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M Á T Y Á S K I R Á L Y É L E T É R Ő L 
V A L Ó E L M É L K E D É S E K 

NOHA A MI MAGYAR NÉPÜNK mindenkoron inkább 
vitézségnek cselekedeteiben gyönyörködött, hogysem a maga dicső-
ségének leírásában fáradozott volna: mindazonáltal sok vitéz 
királynak tündöklő neve köztünk is indított jó írókat, akik 
elégségesek voltak a magyar jó nevet örök feledékenységből dicső-
ségre és világra kihozni. Ha azért most ékesen író historicusink 
nincsenek, nem tulajdoníthatjuk nemzetünk íráshoz való restségé-
nek annyira, mint annak, hogy megholtak Mátyás királyok, s újak 
nincsenek, kik indítanának új elméket, és nevezetes okokat adná-
nak az ékesen való írásra. Holott annak a dicsőséges királynak 
halála után ha lettek volna mások is olyanok, mi sem síratnánk 
annyi veszedelmünket. De nem mindenik seculumban születik Fenix, 
és sok száz esztendeig kell fáradozni a természetnek, meddig for-
málhat oly embert, aki világ s országok megbotránkozásának gyó-
gyítója legyen s maga nemzetének megvilágosítója. Ilyen vala a 
jó Mátyás király, aki mellé avagy igen kevés, avagy senki 
keresztyén királyok közül, kik utána voltak, ne álljon hasonlatos-
ságért, mert bizony megocsusodik érdeme Mátyás mellett, s el-
vész tündöklősége, mint a csillagok nap támadásán... 

Én az ő királyi erkölcseiben gyönyörködvén, ezen a két héten 
magam mulatságáért jegyzésben venni akarom az elmélkedésre 
való dolgait... Az én pennám meg fog akadozni Mátyás király 
nemzetsége számlálásában s eleget versengettek már a historicu-
sok abban. Bonfinius rómaiaktul s régi tündöklő Corvinusoktól 
hozza ki a genealogiát, el is hittem, hogy úgy vagyon; a magyar 
irók penig nem egyeznek vele ebben, hanem hogy Zsigmond 
királytul és egy bujér (bojár) asszonytól való volna, nem törvé-
nyes házasságbul, hanem szerelem gerjedéséből. Ha így volna is, 
nem volna mind ebben mit szégyenleni.. . Amaz erős vitézségi 
Hercules, aki ez világot betöltötte szép neve zengésével, ki fia 
volt? Jupiteré, Alcmenábul. Sok száz másnak, vitéz nevű főem-
bereknek eredetét nem tudjuk, fabulákkal támogatván tudatlan-

Mátyás király emlékének kivánunk hódolni születésének ötszázadik évfor-
dulóján, mikor kiadjuk Zrinyi Miklósnak, az 1650-es évek közepén Mátyás király-
ról írt jel lemrajzát Szövegét Zrinyi Miklósnak a Magyar Szemle Társaság kiadá-
sában megjelent Összes Prózai Munkái-ból vettük, melyet Markó Árpád rendezett 
sajtó alá. Terjedelme több mint két í v ; jelen közlés a szükségessé vált kihagyások 
ellenére is hűen őrzi Zrinyi eredeti gondolatmenetét. 
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2 Zrinyi Miklós 

ságunkat. Igy ha Hunyadi János is régi seculumokban lett volna, 
ennek is Jupitert atyjául adták volna, vélvén a régiek, hogy csak-
nem lehetetlen embertől fajozni annak, kinek jó cselekedetei na-
gyobbak más embereknek rendinél. Hunyadi Jánosnak fia Hunyadi 
Mátyás volt, s nem elég-e az? Mutasson ilyen apát s ilyen fiat 
nekem egy historicus, aki ezer esztendőre fonja is némely király-
nak genealógiáját... Azért Hunyadi János Mátyásnak tartott vilá-
gosságot; annál a szép carbunculusnál látták meg Mátyást a ma-
gyarok, kit talán meg nem találtak volna olyan könnyen, ha az a 
világosság nem lett volna. Az atyja érdemeért lén király, akit 
még királyságra valónak nem ismértek volna... 

MIHÁNT AZ ORSZÁGNAK BOTJÁT kezében vette Mátyás, 
és nem is szoríthatta volt jól összve a markát, mindjárt oly három 
ellensége és hada támada, az ki mindenik elnyelni gondolta or-
szágostul. Két világbíró császár, német és török, harmadik a Giskra, 
cseh, maga országában, kit nehéz volt kiveszteni, mint a nyüvet 
a rothadt sebből. Nosza most, vitéz király, lássuk, vagy-e olyan 
mint Hercules, Jupiter fia, aki bölcsőben még két sárkánt ölt 
meg egyszersmind, mindenik kezével egyet. De a te állapotod an-
nál is nehezebb volt, mert mindenik kezedre egy ellenség jutott: 
az harmadikat mire számlálod? az áruló szolgáidat. Tedd hozzá 
országodnak szegénységét, tárházadnak ürességét és a közönséges 
tébolyodást az országban ilyen nagy ellenségnek félelmétől: mit 
fogsz csinálni, hová fogsz kapni? Nagy Simon nagy harccal győ-
zettetik meg, szabadon fut a te vitéz sereged a német előtt, Vas 
vármegye füstöt vetett, füstölög: távolrul is megláthatod. 

