nem vásárolják, mert a kiválogatás hiánya folytán minőségileg 
sok kivánnivalót hagy, a csomagolás helytelensége miatt pedig tel-
jesen elértéktelenedve érkezik meg az angol kikötőkbe. Még szo-
morúbban érdekes az, hogy a Lengyelországtól és Csehszlovákiá-
tól jóval távolabban fekvő Bulgária és Görögország tekintélyes 
tételekben ad el szőlőt e két államban, ellenben a szomszédos 
Románia csak egészen kis mennyiségben. Az meg szinte hihetet-
lenül hangzik, hogy Lengyelország gyilkos versenyt tud támasz-
tani a romániai szarvasmarhának a görög és palesztinai piacokon, 
holott a távolság jóval nagyobb és a tetejében, ha a lengyelek 
áruikkal nem akarják megkerülni egész Európát, nagy távolságon 
kell igénybe venniök a hajónál hasonlíthatatlanul drágább vasuti 
szállítást, sőt még ezt is legnagyobbrészt román területen. 

Elsősorban tőlünk függ az, hogy termékeinket a külföldi pia-
cokon elhelyezhessük. Igaz ugyan, hogy a világszerte bevezetett 
külkereskedelmi korlátozások miatt ma már jóval nehezebb és 
kevesebb eredményt tud felmutatni ez a munka, mint tíz-tizenőt 
évvel ezelőtt. Ha a romániai magyarság állat- és baromfi-tenyész-
tése, gabona-, iparinövény- és gyógynövény-termelése, tojásterme-
lése, tejtermékei stb. számára még a válság előtt megteremtettük 
volna a piacokat, a jelenlegi korlátozások ellenére is, jelentős 
mennyiségben tudnánk árukat eladni külföldön. 

A kérdést azonban nem szabad elejteni, mert az általános 
leszegényedéstől csak úgy menekülhetünk meg, ha minél több és 
főképp minél jobb árut termelünk és áruinknak külföldi piacot is 
tudunk szavazni. Falusi lakosságunk nem támaszkodhatik kizáró-
lag a városi lakosság fogyasztóképességére, annál kevésbbé, mert 
városi lakosságunk tekintélyes százaléka szintén őstermelő. A szö-
vetkezeti rendszer az, amely egyrészt a termelés megszervezésére, 
másrészt az értékesítés lehetővé tételére kereteket adhat. A szö-
vetkezeti gondolatot az eddigi vérszegény módszernél jóval erő-
teljesebben kell terjesztenünk népünk körében. Ebből a célból 
gondoskodni kell új szövetkezeti szakemberek kiképzéséről, akiket 
hasson át teljesen a szövetkezeti gondolat. Ez egyúttal az értelmi-
ségi pályákon levő fiatalságunk elhelyezkedésének kérdését is 
sokban megoldaná. A jól kiképzett szövetkezeti rendszer nagyon 
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sok gazdasági, vagy kereskedelmi akadémiát végzett fiatalember-
nek, jogvégzett emberünknek, sőt még orvosainknak is megélhe-
tést biztosíthat. Az erőteljes szövetkezeti rendszer kiépítése több 
évi munkát kíván s addig is a termelés színvonalának emelése és 
az elhelyezési piacok felkutatása már meglevő gazdasági szerve-
zeteink számára jelent feladatot. Itt elsősorban a Gazdasági Egy-
letre kell gondolnunk, melynek munkájába minél több jószándékú 
és képzett magyar embernek kell bekapcsolódnia, mert a felada-
tok oly nagyok, hogy azoknak megoldását két-három embertől 
senki sem várhatja. 

A V I L Á G G A Z D A S Á G I V Á L S Á G H A T Á S A 

Mikor a gazdasági válság vihara végigszáguldott a világon 
és kártyavárként döntötte össze a legbiztosabbaknak látszó gaz-
dasági szervezeteket is, a különböző államok kormányai kétségbe-
esett erőfeszítéseket tettek országuk gazdasági életének megmen-
tésére. Minden pénznem alapjaiban ingott meg s a megrázkódtatás 
nem kimélte még a rendíthetetlennek hitt angol fontot, vagy ame-
rikai dollárt sem. Természetesen a koldusszegény középeurópai 
államok méginkább megérezték a kapitálizmus életében példát-
lannak mondható válságot, már csak azért is, mert a legnagyobb 
csapás a mezőgazdaságot érte. 

A bajok elharapózásának meggátlására állami beavatkozást 
vezettek be a gazdasági élet majdnem minden területén s első-
sorban a külkereskedelemben. Külkereskedelmi mérlegük javítá-
sára kellett törekedniök a kisállamoknak azért, hogy fizetési kö-
telezettségeiknek eleget tehessenek, az államháztartást úgy-ahogy 
rendben tarthassák s így pénzüket az elértéktelenedéstől megóv-
ják. A gazdag államok viszont pénzüknek határaikon belül való 
tartására törekedtek. Jellemző ebből a szempontból, hogy még a 
dúsgazdag Anglia is letért a külkereskedelem teljes szabadságának 
elvéről s a dominiumokkal való gazdasági megegyezés útján igye-
kezett a britt világbirodalom határain belül megtartani a pénzt. 

Hozzájárult a külkereskedelem korlátozásához a gazdasági 
önellátás mindinkább tért hódító elve, melyet már nemcsak a fent 
ismertetett nehézségek indokoltak, hanem a háborura való felké-
szülés sugalmazott és sugalmaz még ma is. Ennek az elvnek gya-
korlati keresztülhajszolására irányuló kisérlelek azonban csak fo-
kozták a bajokat, mert a gazdasági élet jelenlegi fejlettsége és a 
huszadik század emberének igényei lehetetlenné teszik azt, hogy 
egy ország saját erejéből teremtse elő összes szükségleteit. Ezt 
még Oroszország sem tudia megvalósítani, pedig óriási területein 
szinte minden nyersanyag megtalálható, vagy termelhető. Még 
kevésbbé engedheti meg magának Németország, vagy Európának 
bármely más sűrűnlakott és a mezőgazdasági termelés, továbbá 
ipari nyersanyagok szempontjából kevés lehetőséggel rendelkező 
országa. 
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A mezőgazdasági államok szempontjából azonban bizonyos 
elönyöket is hozott a gazdasági önellátás szorgalmazása. A kül-
kereskedelmi korlátozások mellett kifejlődhettek olyan iparágak, 
melyek nemcsak életképesek, hanem egyenesen szükségszerüek. 
Különösen áll ez Romániára, melynek természeti adottságai nem 
kizárólag mezőgazdasági jellegüek. 

A gazdasági válság elleni harcban a gazdagabb államok ter-
mészetesen jobban megállták helyüket. Ezeknek a pénze szilár-
dabban megalapozott. A szegényebb államok háztartásában azonban 
a válság jóval nagyobb zavarokat okozott, s pénznemeik iránt is 
megrendült a bizalom. A teljes leromlástól pénzüket csak a be-
hozatalnak a végső határokig való csökkentésével s a valutakorlá-
tozások bevezetésével óvhatták meg. Ennek folytán előállott az a 
helyzet, hogy ma már kétféle valutát különböztetünk meg, az 
úgynevezett erős valutákat, melyekkel főképpen a nyugati államok 
többsége rendelkezik és a gyenge valutákat, melyekkel a közép-
és keleteurópai államok többségének kell megelégednie. Minden 
gyengevalutájú államnak az a legfőbb törekvése, hogy külkeres-
kedelmi forgalma révén, minél több erős devizát szerezzen, áru-
cikkeit lehetőleg ilyenek ellenében adja el, s viszont behozatalát, 
lehetőleg gyenge devizákkal fizesse. Az erős devizáju államok 
azonban — érdekeiknek megfelelően — az államközi szerződé-
sekben az exportáló állam javára fennálló erős devizák bizonyos 
célu felhasználására rendelkezéseket kötöttek ki. Igy például az 
angol-román fizetési egyezményben kikötötték, hogy a Románia 
javára fennálló font-követelések bizonyos százalékát a hátrálékos 
tartozások törlesztésére, bizonyos százalékát az angol áruk romá-
niai behozatalának fedezésére fordítsák. Igy álltak elő az úgy-
nevezett clearing-erős devizák és szabad-erős devizák. Az előb-
bieknek felhasználási módját már előre meghatározták, az utóbbiak 
minden megkötés nélkül szabadon felhasználhatók. 

R O M Á N I A K Ü L K E R E S K E D E L M I P O L I T I K Á J A 

A világgazdasági válság természetesen Romániát sem kimélte, 
sőt a csapást még súlyosbbította az ország mezőgazdasági jellege 
s meggyorsította a lejtőn való lefelé gurulást a földkisajátítás hely-
telen végrehajtása. Ez utóbbi okozta ugyanis a termelés minőségi 
és mennyiségi színvonalának esését, miáltal a román mezőgazda-
sági termékek más államok termékeivel szemben mindenféle szem-
pontból lemaradnak a versenyben. 1932-től kezdve a különböző 
kormányok kezdik bevezetni a külkereskedelmi és valuta-korlá-
tozásokat. Az állam nem tudja fizetni külföldi tartozásait s a 
magánkereskedelem is súlyos összegekkel marad adós külföldi 
szállitóinak. Az elmult év júniusában bevezették a valutaprémiu-
mokat és felárakat s ezáltal a kormány nyiltan beismerte, hogy a 

Erdélyi Magyar Adatbank



Románia külkereskedelme 177 

lej belföldi és külföldi jegyzése között jelentős különbség van. 
Megnehezítette a helyzetet az, hogy a kivitelt sehogysem sikerült 
az erősvalutáju államok felé irányítani, sőt Anglia, Hollandia, 
Franciaország egyre kevesebb árut vásárolt Romániától. Ezzel 
párhuzamosan egyre több árut irányítottak a középeurópai államok 
felé, melyeknek egymásrautaltsága valutáik meggyengülése folytán 
csak fokozódott. A középeurópai államok felé irányuló kivitel sok 
tekintetben elérte a válság előtti színvonalát, Románia tartozásai 
azonban túlnyomórészben az erősvalutáju államokban állottak és 
állanak fenn s a középeurópai államokban szerzett gyenge devi-
zákkal ezeket törleszteni nem lehet. 

Már évek óta folynak a külföldi államokkal a tárgyalások, 
hogy egyrészt a román áruk elhelyezését úgy ahogy biztosítsák, 
másrészt a tartozások ügyét rendezzék. Ezeknek eredmenyeképen 
jöttek létre az úgynevezett clearing-szerződések, melyekben bizo-
nyos összegeket a hátrálékos tartozások törlesztésére irányoztak 
elő (az újabb szerződésekben rendszerint a román kivitel ellen-
értékének öt százalékát), ilyenformán azonban a tartozásokat csak 
15—25 év alatt lehetne letörleszteni. A külföldi hitelezők azonban 
ilyen hosszasan nem várhattak, s ezért a román adósok a fekete 
tőzsde igénybevételével igyekeztek fizetni s így külföldi hitelüket 
megőrizni. Ezenkívül a külföldi tőkések is rendre-rendre hozzá-
járulnak ahhoz, hogy a gyümölcsözetlenül heverő befagyott köve-
teléseiket romániai vállalatokba fektessék be s ezáltal legalább a 
tőke jövedelméhez hozzájuthassanak. Törlesztések történtek még 
a kompenzációs árukivitel útján is. Majd ez év elején meghozták 
a devizakihágások közkegyelméről szóló törvényt, mely szerint a 
külföldi tartozásoknak tilos utakon történt törlesztése nem esik 
büntetés alá, ha a törlesztést eszközlő belföldi adós egy hónapi 
határidőn belül a törlesztés összegét bejelenti. 

A mult évi december elsején a román kormány új külkeres-
kedelmi rendszert léptetett életbe, mely a jelek szerint az azelőtt 
sűrűn változott rendszerekkel szemben leginkább megfelel annak 
a célnak, hogy a kivitelt az erős-valutáju országok felé irányitsa. 
Itt azonban közbejátszik az is, hogy a Román Nemzeti Bank az 
utóbbi időkben pontosabban fizeti a prémiumokat, mint azelőtt. 
Míg 1935. év második felében a kivitelnek több mint 60 százaléka 
a gyenge-valutáju országok felé irányult, ez év júliusáig ez az 
arány az erős-valutáju államok javára tíz százalékkal eltolódott, 
s ma már Románia kivitelének körülbelül fele irányul a gyenge-
valutáju és másik fele az erős-valutáju viszonylatok felé. Nem 
szabad azonban az új rendszert túlértékelnünk, mert amint alább 
látni fogjuk, az Anglia és Franciaország felé irányuló kivitel növe-
kedése inkább más okokra vezethető vissza. Viszont ez év első 
felében a gyenge-valutáju Olaszország felé irányuló kivitel a meg-
torlások miatt csökkent le. 

Különben 1935. év folyamán Románia külkereskedelmi mér-
lege általánosan is javulni kezdett, anélkül azonban, hogy a kivitel 
és behozatal a válság előtti színvonalát megközelítette volna. 
A kivitel növekedése legfőképpen az európai feszültségben leli 
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magyarázatát, mely az összes államokat nyersanyag-beszerzésre 
serkentette. A javulás abban áll, hogy éppen a fenti okokból 
jelentősen megnövekedett a külkereskedelmi mérleg aktiv egyen-
lege. Míg 1934-ben a kivitel csak félmilliárd lejt megközelítő 
összeggel multa felül a behozatalt, az 1935. évi mérleg aktiv 
egyenlege 6.007 milló lejre emelkedett.1 Az 1935. évi mérleg meg-
javításához nagy mértékben járult hozzá az olasz-abeszin háboru, 
mert az olasz viszonylat egymagában 1.782 millió lejes aktiv 
egyenleggel járult s hogy az ellentételt is lássuk: Gibraltárba 187 
millió lej értékben vittek ki az év utolsó öt hónapjában kőolaj-
termékeket, holott a megelőző időkben semmilyen román árut 
nem szállítottak oda. A német fegyverkezés is híven visszatükrö-
ződik a román külkereskedelmi statisztikában, mint általában a 
többi közép- és keleteurópai államok statisztikájában is. Igy pél-
dául 1935-ben Németország 2.762 millió lej értékben vásárolt árut 
Romániából. Németország legjobb vásárlója lett a közép- és kelet-
európai mezőgazdasági államoknak, nemcsak azért, mert nyers-
anyagokat igyekszik felhalmozni, hanem azért is, mert a gazdasági 
kapcsolatok révén politikai befolyást is igyekszik biztosítani ma-
gának a Duna völgyében és a Balkánon. Az utóbbi két évben 
Románia, Jugoszlávia és Görögország kivitelében és behozatalában 
körülbelül húsz százalékos aránnyal, Bulgáriában meg éppen ötven 
százalékos aránnyal szerepelt Németország s így a felsorolt országok 
külkereskedelmi statisztikájában messze megelőz minden más 
államot. Ezek a kisállamok Németország piacán tudják legköny-
nyebben elhelyezni áruikat, s ugyanakkor szükségleteik tekintélyes 
részét is kénytelenek onnan beszerezni, mert egyrészt a német 
áru olcsóbb, másrészt a németeknek nem kell erős devizával fizetni, 
s végül mezőgazdasági termékeik ellentételeit csakis német áru-
szállításokkal kaphatják meg, mivel Németország sem tud erős 
devizával fizetni. Fontos tényezőként játszik közre az a németek 
által különben titkolt tény, hogy a megvásárolt mezőgazdasági 
termékeket Németország más államoknak adja tovább s így a maga 
számára szerzi meg az erős devizákat. Németország nem tud ipari 
termékei számára kellő piacot találni s így mindinkább a keres-
kedelemre tér át, melynek főtárgya a közép- és keleteurópai álla-
mok mezőgazdasági termékeinek más államok felé való közvetítése. 

Érdekes, hogy a háborus feszültség két, egymással merőben 
ellentétes hatást gyakorol a nemzetközi kereskedelemre. Az egyik 
a már tárgyalt önellátásos gazdaságpolitika követése, mely a nyers-
anyagoknak és ipari árucikkeknek lehetőleg belföldi előállítására 
törekszik, hogy háboru esetén az ország a külföldi államoktól 
függetlenül fenntarthassa magát, a másik a fentebb érintett beszer-
zési törekvés, mely a háboru idejére minél több nyersanyagot és 
ipari termelőeszközt akar felhalmozni. Az előbbi gátat emel a 
külkereskedelemnek, az utóbbi bizonyos árucikkeknél felemeli az 
országhatárokat elzáró sorompókat. 

1 E cikkünkhöz a statisztikai adatokat a román pénzügyminisztérium 
statisztikai osztályának a Monitorul Oficial különböző számaiban megjelent kimu-
tatásaiból vettük. 
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ROMÁNIA KIVITELÉNEK PIACAI 

Az alábbiakban vizsgálat tárgyává tesszük a román külkeres- 
kedelmi statisztika 1935, évi adatait és összehasonlítjuk ez év első 
öt hónapjának a román pénzügyminisztérium által közzétett 
adataival. 

Románia 1935. évi kivitelének értéke 16.746 millió lejt tett ki, 
a behozatal pedig 10.739 millió lejt képviselt tehát az aktiv egyen- 
leg 6.007 millió lej volt. Folyó év első öt hónapjában a kivitel  
6.193 millió lej volt, a 4.729 millió lejes behozatallal szemben. Az 
aktiv egyenleg tehát ebben az időszakban 1.463 millió lej. 

1935-ben a kivitelnél, illetve a behozatalnál a következő ál- 
lamok szerepeltek nagyobb tételekkel: 

1936. év első öt hónapjában a mérleg aktiv egyenlege körül- 
belül félmilliárd lejjel nagyobb, mint az elmult év megfelelő idő- 
szakában, mert akkor az aktiv egyenleg még az egymilliárd lejt 
sem érte el. A következő hét hónapban emelkedett az aktiv 
egyenleg hat milliárdra, mert a gabona- és állatszállítások túl- 
nyomó része az aratás után, illetve a téli idény beállta előtt bo- 
nyolódik le, a kőolajszállítások is az év második felében nagyobb  
lendületet vettek. (Európai feszültség.) Valószínű tehát, hogy folyó 
évben is a külkereskedelmi mérleg aktivuma legalább is eléri a 
tavalyi összeget. 

Folyó év első öt hónapjában a kivitelnél, illetve a behoza- 
talnál a vezető államok a következők: 

2 A minisztérium az adatokat ezer lejekre lekerekítve közli, mi azonban az
egyszerüség kedvéért millió lejekre kerekítettük le. Miután nem szakfolyóiratról
van szó, nem tartottuk szükségesnek a régebbi adatokat is közölni, annál kevésbbé,
mert az elkövetkezendő években valószínüleg legfőképen ezekből az adatokból kell
kiindulnunk. A válság előtti évek csak akkor számítanának kiindulási alapul, ha
rövidesen újabb gazdasági fellendülést remélhetnénk, azonban erre egyelőre nincs
kilátás. 

Kivitel Behozatal 
Németország 2,762 millió lej Németország 2,548 millió lej 
Olaszország 2,613 „ „ Csehszlovákia 1,389 „ „ 
Ausztria 2,122 „ „ Ausztria 1,191 „ „ 
Anglia  1,614 „ „ Anglia 1.043 „ „ 
Magyarország 1,322 „ „ Olaszország  831 „ „ 
Csehszlovákia 991 „ „ Franciaország  783 „ „ 
Görögország 675 „ „ Magyarország  698 „ „ 
Svájc 596 „ „ Svájc 331 „ „ 
Egyiptom 594 „ „ U. S. A. 320 „ „ 

Kivitel Behozatal 
Németország 1,088 millió lej Németország 1,674 millió lej 
Anglia 707 „ „ Ausztria 751 „ „ 
Ausztria 641 „ „ Csehszlovákia  530 „ „ 
Franciaország 513 „ „ Magyarország  324 „ „ 
Csehszlovákia 496 „ „ Anglia  290 „ „ 
Magyarország 460 „ „ Franciaország 114 „ „ 
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A román külkereskedelmi statisztikát vizsgálva elsősorban 
szembeötlik, hogy a román külkereskedelem szempontjából rend-
kívül fontosak a középeurópai piacok, Románia 1935. évi 10.739 
millió lejt kitevő behozatalából 6.988 millió lej (65%) a hat legfon-
tosabb középeurópai államra (Németország, Csehszlovákia, Ausztria, 
Olaszország, Magyarország, Svájc) esett. A 16,746 millió lejes ki-
vitelből 10.409 millió lej (62%) értékü árú írányult ezekbe az 
országokba. 

A folyó év első öt hónapjában Románia 3.453 milló lej (73%) 
értékben hozott be árukat ezekből az országokból. A kivitelből 
pedig 3.164 millió lej (51%) értékü árú irányult ezekre a piacokra. 

Tehát a középeurópai piacok megfelelő elhelyezkedési lehe-
tőséget nyújtanak Románia árúcikkeinek. Ez természetes is, hi-
szen a román mezőgazdasági termékek számára közelfekszenek 
a középeurópai iparállamok fogyasztó tömegei. Az ipari termékek 
közül a kőolaj-termékeket túlnyomó részben Romániából szállít-
ják a középeurópai államokba. Éppen így Románia az iparcikke-
ket legkönnyebben a középeurópai államokból szerezheti be, mert 
földrajzilag legközelebb fekszenek. Ezenkívül a jelenlegi helyzet-
ben a pénzviszonyok is egymásra utalják ezeket az országokat, 
mert úgyszólván valamennyien többé-kevésbbé gyenge-valutáju 
államok s így könnyebben szerezhetik be egymástól a szükség-
leteiket, mint az erős-valutáju államokból. Ezzel magyarázható, 
hogy Németország, Ausztria, Magyarország stb. magasabb árakat 
fizethetnek a román árúkért. Éppen ezért a középeurópai álla-
mokba irányuló buza-kivitel kisebb kiviteli jutalmak mellett is 
kifizette magát. A németek kezdeményezésére egy egészen új 
növényfajta, a szójabab termelését vezették be Romániában, mely 
a mai körülmények mellett nagyon hasznothajtónak bizonyult. 
Különösen nagy előnye, hogy a szárazságot jól állja. A lucerna-
és lóheremag hasznothozó termelése szintén a németek nagy vá-
sárlásainak köszönhető. 

A romániai fának viszont Magyarország a legjobb felvevő 
piaca, ahová a román tüzifa-kivitelnek 99 százaléka, másféle fa-
fajták kivitelének 25—30 százaléka irányul. Sőt a most zárult gaz-
dasági évben a tengeri és árpa szempontjából is nagyon jelentős 
volt a magyar piac, mert Magyarországon a takarmánynövények 
terméshozama nagyon gyenge volt, viszont állatkivitele éppen ak-
kor újabb lendületre kapott és így hizlalás céljára nagyon sok 
takarmány-gabonát vásárolt külföldről, elsősorban Romániából. 
Csehszlovákia az ottani agrárpárt nyomására az utóbbi években 
mindinkább elzárkózott a mezőgazdasági termékek vásárlása elől, 
hogy a belföldi termelés fejlődését elősegítse, de a mult év köze-
pétől, a gazdasági-kisantant létrehozására irányuló törekvések iránti 
jóindulatának bizonyítása végett, mégis változtatott valamit állás-
pontján. Különösen az állatkivitelnek és főképpen a sertéskivitel-
nek nyujtott lehetőségeket, már csak azért is, mert az utóbbi évek-
ben folytatott önellátásos politika következtében Csehszlovákiában 
nagyon sok belföldi állatot vágtak le, s így állatállománya meg-
csappant, Olaszország a megtorlások bevezetéséig szintén nagyon 
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jó piaca volt Romániának, de azután úgyszólván csak kőolajter-
mékeket vásárolt. Valószínű azonban, hogy a megtorlások felfüg-
gesztésének gyakorlati keresztülvitele után a román külkereskede-
lem ismét elfoglalja régi helyét Olaszország behozatalában, termé-
szetesen nem olyan mértékben, mint az olasz-abesszin háborúra 
való felkészülés idején. Az Abessziniában várható építkezések 
megindulásától a román faexportörök remélnek új lehetőségeket. 
Svájc gabonaneműeket és kőolajat vásárol Romániától s habár az 
előbbieknél kisebb fogyasztó terület, mégis fontos erős valutája 
miatt. 

A középeurópai államokon kívűl az utóbbi években nagy 
fontossághoz jutottak a közeikeleti államok és pedig elsősorban 
Egyiptom, Palesztina és Görögország, Törökországgal még csak 
most kezdenek kialakulni a kapcsolatok. A két előbbi azért is 
fontos, mert szabadon felhasználható erős devizával rendelkezik. 
A közelkeleti államokkal csak a legutóbbi két-három évben épül-
tek ki élénkebb kapcsolatok. A kőolaj kivitel ugyan azelőtt is meg-
volt Görögország felé, s a gabona-kivitel is. A fürészárú-kivitel a 
háború után új piacot szerzett Palesztinában, az ottani építkezé-
sek és narancstermelés folytán, mert a narancs szállításához évente 
sok millió ládára van szükség. A román állatkivitel azonban, ne-
vezetesen a szarvasmarha-kivitel, csak a legutóbbi két évben ka-
pott piacot a közelkeleti államokban. Ez már csak azért is fontos 
volt, mert időben egybeesett a román állatkivitel középeurópai 
piacainak fokozatos elvesztésével. Fejlődni kezd a Palesztinába 
irányuló baromfi- és gyümölcskivitel is. 1935-ben a román kivi-
telből 1,745 millió lej értékü árú irányult (10%) a közelkeleti ál-
lamokba, viszont Románia 641 millió lej értékben (6%) vásárolt 
árút ezekből az országokból. Ez év első öt hónapjában ez az 
arány pontosan megmaradt. Csakhogy míg a két erős-valutáju or-
szágba (Egyiptom, Palesztina) irányuló kivitel százalékszerüen kissé 
visszaesett s csökkent a Görögországba irányuló kivitel is, addig 
Törökországba, már az első öt hónapban több árút szállított Romá-
nia (90 millió lej), mint az egész elmult év folyamán (73 millió lej). 

A közelkeleti államokba irányuló kivitelnél észlelhető ked-
vezőtlen eltolódások már az elmult év utolsó hónapjaiban jelent-
keztek. Ennek egyik oka az, hogy fizetési nehézségek merültek 
el. Görögország, mely Romániánál is szegényebb állam, Romániának 
nem tudott fizetni. Viszont Egyiptom és Palesztina exportörjei csak 
nagy nehézségek árán tudták behajtani romániai követeléseiket. 
Ez utóbbi látszólag érthetetlen, mert hiszen Románia Palesztinába 
értékben szinte négyszer több árut szállít, mint amennyit onnan 
vásárol, Egyiptomba pedig körülbelül kétszerte többet ad el, mint 
amennyit onnan vesz. Tehát mindkét viszonylatban nagy a keres-
kedelmi mérleg aktivuma és a román importörök mégsem tudták 
hitelezőiket kifizetni. Az történt ugyanis, hogy az Egyiptomból és 
Palesztinából szerzett szabad devizákat a Román Nemzeti Bank 
átutaltatta a nyugati államokba, hogy az ottani kötelezettségeinek 
valamennyire is eleget tegyen. Az egyiptomi és palesztinai expor-
tőrök követeléseinek késedelmes fizetése természetesen Románia-
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nak a két országgal fennálló kereskedelmi kapcsolatait kedvezőt-
lenül befolyásolta. A másik ok az volt, hogy a prémiumokkal nem 
segített román állatkivitel a palesztinai, görögországi és egyiptomi 
piacokon nem tudta felvenni a versenyt a lengyel és jugoszláv 
állatkivitellel. Főképpen áll ez a görög piacra vonatkozólag. Har-
madik okként játszott közre az, hogy a palesztinai narancs beho-
zatalát a román kormány rendkívül megszorította, mire a palesz-
tinai narancs-exportőrök azzal válaszoltak, hogy a narancsládák-
hoz szükséges deszkaanyagot egyre nagyobb mértékben Lengyel-
országból kezdték vásárolni, melynek kormánya nem támasztott 
nehézségeket a narancsbehozatal elé. Végül a hónapok óta tartó 
palesztinai zavargások az ottani építkezéseket akadályozzák s így 
közvetve kedvezőtlenül befolyásolják az odairányuló fakivitelt. 

A közelkeleti piacok megtartása és az ottani lehetőségek ala-
posabb kihasználása csak megfelelő kereskedelem-politikai irányítás, 
a szállítás megszervezése és a szállítandó áruk minőségének eme-
lése mellett lehetséges. 

A nyugati piacokon a román kivitel a válság utáni években 
zuhanásszerüen visszaesett. Ez több okra vezethető vissza. Az egyik 
az, hogy — amint már fennebb kifejtettük — a nyugati exportő-
rök követelései Romániában befagytak s erre a nyugati államok 
nemcsak a további áruhitelek megtagadásával válaszoltak, hanem 
a román áruk vásárlásának csökkentésével is. A másik ok a nyu-
gati államokban is megnyilvánuló önellátásos törekvésekben kere-
sendő. Igy például Franciaország belföldi mezőgazdaságát igyekszik 
támogatni, s ezenkívül Angliához hasonlóan, a mezőgazdasági 
nyersanyagokat a lehetőségek szerint gyarmatairól igyekszik be-
szerezni. A Franciaországba irányuló juhkivitel csaknem teljesen 
megszünt, a tojáskivitel ijesztően visszaesett, a gabona-kivitel szin-
tén hanyatlott. Hasonló okokra vezethető vissza a Hollandiába, 
Belgiumba stb. irányuló gabona- és fakivitel nagymértékű csökke-
nése. 1935-ben új kiviteli áruként megkezdték az Angliába irányuló 
bacon-szállításokat (disznóhusból készült hustermék). 

A válság éveinek tapasztalatai alapján megállapíthatjuk, hogy 
Románia mezőgazdasága és fatermelése nem számíthat biztosan a 
nyugati piacokra. Vizi utakon az amerikai mezőgazdasági államok 
és az északeurópai fatermelő országok éppen olyan könnyen és 
olcsón elláthatják a Rajnán-túli piacokat, mint Románia. Különben 
is a nyugati fogyasztó közönség rendkívül igényes, hiszen az egész 
világ szállítója és így van miben válogatnia. Ezzel szemben Romá-
nia gabonatermelése a háború utáni években visszaesett, állat-
tenyésztése és gyümölcstermelése még hátramaradottabb, szállítási 
viszonyai rosszak s így érthető, hogy míg Jugoszlávia, Magyar-
ország, Litvánia, stb. — nem is szólva Dániáról — jelentős téte-
lekben helyezik el állati termékeiket az angol piacon, Romániának 
nincs rendszeres kivitele Nyugateurópába, Tartósabb kapcsolatok 
kiépítését csak akkor lehet remélni, ha a termelés minőségének 
színvonala emelkedni fog. 