De mit érne az arany, ha a tűzben füstté lenne, mire való 
volna a kormányos, ha csak jó időben tudna hajókázni? Ezeket a 
confusiókat, a háboruságokat a Fatum mind Mátyás szerencséjére 
hozta és fundálta, nehogy könnyűszerrel jusson dicsőséghez s hal-
hatatlansághoz. Azért összveszedi a király minden elméjét, min-
den erejét, amnestiát s tiszteket ígér az árulóinak s magához hó-
dítja. Ráküldi ugyan ismét Nagy Simont és gróf Szentgyörgyi 
Zsigmondot, aki az előbbeni harcban ellensége volt, a római csá-
szárra, kit meg is ver t . . . s kirázza a császárnak a kevély német 
gondolatokat a fejéből; félni kezd, aki azelőtt ijesztett, fél a maga 
prédájátul, kit házában tartott, úgymint az koronát; örömest el-
lenne nála nélkül, ha tiszteséggel lehetne, gondolja, hogy amiatt 
lesz neki romlása, ha sokáig lesz nála. De a király magnanimi-
tása (nagylelküsége) megmenti ettűl a félelemtűl; a császárnak 
kalácsot vet a torkába, mint Aeneas a Cerberusnak, hetvenezer 
aranyat vet néki, kivel fösvény szemét befedte. 

Másfelől Rozgonyi Sebestyén a cseheket sok likjából kiűzi, 
de király nélkül Giskrát nem veheti ki; rámegyen a király min-
den birodalmábul, hadábul s erejéből, de aki nagyobb, az ő sze-
lédíthetetlen elméjét megszelédíti, s tolvajoknak kapitányából ma-
gának hüvet csinál és állhatatos vitéz embert Más király addig 
várta volna, hogy kezébe kaphassa, hogy harcolhatott volna szél-
lel városokrul városokra triumphusban; de a mi királyunk ilyen 
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hiuságos gondolatokat nem gondolt: az, ki az közönséges jónak 
szolgálatjára volt, inkább kévánta, hogysem a maga magános dí-
cséretét . . . 

Harmadik felől megüté az országot a török. Hali bég, az 
ki akkor híres hadviselő basa vala, két úttal megpróbálta a ki-
rály szerencséjét, egyszer Száva s Duna között, másszor Erdély-
ben. De drágán megvette volna oda nem mentét, mert mind hada 
s mind maga gyalázatosan jára, az prédát, maga vitézeinek felét, 
és az egész tisztességét oda hagyá, s ez lőn is méltó oka írnia a 
maga császárának, hogy a magyar királynak csak az esztendői 
ifjak, de vitézsége, de bölcsessége, de szerencséje érettek és vas-
tagok, és hogy se ne szégyenelje kijövetelét, se el ne mulassa 
a maga személye szerint, ha akarja, hogy a muszulmán biroda-
lom ez a gyermek miatt hátra ne maradjon. Az király cselekedet-
tel megbizonyítá Hali bég levelét, mert rámene Jajcára, akinek 
erőssége minden másnak lehetetlenséget csinált volna a megvé-
telben, csak Mátyásnak nem; azért magyar módra hozzányulván, 
könnyen megvevé török császárnak örök gyalázatjára és bosszú-

, ságára. Kinek megtorlására és visszavételére eljöve ugyan Ma-
homet császár nagy készülettel, megszállá Jajcát, erősen ostromlá. 
De nem aluvá el a király annak oltalmát, mint azelőtt a császár, 
rá indítá hadát, Szapolyai Imrét (kit akkor Imre deáknak hívnak 
vala), ereszté előttök. Verd meg, ha mered, császár, ezt a diákot, 
nézd szemben a király hadát, ha olyan rettenetes vagy, az mint 
kívánsz láttatni. De nem kívánja Mahomet aztat, azt tudá, valahol 
magyar sereget halla, hogy mindenütt ott van a király, kit szem-
ben nézni nem jónak tartott. Elkéle Jajca alól mint a füst, ott 
hagyá sátorait, álgyúit, ott sok gazdagságát. Kicsoda ijesztette e l ? 
Az Isten, aki Mátyás király nevének oly rettenetességet engede, 
hogy meg nem meri vala várni senki mezőben, úgy annyira, hogy 
még a kis leánzók is közénekkel éneklik vala akkor Mahomet 
császárrul: 

Mikor magyar király zászlóját látá, 
Jó lovának száját futni bocsátá. 

Erdély és Moldova felütik magokat, a király szerencsé-
jének ellen mernek rugni. Erdély adónak nagyságát veszi okul, 
de rosszul. Szükséges királynak az adó, főképpen az olyan király-
nak mint Mátyás v o l t . . . Nincs a népnek nyugalma hadsereg nél-
kül, nincs hadsereg zsold nélkül és zsold adók nélkül. Ez a ki-
rály sem bolond épületekre, sem eszelyős költséges vendégségekre, 
sem bolondok gazdagítására nem költötte az ország jövedelmét, 
hanem hazája megmaradására, dícsősítésére és öregbülésére. Ki-
csoda nem kévánná maga értékével segíteni az ilyen k i r á l t ? . . . 

Ezekben ismég a király serénységét observálhatjuk; nem 
hagyott a pártolásnak üdőt, hogy nagyobbra terjedjen: mindjárt rá 
ment az eredetében. Második observatio, hogy ennek a királynak 
nemcsak egy mestersége volt a dolognak véghezvitelében. Moldva 
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fegyver nélkül nem szelédülhelett meg, fegyverrel büntette. Erdély 
megesmeré vétkét: megkegyelmeze néki, egynehányat számkive-
tésben hajta, de ezek közül is egynehány a király könnyűségében 
bízván, a terminusnapra ki nem mene. Az király hóhér kezében 
adatá őket, ahol tanult a többi, hogy nem kell király kegyel-
mességével és törvényével jádzani. Isten előtt sem lehetett na-
gyobb bűn, mint vakmerő bizakodás az Isten irgalmában. Harma-
dik observatio a király serénsége az moldvaiak ellen való harc-
ban s más király elfutott volna a helyből, ő megvárta vitéz módra, 
meg is verte, a király is sebbe esék, de avval jár az: virtus vul-
nere viret (a vitézség sebekkel ékeskedik). 

Cseh királyra s országra támad a had ennekutánna; ösztö-
nözték erre a királyt a római pápa s római császár: religio volt 
praetextus alatt (hitvédelem volt a háború jogcime). Nem tudom 
miképpen kell dicsérnünk azt az expediciót: igazságrul nem, an-
nál inkább nem szükségéről. Az mostani világ, (hogy ne nevez-
zek egy fejedelmet is), mikor színt akar adni a maga hadakozá-
sának, religiót obtendál (a hit védelmét adja ürügyül); de hun 
vagyon az az egész keresztyének regulájában vagy Krisztus urunk 
tanításában, hogy fegyverrel kell eretneket, törököt az mi hi-
tünkre hoznunk? Sehol bizonyára én azt fel nem találom, de 
találom azt, hogy békességesen, tűréssel, szenyvedéssel szenyved-
jünk mindent. Az mi hitünk más vért nem akar ontani, hanem 
az maga fiaéit az Isten dicsőségére. 

De én igen messze menék a propositumrul (tárgyamtól). 
Nézze meg minden ember, már ha igazán volt-e religio ennek a 
hadnak célja, holott a vége országoknak nyeresége és accessiója 
(szerzése). Azonban meddig hussitákra a király hadakozék, az 
török eljárá dolgában, sok ezer lelket elvive fogságban. Sabácot 
megépíté, tudniaillik: Delirant Reges, plectunur Achivi (a kirá-
lyok esztelenségéért a nép bűnhödik). 

ENNEKUTÁNA AZ ESZTERGOMI ÉRSEK sok főurakkal, 
sok vármegyékkel az királytól elpártolkodék; királyt választának 
magoknak bolondában. Magahittül cselekedének, nem gondolván 
meg, hogy az a fej, aki koronát hordozott, nem könnyen foszta-
tik meg pártolkodással; de ők is a jó szerencsében és a király 
familiaritásában (jóindulatában) elbízták magokat. Az érsek, aki-
nek a többinél okosabbnak kell vala lenni, megtébolyodék. Homo 
sanctus in sapientia manet sicut sol, nam stultus sicut luna mu-
tatur. (A szent ember a bölcsességben állandó, mint a nap, mert 
csak a bolond változékony, mint a hold.) Ütet a király mint az 
atyját böcsülte, mint szent szerzetüt obszerválta (tiszteletben tar-
totta), de ugyanaz vala az oka az ő tébolyodásának. Fortuna 
puem nimium fovet, stultum facit. (Akinek a szerencse igen ked-
vez, azt esztelenné teszi.) 