Különben az Angliába és Franciaországba irányuló kivitel 
folyó évben kissé emelkedő irányzatot mutat, de meg sem közelíti 
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a válság előtti évek színvonalát. Az emelkedés azzal magyaráz-
ható, hogy az év elején Románia Angliával és Franciaországgal új 
fizetési egyezményeket kötött, melyekben a hátrálékos tartozások 
ügye a nyugati hitelezők kivánalmai szerint némileg kielégítő ren-
dezést nyert. Része van azonban a kivitel emelkedésében annak 
is, hogy az utóbbi időkben a román exportőrök valamennyivel 
könnyebben kapták meg jutalékaikat. Ezenkívül a hátrálékos tar-
tozások törlesztésének elősegítése céljából a román kormány mind 
nagyobb mértékben engedélyezte a kompenzációs üzleteket, ki-
terjesztve azokat a fürészárúkra és tengerire is, jóllehet ezek nem 
szerepelnek a kompenzációra engedélyezhető árúk jegyzékében. 
Végül hozzájárult a kivitel értékbeli emelkedéséhez az is, hogy az 
új román-francia kereskedelmi és fizetési egyezmény és a fegy-
verszállítási szerződés értelmében Franciaország Romániától na-
gyobb mennyiségü kőolajat és repülőgép-benzint vett át. 

R O M Á N I A K I V I T E L E É S B E H O Z A T A L A 
S Z Á M O K B A N 

Ha a román külkereskedelmi statisztikát a kivitt és behozott 
áruk szempontjából vizsgáljuk, érdekes megállapításokra jutunk. A 
román külkereskedelmi statisztika a román vámtarifa beosztásá-
nak megfelelően, négy főcsoportra oszlik: állatvilág, növényvilág, 
ásványvilág és végül a különböző összetett termékek csoportjára. Első 
pillantásra szembeötlik az az érdekes jelenség, hogy a mezőgaz-
dasági államnak hirdetett Románia legnagyobb kiviteli tételeit az ás-
ványvilág adja. 1935-ben például az ásványvilágnál a kivitel 8,728 
millió lejes tétellel szerepelt, míg a növényvilág csak 6,315 millió 
lejes, az állatvilág pedig csak 1,614 millió lejes tételt mutat. Az 
összetett termékek (vegyianyagok, gyógyszerek, illatszerek, stb,) 
kiviteli értéke pedig csak 89 millió lejre rug. Ebből kitűnik tehát, 
hogy a mezőgazdaság két tétele majdnem 900 millió lejjel maradt 
a bányászat és ipar két tétele mögött. Nem csoda, hiszen a kő-
olajkivitel egymaga 8.661 millió lej értéket képviselt, tehát már 
magában is felülmulta az állat- és növényvilág tételeinek összegét. 

Az állatvilág csoportjának legjelentősebb tétele az élőállat-ki-
vitel; ez 1935-ben a csoport kivitelének 59 százalékát tette ki 
(948,596.000 lej). Az állati eredetű élelmiszerek (zsir, hús, vaj, to-
jás, s tb) már sokkal kisebb, csupán 432,063,000 lej értékben ke-
rültek kivitelre. A szörmék azonban csak 25 millió lejjel, a bőr és 
bőrmunkák 82 millió lejjel, a gyapjú és abból készült cikkek 20 
millió lejjel, a különféle állati termékek 103 millió lejjel, a selyem 
2 millió lejjel szerepelnek. Ez arra utal, hogy az állattenyésztéssel 
kapcsolatos iparágak (élelmiszeripar, bőripar, szőrmeipar, gyapjú-
ipar, stb.) még távol állnak attól a fejlődési foktól, hogy a külföld 
igényeit kielégíthessék. A bőr, szőrme, gyapjú majdnem kizárólag 
csak nyersanyagként kerül kivitelre. Viszont a szőrmékből, bőr-
munkákból, gyapjúszövetekből Románia behozatalra szorul. Érde-
kes eredményt kapunk, ha a kivitel és behozatal tételeit össze-
hasonlítjuk. 
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Ez a táblázat világosan mutatja, hogy kivitelre csak nyers- 
anyagok kerülnek, behozatalra pedig készáruk, vagy legalább is 
félgyártmányok. Ugyanis a behozott áruk mázsánkénti értéke ha- 
sonlíthatatlanul nagyobb, mint a kivitt áruké. 

A növényvilág csoportjánál a legjelentősebb tétel a gabonaki- 
vitel. Különben az alábbi táblázat rámutat az egyes tételek kö- 
zötti viszonyra. Természetesen majdnem minden tételt befolyásol 
az illető terménynek az évi hozama is. Vezető helyen azonban 
mindig a gabona áll s az alábbi sorrend minden évben megmarad, 
legfeljebb az arányokban vannak eltolódások. 
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 Kivitel Behozatal 
Mennyiség Érték Mennyiség Érték 

Szőrmék  1.790 q 25 millió lej 376 q 50 millió lej 
Bőr és bőrmunkák 22.745 „ 82 „ „ 5.480 „ 79 „ „ 
Gyapjú és ebből 

készült cikkek 
10.859 „ 20 „ „ 47.331 „ 663 „ „ 

Selyem 129 „ 2 „ „ 338 „ 30* „ „ 

Itt rá kell mutatnunk arra, hogy a válság óta a gabonakivi- 
tel nagy mértékben visszaesett s talán még nagyobb a csökke- 
nés a fánál és faipari termékeknél. A zöldség- és gyümölcskivitel 
aránylag kis tételei kedvezőtlen fényt vetnek a mezőgazdasági ter- 
melés e két ágának fejlettségi színvonalára, s éppen olyan mérték- 
ben az értékesítés megszervezésére is, s ez annál is inkább elszo- 
morító, mert az utóbbi évtizedekben a zöldség- és gyümölcstermelés 
bizonyult a mezőgazdasági tevékenység legnagyobb hasznot hajtó 
 

*) A számításokat milliókra lekerekített adatok alapján végeztük. 

Az alábbi táblázatban közöljük, hogy az állati melléktermé- 
kek mázsánként átlagosan mennyi értéket képviselnek a behoza- 
talnál és kivitelnél: 

Kivitel Behozatal 
Szőrmék 13.900 lej Szőrmék 133.000 lej 
Bőr és bőrmunkák 3.600 „ Bőr és bőrmunkák 14.700 „ 
Gyapjú s ebből készült 

cikkek 
1.840 „ Gyapjú és ebből készült 

cikkek  
14.000 „ 

Selyem 15.400 „ Selyem 88.700 „ 

Kiviteli adatok 1935-ből: 
Gabonaneműek és származékaik 3.304millió lej 
Fa és faipari termékek 1.453 „ „ 
Növényi magvak 821 „ „ 
Zöldségfélék 284 „ „ 
Gyümölcsök és gyarmatárúk 241 „ „ 
Növényi olajok és zsírok 140 „ „ 
Italok 3 „ „ 

Összesen 6.246millió lej 
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területének. A kiviteli adatokkal szemben a behozatal a növény- 
világ csoportjánál 4,185 millió lejt tett ki, ez arra enged követ- 
keztetni, hogy a mezőgazdasági termelés és a termékeket feldol- 
gozó iparágak még mindig annyira fejletlenek, hogy a belföldi  
szükségletet sem tudják ellátni. Igy példának okáért a növényi 
textilfélék behozatala — még a nagy korlátozások ellenére is — 
2.685 millió lej értéket képvisel. Kétségtelen, hogy ennél a leg- 
fontosabb tételt a gyapotbehozatal teszi, s ezen nem lehet változ- 
tatni, hiszen gyapotot az országban csak egyes vidékeken és el- 
enyésző kis mennyiségben lehet termelni. Jelentős összeget kép- 
visel azonban a lenfonalak és cérnák, továbbá a len- és kender- 
vásznak behozatala is, amit a len- és kendertermelés, valamint az 
ezzel kapcsolatos feldolgozó ipar megfelelő fejlettsége mellett ki  
lehetne küszöbölni. A román papiripar sem elég fejlett, főként a 
finomabb papirfélékből még mindig behozatalra szorulunk. Érde- 
kes, hogy a gyümölcsök és a gyarmatárúk tételénél a behozatal 
(479 millió lej) szinte kétszer nagyobb, mint a kivitel (241 millió 
lej). A gyümölcstermelés szempontjából Románia rendkívül ked- 
vező körülményekkel van megáldva, mégsem tud annyi gyümöl- 
csöt kivinni, amennyivel legalább gyümölcs- és gyarmatáru-beho- 
zatalát fedezni tudná. A gyümölcskivitelnek több mint felét a dió 
teszi ki, melynek csomagolása és szállítása aránylag könnyű, el- 
lenben más gyümölcsfajtáknál, melyeknél a kiválasztás, csomago- 
lás és szállítás nagyobb gyorsaságot és szakértelmet kíván, a ki- 
vitel aránylag nagyon gyenge. Az ital-behozatal kis számokkal 
szerepel, de éppen olyan kis értéket képvisel a kivitel is, pedig 
az ország talaja és éghajlata nagyon kedvező kitűnő borok és ita- 
lok készítéséhez szükséges gyümölcsök termelésére. 

Az ásványvilágnál, — amint már előbb is említettük — a leg- 
nagyobb tételt a kőolajkivitel képviseli. Ennek kilenc milliárdot  
megközelítő összegét követi messze lemaradva az ásványvizek és 
sók tétele (25 millió lej), majd a vas és vasárúk (18 millió lej) 
— itt főképpen ócskavasra kell gondolnunk, — majd következik 
a földek és kövek rovata (14 millió lej), a többi tételek már 5 
millió lejen alul vannak. Akárcsak a kivitelnél, a behozatalnál is 
az ásványvilág szerepel a legnagyobb összeggel (4.844 millió lej). 
Ennek főbb tételeit az alábbiakban adjuk: 

Behozatal: 
Vas és vasárúk*) 1,850 millió  lej 
Készülékek, gépek, motorok 1,627 „ „ 
Más fémek és metaloidok 477 „ „ 
Járművek 303 „ „ 
Földek, kövek s ezekből készült cikkek **) 276 „ „ 
Ásványi fűtőanyagok***) 102 „ „ 
Üvegárúk 77 „ „ 
Optikai műszerek 68 „ „ 

A többi tételek 50 millió lejnél kisebb összeggel szerepelnek. 
*) Ezek főleg félgyártmányok. — **) Porcellán, chamotte, stb. — ***) Ezek

főleg finomabb kőszén-félék és melléktermékeik. 
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A különféle összetett termékek csoportjánál a 89 millió lejes ki-
vitellel szemben a 806 millió lejes behozatal áll. Megemlítésre 
méltó, hogy Románia 1935-ben 87 millió lej értékben szállított 
külföldre vegyianyagokat és gyógyszereket. A behozatalnál is a 
csoport tételei közül ez szerepel a legnagyobb összeggel (452 mil-
lió lej), a festékek és lakkok 290 millió lejt képviselnek, a rob-
banó anyagok 46 millió lejt és az illatszerek 26 millió lejt. Ennek 
a csoportnak csak ez a négy tétele van. 

A külkereskedelmi statisztika fentebbi részletezéséből arra a 
megállapításra juthatunk, hogy az ország kőolaj-termelése sok 
gondtól menti meg a kereskedelmi politika irányitóit. A kőolaj 
úgynevezett „aranyáru”, amelyet a nyugati piacokon is kisebb-
nagyobb hullámzásokkal mindig el lehetett helyezni, sőt még a 
leszegényedett középeurópai és Balkán-államok is — nagy nehéz-
ségek árán ugyan — nemes-devizával fizették és fizetik, legalább 
is bizonyos hányadban. Az ország kivitelének most már több mint 
felét teszi ki, mert a gabona és fakivitel, valamint más mezőgaz-
dasági termékek kivitele a válság óta nagyon visszaesett, viszont a 
kőolaj-kivitel a háborus feszültség miatt még emelkedett. A kőolaj 
a válság éveiben úgyszólván megmentője volt az ország gazdasági 
életének. 

T R A N S Y L V Á N I A K Ü L K E R E S K E D E L M I S Z E R E P E 

Ha most Románia külkereskedelmét országrészünk szempont-
jából vizsgáljuk, a behozatalt illetőleg nehéz megállapítanunk, hogy 
a külföldről bekerülő árukat milyen arányban fogyasztja az egyes 
országrészek lakossága. Ez elsősorban az illető lakosság anyagi 
viszonyaitól függ. A termelési eszközök közül azonban egészen 
bizonyosan többet hoz be külföldről az Ókirályság, mert az utóbbi 
időben az új iparvállalatok túlnyomó részét az Ókirályságban s 
elsősorban Bucureştiben állították fel. Hasonlóképpen az építke-
zések is ott sokkal nagyobb méretüek. 

Viszont kétség sem fér hozzá, hogy kivitelben ország-
részünk területéhez, lakosságához és természeti adottságaihoz 
viszonyítva aránytalanul kis mértékben részesül. Elsősorban a 
kivitel több mint felét kitevő kőolaj teljesen az Ókirályságból 
kerül ki. A kivitel második tételénél, a gabonanemüeknél is aránylag 
csekély a részesedése. Ez bizonyos fokig természetes is, mert nagy 
gabonatermő vidékek csak a nyugati részeken és a folyók völ-
gyeiben vannak. Ezenkívül az Ókirályságnak a gabona-kivitelben 
való részesedését megnöveli az a tény, hogy ott még jelentős 
mennyiségben maradtak meg nagybirtokok, melyek alkalmasabbak 
a nagybani gabonatermelésre. A fakivitelben sem veszi ki a részét 
Transylvánia megfelelő arányban, mert például éppen a székely 
vidékeken a fatermelés, piacok hiányában, nagyon visszaesett. Tőlünk 
inkább a középeurógai piacok felé szállítanak fát, az Ókirály-
ságból és Bukovinából a brailai, galaci és konstancai kikötőkön 
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keresztül a közelkeleti és nyugati államokba. A székelység — politi-
kai okokon kívül — éppen azért maradt ki a kellő részesedésből, 
mert a középeurópai államoktól távolabb esik, mint a nyugati 
határhegyek, a kikötőktől pedig szintén nagyobb távolság választja 
el, vagy legalább is a vasuti összeköttetése rosszabb, mint nagyon 
sok ókirálysági, sőt bukovinai vidéknek, melyek a Prut és Szeret 
folyókon az olcsó tutajozást is igénybe vehetik. 

Az állatkivitelnél már országrészünk és Bukovina játsszák a 
vezető szerepet. Az ókirálysági részek állattenyésztése jóval hátra-
maradottabb, úgy, hogy még a kevésbbé igényesebb piacokra sem 
szállíthatnak. Mind a középeurópai, mind a közelkeleti piacokra, 
országrészünkből és Bukovinából szállítják az állatokat. Míg azon-
ban a középeurópai piacokra Bukovina is szállít, közelkeletre 
tőlünk majdnem semmi sem kerül. Országrészünk magyarsága 
pedig a kiviteli szállitásoktól majdnem teljesen elesett. Ugyanis a 
kivitelre kerülő állatok aránytalanul nagy százalékban a szász és 
sváb vidékekről származnak, mert ezeknek fejlettebb az álattenyész-
tése és az értékesítés is jobban szervezett. Különben pedig Német-
ország az utóbbi években csaknem kizárólag a szász és sváb 
vidékekről vásárol. Igy például az elmult évben Németország 
10.000 darab sertésre adott behozatali engedélyt Romániának s 
ezeket a német birodalmi állatbeszerzési hivatal képviselői Arad 
vidékéről és a Barcaságból vásárolták össze. A szász gazdasági 
egylet teljesen kezében tartja az értékesítés irányítását nemcsak 
az állattenyésztésnél, hanem a mezőgazdaság más területein is. 
Magyarságunk hasonló eredményeket érhetne el, ha erőteljes 
értékesítési szervet építene ki. A németek is vásárolnának tőlünk, 
ha megfelelő árut szállítanánk, de ott vannak még az osztrák, 
csehszlovák és közelkeleti piacok is és valószinüleg rövidesen 
Olaszország is újból megjelenik a piacon. A baromfi és tojás 
kivitelének szintén megvannak a lehetőségei, csak a tenyésztés, 
illetve termelés meg kell, hogy feleljen a külföldi piacok igényeinek. 

A növényi magvak és hüvelyesek kivitelénél szintén az 
Ókirályság játssza a vezetőszerepet, mivel ezek termelésére a 
nagybirtok alkalmasabb. Tőlünk leginkább lucerna- és lóheremag 
kerül külföldre. A szójabab, melynek termelése nagyon eredmé-
nyesnek bizonyult, nálunk alig ismeretes. Ennek termelését egy 
fővárosi részvénytársaság irányítja, a német importőrökkel kötött 
megállapodás alapján. Az 1934—35. gazdasági évben még csak 
25.000 hektáron termelték, ebben a gazdasági évben pedig már 
80—100.000 hektáron. Már nemcsak a nagybirtokosok, hanem a 
kisbirtokosok is termelik. Ez bizonyítja, hogy a mi kisgazdáink is 
bevezethetnék, csak előbb egy olyan szervnek kellene alakulnia, 
amely a németeknek komoly ajánlatot tehetne. Németország 
ugyanis ma már több mezőgazdasági államban termelteti a szója-
babot és nagy mennyiségben vásárolja össze. Egyébként Német-
ország a legfőbb vásárlója az említett lucerna- és lóheremagnak 
is, melyeket szintén nagyobb mennyiségben lehetne termelni, ha 
olyan értékesítési szerveket építenénk ki, amelyek a különböző 
termelők érdekeinek harcában megállnák a helyüket. 
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Az ipari növények, nevezetesen a len és kender termelése is 
kifizetődik. Ezeket főképpen belföldön lehetne elhelyezni, mert a 
behozatali korlátozások miatt egyre nehezebbé válik külföldi textil-
áruk behozatala. Az utóbbi időben sok új textil-gyárat építettek, 
sőt most folynak egy német tőkével megalapozott, hatalmas len-
és kenderfonó üzem felállításának az előkészületei. Ez fonalat 
termelne a vászonszövő gyárak igényeit kielégítő mértékben. 

A gyümölcstermelés is sokat emlegetett kérdése országrészünk 
magyarságának. Kétségtelen, hogy ez komoly jövedelmi forrása 
lehetne népünknek, hisz nemcsak a kimondottan ipari, hanem a 
félig ipari, vagy éppen mezőgazdasági államok is sok gyümölcsöt 
importálnak. Igy például a narancstermelő Palesztina almából 
behozatalra szorul, Magyarország a téli-almafajtákat vasárolja. 
Lengyelország és Csehszlovákia nagy mennyiségü szőlőt, bort, 
barackot, almát, szilvát visz be külföldről. Az értékesítésnek első 
feladata az, hogy az egyes piacok igényeit kikutassa. Példának 
említhetjük, hogy a legtöbb piacon a piros alma-fajtákat keresik 
és bizalmatlanok a különben izletes zöld almák iránt. A gyü-
mölcstermelésnél tekintettel kell lenni arra is, hogy a termelendő 
fajta mennyire bírja a szállítást és mennyi ideig áll meg. Ezzel 
kapcsolatban megemlítjük, hogy a turdai állami kertészeti iskola a 
nyugati hegyes vidék móc lakosságát éveken keresztül ingyen látta el 
Jonathán-csemetékkel, hogy azoknak nehány év mulva várható 
terméséből a mócok jövedelemhez jussanak. Meglevő gazdasági 
szervezeteink sok ehhez hasonló munkát végezhetnének. 

A gyümölcsöket italoknak és ízeknek feldolgozva is értéke-
síteni lehet. Igy a székelyföldi, havasi málnából készült ször-
pök is bizonyára kielégítenék a legigényesebb külföldi fogyasztók 
kívánalmait. De legfontosabb mégis a bor, jóllehet Románia alig 
szállít valamit külföldre, pedig különösen országrészünk borai 
kiválóak. Azonban a legnagyobb hibák a termelés körül vannak. 
A szőlőföldek nincsenek egységes szőlőfajtákkal beültetve, a 
borba némelykor 10—20 szőlőfajta gyümölcsét keverik össze. Az 
állam különben tervbe vette, hogy — főképpen az ókirálysági 
szőlőtermő vidékeken! — nagy borpincéket építtet, melyek kimon-
dottan a kivitel céljait fogják szolgálni. 

Röviden vázoltuk, hogy kisebbségi magyarságunk miképen 
kapcsolódhatnék be az ország kiviteli kereskedelmébe. Mező-
gazdasági szakértőink hivatottak megállapítani azt, hogy miképpen 
lehetne a termelés színvonalát emelni és a kis- és középbirtokokon 
hasznot hajtó termelési ágakat és magasszínvonalu állattenyésztést 
bevezetni. Az ilyen irányu cselekvéstől nem lehet egy kézlegyin-
téssel: „megvalósíthatatlan” félreállanunk, mert hiszen amit a szá-
szok és svábok keresztülvittek, azt mi is megvalósíthatjuk, csak 
szakértelem, akarat és kitartás kell hozzá. 

Dr. FOGARASI GÉZA 
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N E M Z E T I H I V A T Á S T U D A T 
I R O D A L M U N K B A N 

A NEMZET ÉLETÉNEK válságos szakaszaiban a már rég el-
feledettnek hitt kérdések ostromolják meg ismét az irodalmat sür-
gető kényszerüséggel. Ha a nemzet élete változáshoz jutott, sorsá-
nak alapvető kérdéseit kell ismét feltennie, hogy a jövő jobbra vagy 
balra fordítása felett dönthessen. Milyen szerepe lehet az iroda-
lomnak a sors zaklatott óráiban, maradhat-e továbbra a hideg 
nyugalom fölényes távolságában, hogy az eseményeknek csak 
szemlélője és megörökítője legyen, vagy küzdenie kell-e a jövendő 
formálásáért a jelen egész súlyát és kötelezettségét vállalva? 

A kényelmes megoldások sohasem csábíthatják a művészt, 
aki tudatában van annak, hogy írása mindig tett, amelyet ezer 
szállal kötöz magához a vele együttélő közösség, az táplálja észre-
vétlenül és akarata ellen is és abban hullámzik tovább minden 
elejtett szava, szüntelenül emlékeztetve a felelősségre. A tett fele-
lőssége elől menekülni nem lehet, a nemzeti közösség kötelező 
ereje megnő a válság óráiban és így vagy elsorvad az irodalom, 
vagy vállalja a jövőért való harcot a nemzet szolgálatában. A kér-
dés csak az lesz ekkor : milyen formában lesz szolgálat az írás, 
hogyan harcolhat az író, mit vár tőle a nemzete és mit kell adnia 
a nemzetnek? 

A világháború után ismét erejére és öntudatára ébredő Euró-
pában a nemzeti eszme jegyében szervezkedő nemzetek között a 
hivatástudat kialakítása vált egyre fontosabb kérdéssé. A faji fel-
sőbbrendűségre épített hivatástudat a nagy nemzetek hatalmi tö-
rekvéseinek lett egyik, a tömegek előtt hathatós támogatója; ez 
a hivatástudat a nemzet egységgé formálását és harckészségét, 
küzdőképességét erősítette. Kisebbségi nemzet ilyen hatalmi törek-
vésekkel összekapcsolódó hivatástudatra természetesen nem gon-
dolhat, a hivatásnak politikai értelmezését már eleve elvetve azt 
egészen szellemi, eszmei síkra kell átvinnie. A hivatáskérdésnek 
itten a csüggedés, reménytelenség, iránytalanság idején nő meg a 
jelentősége, amikor a nemzet a megkapaszkodás és új életkezdés 
szükségét érzi. 

A TRANSYLVÁNIAI életbe is 1919 után, a kereső évek nyugta-
lanságában hatolt be a hivatáskérdés, hogy az élete értelmét, szi-
lárd alapját elveszített magyarságnak új hitet, lehetőségeket és 
célt adjon. Az föld kötőerejét, a megkapaszkodás paran-
csát, nemzeti műveltségünk jelentőségét és hivatását kellett fel-
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fedeznie, hogy a magyar életnek ismét megtaláljuk az értelmét. A 
transylvániai magyar hivatástudatnak a védekezés szolgálatába 
kellett állania és ennek érdekében felébresztenie és egy gondolat-
ban összeforrasztva egységesen ellenállóvá tennie a nemzeti élet-
erőt. Egy ilyen, a védekezést és a puszta életet szolgáló hivatás-
tudat eszményi elgondolásokból indult ki, a szellemi erőkben való 
feltétlen hitre alapozta az életet és remélte az egységes transylván 
szellem kialakulását. Ha a transylvániai magyarság az eddig ismert 
valóság elvesztése miatt az örök lelki javakhoz menekült, az iro-
dalomra hárult a nagy feladat : a megmaradt szellemi kincsekbe 
kapaszkodva, az örök transylván hivatást kiépíteni. Az irodalmat 
még a hivatástudat indította és növelte meg, amely az írótól és 
az irodalomtól várta az egész nemzeti élet irányítását és megmen-
tését, életben tartását is egyben. Ez a hit az indulásnak sok moz-
zanatát megmagyarázza, de ebben a formában nem maradhatott 
meg és a transylván írót nem igazolta a következő időre is. 

A nemzet gondolkozását, sorsával való küzdelmeit irodalmá-
ban fejezi ki. A transylvániai irodalom is egy nemzettöredék hiva-
tástudata kialakulásának és kötelességkeresésének útját vetíti elénk. 
Hogy a transylvániai magyarság szembeszállt a sorsával, új életéhez 
új célokat és hivatástudatot keresett, azt önmagában bizonyítja 
szellemi életének, irodalmának kifejlődése, de annak belső erejét 
és eredményét nem mérheti le. Az irodalom felébredése az irá-
nyító eszmére való szomjas áhítozást támaszt, de tudott-e ez az 
irodalom olyan eszmét kitermelni, amely egységgé kapcsolja össze 
a lelkeket és a bennük szunnyadó akaratot tömegeket lendítő 
erővé formálja? Aligha tudott és ez a hatása is csak csökkenőben 
van az első, forrongó küzdelmeket lezáró évtized ufán. Nem lehe-
tett meg ez a hatása, mert magával hozta a magyar társadalom-
nak és ezzel együtt az egész magyar kultúrának hagyományos 
úri, elzárkozó szellemét. A magyar társadalmi tagozottság Tran-
sylvániában is, ha nem is olyan mértékben mint Magyarországon, 
határolt, élesen kialakult volt és a városi kultúra ezzel természe-
tesen elkülönült a népi kultúrától. A transylván magyar irodalom 
is csak a városi, úri osztálynak szólott, annak tudott kisebb-na-
gyobb mértékben ügyévé válni, a határokat öntudatos irodalom-
politikájával és új felfogásával áttörni alig kisérelte meg s így ez 
a munka még mindig előtte áll, A kiindulásnál tehát tisztában 
kell lennünk azzal, hogy a transylván magyar irodalom csak egy 
szűk városi közönségre tudott hatni, annak adhatott gondolatokat, 
eszményeket, de tömegeket mozgató, a nemzetet lelkileg eggyé 
tevő hitet, életcélt, hivatástudatot nem alakíthatott ki. 

Ha a gondolatoknak, eszméknek nincs hirtelen gyujtó erejük, 
de az adott élet parancsaiból fakadnak, a mélyben észrevétlenül, 
lassan munkáló erőkké válhatnak. A transylván magyar irodalom 
útjában is olyan gondolatokat, célkitűzéseket kell keresnünk, ame-
lyeknek mélyre vetett magjából még nem szökkent ki a kalász. 

Az önmaga sorsára először eszmélni kezdő transylvániai iro-
dalom az ittmaradás, megkapaszkodás magját veti el. Hivatásnak 
kevés még ez, a ma kötelességének elég. 1919—21 évei még az 
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álom kábultságában telnek el, a ködtől még nem lehet a jövőbe 
nézni, de a helytállás parancsa elég erős ahhoz, hogy megnyugtató 
jelszóvá váljék. 

A TRANSYLVÁNIAI magyar irodalom első öt évét a líra kor-
szakának szokták nevezni; a lírát a hivatáskialakítás feszíti. A követ-
kező korszak, a próza a kötelességkereséshez vezet. A hivatás-
tudat ébreszti, sürgeti a költőt, de mi az első hivatás? Maga az írás. 
Az írás hit az élet mellett, az élet, a mozgás biztosítéka; írni kell, 
hogy a saját hangunkat, szívünk dobogását hallhassuk. Az első 
pár év az ébredezés, az előkészület, a folyóirat-indulások kora, 
története a tapogatózások közé visz be. 

Az Szemle, a Magyar Szó, Tavasz, Zord Idő, Napkelet, majd 
a Pásztortűz a megszólalás első kisérletei. Részben tudatosan fog-
nak a transylván kérdések megtárgyalásához és az írók megszer-
vezéséhez, mondanivalójuk azonban még nagyobbrészt az új ma-
gyar írók egyéni panaszaiból áll. Az egyén még nem tudja a kö-
zösség kérdéseit meglátni és ha nem tud tőlük elszakadni, a mese 
hazugságába burkolja őket. 

Az élettel való szembenézés és a transylvániaií hivatás kérdése 
az 1920 végén meginduló Napkeletben és a később vele szemben-
álló Pásztortűzben kezd kibontakozni. A magyar munka köteles-
ségére hamar rámutat Szentimrei, de a transylvániai hivatáskér-
déssel bármilyen sokat is foglalkoznak később, mégis csak tág 
keretek között mozgó, a mult felé forduló, határozatlan megálla-
pításokhoz jutnak. Kós Károly az népek kölcsönhatásaira, 
Transylvánia kiegyenlítő szerepére építi a hitét, az emberszeretet 
és szabadság eszméitől megittasult Paál Árpád szerint pedig „a 
transylvániai magyaroknak az a nagy feladat jut, hogy megszerez-
zék az örökké árva és testvértelen Magyarországnak a környező 
népek őszinte barátságát.” (Napkelet 1921) A Napkelet írói a de-
mokratikus és sokszor az egész Európával megértést kereső nem-
zetközi eszméken keresztül keresték Transylvánia jelentőségét és 
a magyarság feladatait, de tulságosan messze nézve és elméletek-
ben veszve el, nem tudták az itteni társadalmat fölrázni és hi-
vatástudatukat kötelező erejűvé tenni. A megformált hivatástudatnak 
nem volt elég vonzóereje s így kifelé alakító hatása épen nem 
lehetett. 

A Pásztortűz a magyar szellemi hagyományok mellett őrkö-
dött; a lelki magyarság gondolata innen indul ki a megmaradt 
értékek megőrzésének hangoztatásával. A kisebbségi élet irányt 
szabó szervezetei az egyházak. Az általuk munkált cél a nevelés, 
ennek intézményei az iskolák. A transylvániai magyar életnek tehát 
legfőbb feladata és célja az iskolák megtartása és kifejlesztése lesz. 

Hogy a célkeresés és általa a nemzet életének megtartása 
ezekben az években már mennyire foglalkoztatja a transsylvániai 
magyarság vezető szellemeit, azt mutatja a Gyárfás Elemér mun-
kája is ( problémák, 1923), aki mindjárt a kiindulási 
pontnál ezt a kérdést akarta tisztázni. Szerinte a transsylvániai 
magyarságnak az az Istentől rendelt világtörténelmi hivatása, hogy 
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összekötő kapocs leg yen a Középeurópa tengelyében elhelyezkedett 
román és magyar népfai között.” A kedvezőtlen politikai viszonyok 
miatt ez a gondolat sem válhatott életünk tengelyévé. 

A népükért aggógó lelkek legszebben megformált hivatás-
tudata sem lehetett társadalmat, nemzetet éltető eszme, a nevelés 
célja sem ad irányvonalat a hánykolódó nemzetnek, a nemzet 
erőforrásokat, szilárd pontokat keres a jelenben, melyre életét 
helyezteti és tovább viheti. A nyugvó pontokat nem a közírók, 
politikusok, hanem a költők találták meg. 

Mi a legbiztosabb nyugvópont? A föld. A nemzeteket meg-
rázó, összetörő forradalmak láza után csak a transsylvániai hegyek 
maradtak meg békét kínáló, mozdulatlan menedéknek. A kétség-
beejtő földrengés után a megkapaszkodás és megállás öröme tör 
fel Áprily Lajos Tetőn c. költeményében. A transylvániai föld 
kiindulási pontja lesz egész költészetünknek, a föld adja a meg-
maradás, az élet hitét, a föld ellenállásra, küzdelemre, dacra, 
kötelességvállalásra sarkal. A viharok pusztította sziklás, székely 
föld sugalmazza Tompa Lászlónak a harc büszke szavait: „én az 
idővel bátran szembenézek.” A föld formálja meg Áprily Lajosban 
is a transylvániai hivatás érckemény parancsát: „jövőt nevelni, 
embert és magyart”. A transylvániai hegy szimbolummá válik a 
Kós Károly Varjunemzetségében, amely a hozzá hűeket megtartja és 
megacélozza. A föld, a hegy az eszmék szabad kibontakozását, a 
szellemi és erkölcsi erők örök hatalmát mutatja meg Reményiknek, 
a zűrzavaros emberi világból kivezetve kiegyenlítő erővé válik. 
A föld mellé így sorakoznak megtartó, megerősitő hatalmaknak 
az idők viharában változatlan örök lelki erők. A hit még erő-
szakolt, mert hol van az az életcél, mindenkit átjáró nemzeti 
hivatás, amelybe megkapaszkodhatna? Egyetlen lehetőség a szoron-
gató valóságot egyelőre kikapcsolni és a szellem hatalmára építve 
az életet, megerősíteni a kötelesség parancsait. Reményiknél élet-
elvvé válik a kötelesség, az egész kisebbségi életnek egyetlen 
kötelező elve. A kötelesség: „használni a nemzetnek bármi áron.” 
A kötelességvállalást azonban belső, erkölcsi hivatástudat élteti, 
amely a sorsra hárítja a nemzetek életének megváltoztatását, de az 
igazabbá levéssel akarja kiérdemelni az emberibb életet. 

Maga a hivatáskeresés költőinknél sem hozott tehát olyan 
eredményt, amelyet a nemzet magába zárhatott és életével bizo-
nyíthatott volna. Mi a transsylvániai magyar hívatása? — kérdez-
hetjük költőink nyomán. Nem más, mint akármely más nemzetnek: 
a maga helyén őrködni szellemi javai fölött és kötelességét hűen 
teljesíteni. Ha tömegeket mozgató hivatástudatot így nem is sike-
rült kialakítani, de a háborgó tengeren szilárd nyugvópontot talált 
a transylvániai költő s ebből új élet bontakozott ki. A transyl-
vániai földet, szellemi és erkölcsi erőink kötelező parancsait a 
transylvániai magyar költészet fedezte fel számunkra és tette 
nemzeti életünk alapjává. Életünk szerves törvényeit, hatóerőit 
fedezte fel bennük s így tudott — egy időre legalább — társadalmi 
közszellemet alakító erővé válni. A transylvániai magyar költészet 
és a magyar társadalom széles rétegei ezekben az években egy-
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másra találva ölelkeztek össze, ez a teljes egymáshoz simulás azután 
már csak futó pillanatokra tért vissza. 

HA A LÍRÁBAN az élet új hitét találta meg a transylvániai 
magyar, a prózában fokozatosan a valóság felé fordult és egész 
életének összetételét, kérdéseit, kötelességeit, rendeltetését akarta 
tisztázni. Az első megtalált nyugvópont, a föld után az önmagára 
eszméléssel jött a másik eleven, erőt adó valóságnak, a népnek 
felfedezése. A föld lelki megnyugtató, szorongást csillapító, felszaba-
dító szer volt, a nép felfedezése izmokat mutogató büszkeségben, 
örömkiáltásokban tört ki. A népet a székelységben, a Hargita 
lábainál és erdeiben fedezte fel a transylvániai irodalom. A ter-
mészet és az ember élete itt összekapcsolódott, szerves egésszé 
lett, a környezetével harmóniában élő és a maga egész testi, 
szellemi valóját szabadon kibontó élet lett a székelység által irányt-
mutató jelentőségüvé. A székely írókon át látta meg a magyarság, 
hogy a transylvániai magyar élet alapja a nép, hozzá kell vissza-
térnie és az ő szolgálatába kell állítania a munkáját. Az irodalom 
teremtő forrásokat a néptől kaphat és az a hivatása, hogy feltárja 
a mélyben rejtőző kincseket. A transylvániai társadalmi élet 
átszervezését készítették elő ezek az írók, de többet jelent még 
ennél, hogy megrendült világnézetünket új lelki tartalommal tudták 
megtölteni. Nyirő József meglátja, hogy a föld, az anyag törvénye 
uralkodik a világon, „mert az anyagban az Isten lelke vagyon” 
és az megvédi, szeretettel egymáshoz fűzi a nemzetek belső, 
lelki hatalmát, amelyet külső hatalom nem vehet el. Tamási Áron is 
a földből, a természet csodájából meríti hitét, hivatástudatát. A föld-
höz való hűség tanít meg a kötelességekre, azoknak a lényege 
pedig az, hogy „szeretni kell a hazát, mint a szülőket, de szolgálni 
és követni az igazságot kell, ahogy Krisztus cselekedte.” A szol-
gálat, az igazabbá levés mai kötelessége mögött pedig távolról int 
az örök hivatás: a transylvániai gondolat, a népek közötti test-
véries megértés munkálása. 

A föld és a nép után a tájékozódás harmadik pontja a tör-
ténelem lett. A jelen kérdései elől való menekülésben a legbizto-
sabb menedék a történelem és az erejüket, hitüket elveszített né-
pek a történelemben találják meg legkönnyebben az összetartó 
megnyugvást, de a transylvániai magyarság számára a történelem 
a jövő felé lendítő erővé tudott válni. A történelem a transylvá-
niai föld sajátos törvényeire tanít először Kós Károly által, Mak-
kai Sándor pedig a történelemből felénk kiáltó erkölcsi parancsokra 
figyelmeztetett. A történelem a büntetés alázatos elviselésére és a 
jövőért való áldozatkész, teljes erőmegfeszítésű munkára tanít. A 
tanítás közben szinte el is tűnik már maga a történelem és maga 
az erkölcsi parancs lesz az egész élet irányítója. A történelmi és 
a természeti kiindulási pontból így egyformán a lelki, szellemi ma-
gyarság kialakulásának parancsához és az erkölcsi erőkben való 
hithez jutottunk. A transylvániai magyarság hivatása így termé-
szetesen a lelki magyarságnak a hitéből táplálkozik és nem lehet 
más, mint „hogy kicsiny lehetőségek között, nagy erőfeszítéssel 
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egyetemesen emberi szellemmé legyen. Maguknak a kisebbségeknek 
a világhivatását is felfedezi Makkai Sándor, a transylvániai ma-
gyar hivatást pedig részletesen így fejti k i : „a transylvániai ma-
g y a r s á g n a k . . . transylvániai magyar szellemi életet kell élnie, 
mely önállóan épül föl a magyar örökségen, de ugyanakkor öntu-
datosan keresi és munkálja az egyetemesen emberi értékek szol-
gálatát. Népszerüen szólva ez azt jelenti, hogy a transylvániai 
magyar embernek a legműveltebb magyar embernek kell lennie 
és egyúttal a legemberibb műveltségünek is kell lennie.” 

A HIVATÁSKERESÉSNEK így Makkai jut el legtisztább és 
minden időknek szóló eredményéhez, de ezzel egyúttal lezárja a 
hívatáskeresés folyamatát és önmagunk kritikai vizsgálatával indít 
meg új folyamatot. A transsylvániai hívatás örök parancsa időtálló, 
messzire mutató figyelmeztetésnek megmarad változatlanul a tran-
sylvániai élet hátterében, de szinte megközelíthetetlen távolsága 
miatt nem válhatik nemzetet lendítő, mozgató erővé. Maga a 
Magunk reviziója már világosan mutatja, hogy Makkai nem a hivatás-
tudat kialakítását tartotta a legfontosabbnak a transylvániai ma-
gyarság megmaradásához, hanem a történelem felé fordulásból 
merített kritikai gondolatot fogalmazta meg egész szélességében és 
egyúttal az építés gondolatának rakta le az alapjait. Az ideális 
világszemlélettől közben már egészen elfordult a transylvániai 
magyarság, a történelmi szemlélet a nemzeti bűneinket feltáró 
regények nyomán már megindította nemzeti és társadalmi kérdé-
seink kritikai vizsgálatát, de a jelen kérdéseihez és a jövő építé-
séhez még bátortalanul, határozatlanul nyúltak íróink. A multba 
nézve könnyebb volt a vezető társadalomra bűneit ráolvasni 
(Tabéri), de már a mai társadalom kritikáját csak nagyritkán kísé-
relte meg transylvániai regényíró (Tamási, Kacsó). Makkai rámu-
tatott társadalmi életünk gyökérhibáira, de tovább ment ennél: 
előitéleteink feltárásában az egységes lelki nemzet gondolatából 
indult ki s rámutatott arra, hogy az életet csak a szerves együtt-
munkálkodás tarthatja meg. „A transylvániai magyarság kisebbségi 
élete a társadalmi megszervezkedésen fordul életre vagy halálra” — 
írta és ez a megszervezkedés „csakis az erkölcsi érték mérő-
vesszeje szerint alakulhat meg.” 

Magunkrautaltságunk felfedezése és bevallása után válhatott 
csak a társadalmi megszervezkedés parancsa, az egységes szerves 
nemzeti élet kifejlesztése kötelező és megmentő erejüvé. Ha tehát 
így egész népünknek szóló, a nemzet minden rétegét átjáró hivatás-
tudatot a transylvániai magyar próza sem tudott kialakítani, 
viszont az erkölcsi különbbé válást tette életünk alapjává, ezzel 
kifejlesztette a kritikai szemléletet és megindított a kötelességek 
útján. Az 1930-as évek fordulóján mind nyilváavalóbbá válik, hogy 
a transylvániai magyar életet nem az eszmei elgondolások lendítik 
előre, a lelki kincsek önmagukban nem emelhetnek fel a valóság 
fölé és vihetnek annak megdöntéséig, az életnek szüksége van a 
valósággal való szembenézésre és ezért a kötelességeknek, a sors 
mai parancsainak kibontása és feltárása a feladat. Az élet nem áll 
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meg egy gondolat mellett, néha észrevétlenül és váratlanul előre 
halad és a mag elvetője nem tudja követni a kiszökellő szár növését. 

A transylvániai magyar irodalom hiányainak, mulasztásainak 
és egyben hivatástudata csökkenésének az okát is itt kell keres-
nünk. Az első négy öt év lírája, mint ahogy azt az előzőkben 
láttuk, a közsszellem mélyben rejtőző hullámzását fejezte ki, erőket 
ásott ki és hozott a felszínre, az élet a transsylvániai sors törvé-
nyét érezte meg és így társadalomalakító is lehetett. A tájékozódni 
akaró próza is tovább vitt a sors parancsainak, az életből fakadó 
kötelességek föltárásában, megismerésében, de az egész életre 
kötelező érvényüvé nem tudta tenni. A néphez, a természetes 
élethez való visszatérés összetalálkozik az európai szellemnek a 
gépi, városi kultúrától való elfordulásával, de a visszatérés bátor-
sága és következetessége hiányzott és így még nem tudott meg-
születni az az irodalompolitika, amely irodalmi életünk alapjává 
és mindent átjáró erejévé tegye ezt a gondolatot. 

A mai transylvániai élet a társadalmi védő és elválasztó 
falak lerombolásával elsöpörte a régi „úri” társadalmat és egysé-
ges népi közösséget alakít ki. Irodalmat akar ez a népi közösség, 
irodalmat, amelyet az ő élete éltet. Az irodalomnak vállalnia kell 
ezt a közösséget minden rétegében, meg kell találnia az utat leg-
elrejtettebb pontjaihoz, különben hűtlen lesz a transylvániai élet-
hez. Magának az irodalomnak, mint egységnek, hivatása, hogy az 
egész nemzeti testet átjárja és összeforassza. 

Az író az 1920-as években előljárva kutatta az élet útját, a 
szellem előre törtetett, az élet pedig meghallgatta a figyelmeztetést 
és követni tudta. A kritikai szemléletet és utána az építés szán-
dékát, a munka felé irányító lökést az élet átvette és ki is széle-
sítette. Csakhogy az 1931-ben megjelent „Magunk reviziója” volt a 
transylván irodalom utolsó nagy társadalom- és közszellem-alakító 
alkotása, amelynek gondolatait az egész fiatal nemzedék magával 
vitte, építő munkájának alapjává tette és életét e könyv szelle-
mében igyekszik formálni. Az életet tehát így az irodalomtól 
kapott lökés vitte előre. S mégis, mintha az irodalom útmutatásait 
éppen az irodalom nem hallgatta volna meg. Manapság az élet 
minduntalan nekünk vágódó problémáit és a velük szervesen 
összefüggő nemzeti kételességeket már nem kutatja a transylvá-
niai irodalom olyan élénkséggel, társadalomformáló hatásából is 
sokat vesztett. 

Pedig az író felelősséggel tartozik az életnek. Előle kitérni, 
félreállva meghúzódni nem lehet: aki a küzdelem elől menekülni 
akar, azt könyörtelenül eltiporja az idő. A felelősség minden tett-
ben benne szunnyad: az író a tollával harcol, küzd, vergődik vagy 
diadalmaskodik az emberibb életért, feszülő erők kirobbanásáért, 
nemzete, faja, minden testvére boldogságáért. A felelősség viszi, 
kergeti, űzi. Az író a kor erőit bontja ki és szabadítja fel. S ezt 
kell tennie a transylván írónak is. 

Micsoda kötelességekre szólit a transylvániai élet? Társa-
dalmunk és erőink vizsgálatának kényszerüsége sürget. Az író itt 
is megindította a munkát s azután átadta a tudós kutatónak. A tudós 
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és író munkája azonban ma már nem választható el. A transyl-
vániai írónak is le kell szállania a társadalom mélyére, mint ahogy 
azt magyarországi írótársai is megtették. A nemzet életével való 
összeforrás nem szegényítette, hanem gazdagította egy Illyés Gyula 
vagy Kodolányi János művészetét. A nemzet életének vizsgálata 
ma már Transylvániában fiatal emberek nagyszámu csoportját 
izgatja és hajtja munkára. De tudnunk kell, hogy a társadalom-
vizsgálat csak eszköz a munka, az építés útjának megtalálásához. 
A transylvániai élet ma ezt keresi s a nemzetével együtt élő író 
ma nem kerülheti ki ezt a problémát. Ezért figyeljük kiváncsian, 
hogy a fiatal írónemzedék feszíti e már a régi kereteket és új 
társadalmi tudattal, kötelességérzéssel néz-e szét az életben. Hol 
vannak a fiatal írók, akik meghallják a nemzet hívását és a kor 
egyre sürgetőbb parancsait? 

VITA ZSIGMOND. 
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A ROMÁNIAI MAGYAR KISEBBSÉG PANASZAI 
A NEMZETEK SZÖVETSÉGE ELŐTT 

N É P S Z Ö V E T S É G I E L J Á R Á S K I S E B B S É G I 
P A N A S Z O K Ü G Y É B E N . 

1919 december 9-én Párísban kötötték meg a Szövetséges és 
Társult Főhatalmak, valamint Románia között azt a szerződést, 
melynek tizenkettedik szakasza kimondja, hogy az ország faji, 
vallási vagy nyelvi kisebbségeihez tartozó személyeknek e szerző-
désben biztosított jogai nemzetközi érdekü kötelezettségek, és e 
jogok a Nemzetek Szövetségének védelme alatt állanak. Forduló-
pontot jelent ez az intézkedés a nemzetiségi kérdés történetében. 
A világháboru előtt a faji, vallási vagy nyelvi kisebbségek kérdése 
minden állam magánügye volt, a nemzetiségek pedig a belső tör-
vényhozásnak kiszolgáltatottjai. A világháboru után a kisebbségi 
szerződésekkel a nemzetiségek jogai nemzetközi jogerőre emel-
kedtek. 

A kisebbségi jogok betartásának ellenőrzését a szerződés 
tizenkettedik szakasza a Nemzetek Szövetsége Tanácsára bizza. 
A Tanács bármelyik tagjának1) megvan az a joga, hogy a Tanács 
figyelmét e kötelezettségek valamelyikének megsértésére vagy 
megsértésének veszélyére felhivja. Ha ez megtörténik, a Tanács 
oly módon járhat el és olyan utasításokat adhat, amelyek az adott 

1) A Nemzetek Szövetsége Tanácsának tagjai az alapokmány szerint állan-
dóak és választottak. Az előbbiek a Szövetséges es Társult Főhatalmak, vagyis az 
Egyesült Államok, Franciaország, Olaszország, Japán és Nagy-Brittánnia. Ezek 
mellett a közgyülés négy tanácstagot választ meghatározott időre, A közgyülés 
többségének hozzájárulásával a Tanács új állandó tagokat jelölhet ki és a választott 
tagok számát is felemelheti (4. art. 1, 2 §§,) A Tanács élt is ezzel a jogával és 
tizenhat év alatt összetételében számos változást eszközölt. Az Egyesült Államok 
nem léptek be a Nemzetek Szövetségébe, a tanácstagságot sem vállalták s igy 1926 
szeptember 8-ig a Tanács négy állandó és négy választott taggal működött, amikor 
a locarnói szerződés következtében Németország belépett a Szövetségbe és állandó 
tanácstagságot kapott. Nyolc évig kilenc taggal működött a Tanács, amikor 1934 
szeptember 18-án francia kezdeményezésre a Szovjetunió is állandó tagságot nyert 
a Tanácsban s igy az állandó tagok száma a maximumot, hatot érte el, míg a 
választott tagok száma négy maradt. 1933 folyamán Japán és Németország a 
mandzsuriai konfliktus, illetve Hitler uralomra jutása után egymásután hagyják el 
a Nemzetek Szövetségét s igy a Tanácsnak ma csak négy állandó tagja van (Nagy-
Brittania, Franciaország, Olaszország és a Szovjetunió), a választott tagok számát 
azonban 1933—36-ig kilenc, illetve ideiglenesen tizre emelték, ma tehát a Tanács 
tizennégy taggal működik. Románia képviselője 1926—1929-ig volt és 1935—1938-ig 
van változó tanácstagnak megválasztva. Magyarország eddig még sohasem jutott 
tanácstagsághoz. 
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esetben alkalmasaknak és hathatósaknak mutatkoznak. A szer-
ződés tehát a Tanács tagjainak ügyészi szerepet szánt, vagyis 
állandó ellenőrzés alatt kellene tartaniok a kisebbségi szerződést 
kötött államot és amennyiben ott valamilyen kisebbségi jogsérelmet 
tapasztalnának, azonnal hivatalból fel kellene hívniok reá a Tanács 
figyelmét. Ez az elgondolás azonban a gyakorlatban nem bizonyult 
keresztülvihetőnek. A Tanácsot e sérelmekről legfeljebb a Titkár-
ság tájékoztathatná, amelyet a népszövetségi közgyülés (1922 szep-
tember 21-i határozata 5. pontjában) azzal bízott meg, hogy a 
kisebbségi szerződések betartására és a kisebbségek államhűségére 
vonatkozóan adatgyüjtő munkát kezdjen. A Főtitkár azonban nem 
gyakorolhat közvetlen ellenőrzést a kisebbségi szerződéssel köte-
lezett államokon s így a tájékozódás legközvetlenebb forrásai 
mégis maguk a kisebbségek maradnak. Mivel a kisebbségi szer-
ződés nem szabályozza azt a kérdést, hogy a kisebbségek maguk 
fordulhatnak-e a Tanácshoz, a Tanács és Közgyülés határozatainak 
sorozata alakította ki e téren a joggyakorlatot.2) 

A Tittoni jelentés engedi meg, hogy maguk a kisebbségek 
vagy a Tanácsban nem képviselt államok is felhivhatják a Nem-
zetek Szövetsége figyelmét bármiféle sérelemre vagy annak veszé-
lyére, de ennek csak kérelem, illetve tájékoztató jellege van és 
nem lehet az a jogi hatálya, hogy a Tanács közbelépését maga 
után vonja.3) Ilyen panaszt bárki benyujthat a Nemzetek Szövet-
ségéhez, kisebbséghez tartozó vagy idegen fizikai személy, jogi 
személy vagy nemzetközi szervezet, függetlenül attól, hogy belső 
állami biróság az illető sérelemmel foglalkozott-e vagy sem. 
A kisebbségi panasz azonban csak akkor kerül tárgyalás alá, ha 
az alábbi feltételeknek megfelel: a) tárgya a kisebbségek védelme 
kell hogy legyen, a szerződéseknek megfelelően; b) nem szabad 
olyan formában előadni, mely a kérdéses kisebbség és állama 
közötti politikai kapcsolatok megszűntetését kívánná; c) nem 
szabad névtelen, vagy kétes forrásból származnia; d) nem szer-
keszthető meg sértő modorban; e) olyan értesüléseket kell tartal-
maznia, vagy tényeket megjelölnie, amelyek előzőleg nem képezték 
tárgyát rendes eljárást maga után vonó kérésnek. Az elfogadható-
ságot a fenti feltételek alapján a Főtitkár állapítja meg s e szerint 
a panaszt érdemi tárgyalás nélkül elutasíthatja, vagy a rendes 

2) A kisebbségi panaszjog gyakorlását szabályozó határozatokat lásd: Société 
des Nations. Résolutions et extraits des procès-verbaux du Conseil, résolutions et 
rapports adoptés par l’Assemblée relatifs à la procédure à suivre dans les questions 
de protection des minorités. Deuxième édition. Genève, mars 1931. 247 l. 

3) A Tanács 1920 obtóber 22-én fogadta el Tittoni javaslatát. E szerint: 
„Evidemment, ce droit (a Tanácstagok közbelépési joga) n’exclut point la faculté 
des minorités elles-mêmes, ou bien des Etats non représentés au Conseil, de sig-
naler à la Société des Nations toute infraction ou tout danger d’infraction. Mais 
cet acte doit conserver le caractere d’une pétition ou d’une information pure et 
simple; il ne peut pas avoir pour effet juridique de saisir le Conseil et de pro-
voquer son intervention”. Lásd J. Fouques Duparc: La protection des minorités... 
Paris. Dalloz, 1922. 309—310. l. Dr. Balogh Arthur: A kisebbségek nemzetközi 
védelme. Berlin 1928. 273—274. Dr. jur. Georg H. I. Erler: Das Recht der Natio-
nalen Minderheiten. Munster in Westfalen 1931. 403. l. C. A. Macartney: National 
States and National Minorities. Oxford, 1934, 312. l. 
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eljárásnak vetheti alá. A panasz elfogadhatósága ellen az érdekelt 
állam is kifogást emelhet, amikor is a Tanács elnöke két tanácstag 
közreműködésével, vagy ha az illető állam kéri, maga a Tanács 
dönt az elfogadhatóság kérdéséről4). 

A kérés benyujtásáról a Főtitkár minden esetben elismer-
vényt ad (accusé de réception), amely még nem jelenti azt, hogy a 
kérvényt elfogadhatónak találta Ha a vizsgálat folyamán kiderül, 
hogy a kérés nem felel meg a fenti feltételeknek, a Főtitkár erről 
értesíti a felet és szükség esetén a fenti, elfogadhatósági feltéte-
lekről szóló tanács-határozatot is tudomására hozza5). 

Ha a kisebbségi panasz végül átment a Főtitkár rostáján, 
megméretett és elfogadhatónak találtatott, haladéktalanul közlik az 
érdekelt állammal. Az érdekelt állammal történő közlés nem 
kötelezi őt arra, hogy védelmére bizonyítékokat terjesszen elő, 
csupán azt kell közölnie a panasz kézhezvételétől számított három 
héten belül a Főtitkárral, hogy kíván-e észrevételeket tenni a 
panaszra, vagy sem. Amennyiben az érdekelt állam nem válaszol 
három héten belül, vagy azt válaszolná, hogy nem kíván észre-
vételeket tenni a panaszra, a Főtitkár a kérvényt közli a Tanács 
tagjaival. Ha az állam három héten belül bejelenti, hogy meg-
jegyzéseit közölni óhajtja, még a kérés átvételétől számított két 
hónapnyi idő áll rendelkezésére a közlésre. Amikor a válasz meg-
érkezik, a Főtitkár a panasszal együtt a Tanács összes tagjának 
tudomására hozza azt6). 

A Tanács tagjai már itt érvényesíthetik azt a jogukat, hogy 
a Tanács figyelmét felhívják a kisebbségi szerződés megsértésére, 
vagy annak veszélyére. Ha ez nem következik be, mint ahogy 
még egyszer sem történt meg, az ügyet érdemben nem a Tanács, 
hanem csak egy hármas bizottság („comité des troís” vagy „comité 
des minorités”) tárgyalja le. Ennek elnöke a tanácselnök és két 

4) A Tanács 1923 szeptember 5.-i határozatának első pontja. 
5) A Tanác3 1929 junius 13.-i határozatának első pontja. 
6) A Tanács 1921 junius 27.-i határozata. E szerint a panaszok és az érdekelt 

állam esetleges megjegyzései a Nemzetek Szövetsége összes tagállamával közlendők. 
Az 1923 szeptember 5.-i tanácshatározat 3. pontja szerint az iratok csak a Tanács 
tagjaival közlendők, ami az eljárás nyilvánosságának lényeges korlátozását jelenti. 
A határozatot azzal indokolták, hogy sok kérvény kisjelentőségü, mások pedig az 
érdekelt állam elleni propaganda céljait szolgálják, ami nem állhat helyt, mert az 
ilyen panaszokat már a Főtitkár kiselejtezi. Azok az államok, amelyek nem tagjai 
a Tanácsnak, vagy a nyilvánosság csak úgy értesülhet a peticióról, ha az érdekelt 
állam kéri azt, vagy a Tanács ilyen értelmü határozatot hoz. A Közgyülés 1923 
szeptember 26.-i határozata ezen tulmenőleg kimondja, hogy az 1922 szeptember 
21.-i határozat 5. pontja értelmében bármelyik tagállam kormánya kérheti a titkár-
ságot, hogy a tanácstagok tudomására hozott panaszokat vele is közöljék. — Különös 
sürgősség esetében a Főtitkár a panaszt távirati uton is közölheti a Tanács tag-
jaival, amikor is bármelyik tanácstag követelheti a Tittoni-féle határozat szerint a 
Tanács sürgős összehivását. Ilyen esetekben a Főtitkárnak az 1921 junius 27.-i 
tanácshatározat értelmében az érdekelt állam képviselőjét a panaszról még a tanács-
tagokkal való közlés előtt tájékoztatnia kell. — Az 1923 szeptember 5.-i tanács-
határozat 2. pontja szerint indokolt esetben és az érdekelt állam kérésére a vá-
laszadásra engedélyezett két hónapi határidő a Tanács elnöke által meghosszab-
bítható. 
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általa kijelölt tag7). Nem lehet a bizottságnak sem elnöke, sem 
tagja: a) annak az államnak a képviselője, amelynek a szóban forgó 
kisebbségek állampolgárai; b) ezzel szomszédos állam képviselője; 
c) olyan állam képviselője, amelynek a többsége etnikai szem-
pontból a kérdéses kisebbséghez tartozó egyénekkel azonos néphez 
tartozik. Az elnököt ilyen esetekben az előző ülésszak elnöke 
szokta helyettesíteni, hacsak reá nézve is nem áll fent valamelyik 
összeférhetetlenségi eset8). Ez a mi helyzetünkben azt jelenti, hogy 
a romániai magyar kisebbség panaszainál a hármasbizottságban 
nem vehet részt sem Románia, sem pl. Jugoszlávia, sem Magyar-
ország képviselője. Nyilvánvaló célja az, hogy az ügyet ne közvet-
lenül vagy közvetve érdekelt államok képviselői vizsgálják ki. 
Hátránya azonban, hogy a bizottságba tengerentúli országok kép-
viselői kerülnek be, akik a középeurópai viszonyokat nem ismerik, 
mint ahogy a Ciuc-i magánjavak ügyének a japán kiküldött volt a 
referense, a kultúrzona ellen beadott pótpanasznál Guatemala, a 
névelemzés ügyében Venezuela képviselője vett részt a bizott-
ságban. 

A kisebbségi vagy hármasbizottság a panasz tárgyalásában 
szabad kézzel rendelkezik. Üléseit rendesen a Tanács ülésszakával 
egyidejüleg szokta tartani. Érintkezésbe léphet, tárgyalásokat foly-
tathat az érdekelt kormánnyal s kérheti, hogy a tárgyalások idejére 
a kormány bizonyos intézkedéseket függesszen fel. A kormány 
ajánlatát a Tanácsnak elfogadásra ajánlhatja. Azt is megteheti, 
hogy a határozathozatalt felfüggeszti és a titkárságot bízza meg 
azzal, hogy a fejleményeket figyelemmel kísérje és közölje. Mun-
kája eredményeképen felhívhatja a Tanács figyelmét a kisebbségi 
szerződés megsértésére, vagy annak veszélyére s ezt egyik tagja 
külön, vagy a Tanács bármelyik tagja is megteheti9). Ha ez nem 
következik be, a Tanács nem foglalkozik a kéréssel s a panaszo-
soknak meg kell elégedniök a bizottság határozatával. Ilyen esetben 
a vizsgálat eredményét a bizottság a Tanács minden egyes tag-
jával közölni köteles, az ügy iratai pedig a Főtitkárnál állanak a 
tagok rendelkezésére. A Főtitkár minden évben egyszer külön is 
közli a Tanács tagjaival a kisebbségi bizottságok jelentéseit. A vizs-
gálat eredményét az érdekelt állam beleegyezésével a Népszövetség 
hivatalos lapjában (Journal Officiel de la Société des Nations) lehet 
közzétenni. Ugyanitt jelenik meg évenként a Főtitkár kimutatása 
arról, hogy hány panasz érkezett be az év folyamán, abból hányat 
nem fogadtak el, hányat fogadtak el és osztottak ki a kisebbségi 
bizottságnak, hány bizottság működött és hány ülést tartott s hány 
panasz tárgyalását zárták le az év folyamán10). 

A Tanács és Közgyülés határozatainak folytán így alakult ki 
1920—1929-ig a népszövetségi eljárás kisebbségi panaszok ügyében. 

7) Kivételes esetekben az elnök maga mellé négy tagot is jelölhet ki a kérés 
megvizsgálására. 1929 junius 13.-i tanácshatározat 2. pontja. 

8) A Tanács 1925 junius 10.-i határozata. 
9) A Tanács 1923 szeptember 5.-i határozatának 4. pontja. 