A conspiratio (összeesküvés) király ellen nagy volt, és min-
den más szívet elijeszthetett volna a királyon kívül; ő csak 
egyedül kévánatos matériának gondolá az ő hallhatatlan nevének 
öregbülésére. Az magyarok Kazimir királynak fiát, ugyan azt is 
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Kazimért, az országba béhozák, magyar királynak nevezék; de 
az igaz király ráméne és beszorítá Trencsinben minden hadastul ezt 
az éjszakai királyt, ahonnan a magyarok elállának a lengyelektül; 
az érseket szép szóval magához egyesíté a király és ígérettel. 
Tudta, hogy a fösvénység fundálta a szívét és ambitio. Fumo 
saturentur qui fumo vescuntur. (Füsttel telnek meg, akik füsttel 
táplálkoznak.) Igy csaknem egy szempillantásban minden, mind 
az a machina oda lőn. Köszönöm a király serénységének. A pol-
gárháborúk megszüntetésére legjobb orvosszer a király jelenléte, 
mert ha a felség okossága legjobban meggyőz is, – a minden-
napi tapasztalat bizonyítja – soha nem félnek jobban a lázadók, 
mint, ha azt hallják, hogy a király ragaszkodik a büntetésekhez. 
(Barth Gram.) Kazimir Lengyelországban szalada szégyenvallva, 
a hada nemsokára ugyanazzal a mocsokkal utána lézenge és szál-
lankozék, kikből a polgár is eleget vere agyon. Igy jár, ki köz-
ségnek szavára indul. A község avagy a favor populi (a nép 
kegye) szintén olyan mint a tenger: néha zavaros, néha csendes, 
az mint a szelek engedik, nincs abban bizonyság. Pietro Maffei 
szavait referálom. 

Azért itt a lengyel királynak értelmét megszólhatni, aki 
oly könnyen ezeknek a megháborodott uraknak szavára belé 
ereszti magát ebben a tengerben, akiből naufragium (hajótörés) 
nélkül ki nem mehete. Mátyás király penig elvégezvén ennek a 
tragoediának első actusát és a többit, az utolsóra jőve, az érseket 
nyakon kapatá s fogságban küldé: nem menthette meg a szent-
séges character, holott inquinálta (bemocskolta) az árultatás. El-
ereszté végtére, de ő teli gyalázattal s haraggal hamar meghala . . . 

ISMÉG FELTÁMADA LENGYEL KIRÁLY, a fiával László-
val, cseh királlyal, kik nagy országos két hadat összehozván, 
Braszlót megszállák. De a magyar király előbb, noha kevés nép-
pel ugyan, jóval belé szálla, ahol sehol semmit nem tehetének 
néki csehek és lengyelek, ő penig viszontag számtalan rabot fo-
gata, úgy annyira, hogy elijedének a magyar szerencsétül, Lengyel-
országban lett károktól (Kinizsi Pál és Szapolyai István által) és 
az éhségtül: békességet kérének tüle, oda engedvén néki Morvát, 
Silésiát, Lusátiát, és hogy csehországi királyság titulusával ő is éljen. 

Méltó itt a király mesterséges vitézségén megállapodni, és 
elménkben vennünk, hogy miképpen tudá ő az alkalmatos időket 
megválasztani minden állapotra és történetre. Ebben a hadban 
néki ereje nem vala, kivel szemben megharcolhatott volna, azért 
soha semmiképen ki nem hagyá magát venni a mezőre: eleget 
mesterkedék, hogy kicsalhassa, néha futásnak tettivel, néha bosz-
szus kihivatallal, néha dücsőségnek képével, de ennek az okos 
hadviselőnek az vala az ő feltett célja, hogy az ellenséget onnan 
kiuntassa és kiéheztesse. Azért nem akara az ellenség tanácsán 
járni, sem az ő kedvéért s bosszuságáért bolondságot a maga igye-
kezetinek elfordításával cselekedni. Jut jól eszembe Fabius Maxi-
mus, jut ama másik római hadnagy, kit Pyrrhus király harcra ki 
akarván venni: Gyere ki egyem a mezőre, ha vitéz vagy: az vala 
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válasza: Sőt, ha te vagy vitéz,, végy ki innen ellenemre, hogy ki-
menjek a mezőre veled harcolni. Jut ismég Julius császár, akinél 
senki jobban nem tudta a hadiállapotokat s tanácsokat változtatni, 
mert néha, hol kelletett, oly vakmerőn mégyen vala az ellenségre, 
néha, mikor ismég más szüksége volt, úgy besáncolta magát, senki 
ki nem vájhatta.. . Az mi szerencsétlen Lajos királyunk nem tudta 
azt a hadi mesterséget, sem az ő hada s azt tudja vala, hogy nincs 
a hadakozásban több mesterség az ütközetnél, azért most is só-
hajtjuk akkorbeli romlásunkat. Non licet in bello bis peccare. 
(Nem szabad a háboruban ugyanazt a hibát kétszer elkövetni.) 
Mátyás király ezért, mint akármelyik régi hadnagyok közül, tudá 
különböztetni a maga actióit (hadmüveleteit): aminek mikor ideje 
volt, akkor vette elő. 