10) A Tanács 1929 junius 13.-i határozata. 
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A R O M Á N I A I M A G Y A R K I S E B B S É G P A N A S Z A I . 

Az utolsó tizenhat évben a fenti panaszeljárást Közép- és 
Kelet-Európa nemzetiségei változó szerencsével vették igénybe. 
Herbert von Truhart kimutatása szerint11) 1920—1931 januárig a 
Nemzetek Szövetségéhez 19 népkisebbségtől, mely 13 országban 
lakik, 525 panasz érkezett be. A panaszoló kisebbségek: albánok 
bolgárok, csehek, fehéroroszok, görögök, lengyelek, litvánok, ma-
gyarok, németek, oroszok, örmények, románok, kárpátalji ruthé-
nek, szlovákok, szlovének, szerbek, törökök, ukránok és zsidók. 
Az államok, akik ellen a panasz szól: Albánia, Ausztria, Bulgária, 
Csehszlovákia, Esztország, Görögország, Jugoszlávia, Lengyelország, 
Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia és Törökország. Ha 
leszámítjuk azokat a panaszokat, amelyek azonos panaszosoktól 
rövid időn belül ugyanazon tárgyra vonatkozóan érkeztek be s 
így pótpanaszoknak tekinthetők, továbbá azokat, amelyek egyidejü-
leg több állam ellen szólnak, az 525 panasz 338 panasz-esetet 
tesz ki. E panasz-esetek közül 24 a kisebbségi szerződés életbe-
lépése előtt érkezett be s így 314 panasz marad, amivel a Nem-
zetekszövetsége foglalkozott. Ha most eltekintünk azoktól, ame-
lyeket a Főtitkár elfogadhatatlanoknak talált vagy amelyek más 
okból nem kerültek tárgyalásra 147 beadvány marad, ami ismét 
50 panaszesetre korlátozható. Az 50 eset közül 29-et kisebbségi 
bizottságok tárgyaltak le s a kisebbségvédelem tulajdonképeni 
szerve, a Tanács elé csak 21 szerződéssértés jutott. A Tanács el-
járására pedig jellemző, hogy 11 esetben nem találta szükségesnek 
a közbelépést, 6-ban kompromisszum jött létre, 3-ban a felek meg-
egyeztek s a Tanács azt tudomásul vette, 1 esetben pedig még 
nem volt végleges döntés. Egyetlen eset sem fordult elő tíz év 
alatt, — vonja le szomorú következtetését Truhart, — hogy a ki-
sebbségi panasznak teljes mértékben eleget tettek volna. 

Az 1930—1936. évekre vonatkozóan nem állanak pontos ada-
tok rendelkezésünkre, mert a Főtitkár évenkénti közlései a hiva-
talos lapban (az 1929 junius 13.-i tanácshatározat 6. pontja értel-
mében) csak a végösszegeket tartalmazzák. Ezek szerint 1929 ju-
niusától 1930 májusig beérkezett 57 panasz, amiből az év végén a 
kisebbségi bizottságok 29-nek zárták le a tárgyalását, 1930—31. 
évben 204 közül 32 esetben, 1931—32-ben 101 közül 48 esetben, 
1932—33-ban 57-ből 37 esetben, 1933—34-ben 68-ból 46 esetben, 
1934—35-ben 46-ból 37 esetben nyert a kisebbségi panasz végle-
ges elintézést12). Az utolsó hat évben tehát 1033 panasz közül 

11) Herbert von Truhart: Völkerbund und Minderheiten Petitionen. Wien-
Leipzig 1931. Universitäts-Verlagsbuch. 9—18. l. Ezt kiegészíti Truhartnak a „Nation 
und Staat” c. Bécsben megjelenő folyóirat 1934 juniusi számában kiadott közle-
ménye, mely az 1931 februártól 1933 decemberig beérkezett panaszokat dolgozza fel. 

12) Journal Officiel XI-e année No. 7, Juillet 1930.827. l. — J. O. XII-e année 
No. 8. Août 1931. 1605. l. — J. O. XIII-e année No. 8. Août 1932. 1487. l. — J. O. 
XlV-e année No. 8. Août 1933, 997. l. — J. O. XV-e année No. 8. Août 1934. 975. l. 
— J. O. XVI-e année No. 9. Septembre 1935. 994 l. 

Erdélyi Magyar Adatbank



202 Dr. Mikó Imre 

229-et intéztek el a Tanács mellett működő kisebbségi bizottságok, 
a többi a főtitkár rostáján hullott ki, másokkal egyesíttetett vagy 
időközben tárgytalanná vált. Az elintézés módjáról azonban tájé-
kozatlanok vagyunk. 

Truhart összeállítása nem ér el napjainkig, a hivatalos köz-
lemények pedig csak a végösszeget adják, a romániai magyar ki-
sebbség panaszairól tehát általános összefoglalásokból tiszta képet 
nem nyerhetünk. Ezért egyenként kell végigvizsgálnunk a reánk 
vonatkozó beadványokat s csak azután láthatjuk meg, hogy Eu-
rópa kisebbségei között a transylvániai magyarság milyen helyet 
foglal el a panaszok és eredmények tekintetében. E munkánkat 
megkönnyíti több értékes tanulmány a kisebbségi magyarság nép-
szövetségi panaszaira vonatkozóan. Igy 1925-ig Baranyai Zoltán 
dolgozta fel a magyar panaszokat13), 1931-ig a Jancsó Benedek 
Társaság a Transylvániából származókat14), a Magyar Kisebbség c. 
nemzetpolitikai szemlénk pedig minden egyes kéréssel külön fog-
lalkozott15). Ezek mellett elsősorban maguk a panaszok szolgáltak 
forrásul, amelyeknek egy része a román kormány engedélyével a 
népszövetségi Journal Officiel-ben jelent meg. Amint említettük 
volt, a kisebbségi szerződés megsértésére vagy annak veszélyére 
vonatkozóan bárki felvilágosítással szolgálhat a Nemzetek Szövet-
ségének; ezért a panaszokat is a szerint, hogy ki nyujtotta be, 
három csoportba osztottuk. 

Ezek : 
1. a nem magyar származású panaszok, 
2. a Magyarországból származó beadványok és 
3. a romániai magyar kisebbség beadványai. 

13) Baranyai Zoltán: A kisebbségi jogok védelmének kézikönyve. II. átdol-
gozott kiadás. 1925. Ludwig Voggenreiter Verlag, Berlin 260—287. l. 

14) Jancsó Benedek Emlékkönyv, szerkesztette Asztalos Miklós. Budapest 
1931, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, A transylvániai magyar kisebbség védelme 
a nemzetek szövetsége előtt. 235—257. l. 

15) Magyar Kisebbség. Szerkesztik: Jakabffy Elemér dr., Sulyok István dr., 
Willer József dr. Lugoj. A bánsági telepesek panasza, IV. évf. 1925. 262—70. l. — 
A transylvániai magyar telepesek birtokügye, IV. évf. 237. I., 673— 74. l., 734—43. l. — 
A magyar kisebbségek beadványai 1925-ig; Baranyai fenti tanulmányának közlése, 
V. évf. 1926. 245—52, 285—91, 341 — 44. l. — A Ciuc-i magánjavak népszövetségi 
panasza a svájci sajtóban, IX. évf. 1930. 367—69. l.; Balogh Arthur: A ciucmegyei 
magánjavak ügye a Népszövetség előtt XI. évf. 1932. 203—10. l.; A Ciuc-i magán-
javak ügye, XI. évf. 1930. 304, l.; Balogh Arthur: A ciucmegyei határőrcsaládok 
panaszának elintézése a Nemzetek Szövetségének Tanácsa előtt, XI. évf. 1932. 
745—57. l.; Gyárfás Elemér beszéde a Ciuc-i magánjavak ügyének törvényes rende-
zéséhez a szenátus 1934 junius 28.-iki ülésén, XIII, évf, 1934. 418—26, l.; A magán-
javak átadását julius 1.-re elnapolták, XV. évf. 1936. 360. l.; Emlékirat a Ciuc-i 
magánjavak ügyében XV. évf, 373—74. l. — Dr. Fritz László: A transylvániai 
román kultúrzóna ügye a Népszövetség előtt, XI. évf. 1932, 348—52, 400—06, 
437—44, 480—91, 517—24, 557—63. l. — Balogh Arthur: Jelentés a Nemzetek 
Szövetsége elé terjesztett és általa elintézett panaszokról, XII. évf, 1933. 402—10. 
l. — Dr. Jakabffy Elemér: Ujabb panaszaink a Népszövetség előtt, XIV. évf. 
324—26. l. — Genfi hatás a Zam — Sâncrai közbirtokosság ügyében, XV. évf. 1936. 
339—41. l. — Milyen panaszokat adtunk be a Nemzetek Szövetségéhez az 1933. 
évben tartott naggyülésünk óta? XV. évf. 1936. 465—66. l. 
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I. Nem magyar származású panaszok. 

1. A General Presbyterian Alliance J. L. Flemming titkár útján 
1920 december 23.-án azzal a kéréssel fordult a Főtitkárhoz, hogy 
a Nemzetek Szövetsége hívjon össze egy nemzet- és felekezetközi ér-
tekezletet a közép- és keleteurópai kisebbségek kérdésének megol-
dására. Mellékelten terjeszti be a Középeurópába és különösen 
Transylvániába küldött tanulmányi bizottság jelentését (Report of 
the Commission to visit Central Europe...). A Főtitkár 1921 január 
6.-án közli a beadvány teljes szövegét a Szövetség összes tagjával 
s erről a beadó felet is értesíti. 

2. Az amerikai unitárius bizottság transylvániai útjáról tett je-
lentést (Transylvania under the Rule of Roumania) Baranyai Zoltán, 
a Nemzetek Szövetsége mellett létesült Magyar Titkárság vezetője, 
1921 december 4.-én terjeszti be a Főtitkárhoz, kérve, hogy te-
kintsék azt kisebbségi panasznak. A panaszra Filip Lahovary, Ro-
mánia népszövetségi megbizottja, 1922 március 27.-én adja meg a 
választ, s a transylvániai magyar egyházakat irredentizmussal 
gyanusítja. 

II. A Magyarországból származó beadványok két csoportra 
oszthatók: a) hivatalos magyar beadványok, amelyek a kormány 
vagy annak külföldi képviselőitől származnak; b) nem hivatalos 
beadványok, amiket többnyire társadalmi egyesületek terjesztet-
tek elő, 

A) Hivatalos magyarországi beadványok: 
1. Gr. Teleki Pál magyar külügyminiszter 1920 december 31.-én 

jegyzéket intéz a Szövetséges és Társult Főhatalmak budapesti 
megbízottaihoz, amiben a román agrártörvény és rendelet Transyl-
vániára vonatkozó részeit panaszolja fel, mint amelyek a ma-
gyar kisebbség birtokállományának teljes elkobzására vezetnek. 
A beadványt a Commissaires-ek megküldik a Nagykövetek Taná-
csának, innen pedig Jules Cambon elnök 1921 április 15-én a 
Nemzetek Szövetsége Főtitkárságához továbbítja. A Főtitkár má-
jus 14-én közli Cambonnal, hogy a kisebbségi szerződés nem lévén 
ratifikálva, a kisebbségek jogai még nem állanak a Nemzetek Szö-
vetsége védelme alatt. Ennek ellenére május 20.-án megküldi a 
jegyzéket az összes tagállamnak, amire november 9-én Filip La-
hovary terjedelmes emlékirattal válaszol s az agrárreform szüksé-
gességét hangoztatja és pártatlan végrehajtását ígéri. Főtitkár 1921 
november 29.-én közli a Szövetség összes tagállamával a román 
kormány megbizottjának válaszát. 

2. Gr. Bánffy Miklós magyar külügyminiszter 1921 április 28.-án 
jegyzéket intéz a Szövetséges és Társult Főhatalmak budapesti 
megbizottaihoz, amelyben a készülő román agrártörvénynek a kisebb-
ségi szerződést sértő rendelkezéseire hívja fel figyelmüket. A magyar 
kormány párisi delegátusa május 5.-én a Nagykövetek Tanácsa el-
nökének is átadja a panaszt, mire Jules Cambon junius 24.-én azzal 
továbbítja a jegyzéket a népszövetségi Főtitkársághoz, hogy mivel 
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a román kisebbségi szerződés már érvényben van, a petició a 
Nemzetek Szövetsége hatáskörébe tartozik. A Főtitkár julius 14.-én 
megküldi a Szövetség összes tagállamának a jegyzéket és levele-
zést. A panasz további sorsa ismeretlen. 

3. A Nemzetek Szövetsége mellett működő Magyar Titkárság 
Réz Mihály útján 1921 május 13.-án a Főtitkársághoz benyujtott 
panaszban ismerteti azokat a sérelmeket, amelyeket a román kor-
mány a kisebbségi szerződésen ejtett. A Főtitkár május 20.-án küldi 
el a Szövetség összes tagjának a fenti peticiót. Erre Filip Laho-
vary november 30.-án adott válaszában Réz Mihály személyét tá-
madja s rajta keresztül a magyar kormányok nemzetiségi politi-
káját, a sérelmeket pedig cáfolni igyekszik. A választ a Főtitkár 
1921 december 15-én küldi meg a Szövetség összes tagálla-
mának. 

4. A Nemzetek Szövetsége mellett működő Magyar Titkárság 
Baranyai Zoltán útján 1922 február 4.-én panaszt nyujt be a cluji 
református tanárképző keretébea felállított felekezetközi magyar 
egyetem beszüntetése ellen. A főtitkár február 10-én küldi el a román 
kormánynak a peticiót, amire Duca külügyminiszter április 16.-án 
kelt válaszában a betiltást azzal indokolja, hogy a felekezetközi 
egyetem engedély nélkül működött. A Főtitkár 1923 május elsején 
hozza a Szövetség tagállamainak tudomására az ügy iratait. 

5. Az 1922. évi génuai konferencia magyar delegációja má-
jus 14.-i emlékiratában panasz tárgyává teszi a kisebbségi ma-
gyarság sérelmeit általában. Az üggyel a Tanács julius 20.-i ülésén 
foglalkozott és azt a határozatot hozta, hogy mivel az emlékirat 
csak általános közléseket tartalmaz, érdemben nem ad reá választ, 
az egyes konkrét kisebbségi sérelmekkel azonban más alkalom-
mal hajlandó foglalkozni. (Journal Officiel de la Société des Na-
tions. III-e année. Nr. 8. 806. l.) 

B) Nem hivatalos magyarországi beadványok: 
1. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége (Tormay Cécile) 1921 

junius 9.-én kísérőlevéllel továbbítja a Szövetséges és Társult Főhatal-
mak budapesti képviselői értekezletének az egyesület hódmezővá-
sárhelyi tagozatának a Bajó-leányok letartóztatása ügyében tett je-
lentését. Az ügy iratait julius 15.-én teszik át a Nemzetek Szövet-
sége Főtitkárságához, ahonnan szeptember 16-án továbbítják a ro -
mán kormánynak. Filip Lahovary népszövetségi megbízott novem-
ber 6.-i válaszában a Bajó-lányokat hiszterikusnak minősíti, irre-
dentizmussal vádolja és jelenti, hogy Romániából kitoloncolták 
őket. Ezt a Főtitkár 1921 november 14.-én közli a Szövetség összes 
tagállamával. 

2. A budapesti Bocskay Szövetség a Nemzetek Szövetsége mel-
lett működő Magyar Titkárság vezetője, Baranyay Zoltán, útján 
1921 október 6.-án hosszú emlékiratot terjeszt a Főtitkársághoz a 
román kormány által Transylvánia nemzeti, vallási és faji kisebbségeinek 
jogain ejtett sérelmekről, amelyet a Főtitkárság október 13.-án jutta-
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tott el a román kormányhoz. Alexis Catargi népszövetségi megbí-
zott 1922 január 2.-i válaszában az egyházi és iskolai statisztika 
adataival igyekszik bizonyítani a román kormány tűrelmes politi-
káját. A Főtitkár ezt január 6.-án közli a Szövetség tagjaival. A 
román külügyminiszter április 1.-én helyesbíti a január 2.-i válasz 
egyes adatait, amit a főtitkár 1922 április 21.-én ismertet a Szö-
vétség összes tagállama előtt. 

3. A budapesti Bocskay Szövetség a Nemzetek Szövetsége mel-
lett működő Magyar Titkárság vezetője, Baranyai Zoltán, útján 
1921 október 7.-én emlékiratot nyújtott be a Főtitkársághoz a ro-
mániai agrárreform ügyében, amit a Főtitkár a Bocskay Szövetség 
előző memorandumához csatol, a román kormány pedig az előző 
agrárpanaszokban adott válaszra hivatkozva tér ki a válaszadás elől. 

4. A Magyar-Székely Egyesület 1922 június 20.-i keltezéssel 
részletes emlékiratot terjeszt a Főtitkársághoz a román kisebbségi 
szerződésben foglalt nemzetközi kötelezettségek megsértése ügyében, 
amit a Főtitkár október 17.-én közöl a román kormánnyal. Duca 
külügyminiszter 1923 március 4.-i válaszában a beadvány állításai-
nak valótlanságát igyekszik bizonyítani és azzal érvel, hogy a kö-
zölt sérelmek ujságcikkeken alapulnak, Romániában pedig a sajtó-
szabadság olyan nagy, hogy a lapcikkek nem alkothatják bíztos 
hírforrás alapját. A Főtitkár március 17.-én közli a Szövetség tag-
jaival az ügy iratait. A román kormánynak azt a gyanusítását, hogy 
a panaszt a magyar kormány adta volni be, Baranyai Zoltán áp-
rilis 4.-i levelében utasítja vissza, amit a Főtitkár 1933 április 11.-én 
közöl a Szövetség összes tagállamával. 

5. Az Országos Magyar Görögkatolikus Bizottság 1923 január 
21.-én a Magyar Külügyi Társaság közvetítésével panasz tárgyává 
teszi a román uralom alá került görögkatolikus intézmények és hívek 
elrománosítását. A román kormány május 26.-án válaszol s a hajdu-
dorogi görögkatolikus püspökség elmagyarosító tevékenysége ellen 
intéz támadást. A Főtitkárság 1923 június 1.-én ismerteti az ügy 
iratait a Szövetség összes tagjával. 

6. A Magyar Nemzeti Szövetség Br. Perényi útján panaszt 
adott be a transylvániai magyarságot 1933. év első felében az anti-
revizionista gyülések alkalmával ért bántalmazások ügyében. A leg-
főbb incidens május 28.-án Turdán kezdődött. 

A román kormány válaszában kijelenti, hogy az antirevizio-
nista gyűlések csendben folytak le. A Corneşti-i eset ezekkel nincs 
összeköttetésben és egy bál alkalmával történt összetűzésből in-
dult ki. Hajdu Sándor háza körül nem is volt tüntetés, különben 
is az illető 12 éve tartó betegség következtében halt meg. Árkossy 
Tamást nem sérülése miatt szállították a cluji klinikára. Egyéb-
ként külön csendőrkülönítményt szállítottak Corneşti-re, a jegyzőt 
és a bírót felfüggesztették állásukból, 24 személyt pedig a turdai 
ügyészség letartóztatott. 
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A Panama, Ausztrália és Olaszország képviselőiből álló ki-
sebbségi bizottság 1934 január 19.-én megállapította, hogy a román 
kormány által foganatosított intézkedések bizonysága szerint a 
kormány elejét veszi a kisebbségeket érő bántalmazásoknak. Azt 
is leszögezi, hogy a panasz egyes részei nem a kisebbségek vé-
delmére vonatkoznak, hanem polemikus természetűek. A Tanács 
figyelmét nem tartják szükségesnek felhivni, de kérik a Főtitkár-
ságot, hogy az eredményt a Tanács tagállamaival közölje. (Journal 
Officiel, XV-e année, No. 5 Mai 1934. 479—80. l.) 

III. A romániai magyar kisebbség beadványai. 
1. Br. Bánffy Albert és neje, Cluj környéki nagybirtokosok, pa-

naszt tesznek a román hatóságok részéről őket ért bántalmazások 
ellen a Nagykövetek Tanácsánál. Jules Cambon elnök 1921 április 
15.-én továbbítja a panaszt a Nemzetek Szövetsége Főtitkárságá-
hoz, mivel a kisebbségvédelem a Népszövetség hatáskörébe tarto-
zik. A Főtitkárság május 14.-i válaszában közli, hogy a kisebb-
ségi szerződés ratifikálása még nem történt meg s mivel így még 
a Nemzetek Szövetségének garanciája nem lépett életbe, a ké-
rést irattárra teszi. Erről a Főtitkár a tagállamokat is értesítette 
május 20.-án. 

2. A banati és transylvániai telepesek ügye. Dr. Tornya Gyula 
Ciacova-i ügyvéd mintegy 24.000 banati és transylvániai telepes 
nevében, akiknek a birtokai 24 holdnál kisebbek 1925 február 
18-án panaszt emelt a transylvániai agrárreformtörvény 10. cikke 
ellen, mely szerint az 1885 után telepített telepesek birtokai az 
illető vidéken megállapított hányad (lotul tip) mértékéig kisajátí-
tandók a végből, hogy a 90. cikkben felsorolt igényjogosultakat ki 
lehessen elégíteni; továbbá az 1921 október 25.-i törvény 2. cikke 
ellen, amely a magyar hatóságok 1918 december 1. után tett 
birtokjogi intézkedéseit semmisíti meg, („Pétition présentée à la 
Société des Nations par les colons hongrois du Banat et de la 
Transylvanie formant minorité de race et de langue en Roumanie 
contre l’Etat roumain. Genève 1925.” A petició szövegét mellék-
letei és a román kormány válaszával együtt lásd a Journal Offi-
ciel-ben, VI-e année, 1925, No. 7. 1000—1015. l.) A Főtitkár február 
28.-án közölte a panaszt a román kormánnyal, de még a válasz 
megérkezése előtt a sürgősségi záradék alkalmazásával március 
2.-án megküldte a peticiót a Tanács tagjainak is. A román kor-
mány nevében Duca külügyminiszter április 27.-i kelettel válaszolt, 
hangsulyozva, hogy a telepítés az elmagyarosítást célozta s amíg 
a magyar telepesek 15—25 holdas birtokon gazdálkodtak, a kör-
nyékbeli románság föld nélkül élt ; ez indokolja a rendkivüli kisa-
játítást. Az 1921 október 25.-i törvény 2. cikkével azokat az intéz-
kedéseket akarták felülvizsgálni, amelyeket a magyar hatóságok a 
magyar szuverénitás megszünte és a román uralom tényleges 
átvétele közötti időben jogtalanul foganatosítottak. A Főtitkár a 
választ május 7.-én közölte a tanácstagokkal, amire Dr. Tornya 
Gyula május 10.-i pótpeticiójában újabb öt telepes község, május 
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25-i levelében pedig az telepesek csatlakozását jelenti be, 
amit a Főtitkár junius 5.-én közölt a Tanács tagjaival. E beadvá-
nyokat junius 9.-én Tornya új emlékirata egészíti ki, amelyet a 
Főtitkár junius 15-én továbbít. A Tanács által kiküldött kisebb-
ségi bizottság, Belgium, Nagybrittánnia és Svédország képviselői, 
az ügynek a Tanács napirendjére való kitüzését javasolták, ahol 
junius 11.-én foglalkozott a transylvániai és banati telepesek pana-
szával. Mello-Franco braziliai delegátus, mint referens, bejelentette 
Titulescu londoni román követ nyilatkozatát, mely szerint a román 
kormány a Tanács érdemi határozatáig nem fog változtatni a 
telepesek birtokállományának status-quo-ján, mire a Tanács a 
kérdés tárgyalását a következő ülésszakra halasztotta. (Journal 
Officiel, VI-e année No. 7, juillet 1925. 891. l.) Tornya julius 23.-án 
új peticiót nyujt be, amelyben kimutatja, hogy a kormány kielégít-
heti a román parasztság földigényeit a nélkül, hogy a telepesek 
birtokait ki kellene sajátítani. Augusztus 15.-én táviratilag értesíti 
a Főtitkárt arról, hogy Babsa községben 31 telepest megfosztottak 
birtokuktól, ami ellentmondásban áll Titulescu igéretével. A Fő-
titkár ezt 18.-án táviratilag közölte Titulescuval, mire ő 29.-én kelt 
válaszában kijelentette, hogy a Tornya táviratában foglaltak „egy-
szerüen nem igazak”. A jegyzékváltást a Főtitkár szeptember 
1.-én közli a Tanács tagjaival. 

A Tanács szeptember 5.-én (35. ülésszak, 9. ülés) foglalkozott 
érdemben a telepesek ügyével. (Journal Officiel, VIe année, No. 
10, octobre 1925. 1341—1352, 1456—1459. l.) Titulescu 700,000 
aranyfrankot ajánlott fel a telepesek kártalanítására. Mello Franco 
határozati javaslatában hangsulyozta, hogy a hármas bizottság 
kétségesnek tartja az agrárreform törvény 10. szakaszának érvé-
nyességét, de véleménye szerint a román kormány ajánlata ked-
vezőbb a telepeseknek, mint a 10. szakaszt megsemmisítő bírói 
ítélet volna. Inditványára a Tanács egyhanguan elfogadja a román 
kormány javaslatát. — A Tanács december 11.-i ülésén Mello 
Franco határozati javaslatot terjeszt elé a 700,000 aranyfrank fize-
tési módozatairól, A román kormány részéről Petrescu-Comnène 
berni követ 1926 augusztus 9.-én bejelenti, hogy a telepesek nem 
fogadják el a december 11.-i tanácsülésen jóváhagyott fizetési mó-
dokat s ezért újakat javasol, amit a hármas bizottság is magáévá 
tesz. A román kormány október 13.-i, 1927 február 26.-i és junius 
9.-i jegyzékében ismerteti a kifizetések végrehajtását, majd 1928 
április 11.-én megküldi a Főtitkárságnak a fizetési aktákat, amelye-
ket az a Tanács tagjainak továbbít. 

3. A torontali régi telepesek ügye. Dr. Tornya Gyula 1925 julius 
19.-én panasszal fordul a Nemzetek Szövetségéhez, mivel 129 
Cruceni-i magyar telepes birtokát az agrártörvény 7. a) cikke értel-
mében, mint a magyar katolikus vallásalap birtokát teljességében 
kisajátították. A Főtitkár közlésére Petrescu Comnène szeptember 
25.-i válaszában a kisajátítást azzal indokolja, hogy a katolikus 
Vallásalap birtoka holtkézi vagyon, ezeket pedig a 7. a) cikk értel-
mében teljes egészükben kisajátították, lettek légyen akár a korona, 
akár az állam vagyonai. Miután a Főtitkár a választ közölte a 
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Tanács tagjaival, Tornya Gyula 1926 január 4-én levélben és táv-
iratban értesítette a Főtitkárt, hogy a román kormánnyal időköz-
ben megegyezett és a panaszt visszavonja. A román kormány 
január 6.-i levelében ezt úgy értelmezte, hogy a „panaszosok beis-
merték panaszuk alaptalanságát, meg vannak elégedve a tett 
intézkedésekkel és a panaszt visszavonják”. A Főtitkár mindkét 
levelet közölte a Tanács tagjaival s az eljárást lezárta. 

4. A transylvániai magyar egyházfők panasza az Angelescu-féle 
magánoktatási törvénytervezet ellen. Mailáth Gusztáv, római katolikus 
püspök, Nagy Károly, református püspök, Ferencz József, unitárius 
püspök, a református és unitárius egyház főgondnokai és a római 
katolikus Státus elnöke 1925 május 6.-án panasz tárgyává tették az 
Angelescu-féle magánoktatási törvénytervezet számos intézkedé-
sét, A Főtitkár a sürgösségi záradék alkalmazásával május 30.-án 
megküldte a panaszt a Tanács tagállamainak, még mielőtt a román 
kormány válasza megérkezett volna. Petrescu-Comnène junius 4.-i 
ideiglenes válaszában főként a régi magyar uralom iskolapolitiká-
ját birálja és az általános iskolai helyzetről beszél, a végleges vá-
laszt pedig öt melléklettel junius 18.-án terjeszti be, amelyben a libe-
rális iskolapolitikát dicséri és a panaszosok állításait cáfolja. A 
Főtitkár az előbbit junius 8.-án, az utóbbit 26.-án, közli mellékletei 
nélkül a Tanács tagjaival. 

A panaszoló egyházak nevében Dr. Balázs András prelátus-
kanonok és Dr. Balogh Arthur szeptember 7.- én és 15.- én pótbead-
ványokat intéznek, amelyben a kulturális sérelmek mellett az egy-
házi és iskolai agrársérelmekre is kitérnek. A Főtitkár ezeket is 
sürgősen közli a Tanács tagjaival, amire Petrescu-Comnène decem-
ber 1.-én terjedelmes beadványban válaszol, amit szintén közölnek 
a tanácstagokkal. December 11.-én az egyházak tiltakoznak a javas-
lat parlamenti tárgyalása ellen, amire a kormány 1926 január 6.-án 
válaszol, majd február 8.-án kiegészitette december 1.-i részletes 
válaszát. Időközben az egyházak vezetőségének közbenjárására 
Angelescu a javaslatot több pontján módosította. A Nemzetek 
Szövetségénél a Nagybrittannia, Franciaország és Japán, képvise-
lőiből álló hármas bizottság 1926 március 18.-án zárta le a vizsgá-
latot s annak eredményét a népszövetségi hivatalos lapban közzé 
is tette. (Journal Officiel, VII-e année. No. 6, juin 1926, 741—42. l.) 
Ugyaninnen tudjuk meg, hogy a hármas bizottság nevében Cecil 
angol delegátus köszönetet mondott a román kormánynak azért, 
hogy a bizottság rendelkezésére bocsátott minden szükséges felvi-
lágosítást és e nehéz kérdésben ,,a legőszintébb és legdicséretre-
méltóbb óhaját nyilvánította, hogy eleget tehessen annak amit az 
igazság és a humanítás kiván”. 

A hármas bizottság 1926 március 18.-i jegyzőkönyve fontos 
elvi kérdéseket szögez le. Miután nehány bókot oszt a román 
kormánynak előzékenységéért) elmondja, hogy a kormány a pa-
nasz beadása előtt és után is módosításokat eszközölt a javaslaton 
a panaszoló egyházak képviselőivel történt tárgyalások alapján s 
1925 november 6.-án erről jegyzőkönyvet is vettek fel. Az időköz-
ben megszavazott magánoktatási törvényről a bizottságnak az a 
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véleménye, hogy az nem tartalmaz egyetlen olyan intézkedést sem, 
amire jelenleg fel kellene hivni a Tanács figyelmét. Néhány pontra 
vonatkozóan mégis bizonyos kételyek (quelques doutes) merülhet-
nek fel, különösképen az, hogy a kisebbségi szerződés 9. szaka-
szát, mely a kisebbséghez tartozó személyeknek egyenlő jogot is-
mer el saját nyelvü iskolák létesítésére, teljesen respektálták-e? 
A panaszosok e szakaszt úgy értelmezik, mintha az az állami és a 
kisebbségek magániskolái között állítana fel egyenlőséget. A bi-
zottság véleménye szerint ez az egyenlőség a kisebbségek magán-
iskoláinak a többség magániskoláival való egyenlőségére vonatko-
zik. Mivel a törvény a kisebbségek felekezeti iskolái által kiadott 
diplomák hivatalos érvényét elismerte, e tekintetben nagylelkübb 
volt, mint az a szerződés szigorú értelmezéséből következnék. 
Másrészt talán fel lehetne tenni a kérdést (ou pourrait peut-être 
se demander), hogy a törvénynek az az intézkedése, mely a ki-
sebbségi magániskolákban bizonyos tárgyaknak román nyelven 
való előadását rendeli el, nem ellenkezik-e a szerződés 9. szaka-
szával? A törvény végleges szövege és a kormány magyarázata a 
panaszolók aggodalmait eloszlatni látszanak. — Az államot feltétle-
nül megillető ellenőrzési jog gyakorlása a panaszolókat komoly 
aggodalommal tölti el. A bizottság korainak tartja annak a meg-
vizsgálását, hogy mi következhetnék be, ha a panaszosok aggodal-
mai megvalósulnának. — Ami pedig a panaszolók által felsorolt 
nagyszámu egyéni esetet illeti, a román kormány által rendelkezé-
sére bocsátott dokumentumok alapján a bizottság megállapította, 
hogy a peticionálók állitásai az esetek egy jelentős számában 
(nombre considerable) nem felelnek meg a valóságnak. A bizott-
ság fontosnak tartja, hogy a kisebbségi panaszok a lehető legna-
gyobb gonddal készüljenek s a Népszövetség elé ne kerüljenek 
nem pontos tények (faits inexacts). A bizottság hő reményét fejezi 
ki, hogy a kormány részéről gyakorlandó nagylelkü politika a ki-
sebbségek oldalán az együttműködés nyilt akaratával és őszinte 
lojalitási érzéssel fog találkozni. 

A kisebbségi eljárás gyarlósága, hogy a panaszolók nem ad-
hatnak választ a kormány megjegyzéseire, sőt arról rendesen csak 
az eljárás lezárása után értesülnek s így a panaszosok nem szol-
gálhattak felvilágosítással azokra az egyéni esetekre vonatkozóan 
amiket a bizottság a kormányválasz alapján egyszerűen valótlan-
nak nyilvánít. A jegyzőkönyvből is kitünik, hogy a kormány a 
javaslaton változásokat eszközölt, nem áll helyt tehát egy román 
szerző, Rudesco-nak az az állítása, hogy az eljárást egyszerüen a 
kisebbségek „blamázs”-ával zárta volna le a hármas bizottság16). 

4. Nagy Károly püspök és Bethlen Ödön főgondnok a tran-
sylvániai református egyház nevében 1925 augusztus 9-én távirati 
úton panasz tárgyává tette az Orăştie-i Kuun kollégium épületének 
elrekvirálását, ami augusztus 4-én karhatalommal történt. Petrescu 
Comnène szeptember 23.-i válaszában hangsúlyozza, hogy a rekvi-

16) L. A. Rudesco: Étude sur la question des minorités de race, de langue 
et de religion. Thèse, Fribourg, Genève. Payot 1928. 147. l. 
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rálás törvényes uton történt s az egyházi hatóságok felebbezése 
folytán az ügy bíróság előtt van. A Főtitkár mindkét iratot szep-
tember 30-án közli a Tanács tagjaival, A panaszosok december 3.-án 
újabb beadványt intéznek, ami elől a román kormány 1926 február 
13.-i válaszában a magánoktatási törvény elleni panaszra 1925 
december 1.-én adott válaszra hivatkozva tér ki. A Főtitkár mindkét 
iratot közölte a Tanács tagjaival. Az ügy azzal végződött, hogy a 
román kormány visszaadta az elvett épületet, amit az egyház 
azután az államnak eladott. 

6. A Ciuc-i magánjavak ügye. A Ciuc-megyei magánjavak név 
alatt ismert, a volt Ciuc-i székely határőrezredek Ieszármazottai-
nak kizárólagos tulajdonát képező, a háború előtt 105,820.000 
aranykoronára becsült vagyonkomplexumnak az agrárreform foly-
tán történt kisajátítása, illetve elkobzása miatt Dr. Pál Gábor és. 
társai, mint az érdekeltek képviselői, 1929 junius 15.-én panaszt 
terjesztettek a Nemzetek Szövetsége elé. A Főtitkár közlésére a 
román kormány előbb október 2.-án ideiglenes választ ad, majd 
1930 január 9.-i jegyzékében részletesen kitér a panaszosok három 
főérvére: a) A panaszosoknak az az állítása, hogy a kisajátítást 
végző Comitetul Agrar politikai szerv, nem felel meg a valóságnak, 
mert az agrárkomité nemzetiségre és politikai állásfoglalásra való 
tekintet nélkül végzi munkáját. A kisajátítást a román állam, mint 
a magyar állam jogutódja, hajtotta végre, mivel a magánjavak ennek 
a tulajdonát képezték volt. A kisajátított birtok legnagyobb részben 
a székely parasztság és csak kis mértékben a románság tulajdo-
nába ment át. b) A panaszosok kisajátítás helyett elkobzásról beszél-
nek, mivel ingóságaikat is elvették, amihez a román államnak 
„jure successionis” joga volt. c) A panaszosok a Nasăud-i és Caran-
sebeşul román határőrségek javainak meghagyására hivatkoznak, 
ezeket azonban nem lehet egy nevezőre hozni, mert a Ciuc-i 
magánjavakat 1848-ban elkobozták, míg a Nasăud-i és Caransebeş-i 
határőrezredek birtoklási jogát semmiféle hatósági ténykedés nem 
szakította meg, — 1929 december 15.-én és 23.-án, majd 1930 május 
14.-én pótpanaszok érkeztek be, amelykre a román kormány május 
8.-án tett észrevételeket. A Perzsia, Nagybrittannia és Finnország 
képviselőiből álló kisebbségi bizottság újabb adatokat kért a román 
kormánytól, amit az szeptember 3.-i válaszában meg is adott. 

Másfél éve folytak már a tárgyalások, amikor a kormány 
1930 december 20.-i jegyzékében váratlanul illetékességi kifogást 
emel s a panasz állami biróság elé utalását kéri. A hármas-
bizottság ezzel nem törődve a panasznak a Tanács napirendjére 
való kitüzését javasolja, ami meg is történik, A májusi ülésszakon 
Joshizawa referens (Japán) jelenti, hogy a román kormány a föld-
művelésügyi minisztérium mellett hat tagu bizottságot küldött ki a 
panaszosokkal való tárgyalásra, aminek következtében a Tanács 
elhalasztotta a petició tárgyalását (Journal Officiel, XII-e année, 
No. 7, Juillet 1931, 1118, l.). A tárgyalások nem vezettek ered-
ményre, mivel a bizottság hallani sem akart a panaszosok tulaj-
donjogának elismeréséről, amire a román kormány a Tanács szep-
temberi ülésszakán újabb haladékot kért, amit a Tanács meg is 
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adott. (Journal Officiel, XII-e année, No. 11. Novemre 1931. 2044 
l.) Az 1932 januári tanácsülésig szintén nem jött megállapodás 
létre és Sato előadó (Japán) a helyzetet a következőképen foglalta 
össze: a panaszosok szerint a Ciuc-i magánjavak a határőrezred 
leszármazottaié, amit ellenérték nélkül elvettek, ugyanakkor, ami-
kor a Nasăud-i és Caransebeş-i hasonló vagyonok status quo-ját 
az agrárreform törvény fentartotta. A román kormány szerint a 
Ciuc-i magánjavak a Năsăud és Caransebeş-iektol eltérőleg a ma-
gyar állam tulajdonát képezték, amin a leszármazottak csak ha-
szonélvezeti jogot gyakoroltak. Ezen a holtponton a Tanács Sato 
indítványára úgy kivánt tovább jutni, hogy a román kormány ál-
tal felvetett illetéktelenségi kérdés eldöntésére jogászbizottságot 
küldött ki. (Journal Officiel, XIII-e année, No. 3, II-e partie. Mars 
1932. 492—93. l.) 

Ez a határozat semmiképén sem volt helytálló. A román kor-
mány kifogást emelt a Nemzetek Szövetségének illetékessége ellen 
(eltekintve attól, hogy ezt elkésve másfél év mulva tette) és ha 
valamelyik tanácstag ellenkező véleményt jelentett volna be, a ro-
mán kisebbségi szerződés 12. szakasza értelmében a hágai Állandó 
Nemzetközi Biróság lett volna illetékes a kérdés eldöntésére. 
A véleménykülönbség bejelentésének ódiumát azonban egyik tag-
állam sem vállalta. E helyett kiküldöttek egy ad hoc jogászbizott-
ságot, amelyet semmiféle szerződés nem ír elő, s amelynek a felett 
kell döntenie, hogy a Tanács foglalkozhat-e olyan panasszal, 
amellyel már másfél éve foglalkozik? Különben is a kisebbségi 
jogi irodalomnak már régen tisztázott kérdése, hogy kisebbségi 
panaszt nem lehet ahoz a feltételhez kötni, hogy belföldi fórumok 
előzőleg kimeríttessenek17). 

Időközben a Főtitkár közölte a Tanács tagjaival a kérdés 
egész dokumentációját, amely a Journal Officielben is megjelent. 
(Journal Officiel, XIII-e année, No. 3. II-e partie. Mars 1932. Annexes 
665—755. l.) A jogászbizottság elkészült munkájával és igen érté-
kes elvi döntésben igazolta azt az álláspontot, hogy kisebbségi 
panaszoknak nem lehet előfeltétele belső állami fórumok kime-
rítése. (Journal Officiel, XIII-e année No. 7. Juillet 1932. Annexes 
1421—23. l.) A Tanács május 21.-én Nagaoka (Japán) indítványára 
udvarias köszönetet mond a véleményért és ahelyett, hogy a 
magánjavak tulajdonjogának döntő fontosságú jogi kérdését vizsgál-
nák, „gyakorlati megoldás” keresésére hívják fel a norvég és angol 
kiküldöttek segítségével a román kormányt és az előadót. (Jour-
nal Oficiel, XIII-e année, No, 7. Juilliet 1932.1238—40. l.) A Tanács 
szeptember 27.-i ülésén végül elfogadják Nagaoka javaslatát, mely 
az előző tárgyalások eredményeként így alakult k i : a jogi kérdés 
nyitva marad, a gyakorlati kérdés tekintetében pedig a román 
kormány a régi magánjavakat részben visszaállítja és az igazgatás 
terheinek egy részét átvállalja. E szerint 1. a régi „Administration 
des Biens de Ciuc” visszaállítandó, alapszabályai a román közjog 

17) Balogh Arthur: A Ciuc-megyei magánjavak ügye a Népszövetség előtt. 
Magyar Kisebbség, XI. évf. 1932. 207—209. l. 
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szerint átdolgozandók. 2. Az összes városi ingatlanok és a régi 
igazgatás birtokában talált értékek visszaadatnak az 1923-ban fel-
vett leltár szerint. 3. A Borsec-i üdülőház szintén visszaadatik. 4. 
A román állam birtokában maradt erdő és legelő területekből 
6704 hektár (11,659 hold) 50,787.700 lej értékben visszaadandó, ami 
az elvettt 62,600 holdnyi összes erdő és legelő-terület 19%-a. 5. A 
román állam átveszi a magánjavak volt alkalmazottainak nyugdíj-
terhét, az állami alkalmazottakra vonatkozó szabályok szerint. 6. A 
Mercurea-Ciuc-i liceum állami marad román és magyar párhuza-
mos osztállyal; a Sumuleu-i árvaház is az marad, de a magyar 
gyermekeket magyarul fogják oktatni; a székely diákok ösztön-
díját a magánjavak igazgatósága ezután is saját költségén fentart-
hatja. (Journal Officiel, XIII-e année, No. 11. Novembre 1932. 
1738-45. l.) 

1933 március 20.-án Dr. Gaál Endre pótpeticiót ad be 
és hivatkozik arra, hogy a kormány nem hajtotta végre az 
5. pontban foglalt kötelezettséget. Mexikó, Nagybrittania és 
Dánia kiküldöttei kérésére a román kormány július 14.-én azzal 
válaszolt, hogy az ügyet törvény útján kívánja rendezni. A bizott-
ság 1934 szeptember 12.-i ülésén örömmel veszi tudomásul az 1934 
junius 28.-i román törvényt, amelynek 4. szakasza a régi tiszt-
viselők ügyét is rendezi s ezzel a Ciuc-i magánjavak ügyet lezárja, 
a nélkül, hogy a Tanács figyelmét ismét felhívná reá. (Journal Offi-
cel, XVI-e année, No. 3. Mars 1935. 453—54. l.) 

1934 október 25.-én a Ciuc-i magánjavak volt igazgatósága 
újabb panaszt emelt az 1934 június 28.-i román törvény ellen, mely 
az ügyet az 1932 szeptember 27.-i tanácshatározat megsértésével 
kívánja likvidálni. A panaszt a Nemzetek Szövetsége nem vette 
figyelembe. — 1936 április 23.-án Dr. Gaál Endre, a magánjavak 
volt igazgatója, panaszt ad be a miatt, hogy a volt alkalmazottak 
nyugdijának megállapítása nem a Tanács határozata szerint törté-
nik. A petició még tárgyalás alatt áll. 

A Ciuc-i magánjavak átadására f. év junius 15.-én a Mercurea-
Ciuc-i megyefőnökségen a megyefőnök és egy bizottság, valamint 
a magánjavak vagyonkezelő bizottsága megjelent. Mivel azonban 
Avramescu jogtanácsos bejelentette, hogy a vagyont csak úgy ad-
ják át, ha a tulajdonosok nyilatkozatot adnak, hogy az átadandó 
komplexummal minden követelésük kielégítést nyert s mivel a 
kezelő bizottságnak erre felhatalmazása nem volt, az átadás nem 
történt meg. A magánjavak igazgatósága legutóbb emlékirattal for-
dult a kormányhoz az átadás ügyében. 

7. Dr. Pál Gábor és társai 1930 május 14.-én panaszt emeltek 
az ellen, hogy a Bicaz-i románok elfoglalták Cârţa és több székely 
község közbirtokosságának erdő és legelőterületeit, annak ellenére, hogy 
a Bucureşti-i agrárkomité az említett székely közbirtokosságoknak 
meghagyta azt. Junius 1.-én Dr. Pál Gábor visszavonja a panasz-
nak községre vonatkozó részeit. A román kormány augusztus 
30.-án beterjeszti észrevételeit. A panasz elintézése évekig nem 
került nyilvánosságra s a Bicaz-i románok birtokban maradtak, 
míg végül 1933 áprilisában a román parlament törvényt szavazott 
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meg, amelynek értelmében az állam a kérdéses erdő és legelő-
területet a Bicaz-iak számára megveszi az említett két közbirto-
kosságtól s a vételárat közös megegyezéssel állapítják meg. 

8. Az Országos Magyar Párt vezetősége, Gr. Bethlen György és 
társai, 1930 május 25.-én kelt peticiójukban panaszt emelnek a köz-
oktatásügyi miniszternek a névelemzés tárgyában kiadott rendelete 
ellen. A román kormány észrevételeit augusztás 25.-én teszi meg 
s az iratokat a Főtitkár két nap mulva közli a Tanács tagjaival. 
Az ügy megvizsgálására ötös bizottságot küldenek ki (itt nyert első 
ízben alkalmazást a Tanács 1929 junius 13.-i határozatának 2. pontja, 
amelynek az értelmében kivételes esetekben az elnök négy tagot 
vehet maga mellé az ügy kivizsgálására), melynek Németország, 
Franciaország, Perzsia, Spanyolország és Venezuela kiküldöttei 
voltak a tagjai. A bizottság újabb felvilágositásokat kért a kor-
mánytól s az ügyről csak 1931 szeptember 14.-én tett jelentést a 
nélkül, hogy szükségét látta volna annak, hogy a Tanács figyelmét 
felhívja a panaszra. A bizottság a román kormány válasza után 
abban a feltevésben volt, hogy a felekezeti iskolába való felvétel 
tekintetében az 1925 évi magánoktatási törvény 35. cikke nyer 
alkalmazást, amely szerint a felekezeti iskolába felvehető minden 
olyan növendék, akinek az anyanyelve azonos az iskola tannyel-
vével, nem pedig a korábbi ezzel ellentétes rendeletek és az 1924 
évi állami elemi iskolai törvény 8. szakasza. Ez utóbbi úgy intéz-
kedik, hogy azok a román állampolgárok, akik anyanyelvüket 
elvesztették, gyermekeiket csakis román előadási nyelvü iskolákba 
tartoznak adni, s ennek alapján a névelemzés ma is folyik tovább, 
sőt még fokozódott. 

9. Az Országos Magyar Párt vezetősége Dr. Jakabffy Elemér, 
Ugron István, Dr. Balogh Arthur és Dr. Pál Gábor aláírásával 1930 
szeptember 5.-én panasz tárgyává tette az Angelescu-féle elemi 
oktatási törvénynek a kulturzónára vonatkozó intézkedéseit, illetve 
ennek a székelyek lakta megyékre való kiterjesztését és egyéb 
iskolai sérelmeket. Az ügy megvizsgálására kiküldött kisebbségi 
bizottság 1931 szeptember 29.-én tette meg jelentését olyan érte-
lemben, hogy a Tanács figyelmének felhivását a panaszra nem 
találta szükségesnek. A panaszt és a reá adott választ a hivatalos 
népszövetségi lapban tették közzé. (Journal Officiel, XIII-e année, 
Janvier 1932. 157—81. l.) 

A petició a kisebbségi szerződés 9, és 11. szakaszaival kez-
dődik, amelyek az állampolgári jogegyenlőséget, kisebbségi isko-
lák létesítését és a székely önkormányzatot biztosítják. Ezzel 
szemben a gyakorlat azt mutatja, hogy a kultúrzónás megyék-
ben fölös számmal létesítenek állami elemi iskolákat a község 
költségén, ezekbe a magyar nyelvet nem tudó, dús javadalmazás-
sal ellátott tanítókat hoznak, ami miatt az anyanyelven történő 
oktatás helyett az új nemzedék elrománosodás veszélyének van 
kitéve. A magyar felekezeti iskolák növendékeit a névelemzéssel 
állami iskolába kényszerítik, itt a tankönyvek magyargyalázó kité-
teleket tartalmaznak, a felekezeti iskolákat bezárják, a meg-
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lévőknél pedig több tantárgy románul való tanítását tették köte-
lezővé. Kérik, hogy a Tanács mondja ki, hogy az állami elemi is-
kolai törvény 150. szakasza, mely a kultúrzónát létesíti, ellentmond 
természete, célja és szellemében a kisebbségi szerződés 9., 10. és 
főként 11. szakaszának és ugyane törvény 50., 161., 162., 163., 173., 
179. szakaszai, amelyek a községre hárítják az állami iskolák épí-
tését és fentartását, ellentétben állanak a kisebbségi szerződés 
székely autonomiát előíró 11. szakaszával. A román kormány An-
toniade meghatalmazott miniszter útján 1921 január 9.-én tett ész-
revételeiben statisztikailag kimutatja, hogy már a régi Románia 
német és magyar iskolákat állított fel, az új Romániában pedig a 
magyar felekezeti iskolák száma állandóan növekedik. A kultúr-
zóna nemcsak a négy székelyek lakta megyére, hanem hat román me-
gyére is kiterjed (Maramureş, Satu-Mare, Sălaj, Bihor, Turda, Hu-
nedoara) a Magyarországtól lecsatolt területen, amiből nyilvánvaló, 
hogy a kultúrzóna célja nem az elrománosítás, hanem az analfa-
bétizmus leküzdése s a székely megyékben ezt az a körülmény 
tette szükségessé, hogy a magyar uralom az ottlakó románságot 
kulturális szempontból elhanyagolta. Hangsúlyozza, hogy főként az 
óvodákban magyarul tudó tanerőket alkalmaznak s a kisebbségi 
kulturális intézmények fentartásához az állam is hozzárul. Ezen-
kívül az állam fentartja a kisebbségi felekezeti szemináriumokat, 
azok igazgatási személyzetét és az összes egyházak személyzetét, 
ami közel 180 millió lejt tesz ki évente. 

Az első panasz kiegészítéséül ujabb panasszal fordult a Magyar 
Párt a Nemzetek Szövetségéhez, amire a román kormány szintén 
válaszolt és a Guatemela, Németország és Spanyolország kikül-
dötteiből álló kisebbségi bizottság 1932 december 19.-én tette meg 
jelentését, a nélkül, hogy a Tanács figyelmét szükségesnek tartotta 
volna felhivni. Az iratok a kormány beleegyezésével szintén meg-
jelentek a hivatalos lapban. (Journal Officiel, XIV-e année, No. 3. 
Mars 1933, 428—466, l.) A pótpetició Treiscaune megye állami 
iskoláinak tanítóit sorolja fel, annak kitüntetésével, hogy hányan 
nem tudnak magyarul, az állitólag magyar nyelvü állami iskolák 
kimutatását tartalmazza, valamint a Ciuc és Treiscaune megyei 
óvodák tanerőinek névsorát és a kisebbségiek apadását a keres-
kedelmi iskolákban. — A román kormány válaszában kijelenti, hogy 
a panasz semmi újat nem tartalmaz s csak a helyzetet mérgesíti 
el. Közli a Mureş-megyei magyar tagozatok és tanítók névsorát, 
ugyanezt 30 Ciuc-megyei községből s végül az 1931 szept. 1.-i 
30959. sz. közoktatásügyi miniszteri rendeletet, mely a község költ-
ségvetéséből iskolai célokra fordítandó 14%-os hozzájárulásnak az 
állami és magániskolák közötti szétosztását írja elő. Legfőbb ütő-
kártyája azonban Veress Dónát Odorheiu-i római katolikus és Hod-
gyai Géza kányádi református tanítók, a katolikus illetve refor-
mátus tanítók egyesülete elnökeinek nyilatkozata, akik „az egye-
sülethez tartozó összes tanítók nevében” kijelentik, hogy a fele-
kezeti iskolák magyar nyelven akadály nélkül müködnek az egy-
házi hatóságok utasítása szerint és nemcsak az 1919-ben levők 
vannak mind meg, de számuk azóta még növekedett. Veress Dónát 
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és Hodgyai Géza az ellenük indított fegyelmi vizsgálaton azzal vé-
dékezett, hogy a tanfelügyelő kényszerítette őket a nyilatkozat-
tételre, de ez már a döntésen nem változtatott, mert a Nemzetek 
Szövetsége ezzel lezárta az ügy tárgyalását, 

10. Dr. Balogh Arthur és Dr. Pál Gábor 1931 augusztus 25.-én 
panasz tárgyává tették azokat a közoktatásügyi minisztérium által 
engedélyezett tankönyveket, amelyek bosszut hirdetnek és a magyar 
nemzetet sértik. A parlamenti csoport közbejárására a román kor-
mány Zaharesco könyvének engedélyezését vissza is vonta, Zaha-
resco azonban birósághoz fordult és ott perét meg is nyerte. Fő-
ként történelem és földrajz könyvekről van szó, amelyek a hunok 
és magyarok szokásait bírálják. Egy második elemistáknak szánt 
olvasókönyvben például ilyen verset találunk: „oh magyarok, ve-
szett kutyák, sokat szenvedtünk tőletek, de most rajtunk a sor, 
hogy megboszuljuk magunkat”. (Gh. Joan, Gheorghiu, Dobrovici 
és Vasiliu olvasókönyvének 11. kiadása. 112. l. 397/1926 miniszteri 
engedélyezési szám.) Tizennégy könyvből készítenek kivonatot, s 
a kisebbségi szerződés 9. szakasza alapján kifogást emelnek el-
lenük. 

A román kormány válaszában kijelenti, hogy a tankönyvek-
ben a VIII. és IX. századbeli hunok és magyarokról s nem a maiak-
ról van szó. Ennek ellenére a kormány 1930 február 28.-án és 
1931 augusztus 8.-án köriratot bocsátott ki, amely szerint a kisebb-
ségeket az oktatásban nem szabad sérteni, A tanítóknak jogukban 
áll 651 történelem és földrajz könyv közül válogatni, a kifogásolt 
14 ezek között elenyésző csekélység. Zaharesco-nak a kormány 
150.000 lej kártérítést fizetett; könyve ismét megjelent, de a kifo-
gásolt rész nélkül. 

Az ügy megvizsgálására kiküldött és Franciaország, Spanyol-
ország, Norvégia kiküldötteiből álló bizottság egyetért a román 
kormánnyal abban, hogy a tankönyveknek nem szabad a kisebb-
ségeket sértő kitételeket tartalmazniok. Erről megnyugtatja a bi-
zottságot nemcsak a fenti válasz, hanem a külügyminiszternek a 
leszerelési konferencia 12. teljes ülésén elmondott, emelkedett 
szavai is a morális lefegyverzésről. Ezzel az ügy tárgyalását lezárja, 
a nélkül, hogy a Tanács figyelmét szükségesnek tartaná felhivni 
reá. (Journal Officiel, XIII-e année, No, 6. Juin 1932. 1109—1110 l.) 

11. Árvay Árpád és Daróczy Kiss Lajos 1933 augusztus 12.-én 
panasszal fordultak a Nemzetek Szövetségéhez az „Erdélyi Magyar 
Szó” betiltása ügyében. A betiltás augusztus 10.-én történt a belügy-
minisztériumból származó telefonizenet folytán, A rendörfőnökség 
megtagadta a rendelet írásbeli kiadását, s így nem fordulhattak az 
állami bírósághoz védelemért, hanem a kisebbségi szerződés 8. és 
9. szakasza alapján kénytelenek népszövetségi panasszal élni. — A 
román kormány október 23.-i válaszában a betiltás okát az állam 
ellen vezetett támadásban jelöli meg, amit a lap a Belügyminisz-
tériumnak két hónappal a betiltás előtt tett figyelmeztetése elle-
nére is folytatott. Transylvániában hozzávetőlegesen 104 magyar 
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napilap van és 81 időszaki sajtóorgánum; csak Oradea-n 8 napilap 
jelenik meg. 

A Panama, Nagybrittannia és Portugália kiküldötteiből álló 
kisebbségi bizottság felvilágosítást kért a román kormánytól arra 
vonatkozóan, hogy a lap szerkesztői fordulhattak volna-e állami 
bírósághoz? A kormány 1934 május 9.-i válaszában hivatkozik az 
alkotmány 107. és az 1925 december 29.-i contencios törvény 2. 
szakaszára, amik szerint csak kormányintézkedéseket és katonai 
jellegü rendeleteket nem lehet megtámadni „contencios” kereset-
tel. A belügyminisztérium bizalmas rendeleteit sohasem közlik 
írásban az érdekeltekkel, a betiltás azonban materiális tény, amit 
bizonyítani lehet s így a panaszosok állami birósághoz fordulhattak 
volna. A bizottság nem találta, hogy a betiltás a kisebbségi szer-
ződést sértené és 1934 május 18.-án az ügyet lezárta a nélkül, hogy 
a Tanács figyelmét szükségesnek találta volna felhívni reá, amiről 
a Főtitkár a tanácstagokat értesíti. (Journal Officiel, XV-e année, 
No. 9. Septembre 1934. 1119—1120. l.) 

12. Gr. Bethlen György az Országos Magyar Párt nevében 1934 
augusztus 25.-i keltezéssel panasszal fordult a Nemzetek Szövet-
ségéhez a Zam és Sâncraiu-i (Cluj megye) magyar lakosság erdő- és 
legelőjének a Săcueni-i románság által történt erőszakos elfoglalása 
ügyében. A közbirtokossági legelőre a Săcueni-i román lakosság 
igényt jelentett be a kisajátítás alkalmából és szerzett is a megyei 
agrárbizottságnál, amit Săcueni lakói végre is hajtottak. A Bucu-
reşti-i agrárkomité azonban 1929-ben a földeket a magyar birto-
kos tulajdonosok számára visszaítélte, ennek a végrehajtását azon-
ban a Săcueni-iek megakadályozták. A megindított birtokháborí-
tási pert a közbirtokosság jogerősen megnyerte, de így sem lehe-
tett végrehajtani a semmítőszék ítéletét, sőt Manolescu Strunga 
földmüvelésügyi alminiszter Huedin-on jártában fenyegető beszé-
det tartott a birtokukat kérő kisgazdáknak. Amikor Gr. Bethlen 
György ezt a kamara 1934 június 26.-i ülésén szóvátette és nem 
kapott reá kielégítő választ, szükségessé vált a fenti népszövetségi 
panasz beadása, amit 1935 május 10.-én pótpanasz egészített ki. 
Az ott nyert elintézés értelmében a kormány egyszakaszos tör-
vényt hozott, amely a Monitorul Oficial 1936 április 7.-i számában 
jelent meg. E szerint a földművelésügyi minisztérium a 136 kat. 
hold és 540 négyszögöl legelő és erdőterületet 1 millió 100,000 lej 
áron megveszi Săcueni község számára. Ennek bejelentésével a 
Nemzetek Szövetségénél a panasz tárgyalását lezárták, s a Zam 
és Sâncrai-i magyar gazdák a vételárat már fel is vették. 

13. A felekezeti tanerők új nyelvvizsgája ügyében az Országos 
Magyar Párt 1934 junius 15.-i kelettel fordult a Nemzetek Szövet-
ségéhez. A kormány eltekintett az új nyelvvizsgák tartásától és 
csak a magánoktatási törvényben előírt román nyelvi tanfolya-
mokhoz ragaszkodott. Ezt bejelentve a Nemzetek Szövetségének, 
a panasz tárgyalását lezárták. 

14. Az Országos Magyar Párt a büntető törvénykönyv javaslatá-
nak 215. cikke ellen is panaszt emelt, amely szerint büntetés alá 
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esik az, aki a román állam érdekeinek ártó állításokat tesz kül- 
földön, ha azok a valóságnak meg is felelnek. Ennek szigorú al- 
kalmazása megbénította volna a kisebbségeknek azt a nemzetközi- 
leg elismert jogát, hogy a Nemzetek Szövetségéhez panaszt nyujt- 
sanak be. A szakaszt a javaslatban átszövegezték s ennek beje- 
lentésére a Népszövetség a panasz felett napirendre tért. A 215. 
szakasz mai végleges formájában így szól: egytől három évig ter- 
jedő fogházbűntetésre és 5.000-től 20.000 lejig terjedhető pénzbün- 
tetéssel, továbbá polgári jogainak egytől öt évig tartó felfüggeszté- 
sével büntethető az, aki olyan valótlan, célzatos vagy túlzó híre- 
ket (ştiri neadevărate, tendenţioase sau exagerate) terjeszt külföl- 
dön, amelyek a román nemzet és állam becsületét érintik, vagy 
érdekeit sértik, 

15. Ugyancsak az Országos Magyar Párt a közigazgatási törvény 
javaslatának több sérelmes intézkedése ellen 1935 augusztus 26.-án 
panasszal élt. Miután a kormány a javaslat több kifogásolt rendel- 
kezését módosította, a N. Szövetsége a panasz tárgyalását lezárta. 

16. Kövér Gusztáv állampolgársága megvonása ügyében évekkel 
ezelőtt beadott panaszát magánértesülésből nyert információ sze- 
rint a kiküldött bizottság f. év májusában elutasította. 