Magyarországban lengyelekre mintegy vakmerő rájok mene, 
és rájok vitta Trencsént. Braszlóban ki nem mutatá mintegy félénk 
magát a mezőre; eleget nevetkezék és csúfolódék ellene az ellenség, 
de avval nem gondola; az ő igyekezetét véghez vivé okosan és em-
berül. Ismég más elmélkedésünk is lehet ennek a hadnak folyá-
sában, mert a király sok mesterséggel élt az ellenség el len; un-
talan csatákat ereszte széllel a zsákmányosira, és avval úgy el-
fogyatá az ellenséget, hogy mind tornyok s mind tömlöcök rakva 
valának vele, egynehány ezer volt az: azért az ellenség ettül igen 
megfélemlék. 

Második mestersége a királynak a diversio (figyelmet elté-
rítő hadművelet más hadszíntéren). Aki ezzel tud élni, bizony nagy 
hasznait veszi. Szapolyai István, Kinizsi Pál dulja vala Lengyel-
országot bízvást, senki nem vala oltalmazója; tudta jól az király, 
hogy az ilyen kárra és hirre az ellenség el fog menni hazája 
segítségére, aminthogy nem is hibáza, s ez kénszeríté őket bé-
kességet csinálni. Nem kell akárminémű kicsin dolgot maga elei-
ben venni, hanem derekast, mert ellenséged nem indul meg akár-
minémű kicsin kárért, főképpen ha az, amihez kezdett, nagyobb 
állapatu és érdemű. 

Hannibal Olaszországban hozta a hadat rómaiak ellen, és 
senki onnan ki nem tudta vetni; Scipio viszont bémene Afriká-
ban, sőt indítá hadát Carthago ellen, kit ők el nem állhatának, ha-
nem Hannibált visszahivák. Azért minden hadnagy elhigyje, hogy 
az diversio legmesterségesebb vitézség mindennél: aki okosan él 
avval, nem hibálhat. 

Harmadik mestersége a királynak, hogy ő nem volt oly fel-
fuvalkodott, hogy szégyenlette volna a jó szót és ajándékot osz-
tani, akinek kellett, és noha nyert pöre volt már az ellenségnek 
annyi nyomorúságában, mindazonáltal ő sok szép ajándékokat külde 
az ellenség táborában a főurakhoz, akivel magához kapcsolá szí-
veket azoknak, és azok osztán az két királynál jó prókátori va-
lának az Mátyásnak, úgyhogy mindenképpen az ő kedvére szólá-
nak az királyoknál. 

Negyedik observatio (észrevétel): miképpen a király, hogy 
annyival inkább kivesse az ellenségnek reménségét szívéből, nagy 
theatrumokat csináltata a város mellett, hol ő nagy vendégsége-

Erdélyi Magyar Adatbank



Mátyás király életéről való elmélkedések 7 

ket és táncokat szereztetett. Hihető, hogy nem a maga gyönyör-
ködéséért, mert Mátyás király nem olyan természetű volt, hanem 
az ellenség bosszantására, aki éjjel-nappal láthatja vala ezt a vi-
gasságot, holott ő éhezik s koplal vala. Azért az is használt a Má-
tyás intentiójára nem keveset, gondolván az ellenség, ha a ma-
gyarok ilyen könnyen jutnak a hadakozáshoz, vendégséggel s 
tánccal, meddig mi azokat kiuntatjuk, midnyájan éhel meghalunk 
addig. . . 

Ötödször, lássuk a királynak serénységét. Mikor a három 
király békességesen összvejöttek egymással való tractálásra, mely 
serényen viseli magát a mi királyunk; őtet sem a szép szó, sem 
harag, sem ijesztés ki nem tudá verni a maga praetensiójának 
(követeléseinek) elhagyásából, s noha mindeniknek megadja vala 
a becsületet felettébb is, ugyan a maga intentióját végbenvivé bát-
ran: úgy annyira, hogy a Mátyás mind a két királytul sem fél vala, 
amazok penig tartani kezdték volt már a háboruságos szivétül. Ta-
nuljon ebből minden ember, ne fogjon lágyan senki a dolgában, 
hanem keze-lába legyen az aktiónak, akit ember cselekeszik, mert 
ha csak lassú és negédesen operál, semmi jutalmát nem vészi. 

Qui timide petit, docet negare. 
(Ki félve kér, megtagadni tanít.) 