Végül megemlítjük azokat a panaszokat is, amelyek még 
tárgyalás alatt állanak: 1. a Braşov-i Magyar Kaszinó és Polgári 
Kör elnökségének 1934 február 15.-én kelt panasza a két egyesület 
épületének jogtalan elvétele miatt; az Országos Magyar Párt pana- 
szai: 2. 1935 március 10.-én a névelemzés tárgyában; 3. 1935 március 
20.-án a postamesterek és állami postai alkalmazottak elbocsátása 
miatt; 4. és az 1935 november 20.-án a magyar közalkalmazottak 
elbocsátása ügyében. 

EREDMÉNYEK ÉS REMÉNYEK 

A SOKAT és főként tárgyi ismeret nélkül bírált Nemzetek 
Szövetsége tehát a romániai magyar kisebbség 29 panaszát intézte 
el, négy ügyben pedig még nem hozott végleges döntést. Ha a 
lezárt panasz-eseteket a beadó fél szerint csoportosítjuk: 

1. Idegen származasu panasz 2
2. Magyarországi a) hivatalos beadvány 5  
  b) nem hivatalos 6  
  összesen magyarországi 11
3. A magyar kisebbségtől származó panasz 16

Összesen 29
Idősorrendben tekintve:

1920-ban beadtak 2 panaszt 1929-ben beadtak 1 panaszt 
1921-ben „ 7 „ 1930-ban „ 3 „ 
1922-ben „ 3 „ 1931-ben „ 1 „ 
1923-ban „ 1 „ 1933-ban „ 3 „ 
1925-ben „ 4 „ 1934-ben „ 2 „ 

1935-ben beadtak 2 panaszt.
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1924, 1926, 1927, 1928 és 1932-ben egyetlen önálló panaszunk sem 
érkezett a Nemzetek Szövetségéhez, legfeljebb a régiek bővültek 
pótbeadványokkal. 

E számadatokból is kitűnik, hogy a panaszok első nagyobb 
hulláma közvetlenül a hatalomváltozás utáni évekre esik. Ezekben 
az években a panaszok legnagyobb része magyarországi vagy ide- 
gen forrásból származik. Az 1925 előtt beadott 13 panasz közül 
egyetlen egy (a br. Bánffy Alberté) kelt Transylvaniában. Ezután 
viszont a külföldi panaszok egészen elmaradnak s az 1925 óta 
beadott 16 panasz közül csak egyetlen egy származik külföldről 
(a „Magyar Nemzeti Szövetség”-é a Corneşti-i rombolások ügyé- 
ben). A peticiók első lendülete után 1926—29-ig visszaesés észlel- 
hető az új panaszok számában, a régiekhez azonban számos pót- 
beadvány csatolódik s az egyházak beadványa a magánoktatási 
törvényjavaslat ellen csak 1926-ban, a banati telepesek ügye 1928- 
ban nyer végleges befejezést. Azután az évente beadott új pana- 
szok száma 1 és 3 között állandósul. Ez a hullámzás párhuzamos 
az utolsó 16 év politikai viszonyainak fejlődésével. Az első évek- 
ben Magyarország és a külföld siet segítségére a még csak kiala- 
kulófélben levő népszövetségi eljárás útján a hirtelen elárvult és 
szervezetlen transylvaniai magyarságnak. Ahogy azonban az ön- 
álló magyar élet megindul Transylvaniában, belátják, hogy jobb 
ha irredenta színezetű emlékiratok helyett maga a kisebbségi ma- 
gyarság áll ki a világ elé sérelmeivel. Igy kerül 1925-ben rövide- 
sen egymásután a banati és torontali telepesek panasza a magán- 
oktatási törvényjavaslat és a Kuun-kollégium ügye a Nemzetek 
Szövetsége elé. A felengedett kisérleti ballonok eredményét be 
kellett várni, ezzel telt el nehány év. A levont tapasztalatok alap- 
ján most már a saját kárunkon kitaposott úton jár a magyar ki- 
sebbség népszövetségi jogvédelme s a panaszok nagy részét maga 
az Országos Magyar Párt intézményesen készíti elő és nyújtja be. 

Tárgyuk szerint csoportosítva panaszaink a következő képet
mutatják: 

1. Általános vonatkozásuak 4
2. Személy- és vagyonbiztonság elleni támadások 2
3. Állampolgársági ügy 1
4. Egyházi és iskolai sérelmek 10
5. Sajtó elleni eljárás 1
6. Agrárreformból kifolyólag beadott panaszok 9
7. Egyes törvényjavaslatok elleni beadványok 2
 Összesen: 29

Az első években beadott és külföldről származó panaszok 
általános sérelmeket dolgoznak fel, amelyek csak információs jel- 
leggel bírnak. Később az agrár- és iskolaügyi panaszok, a peti- 
cióknak e két legnagyobb csoportja, konkrét kérdéseket visznek a 
Nemzetek Szövetsége elé s ezen az alapon sikerült eredményt el- 
érni a banati telepesek, Ciuc-i magánjavak, Cârţa-i és Zam-i erő- 
szakos birtokbavétel esetében, továbbá az Orăştie-i Kuun kollé- 
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gium ügyében. Ezek mellett feltűnő az állampolgársági és sajtó-
ügyek csekély száma s továbbá az is, hogy a nyelvhasználati jog 
és a közsegélyből való részesedés kérdésének köréből önálló pa-
nasz nem került a Nemzetek Szövetségéhez. 

Ami a panaszainkkal szemben alkalmazott eljárást illeti, a 
Főtitkár egyetlen peticiót, a Br. Bánffy Albertét, nem vetette alá 
rendes eljárásnak, hanem egyszerűen irattárra tette. A többi pa-
nasz eljutott mind a román kormányhoz, mind a Szövetség, illetve 
a Tanács tagjaihoz, sőt a banati telepesek és a magánoktatási ja-
vaslat elleni panasznál a Főtitkár a sürgösségi záradékot is alkal-
mazta. A román kormány a beadott panaszokra rendesen vála-
szolt és egyszer sem emelt kifogást a beadő fél illetékessége ellen. 
Nem érkezett válasz a General Presbyterian Alliance emlékira-
tára, amely épen úgy, mint a Br. Bánffy-féle, a kisebbségi szerző-
dés ratifikálása előtt érkezett be és nincs nyoma a magyar kor-
mány 1921 április 28.-i panaszára beadott válasznak sem. Pana-
szainkat ezután a kormány válaszával együtt a rendes eljárásnak 
vetették alá s legtöbb esetben a hármas bizottság tárgyalta le, 
amit egy esetben, a névelemzésnél, ötös bizottságra egészítettek ki. 
A népszövetségi Tanács elé csak a génuai magyar konferencia 
emlékirata, a banati telepesek és a Ciuc-i magánjavak ügye ke-
rült, a hágai Állandó Bíróságnál pedig, ahova véleményeltérés ese-
tén fordul a Tanács, egyetlen sérelmünk sem járt. A Ciuc-i ma-
gánjavaknál lett volna erre kilátás, de itt a Tanács egy ad hoc 
jogászbizottság kiküldésével elégedett meg. Egy esetben, a toron-
tali telepesek ügyében, az eljárás a panasz visszavonásával ért 
véget. Az eljárás eredményét folyó évig nyolc ügyben tették közzé 
a Journal Officielben, egy ízben pedig a kormány panasztól füg-
getlenül közölt tájékoztatót a romániai magyar kisebbség helyze-
téről. (Journal Officiel, IV-e année, No. 9. Septembre 1923. 1065. l.) 

Az ügyek érdemi elintézése tekintetében az eredmények na-
gyon mérsékeltek. Egyetlen eset sem fordult elő, amikor a Nem-
zetek Szövetsége a kisebbségi panaszoknak teljes egészében helyet 
adott volna. 29 petició közül 19-ben a Népszövetség vagy egy-
szerűen tudomásul vette a román kormány válaszát, vagy kimon-
dottan elutasította a panaszt, vagy olyan jegyzőkönyvvel zárta le 
a vizsgálatot, mely konkrétumot nem tartalmaz s csak a jövőben 
való bizalmának ad kifejezést. Ezek között van a 13 külföldről 
származó panasz is amelyek inkább propaganda célt szolgál-
tak és egy részükben nem is lehetett intézkedések foganatosítá-
sáról szó. Egy esetben, mint említettük, a petició visszavonását 
tudomásul vették. Öt esetben komoly eredményt lehetett elérni 
anyagi szempontból is; így a banati telepeseknél, a Kuun-kollé-
giumnál, a Cârţa-i és Zam-i közbirtokosság ügyében az állam kár-
térítés, illetve vételár megfizetésére, a Ciuc-i magánjavaknál pedig 
a javak egy részének visszatérítésére és anyagi terhek átvállalá-
lására kötelezte magát. Ugyancsak eredménnyel járt bizonyos mér-
tékig a magánoktatási törvényjavaslat és a felekezeti tanerők nyelv-
vizsgája ellen beadott panasz, továbbá a büntető és közigazgatási 
törvényjavaslat elleni petició, ahol a kormány a javaslaton változ-
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tatásokat eszközölt. Főként a két utóbbi eset azt bizonyítja, hogy 
ha Genfben nem is, de Bucureştiben annál nagyobb súlyal esik a 
latba a népszövetségi beadvány. Általában konkrét esetekben, 
amikor a jogegyenlőség nyilvánvaló megsértéséről van szó, vagy 
bírói ítéletnek kell érvényt szerezni, mindig több eredményt lehe-
tett elérni, mint ahol a panaszok főként a román művelődéspoli-
tika általános irányelveit igyekeztek megváltoztatni. 

A ROMÁNIAI MAGYARSÁG panaszait áttekintve végül is 
felvetődik az a kérdés, hogy miért olyan mérsékeltek az eredmé-
nyek, amiket a Nemzetek Szövetsége előtt eddig elértünk és mi-
lyen reményeket táplálhatunk ezen a téren a jövőben? Ha a hi-
bát először magunkban keressük, kétségtelenül megállapítható az, 
hogy az első időkben népszövetségi panaszaink beadása nem volt 
megszervezve, ötletszerűen történt és így nem tudtuk kihasználni 
mindazokat a lehetőségeket, amelyeket a népszövetségi panasz-
eljárás nyujtott volna. Ez a körülmény azonban csak az átmeneti 
időkben forgott fent s ma, amikor a panaszok előkészítése és el-
készítése intézményesen és szakszerűen történik, az eredmény 
nem sokkal javult. A fő ok tehát maga a népszövetségi eljárás 
gyarlóságában van. 

A népszövetségi eljárásnak a kisebbségek nem alanyai, ha-
nem tárgyai, vagyis a kisebbséghez tartozó személyek vagy maga 
a kisebbség nem egyenrangu fél az állammal szemben a Nemzetek 
Szövetsége előtt. Ebből az alapelvből folyik aztán a népszövetségi 
eljárás minden gyengesége. A kisebbségi panasz mindössze tájé-
koztató jelleggel bír s ha a Tanács valamelyik tagja nem teszi azt 
magáévá, nem is kerül Tanács elé, hanem csak a hármas bizott-
ság tárgyalja le és legtöbb esetben a kormány válaszát fogadja el. 
Ha Tanács elé is kerül, a kisebbség itt sem szerepel mint perben-
álló fél, hanem csak a közbenjáró állam és a szerződéssértő állam 
állanak szemben egymással s ugyanez áll fent, ha valami jogi vagy 
ténykérdésből kifolyóan a hágai Állandó Bíróság elé kerülne a 
kisebbségi szerződés megsértése. Idegen kisebbségek sérelmeiért 
a Tanácsban egyik állam sem kockáztatja szövetségeseivel a 
barátságot, különben is a Tanácsban főként a választott tagálla-
mok nagy része szintén belső kisebbségi problémákkal küzd s így 
nem szivesen feszegeti a nemzetiségi kérdést. A kisebbségek érde-
kében a Tanácsban tehát rendesen csak az az állam szólal fel, 
amelynek többsége az illető kisebbség fajrokona, mint ahogy Né-
metország amíg tanácstag volt, a Tanács, sőt Állandó Bíróság elé 
vitte a lengyelországi németség sérelmeit. Magyarország azonban 
még sohasem volt a Tanács tagja és így egyszer sem járhatott 
közben az utódállamok magyarsága érdekében. Azoknak az ál-
lamoknak pedig, amelyek a Tanácsnak nem tagjai, egyetlen lehe-
tőségük van a kisebbségek ügyeibe való beavatkozására, a nép-
szövetségi alapokmány 11. szakaszának 2. bekezdése, amely sze-
rint „a Szövetség bármely tagja barátságosan felhívhatja a Köz-
gyűlés vagy Tanács figyelmét minden olyan körülményre, ami a 
nemzetközi viszonyokra vonatkozik és azzal fenyeget, hogy meg-
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zavarja a békét, vagy a nemzetek közötti jó egyetértést, amitől a 
béke függ”. Erre hivatkozott a magyar kormány az optánsok ügyé-
ben 1923 március 15.-én tett intervenciójában, ahol a kisebbségi 
szerződésre is kitért, itt azonban nem kisebbségi kérdésben tör-
tént beavatkozásról volt szó, mert az optánsok a magyar állam-
polgárság iránt folyamodtak s épen ezen az alapon pereltek kisa-
játított bírtokaikért. A 11. szakasznak a Tanács azonban restrictiv 
értelmezést adott s csak olyan súlyos esetekben engedi meg igény-
bevételét, „amelyek azt az érzést keltik, hogy olyan tények me-
rültek fel, amelyek valóban fenyegethetnék a nemzetek közötti 
béke fentartását”.18) A magyar kormánytól tehát nincs mit várni 
kisebbségi panaszoknál, mert legfeljebb annyit tehetne, hogy egy-
szerű tájékoztatással szolgáljon a Nemzetek Szövetségének, ami-
nek azonban nincs több kötelező ereje mint az általunk beadott 
peticióknak, sőt amint a példák mutatják, előítélettel szokták fo-
gadni és a román kormány a revizionizmus ürügye alatt könnyen 
kitér a válaszadás elől. 

Már a fentiekből is kiderült a népszövetségi eljárás egy má-
sik fő hibája, az, hogy a kisebbségi sérelmek orvoslása nem jogi, 
hanem politikai szervre van bízva s az eljárást is ez a körülmény 
jellemzi. A kisebbségi szerződések utolsó szakasza ugyan előírja, 
hogy ha a Tanács valamelyik tagja és az érdekelt állam között 
jogi vagy ténykérdésből kifolyólag véleménykülönbség merülne fel, 
a vita az Állandó Nemzetkőzi Bíróság döntésének vetendő alá. A 
fent ismertetett okok miatt ilyen döntés hozatalára csak egy ízben 
volt alkalma az Állandó Bíróságnak a lengyel felsősziléziai német 
iskolák ügyében19). A Tanács még attól is tartózkodik, hogy az 
Állandó Bíróságtól véleményt kérjen az alapokmány 14. szakasza 
értelmében, amit a kisebbségi kérdéssel kapcsolatban összesen 
nyolc ízben vett eddig igénybe és inkább ad hoc jogászbizott-
ságokat küld ki, mint például a Ciuc-i magánjavak ügyében. A 
kisebbségvédelem nemzetközi biztosítéka tehát teljesen a Tanács 
kezébe van letéve, ennek elnöke küldi ki a hármas bizottságot 
egyes kisebbségi panaszok megvizsgálására, a Tanácson keresztül 
kerülhet a panasz az Állandó Bíróság élé. A népszövetségi Tanács 
pedig politikai szerv, amely kerüli a jogi kérdéseket és rendesen 
kompromisszumos megoldásra törekszik, mint a banati telepesek 

18) 1928 junius 5.-én Albánia képviselője Mehdi Frashteri a Tanácsban a görög-
országi albánok sérelmeit panaszolta fel, amire a görög megbízott, Politis, a 11. sza-
kasszal való visszaéléssel vádolta Albánia képviselőjét, ami visszavezetne a háború 
előtti közbenjárások, intervenciók idejébe, amikor egyes államok még beavatkozhattak 
más országok belső kisebbségi kérdéseibe. A Tanács a kérdés tanulmányozására bi-
zottságot küldött ki Adatci, sir Austin Chamberlain és Zaleski résztvételével, akik 
Politis álláspontját fogadták el és terjesztették a Tanács elé. E szerint: „L’article 11. 
du Pacte ne devrait être invoqué que dans les cas graves qui suscitent le sentiment 
que sont intervenus des faits qui pourraient effectivement menacer le maintien de la 
paix entre nations. Dans les cas normaux, au contraire, pareil appel engendrerait les 
dangers mêmes que ces traités veulent éviter.” A Tanács 1928 junius 9.-én magáévá 
tette a jelentést. Journal Officiel XlX-e année, juillet 1928. 942. l. 

19) Publications de la Cour Permanente, Série E. No, 4. 4-e Rapport annuel, 
183—185. l.; Série A. Arrêt No. 12., 46. l.; Rapport à la 9-e session odinaire de l’As-
semblée de la SDN du 1-er juin 1928 43—44. l. 
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és a Ciuc-i magánjavak elintézése is bizonyítja. A Tanács a ki-
sebbségi szerződést mint közbenjáró igyekszik biztosítani, Man-
delstam szavával élve „garant-médiateur”20 és másként nem is te-
het, írja Politis, mert határozatokat csak egyhanguan hozhat, bele-
értve a figyelmét felhívó államot és a vádlott kormányt is21). 

E hibákból következik és azokat még súlyosbítja a tanács- és 
közgyülési határozatok folytán kialakult népszövetségi eljárás mos-
toha elbánása a kisebbségi panaszokkal. Titulescu szerint a Nem-
zetek Szövetsége nemcsak, hogy szigoruan betartotta a kisebbségi 
szerződések tételes jogát, hanem emellett valóságos prétori jogot 
létesített és kiterjesztette azokat az érdekelt államok hozzájárulá-
sával22). Egyik érvét éppen a perrendtartásból meríti, ahol ellen-
kezőleg azt tapasztaljuk hogy a tanács- és közgyülési határozatok 
nemhogy elősegítették, de megnehezítik a paneszeljárást. A Fő-
titkár döntése a panaszok elfogadhatóságáról, a hármasbizottság 
tengerentúli tagjainak vizsgálata mind egy-egy rosta, amelyen csak 
a legnyilvánvalóbb sérelmek juthatnak át oda, ahova a szerződés 
utalja őket, a Tanács elé. Mivel a kisebbség nem perben álló fél, 
a kormány válaszáról nem értesül s arra viszontválaszt nem ad-
hat, a tanácsülésen legfeljebb mint hallgató jelenhetik meg és az 
eredményről gyakran csak a Journal Officiel-ből értesül, ha ugyan 
ott megjelenik a döntés. 

Ezeket a gyarlóságokat minden kisebbségi kérdéssel foglal-
kozó közíró és politikus tisztán látja és ki ís mondja, hacsak nem 
tartozik a kisebbségi szerződéssel kötelezett államok többségi né-
péhez. Ebben az esetben vagy a szerződések fokozatos megszün-
tetését, vagy azok általánosítását, illetve a nagyhatalmakra való 
kiterjesztését kívánja. Reformjavaslatok tömegét terjesztették már 
elő konferenciákon, sőt a Népszövetség közgyülésén és bizott-
sági ülésein is, de a javaslatok rendesen azon buktak meg, hogy a 
kisebbségi szerződést aláírt államok nem akartak egyoldalúan 
újabb terheket vállalni, a nagyhatalmak pedig hallani sem akartak 
arról, hogy reájuk is kisebbségi kötelezettségeket rójjanak. A ki-
sebbségvédelem sarkpontja — ez Balogh Arthur végső következte-
tése is23 — hogy meg kell azt tisztítani a politikumtól mind az 
államokon belül, mind a nemzetközi érintkezésben egyaránt és a 
jog talajára kell helyezni.24 

20) André Mandelstam: La protection internationale des minorités. Première 
partie. Paris, Sirey 1931. 219. l. 

21) N. Politis: Le problème des minorités. L’Esprit International. 1 janvier 
1935. 8. l. 

22) N. Titulesco: La Société des Nations et les minorités. Académie Diplo-
matique Internationale: Dietionnaire Diplomatique Paris, s. d. Tome II., 96—98. l. 

23) Arthur de Balogh: La protection internationale des minorités. Paris. Les 
Éditions Internationales. 1930. 270 l. 

24) Ennek érdekében vannak, akik külön állami bíróságokat kívánnak létesí-
teni a mindennapos kisebbségi sérelmek orvoslására az Északsziléziára vonat-
kozó 1922 május 15.-i német-lengyel egyezmény szellemében. (Zsombor von 
Szász: Zum Problem des Minderheitenschutzes. Nation und Staat, Wien, Brau-
müller, Sonderdruck aus Dezember 1929. Heft 3. — Dr. jur. G. J. Erler: Das Recht 
der Nationalen Minderheiten. Deutschtum und Ausland. 37/38. Heft. Münster 
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NEMSOKÁRA egy éve annak, hogy Bethlen Györgynek a 
kamara válaszfelirati vitájában tett előterjesztését Titulescu azzal 
szakította félbe, hogy ha a magyaroknak valami panaszuk van, 
menjenek Genfbe, mert ott ugysem adnak igazat nekik. Erre Goga 
is közbeszólt és annak a nézetnek adott kifejezést, hogy a kisebb-
ségeknek nem Genfben, hanem az országban kell elintézniök sé-
selmeiket. Menjünk, vagy ne menjünk Genfbe? ez a kérdés még 
ma is gyakran felmerül. Az eszményi állapot valóban az volna, ha 
a népszövetségi panaszeljárás sérelem hiányában feleslegessé vál-
nék, vagy pedig minden sérelmet az állami keretek között orvo-
solni lehetne. Amíg azonban ettől a helyzettől mérföldek válasz-
tanak el, a romániai magyar kisebbség nem mondhat le arról, 
hogy panaszai elintézésére minden jogorvoslati útat s így a kisebb-
ségek nemzetközi védelme által nyujtott eljárást is fel ne hasz-
nálja. Ami pedig a volt külügyminiszternek azt az állítását illeti, 
hogy Genfben sohasem adnak a magyarságnak igazat, ezt azóta a 
a büntető- és közigazgatási törvényjavaslaton tett módosítások és 
a Zam és Sâncrai-i gazdáknak kiutalt kártérítés világosan cáfolja. 
Genf is tudja, hogy a Főtitkár rostáján átment panaszok nem az 
anyaállam tekintélyének aláásását, hanem kisebbségi sérelmeknek 
a törvényes keretek között történő orvoslását célozzák, s ha a 
népszövetségi alkotmány reformjával egyidejüleg a kisebbségvé-
delmi eljárást is sikerül megerősíteni, nemcsak a nemzetiségek 
életszintje emelkedik, hanem az európai biztonság és a béke ügye 
is jelentős lépéssel halad előre. 

Dr. MIKÓ IMRE. 

1931. 160—162. l.). De a szerződések keretei között is számos reform keresztül-
vihető. A félhivatalos Népszövetségi Ligák Uniója (Union Internationale des As-
sociations pour la Société des Nations) már 1922-es prágai és 1923-as bécsi kon-
gresszusán elfogadta azt a javaslatot, hogy a kisebbségek autonom testületei, val-
lási, gazdasági es közművelődési szervei, valamint a Nemzetek Szövetségének bár-
mely tagja közvetlenül érvényes panaszt nyujthasson be s az eljárás minden fokon 
kontradiktórikus legyen (A magyar delegáció indítványát lásd: Dr. Géza Magyary: 
Réglement de procédure relative à la protection des minorités.Budapest 1923, 1—11. 
l. — Ugyanezt indítványozta Apponyi Albert a népszöv. közgyűlés 1925 szeptem-
ber 14.-i ülésén. Actes de la VI-e Assemblée, Supplément spécial No. 33. 73. l.) Az 
Interparlamentáris Unió 1923-as koppenhágai és 1925-ös ottawai konferenciáján an-
nak az óhajának adott kifejezést, hogy az érdekelt felek a szerződések alkalmazá-
sát és magyarázását minden esetben az Állandó Bíróság elé vihessék. Az Interna-
tional Law Assotiation 1926. évi bécsi kongresszusán kimondták, hogy a Tanács a 
kisebbségek képviselőit is hallgassa meg s az ügyre vonatkozó iratokat hozzák 
nyilvánosságra (J. Wlassics: La garantie internationale et la protection des minori-
tés. Dictionnaire Diplomatique. 123. l.). A szervezett nemzetkisebbségek kongresz-
szusa állandóan nyilvántartotta a népszövetségi eljárás reformját, legutóbbi ülés-
szakán pedig a népszövetségi alapokmány módosításának napirendre tüzését hasz-
nálta fel arra, hogy Dr. Jakabffy Elemér előterjesztésére ismételten állást foglal-
jon a kisebbségi panaszok jogi elbírálása és az Állandó Bíróság igénybevétele mel-
lett (Az európai nemzetkisebbségek XII. kongresszusa. Magyar Kisebbség, XV. évf. 
19. sz. 1936 okt. 1.) 
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AKI A NYÁR folyamán Berlinben lezajlott olimpiásszal kap-
csolatos eseményeket figyelemmel kísérte, igen érdekes észre-
vételeket és megállapításokat tehetett. Nem célunk most ezzel a 
nagyszabású sporteseménnyel részletesebben foglalkozni, hanem 
megpróbáljuk felhasználni az olimpiász teremtette kedvező légkört 
arra, hogy a közjogi változás óta először rámutassunk a sport 
általános jelentősége mellett az itteni magyar kisebbségi sport 
helyzetére és hiányosságaira. 

Tagadhatatlan tényként szegezhetjük le, hogy a sport iránti 
érdeklődés ma már nemcsak azokban az országokban általános, 
amelyekben a sport évszázados multra tekinthet vissza, hanem 
mindenütt a világon a legnagyobb tömegeket képes megmozgatni. 
Hovatovább mindinkább fogy azoknak a száma, akik a sportban 
csak haszontalanságot, rekordhajhászást vagy esztelen divatot lát-
nak s az államok költségvetése mind nagyobb és nagyobb össze-
geket irányoz elő testnevelési célokra. Mert a sport, amint a 
tapasztalatok mutatják, arra is alkalmas, hogy egy nemzet 
keretein belül összehangolja a különböző politikai felfogásu em-
bereket, rétegeket és ráébressze faji együvétartozandóságuk tu-
datára. Éppen a berlini olimpiász eseményeivel kapcsolatosan lehe-
tett megfigyelni azt a tényt, hogy az egy fajhoz tartozók milyen 
egyöntetü lelkesedéssel fogadták fajtestvéreik győzelmét, tekintet 
nélkül arra, hogy milyen politikai meggyőződést vallanak. Kom-
munista és fajvédő, szocialista és klerikális egyformán kitörő öröm-
mel és büszkeséggel hallgatta a fajtájabelijének győzelméről szóló 
híreket. Ehhez a jelenséghez nem is kell magyarázat, mert mindenki 
láthatja belőle azt a hatalmas átfogó erőt, melyet a sport ma egy 
nemzet társadalmának egységessé kovácsolásában jelent. Bár igaz, 
hogy a sport űzésében nem szabadna politikai szempontoknak ér-
vényesülniök, azonban maga a sport a nemzetek életében ma már 
egyike lett a legfontosabb politikai tényezőknek, mellyel nemcsak 
a nemzeti, hanem a nemzetközi politikai érvényesülés terén is 
számolni kell. Hogy mennyire így van ez, annak bizonyítására 
álljon itt Finnország példája. A párisi olimpiászt megelőző időkben 
Finnország külföldi kölcsönt keresett, azonban azt sehogysem si-
került megszereznie, noha a finn diplomáciai-kar mindent elköve-
tett a siker érdekében. Hiába volt minden erőfeszítés, az ismeret-
len parányi országnak senki sem akart kölcsönt adni. Közben 
azonban a párisi olimpiászon megjelenő finn sportolók világraszóló 

Erdélyi Magyar Adatbank



Magyar sport Transylvániában 225 

győzelmei Finnországra terelték a világ figyelmét és teljesítményeik 
hazájuk számára olyan erkölcsi sikert jelentettek, hogy az Észak-
amerikai Egyesült Államoknál kellő kezességet nyujtott a kölcsön 
folyósítására. És Amerika nem csalódott, mert néhány évvel később, 
amikor az egész világon végigszáguldó gazdasági válság összes 
adósait a tőle felvett kölcsönök törlesztésének egyoldalu beszün-
tetésére kényszerítette, egyedül Finnország volt az, amely a tör-
lesztési és kamatszolgáltatási feltételeket továbbra is percnyi pon-
tossággal teljesítette és teljesíti ma is. Kell-e ennél szebb példa 
arra, hogy a sport belső nemzetnevelő erején felül, a nemzetek 
külközéleti érvényesülésénél is elsőrangu tényezőként hathat s az 
egészséges nemzedékek nevelésén kívül olyan kapcsolatokat 
teremthet az egyes társadalmi rétegek, az egyes fajok és országok 
között, melyek nemcsak platonikus értéküek, hanem valós ered-
ményeket is hoznak magukkal. Nem szabad tehát ma lekicsinylő 
megjegyzésekkel túlzásnak minősíteni azt, ha egy-egy nemzet kiváló 
sportolóit nemzeti hősökként ünnepli, mert ezek a modern hősök 
igen jelentős szolgálatot tesznek nemzetüknek. 

A BERLINI magyar sikerekből Románia sportéletének is csak 
haszna lehet, mert ez a tíz magyar győzelem új munkára serkent-
heti az itt lévő magyar sportolókat, kiknek a multban is óriási 
szerepük volt Románia sportéletének megalapozásában. Kétség-
telen tény, hogy az itteni magyarságnak mind a multban, mind 
jelenleg is elsőrangu szerepe van abban, hogy Romániában sport-
életről lehet beszélni. Hiszen a régi királyságban még ma sincs 
figyelemreméltó sportélet, a fővárost kivéve, nem beszélve 
arról, hogy a háborut követő időkben még a fővárosban sem volt. 
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a magyar kisebbségi 
sportolók igen gyakran képviselik most is az ország színeit a leg-
különbözőbb sportágakban, becsülettel küzdve, annak ellenére, 
hogy újabban mind élesebb támadásban részesítik szerepeltetésük 
miatt őket és az ország sportvezetőit. Ezeknek a támadásoknak 
káros hatásai máris mutatkoznak nemcsak kisebbségi, hanem ezen 
keresztül egész országunk sportéletében is. Határozott elkedvetle-
nedés és visszaesés tapasztalható minden téren s így nem rajtunk 
múlik, hogy nem tudunk az itt élő magyar kisebbség és a románság 
között a sporton keresztül való közeledés példáira rámutatni. 
Országrészünk minden valamirevaló városában, sőt a nagyobb 
falvakban is, a hatalomváltozás után hatalmas iramban indult 
meg a sportélet s az újjászervezett és akkor alakult sportegyesü-
letek ténylegesen óriási tömegeket oktattak és neveltek a sportra. 
Labdarugás, atlétika, tennisz, torna és uszással foglalkozó transyl-
vániai sportegyesületek nagy lelkesedéssel és tetemes pénzáldo-
zatok árán teremtették meg sporttelepeiket és nevelték a sport-
emberek ezreit. Ezeknek a jobbára magyar jellegü sportegyesüle-
teknek élén jórészt kisebbségi sportemberek állottak, akik ha nem 
is voltak mindig sportszakértők, minden nehézségen át igyekeztek 
a sport eszméjét diadalra juttatni, társadalmi állásra és fajra való 
tekintet nélkül foglalkozva mindenkivel. Az akkori sport magán 
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viselte a népi sport közegészségügyet szolgáló jellegét, mely egy-
séges irányítás mellett nagy eredményekre lett volna hivatva. Azon-
ban a tényleges helyzet fel nem ismerése, kultur- és politikai szer-
veink közönye, továbbá az arra hivatott vezetők hiánya, az alan-
tas hatósági és sportközegek állandóan ismétlődő zaklatása 
megakadályozta az igazi népi sport kibontakozását. Hozzájárult 
ehez az a zürzavar is, melyet az akkori különböző sporttörvé-
nyek és szövetségek tökéletlensége szült. Elvakult szempontok ér-
vényesültek minden téren és az elfogultság elleni örökös harcban 
egyesületeink közül nagyon sok kedvét vesztette s megindult 
rohamosan a visszaesési folyamat. A nagyobb városokban a ma-
gyar jellegű egyleteknek legnagyobb közönséget és jövedelmet je-
lentő, akkor még amatőrökből álló labdarugó szakosztályai kezdtek 
elsorvadni és a közönség elszokván, elapadt az egyletek anyagi 
forrása, melyből a jövedelmet nem hozó, de sok pénzt igénylő 
egyéb szakosztályaikat tartották fenn. Ugyanakkor a rejtett pro-
fesszionizmus mindinkább tért hódított, hogy átvegye az amatőrsport 
szerepét. Ez a kezdeti, rejtett professzionizmus eleinte önvédelmi 
célokat szolgált, mert az egyletek csak úgy tudták a sportérték-
szintet s így közönségüket is megtartani, hogy kiválóbb sportolói-
kat magukhoz kötötték. Közben azonban megfeledkeztek a töme-
gekről és azok neveléséről, mert minden tetterejöket az értékszint 
mesterséges fenntartása emésztette fel. Ma már magállapíthatjuk e 
politika hibás voltát, mely tömegnevelés helyett a nyilvánosság 
előtt fitogtatható, közönségsikert jelentő eredményekre törekedett. 
Elsikkadt közben a testnevelés gondolata, de nem váltak be az 
eredményhajszolás érdeklődéskeltő erejéhez füzött remények 
sem, mert míg a falvakban szakszerű felkarolás hijján a népi sport 
kezdeményezése nem tudott gyökeret verni, addig városainkban 
végkép elijesztették a kisebbségi, fizető közönség nagyrészét a 
sporttelepek látogatásától a tömegszenvedélyek által túlfütött lég-
kör és a botrányos jelenetek. 

A SZÁSZOK sokkal hamarabb rájöttek ennek a harcnak a 
hiábavalóságára s egy-két labdarugócsapattól eltekintve, vissza-
vonultak fellegváraikba s hamarosan beszüntettek minden más 
külső sportérintkezést. Ennek következtében, főként a szabadtéri 
sportokban, esett általános sportszinvonaluk, de megmentették 
egyesületeiket és sportoló tömegeiket, melyek meglepő módon 
felszaporodtak. Azóta sem szerepelnek nyilvánosan, csak az éven-
ként megrendezett, úgynevezett szász olimpiászon, amely mind-
inkább szász nemzeti ünnep jellegét ölti magára s a nép között 
nagyban elősegíti a testnevelés eszméjének elterjedését. Abból a 
tényből tehát, hogy a szászok alig versenyeznek, nem vonhatók 
le olyan következtetések, hogy megszűnt náluk a sportélet, mert 
a szász Turnvereinok tornacsarnokaiban olyan pezsgő élet van, 
amilyet a mi egyesületeink meg sem közelítettek soha. Öregek és 
fiatalok, fiuk és lányok hetenként kétszer-háromszor, csoportokba 
osztva, tornásznak, kosárlabdáznak, stb., télen-nyáron egyaránt. 
Naponta két-három csoportba osztva a tornacsarnokok alig tudják 
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kielégíteni a sportoló tömegek igényét. Az a tény pedig, hogy a 
sportolás orvosi felügyelet alatt folyik s mindenütt pontosan vezetik 
a felállított sportorvosi nyilvántartást, azt bizonyítja, hogy szá-
mukra a sportból a bajtársias szellem ápolásán kívül, elsősorban 
a nép egészségügye a legfontosabb. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy nincsenek csúcsteljesítményszerü eredményeik is. Kézi és 
kosárlabdában, síben, turisztikában, a vadászat sportszerü űzésében, 
a női atlétika terén, továbbá szertornában vezető szerepet játszanak 
országunk sportéletében. Ha nem is helyeselhetjük mindenben a 
szászok felfogását, főként a túlzásba vitt elzárkózás elvét, — hisz 
az ifjúság öntudatát, becsvágyát s ezzel a sport színvonalát és 
terjesztését csak üdvösen befolyásolhatják a komoly harcban elért 
győzelmek, — meg kell állapítanunk, hogy ők, az általuk mindjárt 
kezdetben választott és követett úton, sokkal közelebb jutottak a 
sport révén megvalósítható népegészségügyi és egyéb fontos 
nemzeti érdeket képviselő kérdéseik megoldásához, mint mi. 

ELLENTÉTBEN A SZÁSZOKKAL, kezdettől fogva a külső 
rekordokra és versenyeredményekre törekvő munkát erőltettük. Nagy 
erőfeszítések árán nem a sport eszményét, hanem rekordjainkat, 
versenyeredményeinket és hírnevünket akartuk mindenképpen 
megvédeni és eközben szem elől tévesztettük a sport lényegét. 
Ez a féltékeny helyzetharc nagyon hamar felemésztette anyagi 
erőinket amellett, hogy igen gyakran éles ellenségeskedést is szült 
testvéregyleteink között. Ma már megállapíthatjuk, hogy az esetben, 
ha ezek helyett az oktalan harcok helyett mi is a belső építő 
munkára törekedtünk volna s a felemésztett sok energiát és pénzt 
arra használtuk volna fel, hogy finn példára a sportot városainkban 
és falvainkban a népi tömegek szórakozási és egészségügyi szol-
gálatába állítsuk, úgy ma, nemcsak az általunk is fontosnak tartott 
rekordjaink és versenyeredményeink volnának meg, de megterem-
tettük volna a valódi tömegsportot is. Bizonyos, hogy ha a falvak 
ifjúsága számára megfelelő sportéletet teremtettünk volna, ma nem 
volna falvainkban annyi bicskázás s másként nézne ki népünk 
egészségügye is. Ezt azonban akkor elmulasztották s ma a helyzet 
az, hogy van ugyan még egy-két rekorderünk a régiek közül, de 
nincs egyetlen egy egészséges sportegyesületünk sem. S az a körül-
mény, hogy tömegneveléssel foglalkozni nem tudunk, már most 
előreveti árnyékát annak a biztosan bekövetkezendő ténynek, hogy 
egyesületeink versenyeredményekkel sem dicsekedhetnek majd 
kellő utánpótlás hiányában. Nyitott szemmel kell tehát vizsgálnunk 
magyar jellegü sportegyleteink jelenlegi belső helyzetét s az azok 
által elért kétségtelenül igen szép versenyeredményeket. Nem 
akarjuk azt mondani, hogy a versenyeredmények nem fontosak, 
de a sportnak nem lehet célja csak a rekordtermelés — még akkor 
sem, ha azt ténylegesen nagy tömegek termelik is ki. Az elfogu-
latlan szemmel néző vizsgálódás pedig megállapíthatja, hogy kisebb-
ségi magyar jellegü egyleteink legtöbbje egyrészt a fentebb 
vázolt hibás útválasztás következtében, másrészt a fentebb említett 
hírnévküzdelmekben lassan elvérzett vagy átalakult 15—20 
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hivatásos labdarugót foglalkoztató kereskedelmi vállalkozássá. 
Egyrészük vagy teljesen megszünt, vagy egészen jelentéktelen 
szerepet tölt ma már be, sőt vannak közöttük olyanok is, melyek 
papíron ugyan még sportegyletek, de tagjaik élelmes vállalkozók 
által berendezett klubok általánosan ismert römi- vagy bridzs-
csatáiban élik ki sportszenvedélyüket. Mások viszont beszüntetve 
összes többi szakosztályaik működését, kizárólag labdarugással 
foglalkoznak, annál is inkább, mert a többi sportok nem hoznak 
megfelelő jövedelmet. A labdarugásból befolyó jövedelmek fölött 
viszont a profivállalkozók rendelkeznek, akiknek nem érdekük a 
többi sportágak fejlesztése. Igy állott elő az a mai helyzet, hogy 
az úszástól eltekintve Transylvániában a több mint ötven ma is 
létező magyar jellegü sportegyesület közül atlétikával számbajöhető 
mértékben csak kettő, vívással három-négy, korcsolyával egy, 
tornával kettő, tenisszel nyolc-tíz egyesület foglalkozik mindössze, 
noha mindeniknek alapszabályaiban a többi sportágak űzése is elő 
van írva. Ilyen körülmények között nem is lehet reménykedni abban, 
hogy régi versenyzőink visszavonulása után versenyeredményeik 
még tarthatók lesznek. Egyleteink nagyrésze — miként mondottuk — 
csak labdarugással foglalkozik, de ezek sem amatőralapon. S bár 
a labdarugás hasznos és tömegvonzó sport, de ha elsősorban üz-
leti és nem testnevelési célokat szolgál, úgy a tömegek nevelése 
elmarad. Pedig azzal a pénzzel, amelyet ezek felemésztenek 15—20 
ember foglalkoztatására, összefogás és céltudatos vezetés mellett 
ma már nagyon sok faluban és külvárosban ezres tömegek spor-
tolhatnának — vasárnapi korcsmázás helyett. 

Ez egyrészt megoldaná legnehezebb népegészségügyi pro-
blémáinkat, másrészt a lelkesítő bajnoki teljesítmények felmuta-
tásához szolgáltatná a szükséges utánpótlást. Mert az kétségtelen 
hogy a tömegekben él a testedzés vágya, bizonyítja ezt városon 
a természetjárás, kirándulás terjedő szokása, falvainkban pedig az 
az egy-két sportünnepély, melyet nehány lelkes ember gazda-
napok vagy más ritka alkalmakkor rendezett igen nagy sikerrel. 
Ezt a vágyat, ezt az érdeklődést kellene fejlesztenünk minden 
áldozat árán is és akkor nem kellene megdöbbennünk azon, hogy 
a székelyeklakta megyékben ma alig akad eredményesen dolgozó 
sportegyesületünk. Pedig hogy mennyi őstehetség van köztük, 
mutatják az onnan elszármazott Lőrincz Mártonok, Bodosi Mihályok 
és mások, nagyon sokan. 

De nem akarjuk csak a labdarugás számlájára írni mind-
azokat a bűnöket, amelyek idejuttattak, mert voltak és vannak, 
sajnos, kevésbbé menthető egyéb bűneink is, melyek a kezdeti, 
nem rosszhiszemű céltévesztés mellett döntőleg befolyásolták sport-
életünk lezüllesztését. Így legelső bűnünk volt, hogy mindjárt a köz-
jogi változás után nem hoztuk létre a romániai magyar sport-
egyesületek szövetségét úgy, amint azt Csehszlovákiában nem 
mulasztották el megtenni. Valljuk be, hogy ilyen irányu kísérletet 
sem akkor, sem azóta nem tettünk. Talán-talán még ma sem lenne 
késő egy ilyen politikai vonatkozásoktól teljesen mentes szövetség 
összehozását megkísérelni, hogy a romokon újjáépülhessen kisebb-
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ségi sportunk s áldásosan terjeszthesse az egész országban a test-
nevelés gondolatát. De ha már ezt semmivel sem menthető késle-
kedésünk folytán nem is lehetne megvalósítani, úgy mindenesetre 
sürgős volna a szász példát követnünk az évenként ismétlődő 
magyar sportnap megrendezésével. Ott felvonulhatnának még meg-
lévő egyesületeink versenyzői, találkozhatnának sportvezetőink is és 
kicserélve tapasztalataikat, közös terveket készíthetnének, amelyek 
révén az itteni magyar sport még megmenthető volna. Társadalmi 
egyesületeinket átszervezve, felfrissítve, a népi sport szolgálatába 
állíthatnók s ífjúságunk új céloktól hevítve, egységes irányitásu, 
helyes nevelés mellett, sokkal komolyabban fogná fel a testnevelés 
fontosságának kérdését s megtalálná azt az útat, melyet követnie 
kell. Ilyen módon még ífjúságunk közszellemén is sokat javíthat-
nánk. És ezzel elérkeztünk a második nagy, minket terhelő bűnhöz, 
ugyanis az elmult időkben sem fordítottunk, ma sem fordítunk 
kellő gondot sok nehézség közt felnövő ifjúságunk kellő irányitá-
sára és iskolánkívüli nevelésére. Igy pl. a helyi egyetemen 
tanuló többszáz magyar hallgató közül alig egy-kettő akad, aki 
sportol. Bizony szomoru megállapítás ez, de vonják le belőle a 
következtetést sürgősen azok, akiket illet és ne csodálkozzunk 
majd, ha rövidesen egyesületeinkkel együtt az utánpótlás teljes 
hiányában, elfogy a lelkes kisebbségi sportvezetők száma is. Nem 
vígasztalhat az sem, amire egyesek gyakran hivatkozni szoktak, 
hogy az újabban mindenütt megalakuló gyári és cégegyesületek 
jellege többé-kevésbé magyar s ezek fogják a társadalmi egyletek 
szerepét átvenni, mert hiszen ezek az alakulatok egyáltalán nem a 
magyar sport letéteményesei s nem fogják soha a társadalmi 
egyesületek önzetlen hivatását betölteni. Ezek nem a sportért 
vannak, hanem azért, hogy a sportot felhasználják egyrészt hír-
verés céljára, másrészt munkásmozgalmaik levezetésére. 

SÚLYOS BŰN azután, hogy a kisebbségi sajtó — egy-két ritka 
kivételtől eltekintve — nem látta meg az itteni magyar sport ren-
deltetését, vagy ha meg is látta, nem adta meg s nem adja meg 
ma sem azt a támogatást magyar jellegü egyesületeinknek, melyre 
azoknak okvetlenül szükségük volna. Mai sportviszonyaink előidé-
zésében lapjainknak, sporthírlapíróinknak is részük van, mert a 
labdarugással szemben minden más kisebbségi sporteseményt vagy 
sportmegnyilvánulást háttérbe szorítottak és elhanyagoltak, éppen 
az általuk helytelenül nevelt olvasótömegek érdekeire való — hivat-
kozással. Holott érdekünk volna a vidéki tornaversenyeket és 
atlétikai versenyeket is figyelemre méltatni, illetve ezek rendezé-
sének fontosságát ismételten hangsúlyozni. Ehelyett sportrovataink 
szinte kizárólag a profeszionista labdarugás érdekeinek szolgála-
tában állanak, nem beszélve arról, hogy beszámolóik legtöbbször 
a sportban elengedhetetlen tárgyilagosságot is nélkülözik. 

Végül nem hagyhatjuk említés nélkül ama súlyos hiányunkat, 
hogy egyesületeink vezetőségében nem látjuk a sportszakorvoso-
kat, nem vették ki részüket a multban és ma sem abból a munká-
ból, amelyre hivatásuk is kötelezné őket. 
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EZ RÖVIDEN a romániai magyar kisebbségi sportról adható 
szomoru helyzetjelentés. Nem tölthet el tehát senkit vérmes remé-
nyekkel az, ha elővéve országunk bármely sportágában a bajnoki 
versenyek vagy rekordtáblazatok kimutatását, azoknak az élén 
mindenütt jórészt magyar nevekkel találkozik, mert ez csak déli-
bábok űzésére, csak őnámításra alkalmas. Ezek az adatok külön-
ben is csak köteleznek (mint ahogy kötelez minket az a tíz 
aranyérem is, melyet a magyar sportolók Berlinből haza vittek) s 
csak azt mutatják, hogy sportra termett nép vagyunk, mely a 
sportnak a nemzetnevelés és népegészségügy szolgálatába állítá-
sánál nagy előnnyel indulhatna. Fogjanak össze tehát illetékes 
közművelődési szerveink s mentsék meg a magyar kisebbségi 
sportot országunkban. Ez most, az olimpiász által felkavart érdek-
lődés közepette, talán könnyebb munka volna, mint más időben 
bármikor. Ma már nagyjában rendeződtek az általános sportvi-
szonyok is országunkban. És vannak, még mindig vannak lehetősé-
geink, csak a rátermett, cselekvőképes vezetőket várjuk. 

SZÜCS ELEMÉR. 
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Balaton-melléki ház (Akali) 

Jellegzetes dunántúli zömök ívek 
(Nemestördemic) 
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Templom: 
tornácos tornya négy fiatoronnyal. 

Száz éves ház. 

Erdélyi Magyar Adatbank



A M A G Y A R N É P É P I T É S Z E T E 

NEM TUDOM biztosan, hogy van-e magyar építészet. Nem ta-
láltam eddig könyvet, amelynek ez lett volna a címe. A buda-
pesti műegyetemen négy év alatt egy tanárt sem hallottam, aki 
erre akart volna megtanítani, pedig én akkor és azóta mindmáig 
ezt szerettem volna leginkább tudni. Kerestem s velem együtt so-
kan keresték a magyar építészetet, hivatottak és laikusok egy-
aránt, de a kép amely elénk tárul, nem világos. Városainkat, 
községeinket százévenként dúlta szét sorsunk, alig van egy-két 
igazán régi épületünk, mely valamennyire is épségben maradt 
volna. Tizedrangu német kisvárosokban több építészeti emlék szo-
rult össze az idők folyamán, mint amennyi egész országunkban. A 
templomépítő Árpád-házi királyok idejéből alig maradt ránk va-
lami, azt is úgy kell előkotornunk török földsáncok, barok átépí-
tések alól. 

A térben és időben nagyon szerény anyag eredetéhez is sok 
szó fér. Dolgoztak itt franciák, olaszok, németek s a legújabb kor-
ban, amikor már tudatosan kerestük nemzeti építészetünk arcvo-
násait, Feszl, Steindl, Pollák, Schulek, Hauszmann, Lechner azok 
a nevek, amelyeket feljegyezhetünk. E sorok írója mélységesen 
hisz a magyar táj, a magyar levegő szívet, lelket, vért formáló 
erejében, de mindent erre bízni, mindent ettől várni — nyilván túl-
zás volna. 

Ami pedig hiányosan, csonkán, tarka-vegyesen mégis megma-
radt, azt mégegyszer és végérvényesen magunk ráztuk össze a 
századforduló szellemi rostájában, mely két véglet közt mozgott, 
a fatális két véglet közt, mely mindég és mindég ránkmered, akár 
politikához nyúlunk, akár irodalomhoz, fajkutatáshoz, vagy építé-
szethez: a Kelet és Nyugat végletei között. Lechner Ödön Kelet-
hez húzott, helyesebben Keletből merített. Keleti származásunk 
nyomán, de egyébként legkevésbbé tudományos alapon, indiai 
formavilág volt az ő világa, úgy amint azt a British Museum gyüj-
teményeiből magáévá tehette, átszűrve nyugati — elsősorban fran-
cia renaissance — építészi kultúráján. Munkássága talajunkon gyö-
keret nem vert. Az egykoru kritika fellengző megállapításain mai 
szemléletünk már nyugodtan síklik át s Lechner Ödönt egyszerüen 
a secessio legkíválóbb magyar mesterének ismeri el. A másik vég-
let Nyugatra sodort, s vagy arra esküdött, ami angol, német, hol-
landi vagy francia, vagy kifejezetten az építőművészet nemzet-
közi, szebben mondva: nemzetek feletti voltát emlegette s egyene-
sen az építési kultúra előfeltételét látta abban, hogy minden alko-
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tásunk Le Corbusier és a weimari Németországban virágzott des-
saui Bauhaus elvei, formái szerint épüljön. Ennek az iránynak a 
legszélesebb körökben támadtak követői s műveik az építészi fel-
adatok csaknem egész területén fellelhetők. Tárgyilagosan meg 
kell állapítanunk, hogy a magyar építészek túlnyomó többsége és 
éppen a vezető egyéniségek, ezt az irányt követik. 

Kelet és Nyugat közti vívódásunk a fejlemények szerint te-
hát a Nyugat javára dőlt el. A szemmel látható eredmény azon-
ban ily egyszerüen nem jellemezhető: városaink s a vidék képe 
ezzel nem lett sem sokkal jobb, sem sokkal nyugatibb, hanem 
megmaradt erősen vegyesnek. Azok, akik egy ország építészetét 
a folyóiratok képanyagán keresztül ítélik meg, talán haladást és 
eredményeket könyvelhetnek el; azok, akik a valóságot, az össz-
hatást nézik, kevésbbé vannak megelégedve. 

ITT vissza is kanyarodhatunk tárgyunkhoz. Mindaz, amiről 
eddig szólottunk, még csaknem is érintette a magyar nép építésze-
tét. Még a fogalommal sem igen találkozunk a multban. A nép-
költészet, a népdal már rég elfoglalták helyeiket a magyar érté-
kek rendjében, amikor a magyar nép építészetéről még szó sem 
esik. A magyar nép művészetét már erősen kerülgetjük, különö-
sen díszítő művészete az, mely Huszka nyomán figyelmünket le-
köti, felfedezzük népünk művészi érzékét, amint a házi- és kis-
iparon át jelentkezik, de építészetét sokáig nem ismertük s főleg 
nem ismerjük azt el, mint művészetet. Lechner Ödön teljes érzék-
telenséget tanusított a nép építészete iránt. Hogy Dessau-
ban tudomást sem vettek róla, azt tudjuk és természetesnek ta-
láljuk. 

Fentebb azt mondtuk, hogy legújabb építészetünk művei az 
építészi feladatok csaknem egész területén fellelhetők. Most ki-
egészítjük a mondottakat azzal a tárgyilagos megállapítással, hogy 
ebből a feladatkörből a falu, a községek építészete teljesen és érthe-
tetlenül ki van rekesztve. A modern építészet szempontjából ez 
nem látszik olyan nagy hibának, mint a falu, a községek s az ott 
lakó nép szempontjából. Az építészet nagy, mutatós, stílusformáló 
feladatai a városokban adódnak és minden stílus legszebb példáit 
monumentumok képviselik. Ezzel szemben az épületek egy igen 
nagy hányada a falun, a községekben áll, mégpedig — mint lát-
juk — anélkül, hogy a modern építészet egyáltalában törődne az-
zal, hogy hogyan áll. A magyar nép úgy építette fel házait, ahogy 
tudta, ahogy szerette és tehette. Ha az építészet nem törődött az 
ő házaival, ő sem törődött sokat az építészettel. Talán ennek kö-
szönhető, hogy szemben a dessaui szemlélet „Wohnmaschine”-
jával s Le Corbusier lábon álló, földre szállott pillangóival, népünk 
épületei megmaradtak házaknak. 

Harminc esztendeje annak, hogy magyar építészek felismer-
ték a nép építészetének értékeit. Abban az időben is méltányol-
ták, de talán nem látták oly élesen, mint ma látjuk, annak a kor-
szakalkotó jelentőségét, hogy Kós Károly, Zrumeczky Dezső és 
társaik felfedezték, ismertették és gyakorlati feladatokon keresztül 
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kitűnő művészettel tovább fejlesztették a kalotaszegi magyar nép épí-
tészetét. Ők a maguk vidékének építésformáit a maguk helyén 
kívánták felhasználni. Azoknak az időknek megbocsátható, de 
nagy tévedése volt, hogy aKalotamente hegyvidékének jellegzetes 
s nekünk oly nagyon kedves építészetét — talán az eredetiségben 
rejlő lenyügöző erő hatására — elvitték az Alföldre, a Balaton 
mellé, úgy, hogy a népies építészet fogalma veszedelmesen egybe-
esni látszott a Kós Károlyék által művelt, kalotaszegi jellegü épí-
tészettel. 

Közben eltelt egy rövid emberöltő, s ma túl a secessión, túl 
a háború utáni évek szigorú, de egészséges „tárgyilagosságán” 
(„neue Sachlichkeit”) ott állunk, ahol Kós Károly állt: kint a fa-
lun, de nem Sztánán, hanem szerte a Dunántúl, az Alföldön, a 
Tiszántúl s a megmaradt felvidéken. Érett építészi megfontolással 
hajlunk a nép építészete felé, mert látjuk, hogy a feladatoknak 
egy tekintélyes csoportja a nép által kezdett irányban dolgozva, 
jól megoldható. Nem vitatjuk a modern nyugati építészet egészsé-
ges áramlatának frissítő erejét, de látjuk, hogy a vidékre, fal-
vainkba nem ér el s ha elér, nincs véle mit kezdenünk. A vidék 
képe, a táj jellege nem nyer vele. Lássuk be, hogy az építészet 
szervezetek feletti nagy stílusegysége a városok nagy feladataira 
korlátozódik. A vidék, a község, a falvak ma még sokkal inkább 
élnek együtt a földdel, a, tájjal és az emberrel, semhogy attól ma-
gukat függetleníthessék. És ugyanígy állanak a rokon-feladatok, a 
kertes családi ház, a nyaraló, a szabadon álló kisebb épületek 
egész sora, a „műépítészet” szempontjából megannyi elhanyagol-
ható, semmibe vehető feladat, mely azonban temérdek nagy szá-
mával s a tájak jellegzetességei szerint változó formáival végered-
ményben a vidék egész képét magszabja, melynek jó vagy rossz 
megoldásától legalább hatmillió magyar élete, egészsége, öröme, 
ízlése válik jobbá vagy rosszabbá. 

A NÉP ÉPÍTÉSZETÉNEK megismerése arról győzött meg 
bennünket, hogy a feladatok fentjelzett csoportjában célszerüségi, 
ipari, közgazdasági s főleg iparművészeti okokból érvényesíteni 
kell az illető táj jó és szép építészetének eredményeit s a fejlő-
dést a meglevő eredményekből és adottságokból kell megindítani. 
Da meg is kell indítani! Durva tévedés volna a magyar nép épí-
tészetében holmi paraszt romantikát keresni s annak a kedvéért 
a javítást, a fejlesztést meggátolni. Ebben az igyekezetünkben 
egyébként a nép támogatására úgy sem számíthatunk. A nép nem 
nézi a házát : lakik benne. Ha sok helyütt eltért a régi kedves 
formáktól s főleg városok közelében gyűlöletes ízléstelenségekre 
vetemedett, sohasem azért tette, mert nem szerette a szépet, ha-
nem mert javítani, fejleszteni akarta a házát s mert ebben senki 
és soha nem segítette, építőművészet, ipar, hitel és kultúra mind 
csak magára hagyta, hát úgy javított, ahogy tudott. 

Az egyik sürgős tennivaló magának a népnek építészetét 
előresegíteni. A másik: átvenni tőle azt, ami érték s megnemesí-
teni vele családi házaink, nyaralóinak építészetét. Sokan kétke-
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déssel fogadhatják, pedig így van: a nép állandóan, kimeríthetet-
lenül, mindég csak ad nekünk, még építészetében is. Minden sze-
génysége mellett is bőségesen elég ahhoz, hogy unalmas, jellegte-
len családi ház- és nyaraló-építészetünknek színt és ízt adjon. 
Népház, kultúrház, szövetkezeti épület, posta, patika, templom és 
paplak mind bűnt követnek el, ha nem vesznek át, nem fejlesz-
tenek valamit az illető vidék népének építészetéből, de egyben 
értéktelenebbé és idegenebbé is válnak. Minden vidéknek vannak 
építészeti értékei, de legtöbbször nem is ismerjük azokat. 

Ebben a tudatban vágott neki a rendszeres kutatásnak a 
magyar építészek egy csoportja. Első eredmény: a Balaton-vidék 
népi építészetének feltárása, melyből egy kis mutatót, Tóth Kál-
mán gyüjtéséből, e sorokhoz mellékelünk. A balatoni gyüjtést kö-
veti a többi, míg csak e szerény cikk címét egyszer egy könyv 
címlapjára nem írhatjuk. 

AZZAL KEZDTEM, nem tudom biztosan, hogy van-e magyar 
építészet? Folytatom azzal : tudom, hogy a magyar nép építészete 
örvendetes valóság. Ugyanazzal a szomjúsággal fordulunk a magyar 
nép művészetének kicsiny, de tiszta forrása felé, mint fordult egy-
kor az irodalom, később a zene. Kriza János, Bartók és Kodály 
nyomdokain járunk s örvendezve látjuk, hogy még hátra van a 
magyar építészet nagy felfríssülése a népi hagyományok tiszta for-
rásából. 

1921-ben e sorok írója, mint műegyetemi hallgató, vezette vé-
gig japán mérnökök egy átutazó csoportját a háború után első íz-
ben rendezett tervkiállításon, melyet a magunk munkáiból ren-
deztünk. A szemle után az egyik japán arra kért, mutassak neki 
valamit, ami jellegzetesen magyar. Semmi sem volt. Barok, renais-
sance, német villa, minden volt ott, csak magyar nem. Dessau ak-
kor jelent meg elképesztő sívárságával falainkon. Jómagam jobb 
hiján Frank Lloyd Wright-ot utánoztam. Nem tehettem mást, ki-
vittem őket az Üllői-útra s megmutattam Lechner Ödön iparmű-
vészeti múzeumát. Kérdezték: ez magyar? Azt sóhajtottam vissza: 
igen! »Hát akkor a magyarok fővárosának ebben a szép hosszú 
utcájában miért áll csak egy ilyen épület?” — kérdeztek s ez a 
kérdés azóta kalapál a dobhártyáimon. Ez a kérdés űzött ki a 
falura is és mikor először eszméltem rá a magyar falukép utolér-
hetetlenül bájos, összhangzó egységére, amint végigjárt a szemem 
az út hosszú, hajló során, amelyen végig egyforma házak állottak, 
Hatsuo Dodo kezét szerettem volna megragadni s idehozni, ahol 
minden ház magyar kéz és magyar észjárás műve. S hogy ez az 
anyag szegényesen kicsiny? hogy egyhangu? Ezekre a kérdé-
sekre kettő a válaszunk: az anyag olyan, amilyen, másféle nincs; 
de ami van, azt sem ismerjük még. De a Balatoni Intéző Bizott-
ság az idén már kísérletet tett egy pályázatával a balatoni nép 
építészetének a nyaraló-építkezés terén való felhasználására s az 
eredmény nagyon bíztató volt. 