Hatodszor, méltó observálnunk azt is, hogy a Mátyás király 
megvendéglé a több királyokat. Mely nagy volt az ő providentiája 
(előrelátása), hogy oly méltóságosan tarthatta őket és királyi 
módra. Hihető, hogy még otthon is meggondolta ő eztet, és arra 
való készülete is volt, és nem kellett akkor osztán kétfelé kapni, 
sem futkozni, keresvén a pohárszékeket, pohárokat és egyebet 
kölcsön másoktul. Azt írja a história, hogy semmi hijja nem volt 
a három király tartására való méltóságnak. Ezek mind méltóságra 
való grádicsok, akit Mátyás el nem mulatott, sem más király nem 
mulatja el, aki olyan lészen mint Mátyás. 

Sabácot közép télen szállá meg a király, oly resolutioval: 
vagy ott meghal, vagy megveszi. Aki ilyen resolutióval megyen 
a hadban, nem jön szégyenvallással vissza. Harminc nap alatt 
megvevé stratagémával (hadicsellel); elmentté tette vala magát, 
de fele hadának ott marada titkon; a törökök nekiörülvén a király 
elmenetelének, pusztán hagyák az tulsó bástyákat, csak mind a 
király felé néztek, azért nekimenének tul ostromnak a magyarok; 
a király is visszatérvén, könnyen megvevék. Tanuljon itt minden 
kapitány az törökök szerencsétlenségén, ne hagyja el a vigyázást, 
az őrzést, ha elmégyen is az ellenség, ne járjon úgy, mint sabá-
ciak és régen trójaiak a falóval. Mindenkor álnokságot kell gondolni 
az ellenségről, és így meg nem csalattatik. Turpe est dicere: nun 
putaram. (Csunya dolog azt mondani: nem hittem volna). Hogy 
télen szállotta meg Sabácot, a sincs mysterium (rejtett ok) nélkül; 
tudniillik tudta jól, hogy akkor a török összve nem gyülekezik, 
nem is mehet könnyen segítségére; jó azért oly időt választani 
a vitézkedésre, az kit az ellenség megsem gondolna és néki alkal-
matlan. 

Erdélyi Magyar Adatbank



8 Zrinyi Miklós 

AZ KIRÁLY MEGHÁZASODÉK, neapolisi királynak leányát, 
Beatrixet, hozatá el magának... 

Véghezvivén a király a házasságot, nem nyughatik, de a né-
met császárra való bosszuság annyira eltöltötte vala a szüvét, hogy 
magával sem birhata. Mesterkedék ugyan Bonfinius előszámlálni az 
okait ennek a háboruságnak, de maga is megvallja, hogy hívsá-
gosan. Azt mondja a bölcseség: Coelum sursum, terra deorsum, 
cor autem Regis inscrutabile. (Az ég magas, a föld alacsony, a 
királyok szíve pedig kifürkészhetetlen.) Ki lész tehát a ki által-
láthatja annak okait, hogy sem ez a dicsőségre termett király, 
tudván, hogy méltóbb hadakozása lehetne a török pogány ellen, 
sőt inkább szükséges, mégis hátrahagyván aztat, sőt elszenyvedvén 
a nagy károkat, kiket a hadakozások alatt Ali bég Dalmatiaban 
tett, húszezer embert belőle elvivén, ismét más had Szegedéig 
rabolván az országot, harmincezer lelket vivének e l ; mégis inkább 
mene a német császárra. Hihető bizony, hogy nem kicsin ok volt, 
sem penig egy, mert valmint a nagy hajókat nem evedzhetik 
evedzővel, szintén úgy a nagy országos dolgok nem indulhatnak 
egy okkal, hanem sokkal . . . 

Méltó elmélkednünk és megállapodnunk egy kevéssé a király 
tanácskozásán: hogyha jó-e Ausztriára menni haddal avagy nem. 
Báthori István nem javallá, sőt éppen ellenkező sententiát (véle-
ményt) ada erre a hadakozásra, sok jó okokat előállatván, kik kö-
zött egy méltó gondolkodásra. Igy mond vala: Ha Ausztriát el-
foglalod, – hiszen a Corvin vitézségnek és szerencsének semmi 
sem állhat ellent, – hidd el nekem, ritkán, igen ritkán fog téged 
látni Magyarországod, özvegyként el lesz hagyatva, és amaz fog 
gyarapodni; bár hamis jós lennék, el fogják ragadni urunkat és 
királyunkat az osztrákok. Igazán nagy punctum (ok) és nem tudom 
mi módon felelhetni meg neki, mert kettő a consequentiája. Egyik: 
az ország király távollétével megkárosodik és árvájul marad, má-
sik: hogy a király Bécsben lakván, ellágyul természetében és 
megtompul vitézségében, mint Hannibál Capuában, Nagy Sándor 
Babyloniában. De ezeket a nagy okokat a király kívánsága, a vi-
lágbíró császár ellen hadakozni, kicsinné tette és semmivé. 

Meghallá azért a többi urak ítéletét is, kik között Kinizsi 
Pál ellentmonda Báthori Istvánnak, és refutálá (megcáfolta) okait, 
csak a maga vitéz bátorságától viseltetvén és nagy szívétől. Itt 
azt kell mondanom, hogy egy mélységes tanácskozásban nem jó 
a vakmerő szívű embereket hallani, mert az bizonyos, hogy ők 
soha nem fognak mondani, hogy ne, hanem mindenkor: neki. Maga 
a tanácskozásban nem úgy kell. Lingua in consilio valet, in cer-
tamine dextra. (A tanácsban a nyelv, a harcban a kar számit.) 
De mindazonáltal egy ilyen bátor szavú és szivű ember, mint 
Kinizsi Pál, ha szólhat tanácsban, a többit is a maga sententiá-
jára hozhatja könnyen, a jó okoknak veszedelmes elbomlásával. 

A király legutolsó volt a maga sententia mondásában. Én azt 
nem javallom, hogy a király a maga voxát (szavát) kimondja a 
tanácsban, mert ha legelőször szól, bizonyosan senki utána a ta-
nácsban ellenkezőt nem mond, ha utólszor, úgy is a maga voxára 
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kényszeríti térni azokat is, kik először szólottak. Legjobb tehát, 
hallgassa meg mindnyájokat, és figyelmetesen szenvedje pro et 
contra való disputatiokat (vitatkozást), ne concludáljon (határoz-
zon) ott semmit, hanem magába tartsa a conclusiot; amikor akarja, 
akkor tegye világosságra a maga szándékját: így az ő tanácsának is 
meg marad libertása (szabad elhatározása), a végezetnek sem hi-
resedik el végezése, amint szokott más tanácskozásokban lenni. 

Rámene azért a király Ausztriára, és azt erősen megrablá, 
sok városokat benne megveve. Bécset megszállá, és ha hamar kö-
vetek a császártól nagy alázatossággal, hízelkedéssel, ígérettel el 
nem érkeztek volna, odalett volna akkor az egész Ausztria. De 
király azoktól megenyhődék, végeze a követekkel, hogy bizonyos 
terminusra, bizonyos summa pénzt a császár neki letegyen, addig 
a király a megvett várasokat birná, a császár a koronát és prae-
tensióját eleresztené (igényéről lemondana). Igy azért meglén is-
mét az szövetség; a király itt is megmutatta nagy magnanimitá-
sát (nagylelkűségét,) mert noha nem vala a végezésben az, ugyan 
a császárnak a megvett városokat visszaadá, és Ausztriát épen 
visszaereszté. 

Az király a császárt úgy mint fegyverrel meggyőzé, úgy 
királyi méltóságos generositással (bőkezüséggel) is akará. De a 
császár hamissággal felele neki, az igéretekben semmit meg nem 
álla: ez lén osztán méltóbb bosszuja a királynak az elsőnél, ki-
vel magára a császár bút, veszedelmet és gyalázatot hoza. 

DE VELENCÉSEK IS a szokott adójokat meg nem adák, sem 
a pápa; kin az király megháborodék s észbe kezdé magát venni, 
hogy a keresztyén fejedelmek, akik az ő paizsa alatt ülnek vala 
békességben, el akarják vala hadni, csak magát a török hatalmas-
sága ellen. Azért a király is másképpen gondolkodék, és ő is el-
hagyá Dalmátiának oltalmát, hanem csak a maga határait őrzé: 
velencések magoknak maradának. (Tehát az illyr határokról, me-
lyeket a városokban szétosztott őrseregekkel védett, csapatait a 
költségek terhes volta és az olaszok részvétlensége és fösvénysége 
miatt visszahívta és csak a saját tartományait biztosította.) Bonfi-
nius szavait repetáltam. De megadák az árát velencések, mert oly 
két csapással megnyomorítá őket a török, hogy soha olyan nya-
valyájok azelőtt nem volt. Itt volna helyem és alkalmatosságom, 
hogy invectivákat (szemrehányásokat) csinálhatnék a keresztyén 
fejedelmekre, hogy Magyarország s annak elpusztulását minden-
kor úgy negligálták (elhanyagolták), holott az volt kapuja és grá-
dicsa a török veszedelemnek; de ők egymásra kis boszuságért 
is inkább hadakozának. 

Bella geri placuit nullos habitura triumphos (inkább viseltek 
ők hadat, bár az semmi dicsőséget nem igért) hogysem a szom-
széd háznak tüzét oltották volna el. De az Isten őket megverte és 
vakította. Jupiter quem perdere vult, dementat (akit Jupiter el 
akar veszteni, annak eszét veszi). Látja most mind az egész világ, 
hogy a magyar nyavalyája nemcsak magáé, hanem közönséges, 
holott a török rá jöhet Bécsre, mikor akarja, rá velencések or-
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szágára, mikor szereti. Cyprus oda van, Candia halódik; mit fogsz 
azután mondani, Sicilia, hozzá, talám nem juthat neked ebben a 
tűzben? Ne nevess bár, Olaszország... Ezt mindazonáltal meg 
akarom mondani, kit a Bonfinius mond, hogyha a német császár 
a magyar nemzettel olyan módon Mátyás király alatt törökre 
egyenlőképpen ment volna, bizony általűzték volna a tengeren.. . 