Minden vidéknek megvan a maga népi építészete és min-
den vidéknek kulturális kötelessége a maga építészetének fejlesz-
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tése. Minden vidék rendelkezik népi építészetében egy-egy oly 
vonással, melyet az adott környezetben fellelhető anyagok, a szo-
kás és váltakozó ízlés szabnak meg esetenként. Vétek volna eze-
ket a vonásokat bármi okból is elmosni engedni s minden új al-
kotás, amely a meglevőt fejleszti, javítja, őrzi, kétszeresen érté-
kes, Transylvánia is a legjobban teszi, ha azon a nyomon halad, 
amelyet a mi legnagyobb örömünkre a Kalotaszegi Kultúrház és 
Múzeum s a gyilkostói leányotthon tervei mutatnak, 

A FALU KÉPE romlik, satnyul, A nép házát, otthonát javí-
tani, fejleszteni akarja, vigyázzunk, hogy ez fejlesztés nehogy 
visszájára forduljon. Ne hagyjuk magára, erősítsük meg, egyeztes-
sük össze változott igényeit a nemes és jó formai és szerkezeti ha-
gyományokkal. 

Ne engedjük, hogy a vidék építészete elszakadjon a táj jel-
legétől, hogy a rosszul értelmezett „modernség” azt a kevés érté-
künket is elmossa, semmivé tegye, amellyel még rendelkezünk. 

Budapest. 
PADÁNYI GULYÁS JENŐ. 

UTCASOR A KALOTA MENTÉN 

Erdélyi Magyar Adatbank



ÜGYVÉDEK, ORVOSOK, MÉRNÖKÖK 
ADÓZÁSA TRANSYLVÁNIÁBAN 

A SZABADFOGLALKOZÁSOK után fizetendő adónemnek 
tanulmányozása — bár részletkérdés — ránk nézve megfontolandó 
eredményekkel járhat. Hiszen szabadfoglalkozású rétegünk, értel-
miségünk e javarésze, az a társadalmi csoport, mely a kisebbségi 
élet közterheiből is jócskán kiveszi a maga hányadát. Nem érdek-
telen tehát látnunk a rendelkezésünkre álló kimutatásokból, hogy 
az államháztartás terheinek viselése mily mértékben hárul válla-
ikra. Számításaink természetesen csak hozzávetőleges arányszá-
mokat, átlagösszegeket adnak, de így is tanúlságos, ha a pénz-
ügyminisztérium 1923 óta rendszeresen kiadott, bár késve megje-
lenő statisztikáiból (Statistica Impozitelor Directe) összehasonlító táb-
lázatokat állítunk össze. A hivatalos statisztika pénzügyigazgató-
ságonként az adóalanyok számát, a megadózott jövedelem és az 
ennek alapján kivetett adó számszerü összegét tartalmazza*). Ve-
gyük tehát a legutolsó, az 1929., 1930. és 1931. évre vonatkozó 
közlemények adatait s kíséreljük meg kimutatni a transylván ki-
sebbségi magyar szabadfoglalkozásuak megközelítő adózási há-
nyadát. 

Igy táblázataink a romániai pénzügypolitika érdekes metszetét 
adják s abból, hogy a szabadfoglalkozásuak adózása az ügyvédek, 
az orvosok és a mérnökök adójában**) elénk tárul, hasznos követ-
keztetéseket tudunk magunk számára levonni. 

I. 

Az ügyvédek adózása: 

HA A TRANSYLVÁN ÜGYVÉDEK fejenkénti adóátlagát az 
ókírályságbeli és az országos átlaghoz hasonlítjuk, a következő 
adatokat nyer jük: 

*) Az 1921. évi adóreform a szabadfoglalkozást űzök adóját az egyenes adók-
ról szóló törvény keretei között írja elő s a jövedelem alapján állapítja meg. A 
jelenlegi román egyenesadó-rendszer is, amelynek alapját 1921-ben Titulescu pénz-
ügyminiszter rakta le, a hat egyenes adónem egyikeként ismeri a szabadfoglalko-, 
zásuak adóját s kulcsa többrendbéli csökkenő változás után — 1921-ben 10 %, 
1923-ban 8 %, 1933-ban 6 %, ma, 1934 óta, 5 %-ban állapíttatott meg. 

**) Mivel az adóbeszedés statisztikáját nem szokták nyilvánosságra hozni, 
elemzésünk és bírálatunk csupán az adókivetésre vonatkozik. 
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1929 1930 1931 
Terület ügyvédek fejátlag ügyvédek fejátlag ügyvédek fejátlag 

száma lejben száma lejben száma lejben 

Ókirályság 5731 5433 5522 5756 4427 7135 
Transylvánia 2184 9069 2178 11511 2226 10505 
Románia 9050 6340 8896 7314 7910 7988 

Tehát amíg az ókirályságbeli fejátlag 10.7%-kal kevesebb, mint 
az országos, addig a transylvániai 24%-kaI magasabb. 

De ha különlegesen kisebbségi magyar szempontból nézzük 
az adatokat, még elszomorítóbb képet kapunk. Az összehasonlítás 
alapjául egyrészt a három székelylakta megyét, másrészt a fővárost s 
az egészen ötletszerüen kiválasztott Gorj és Buzău megyéket 
vehetjük: 

Pénzügyigazgatóság 
1929 1930 1931 

Pénzügyigazgatóság ügyvédek 
száma 

fejátlag 
lejben 

ügyvédek 
száma 

fejátlag 
lejben 

ügyvédek 
száma 

fejátlag 
lejben 

Ciuc 63 17987 65 14500 65 12391 
Odorheiu 31 9445 49 7058 49 7035 
Treiscaune 48 7954 58 10961 57 9873 
Bucureşti 3048 5702 2812 5969 1648 10181 
Gorj 55 3515 47 4441 46 4081 
Buzău 82 4066 64 5070 76 4355 

A legenyhébben megadózott székely megye, Odorheiu, három 
évi átlaga fejenként 7846 lej, Gorj megyéé pedig 3001 lej. Az 
Odorheiu megyei ügyvédek tehát kb. 160%-kal több adót fizettek. 

Az egyenlőtlen teherviselést azonban mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogyha az ókirályságbeli, illetve a transylvániai ügyvédek 
számát és a kivetett adók összegét az országos adatokhoz viszo-
nyítjuk. 

Országrész 
1929 1930 1931 

Országrész ügyv. ará-
nya orsz. 

viszonylat-
ban 

kivetett adó 
orsz. 

viszonylat-
ban 

ügyv. ará-
nya orsz. 

viszonylat-
ban 

kivetett adó 
orsz. 

viszonylat-
ban 

ügyv. ará-
nya orsz. 

viszonylat-
ban 

kivetett adó 
orsz. 

viszonylat-
ban 

Ókorályság 
Transylvánia 

63.3% 
24.1% 

54.3% 
34.5% 

62.2% 
24.4% 

49.7% 
37.5% 

55.9% 
28.1% 

50.2% 
37.0% 

Ezekhez az adatokhoz szükségtelen magyarázatot füzni. Elég, 
ha rámutatunk arra, hogy Ciuc megyében e három év alatt az 
ügyvédek átlagban fejenként 14.767 lejt fizettek, amikor Bucu-
reşti-ben csak 7274 lejt. Tehát 100%-kal többet. 
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II. 

Az orvosok adózása: 

AZ ORVOSOK (a hivatalos statisztika szerint: orvosok és 
állatorvosok) frontján nem találunk ily kirivó különbségeket. Ennek 
ellenére itt is lépten-nyomon kiütközik Transylvánia „elsőbbsége” 
az adófizetés terén, 

A fejenkénti átlag a következő: 

1929 1930 1931 
Terület orvosok 

száma 
fejátlag 
lejben 

orvosok 
száma 

fejátlag 
lejben 

orvosok 
száma 

fejátlag 
lejben 

Ókirályság 
Transylvánia 
Románia 

3144 
2053 
6243 

5360 
7165 
5850 

3291 
2078 
6520 

7879 
9221 
7889 

3066 
2052 
6209 

8284 
9051 
8091 

Ha a székelyeklakta megyéket tesszük az összehasonlitás 
alapjául, Bucureşti kivételével 50—200%-os különbségeket találunk: 

1929 1930 1931 
Pénzügyigazgatóság orvosok fejátlag orvosok fejátlag orvosok fej átlag 

száma lejben száma lejben száma lejben 

Ciuc 33 7756 39 10957 44 10327 
Odorheiu 23 3741 27 5949 27 5949 
Treiscaune 45 4739 41 7681 47 6768 
Bucureşti 1285 6812 1128 14040 1068 14759 
Gorj 21 2454 22 2781 21 2322 
Buzău 56 5051 51 5132 47 4259 

Az orvosok számának és a kivetett adó összegének aránya 
az országos adatokhoz viszonyítva bizonyos emelkedést mutat az 
Ókirályság javára. Azonban nehogy azt higyjük, hogy ez általános 
jelenség, mert ennek magyarázatát a Bucureşti-i jobb kereseti 
lehetőségek adják. Épen ezért az alábbi összeállításban Transyl-
vánia és az Ókirályság adatain kívül az Ókirályságnak Bucureşti 
nélküli adatait is ad juk : 

Országrész 
1929 1930 1931 

Országrész orvos aránya 
orsz. 

viszonylat-
ban 

kivetett adó 
orsz. 

viszonylat-
ban 

orvos aránya 
orsz. 

viszonylat-
ban. 

kivetett adó 
orsz. 

viszonylat-
ban 

orvos aránya 
orsz. 

viszonylat-
ban 

kivetett adó 
orsz. 

viszonylat-
ban 

Ókirályság 
Transylvánia 
Ókirályság 

Bucureşti nélkül 

50.3% 
32.8% 

28.1% 

46.1% 
40.2% 

22.1% 

50.4% 
31.8% 

33.1% 

50.3% 
39.1% 

19.5% 

49.3% 
33.0% 

32.1% 

50.5% 
36.9% 

19.1% 
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III. 

A mérnökök adózása: 

A MÉRNÖKÖK (a hivatalos kiadványban: technikai foglal-
kozások: mérnökök, építészek, stb.) statisztikai adatainak a való-
ságnak megfelelő elbírálásánál tekintetbe kell vennünk a fővárosi 
különleges körülményeket is. Már a hivatalos kiadványban használt 
elnevezésből is kitűnik, hogy e kategóriában az építészek, tehát 
az építés van nagy túlsúlyban. Már pedig köztudomásu dolog, hogy 
1930 óta a fővárosban óriási építkezések kezdődtek s öt év alatt 
nem több mint 27 milliárd lej értéket építettek be. Ekkora elto-
lódás természetesen megváltoztatja a számok valódi értékét s a 
statisztika valószerüségét is. Épen ezért az alábbi összeállítások-
nál nem szabad figyelmen kívül hagynunk ezt a különleges körül-
ményt. 

Országrész 
1929 1930 1931 

Országrész mérnökök 
száma 

fejátlag 
lejben 

mérnökök 
száma 

fejátlag 
lejben 

mérnökök 
száma 

fejátlag 
lejben 

Ókirályság 880 4838 594 15762 506 14248 
Transylvánia 297 9672 298 13215 278 11900 
Románia 1312 5916 1027 13864 934 12252 

1930-ig Transylvánia a már eddig ismertetett összeállításoknál 
megszokott arányban „vezet”. Ettől az időponttól kezdve egyszerre 
lesülyed az országos átlag alá. 

A valóságos helyzetet az alábbi kimutatásunk adja, ahol a 
székelyeklakta megyék adatait az Ókirályság vidéki megyéivel 
hasonlíthatjuk össze: 

1929 1930 1931 
Pénzügyigazgatóság mérnökök fejátlag mérnökök fejátlag mérnökök fejátlag 

száma lejben száma lejben száma lejben 

Ciuc 16 11313 10 15935 4 12064 
Odorheiu 4 3450 6 6750 6 7252 
Treiscaune 10 3060 11 8965 8 5608 
Bucureşti 602 4884 307 24639 291 25766 
Gorj 9 1333 9 2026 4 2288 
Buzău 2 1740 2 1920 3 1920 

Amint látjuk tehát, itt van a legnagyobb aránytalanság. Amíg 
Gorj és Buzău megyékben a mérnökök a három éven keresztül 
átlagban 1882 és 1860 lejjel voltak fejenként megadózva, addig 
Odorheiu és Treiscaune megyékben 5817 és 5877 lejjel. Tehát 
200 %-os „fölény”. 
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Ugyanerre az eredményre jutunk, ha Transylvánia s az Ókirály-
ság, és külön az Ókirályságnak a főváros nélküli adatait hasonlítjuk 
össze országos viszonylatban: 

Országrész 
1929 1930 1931 

Országrész mérnökök 
aránya orsz. 
viszonylat-

ban 

kivetett adó 
orsz. 

viszonylat-
ban 

mérnökök 
aránya orsz. 
viszonylat-

ban 

kivetett adó 
orsz. 

viszonylat-
ban 

mérnökök 
aránya orsz. 
viszonylat-

ban 

kivetett adó 
orsz. 

viszonylat-
ban. 

Ókirályság 
Transylvánia 
Ókirályság 

Bucureşti nélkül 

67.0% 
22.6% 

21.1% 

54.8% 
37.0% 

16.9% 

58.1% 
29.0% 

27.9% 

65.9% 
27.7% 

13.6% 

54.1% 
29.7% 

23.0% 

62.9% 
28.9% 

13.9% 

EZEK A SZÁMADATOK természetesen Románia adórend-
szerének egyetlen kis kérdésére derítenek világosságot, de már 
ezekből is megállapíthatjuk, hogy Transylvánia aránytalan mértékben 
s a példának felvett, három székelyeklakta megye különöskép erején 
felül járul hozzá az államháztartás terheinek viseléséhez. Pedig az 
adózás eszményi szabálya előírja, hogy a terhek — átlagosan — 
egyenlő mértékben oszoljanak meg. Az elméleti elgondolás azon-
ban csak törvényekben jut kifejezésre. 

Dr. FEKETE JÁNOS. 
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M E T A M O R P H O S I S 
T R A N S Y L V A N I A E 

ESZTENDŐKÖN keresztül hangos hírt vert a magyar fiatalság 
Transylvániában a falu-kérdésnek. Kívülállók könnyen föltehették, 
hogy diákságunk az európai hírű szociológus, Gusti előadásain és 
könyveiből vértezi magát szakszerü tudással és készültséggel. 
Látszatra mind a probléma fölvetésében, mind elméleti és gyakor-
lati kidolgozásában magyar nyelvterületen az élen jártunk. Közben 
a gondolat csindarattás népszerűsítésén túl mégsem született meg 
a mű, amely akár a Hargita aljában, akár a Kalota mentén meg-
húzódó falvaink életét elénk tárta volna.1 Kívülről, Magyar-
országról kellett könyveknek érkezniök, hogy kitörülhetetlen nyo-
mokat hagyó, megrázó élményünkké tegyék a falukutatást, a falvak 
és puszták népének süllyedő életébe bevilágító társadalomrajzot. 

Hatalmas visszhangot vertek ezek a könyvek, különöskép a 
tardi helyzetről szóló, a Szabó Zoltáné.2 Hatása hónapok multával is 
egyre szélesebben gyürüző hullámokat vet. Pompásan ötvöződött 
benne a tudományos szempontok komolysága és a széles rétegeket 
megragadó irodalmiság. Megalkuvás nélkül őszinte, komor és lehan-
goló olvasmány a tardi helyzetrajz. Lankává szelidült bükki hegyek 
alján békésen bújik meg a falu, de az a mozdulatlan béke gyötrel-
mesen nehéz sorsokat, izgatott menekülni akarást takar. A Coburg-
hitbizomány szorongató közelségében, a falubeliek kezén maradt 
föld nem tudja eltartani őket, a keskeny határ már serdülő koruk-
ban napszámba küldi a tardiakat, summásmunkásnak távoli nagy-
birtokokra. Érthető, hogy a rög nem köti őket, szívesen odahagynák 
a pirkadástól napszállatig tartó mezei munkát. Egykedvüen von-
szolják nehezülő életterhüket. 

Dehát van keményebb, embertelenebb sors is az övéknél: 
a pusztákon élő cselédek sorsa és a faluvégre szorult, cselédségből 
is kikopott zselléreké. Közéjük vezet el Illyés Gyula.3 Ő maga is 
a puszta szülötte; Dunántúl a rácegresi puszta volt furcsa népei-
vel, szokásaival, legendáival az ő tanitómestere. Seregestül fölrajzó 
emlékeiből bontakozik ki a puszta szebb, derűsebb multja s mai 
egyre szűkebb kenyerü, egyre sívárabb élete. Csudálatos írásmű-

1 A Fiatalok 1931. évi kiszállásának ugyan volt maradandó értékü eredménye: 
Mikó Imre könyve, de ebben — célkitüzésének megfelelően — csak a nemzetiségi 
kérdés földolgozását kaptuk (Az falu és a nemzetiségi kérdés. Fiatalok 
Falufüzetei, IV.) 

2 Szabó Zoltán: A tardi helyzet. A Szolgálat és Irás Munkatársaság kiadása 
Bp. 1936. 

3 Illyés Gyula: Puszták népe. Nyugat kiadása, Bp. 1936. 

Erdélyi Magyar Adatbank



242 Kéki Béla 

vészettel eleveníti meg a pusztaiakat egymásközt, parancsolóiknak 
kiszolgáltatva, fakuló, veszni indult hagyományaik között. Nincs 
hozzátennivalója, ha elkeseredést szító történeteket mond is el. 
Nem bujtogat, nem is jajong, csak elénk állítja a könyörtelen, 
irgalmatlan igazságot. 

Mintegy az írói munkák hitelesítésére érkezett Kemse, e 140 
lelket számláló baranyai község szociográfiai leírása.4 Ez a könyv 
a legsötétebb, legvigasztalanabb; riasztó falukép tükröződik benne. 
Sokáig küzdöttek a fullasztóan szűk élettérbe került kemseiek az 
életért, terjeszkedésért, míg energiáik meg nem törtek. Ma már 
káprázatos ütemben folyik a falu társadalmi széthullása, lakósainak 
közösségalkotó s fenntartó ereje nincs s az egyke már nem is gaz-
dasági kényszerüség, hanem fertőző, minden életakarást legyűrve 
terjedő ragály. Ha él még s parázslik magyar politikai lelkiismeret, 
e haláltánc láttára magasan föl kell lobognia. 

FELVETŐDIK most már a kérdés : ha nem is terjedelmes 
monográfiákból, mégis mit tudunk ehhez képest a transylvániai 
magyarlakta, székelylakta falvakról? Egészségesebb-e a birtok-
megoszlásuk? (Hitbizományok nem szorongatják, mégis keskeny a 
határ, átküldi őket a Kárpátokon, az Ókirályságba kenyér után!) 
Közösségalkotó erejük megőrizte-e frisseségét? Történtek-e válto-
zások társadalmi szerkezetében, erkölcsi magatartásában? Közös 
érvényü szokásokról, hagyományélésről beszélhetünk-e még? Nép-
mozgalmi adataik, milyen faji életakaratról tanuskodnak? Mind-
ezek a kérdések türelmetlenül sürgetik a feleletet. Tavaly ugyan 
városunk magyar főiskolásai több csoportban készültek falukutató 
munkára, azonban a munkaengedélyt csak hosszas huza-vona után, 
Gusti professzor közbenjárására sikerült megkapniok. A Refor-
mátus Teológia munkacsapata ki is szállt a Kalota vidékén fekvő 
Babon községben; huszonhárman dolgoztak itt a falukutatást 
vezető Dr. Szabó T. Attilával az élen és Kós Károly gondoskodása 
alatt. Egyik csoportjuk megépített, illetőleg kijavított több mint 
egy kilóméternyi utat, másik részük pedig tudományos kutató-
munkát végzett. Nagyértékü településtörténeti, népmozgalmi, egész-
ségügyi, birtokmegoszlási, néprajzi és nyelvjárási gyüjtésüknek a 
közlését — az illetékesekhez való fölterjesztése után — kiván-
csian várjuk. 

Ám nyugtalanító kérdéseinkre biztos válaszokat hozott egy 
könyv, amely időszerűbben meg sem jelenhetett volna: a Balázs 
Ferenc könyve.5 Nem készült módszeres társadalomrajznak, mint 
Kemse kutatóinak a munkája, vagy Tard szociográfiai leírása, 
hanem jellegzetesen szövődik össze benne egy faluszervező pap 
roppant erőfeszítéseinek vallomásszerű krónikája a háttérben ki-

4 Elsüllyedt falu a Dunántúlon. Kemse község élete. Irták: Elek Péter, 
Gunda Béla, Hilscher Zoltán, Horváth Sándor, Karsay Gyula, Kerényi György, 
Koczogh Ákos, Kovács Imre, Pócsy Ferenc, Torbágyi László, a Pro Christo Diákok 
Háza falukutató munkaközésségének tagjai. Bp. 1936. 

5 Balázs Ferenc: A rög alatt. Aranyosszéki Vidékfejlesztö kiadása. Turda 1936. 
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rajzolódó falu mozgalmas életével. Nem tagadjuk, hogy a zaklatott 
tenniakarástól, önemésztő lelkesedéstől fűtött oldalakat sok helyütt 
nem olvashattuk meghatódás nélkül, mégis elsősorban a transyl-
vániai falu ismerős arcát kerestük a könyvben. S kiderült, hogy a 
birtoktörténet, vallási néprajz, közösségi élet és hagyományok 
tekintetében ritka érdekességü anyagot nyujt. Megerősíti ugyan 
tapasztalatunkat, hogy a magyar népi kultúra nemcsak a Nagy-
Alföldön, vagy a Dunántúlon, hanem Transylvániában is bomló-
félben van, ellenben annál több vigasztalást nyujt a közösségi élet 
elevensége, zajlása. Látunk kalákában végzett munkát, színielő-
adást, vallásos estélyt; az öregek sokat regélnek a régmult időkről 
a hadifogságról, s olykor-olykor a tündérmesék is fölidéződnek. 
Eleven közösségalkotó erőkről tanuskodik a Hurkalyuki Társaság, 
amely egy veteményeskertet kezelt 1798 óta a legutóbbi időkig, 
magaalkotta, sajátos törvényekkel. A tizenkét holdas kertet 60—80 
négyszögöles nyilakra osztották s ezekből a nyilakból a mészkői 
unitárius egyházközség minden családja egyenlően részesül. 1896 
előtt minden családfő 4, azóta 3 nyilat bir élete végéig. Házas-
ságra nem lépett egyéneknek nincs igényjogosultságuk, de a be-
költözött, vagy áttért családok megkapják a három nyilat. Elhalá-
lozás esetén persze minden birtokrész visszaszáll a közre. Ime, az 
egyén és közösség érdekei szervesen egybekapcsoló birtokgondozás! 
De ezenkívül, ha olyan munkalázban égő vezetőjük akad, mint 
Balázs Ferenc, akkor újjáépítik közös költségen a templomot s 
megnagyobbítják az iskolát, mert a gyarapodó gyereksereg nem 
fér a régi falak között, megindul a falu életét előmozdító, több-
irányu gazdasági szervezkedés, s megfogan a népfőiskola gondo-
lata is. Hitet s bizalmat önt belénk az a tudat, hogy Transylvá-
niában szerteszét — ha nem is tartja őket számon a köztudat — 
több hasonlóan problémalátó és cselekvőképes „egyedülálló” 
magyar szervezi a falut. 

DE EZZEL SZEMBEN kikerülhetetlen népünk egyik kirivó, 
változott idők szülte lelki veszedelmének a szóvátétele. Mind 
sűrűbben ütközünk bele ebbe a fájó problémába, különösen a 
székelylakta megyékben. Akadnak itt a magunk fajtájából olyanok, 
akik rávehetők arra, hogy máról holnapra nemzetiséget, vallást, 
nevet cseréljenek s a halálig kötelező hűség parancsát megszegjék. 
Döbbenetes tény ez, akár meghasonlottság, gazdasági előnyszerzés, 
vagy megfélemlítés szerepeljen is az okai között. Távolról sem szán-
dékszunk félreverni a harangokat, de fölös riadalom nélkül taná-
csos fontolóra venni e többrétü kérdést. Attól kezdve, hogy a 
transylvániai magyarság kezéből kicsúszott a politikai hatalom, 
rögtön számolnunk kellett nemzetiségi határaink szinte törvény-
szerüen bekövetkező szűkülésével. Az uralkodó fajta nemzeti-
ségi határai mindig bizonytalanok; hasonló meglepetés a szászokat 
nem érhette. De észszerüen azt várhattuk volna, hogy a magyar-
ságunk hátrányára változó statisztikai adatok legkésőbb egy évtized 
multán megszilárduljanak. Ehelyett megindult a szóbanforgó, poli-
tikai erőktől is elősegített lélekhalászat. Kimenetelét ugyan meg 
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nem ítélhetjük, mert a kormány új névtörvénye s a jobboldali 
pártok programmja szerint Romániában is, mint Európaszerte, a 
XIX. század nemzetiségi politikáját jellemző beolvasztási elvet a 
Harmadik Birodalom beolvadást kizáró, disszimilációs irányzata 
kezdi fölváltani. Igaz, ebben sem bizhatunk, ha tekintetbe vesszük, 
hogy itt a székelyek „visszarománosítása” a hangos jelszó. Azon-
ban közelebbről vizsgálva e kérdést, tisztázásra szorul, hogy való-
ban beolvadásról kell-e itt beszélnünk, vagy másegyébről. Ugyanis 
a nemzetiségi beolvadásnak két kiküszöbölhetetlen föltétele van : 
az érzelmi közösség és a nyelvtudás. E kényszerü beolvadás leg-
több esetében érzelmi összeforrottságról és nyelvtudásról aligha 
beszélhetünk, ha pedig egyik próbát sem állja ki, nem több ez 
társadalmi mimikrinél. De ez sem mentségül, sem vigasztalásul nem 
szolgálhat, nem fedheti el a tények erkölcsi hátterét. Már pedig a 
nemzettagadás gyakoribb előfordulása nyilt törésre mutat a nemzet 
erkölcsi erőiben s ez a törés veszedelmes szakadékká tágulhat. 
Mondanunk sem kellene, annyira kétségtelen, hogy ebben a kér-
désben vezető rétegünk nem háríthat el magától minden felelősséget. 

NÉPÜNK LELKI és szellemi világának másik nagyhorderejü 
kérdése ősi műveltségével kapcsolatos. A nyugati parasztkultúrák 
sorsa elérte a magyart is Már a multszázadi gyüjtők, Kriza és 
Erdélyi János, az ősi szellemiség halódásáról, veszendő állapotáról 
panaszkodtak. Bartókot és Kodályt is a menteni akarás szenve-
délye serkentette. Ma pedig Tard és Kemse kutatói arról tudósí-
tanak, hogy a régi hagyományok kiveszőfélben vannak, szétron-
csolódott a népi kultúra sok-sok eleme. Azonban nyelvföldrajzi 
jelenségek azt bizonyítják, hogy a végeken, a népközösség szélső 
pontjain, hosszabbéletűek a népszokások s a népköltészet gazdag-
sága. Amint Ortutay í r ja : „félreeső, nehezebben megközelíthető 
szigetek, hegyi tájak őrködhettek legzavartalanabbul az élő hagyo-
mány fölött... S Transylvánia, a székelység hű őrök voltak”6 Bérces 
tájain, ősi életformái közt a székelység valóban a legérintetlenebbül 
őrzött meg temérdek néprajzi értéket a festékes szőnyegektől 
a népballadákig. De a világháboru végzetesen bomlasztó hatása 
Transylvániát sem kimélte meg. Ha vannak is eldugott, zártabb 
vidékek, ahol él még a régi hiedelem és mesevilág, ahol a faragás, 
építkezés régi gyakorlata nem pusztult ki, ezek ellenére nagyjában 
Balázs Ferenc székelyeinek a magatartása jellemző: „Bekövetke-
zett az idő, amikor a magyart a gyári egyformaság, a lélek nél-
küli város lélek nélküli utánzása, a ,,parasztinak” kínos szégyen-
lése annyira kiforgatta természetéből, hogy amikor elébe mutatnak 
egy hamisítatlan, ősi és népi magyarságu épülettervet, borzadva 
felkiált: nekünk fatornyos templom nem kell”.7 Fájdalmas a kul-
túra bomlása akár az Ormánságból, akár a Tiszahátról, vagy az 
Olt mentéről érkezik is a híre. De nem egyforma veszélyeket rejt 
magában, Magyarországon a sülyedő népi szellemiség helyébe a 

6 Buday—Ortutay: Székely népballadák. 20. l. 
7 Balázs Ferenc: A rög alatt. 158. l. 
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magyar magasműveltség leszivárgó elemei kerülnek, ránk Transyl-
vániában idegen népiség hatásai záporoznak. Az állami iskoláztatás, 
a katonaság emlékei eresztékeiben lazítják meg az ősi műveltséget 
s nem múlhatnak el nyomtalanul azok az esztendők, amelyeket 
székely legények a román főváros palotáinak épületállványain vagy 
a Duna-delta kikötőiben hányódva töltenek. Amint a régi szellem 
összetartó ereje megroppant, felülről — a diffuzió törvénye alap-
ján — a legkönnyebb fajsúlyú műveltségi elemeket veszi át a nép. 
Ezért kíván fokozott éberséget, ha idegen hatalom avatkozhatik 
be a népi műveltségváltásba. Mérhetetlen erőköt kellene sorom-
póba állí tanunk: vissza kell oltani a népi művészet értékeit és 
hamisítatlan nemzeti műveltséget kell közvetíteni. Ebből a szem-
pontból tartjuk nagyfontosságunak a szőttes ipar föllendülését, az 
áldott emlékezető Pál Gáborné fáradozását a székely festékesért, 
sőt a városunkban létrehozott háziipari szövetkezetet, a Pitvart is. 
A Pitvar ugyan nem szövi saját gyáraiban a vásznat, nem foglal-
koztatja kiterjedt vidékek asszonynépét, de tőkeszegény kisebbségi 
társadalmunknak ez az udvarra nyiló szövetkezeti boltját hozzá-
értés és dolgosság még naggyá fejleszthetik. A Magyar Nép kiad-
ványai mellett Kacsó Sándor megindította a Hasznos Könyvtár 
füzeteit. Aki a feladat nagyságát érzékeli, sokalhatja-e az erő-
feszítéseket? Külön munkaterület a népművelésre hivatottaknak 
segédeszközt nyujtani, ezt az égető szükségünket ismerte föl a 
György Lajos és Márton Áron szerkesztette Iskola. Kétségkívül 
szerencsés volna, ha e beláthatatlan fontosságu népművelési munka 
egységes irányitás alá kerülhetne. Dereng előttünk az EMKE 
hivatása. Sajnos, ez a közművelődési egyesület kisvárosaink meg-
számlálhatatlan egyesületi kerete mellé újabb, üres keretek szer-
vezésével foglalatoskodik... 

NÉPI PROBLÉMÁK kerültek a nyáron az érdeklődés homlok-
terébe. Intő jeleket küldenek ezek a problémák. Erősíteni kell a 
hűség és hagyományvédés szellemét. A régi határőrök szívósságát 
s elszántságát kell felidéznünk, a makacs gyepüvédő szellemet. 
Amugyis keseredett lélekkel látjuk, ahányszor Transylvánia hatá-
rain túlpillantunk, hogy a nyugati művelődés száguldó ütemü 
fejlődését követnünk mostoha sorsunkban egyre elérhetetlenebb 
vágy. Ezért bár a mult gazdagságát ne hagyjuk veszni, mert 
hagyományainkban magyar és európai szellemet őrzünk. 

KÉKI BÉLA 
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