MÁTYÁS KIRÁLY CSEHORSZÁGI KIRÁLLYAL újabb szö-
vetséget szerze, nem akará sok ellenséggel magát megterhelni fe-
lettébb. Nem ravasz, hanem bölcs a török proverbiumja (közmon-
dás): ha tiz ellenséged van, a kilenccel békélj meg, a tizedikkel 
hadakozzál. Mátyás királynak más nagyobb ellenséggel való hada-
kozásra gondja volt, azért szövetséget szerze eggyel, hogy szaba-
dabb legyen az másikkal. Az király azért nem szenyvedheté to-
vább a római császár hitetlenségét és szavának meg nem állását, 
holott kit ígértek vala a követei, semmit sem álla meg benne; 
igen nagy készülettel lén reá és Ausztriára, s maga akara magá-
nak executiót (végrehajtást) tenni vitéz kardjával. De azonban a 
török császár is, mint az ólálkodó éhfarkas, látván a királynak 
messze voltát, Sléziában való hosszú gyűléseit, rá külde orszá-
gára és azt igen megraboltatá és dulatá, harmincezer lelket belőle 
elvive. Nossza most, magyar király, megválik állandó szíved, helyen 
van-e bátorságod: két világbíró császár ellenséged, elég volna egy 
is, hogy elnyelne. Tudniillik a Hercules nem vétetett istenek szá-
mában, meddig a sokfejű hydrával meg nem harcola: így az mi 
dicsőséges királyunk is, míg a két császár erejét egyszersmind 
meg nem próbálá, nem nyughaték meg. Az ő élete merő bátorság 
volt, és minden gondolatja vitézség, az ő elméjében és szájában 
mindenkor ama hires római generálisnak szava vala: Audendo 
agendoque res hungara crevit, non segnibus consiliis, quae timidi 
cauta vocant. (Merészség és tevékenység emelte fel a magyar 
ügyet, nem pedig meddő tanácsok, miket az aggodalmaskodók 
óvatosságnak neveznek.) Utána indula a töröknek, Jaicáig űzé, de 
el nem érheté, hanem kiválogata tizenhatezer lovast, akik vissza-
nyerék a praedát. Verbaszint Bosznában megvevék és sok szám-
talant a törökben levágának. Igy álla azért boszut a király egy 
császáron. A másikkal mit csinála osztán, im megmondom. 

Nagy kéntelenségét, írja Bonfinius, a királynak német csá-
szár ellen való hadakozására, csaknem üstökén fogva vontatott reá, 
holott őnéki mind okai mind kedve nagyobb volt a török ellen 
való harcolásra, de a császár minden igyekezetiben meggátolá; 
és mikor legutolszor a török had után ment volna a király, és 
azokat megveré Bosznában, azonban a császár Győr felé küldé 
hadait, és az országot erősen pusztíttatá, és máskor is, valamint 
akara a király cselekedni, mindjárt amaz hátul megüté az orszá-
got. Azért által akara esni rajta, és elvetni az kockát avagy hatra, 
avagy vakra. Azért a király megszállá Hainburgot, kit megveve, 
azután renddel az ausztriai várasokat, kik mind fejet hajtának 
neki. Végre Bécset, a császári lakóhelt elvoná tü le . . . 

Nem hagya királynak sokáig ebben a hadakozásban is a tö-
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rök nyugodalmat, mert Erdélyt keményen rablá Ali bég; és noha 
személye szerint nem lehete ottan, az ő szerencséje ugyan el nem 
hagyá, mert Báthori István és Kinizsi Pál ott megharcolának a 
törökkel, és vesztéig verék. Másodszor ismét ugyan Kinizsi Pál 
és Dóczi Péter máshun megverék a törököt Magyarországban. 
Horvátországban harmadszor ama nagy emlékezetű Wuk deszpot 
és Bernardi Frankopán. És nemcsak Magyarországot tölté meg 
dicsőséggel ennek valahova mégyen a királynak fátumja, hanem 
a magyar szablyája mindenütt dicséretet és jó hirt-nevet hagya. 
Szintén Neapolis országra is ada segítséget király az ipának török 
ellen, oda küldé Magyar Balázst kétezer magyarral, az ki Hid-
runtumot a töröknek kezéből gyorsan kicsapá. Igy azért a király 
hadakozék a két császár ellen egyenlő szerencsével és készséggel. 

Observálom a többi között a Bécs megszállásában, hogy a ki-
rály felettébb nagy bátorságagal, de még nagyobb veszedelemmel 
személye személye szerint forgolódott a bástyáknak kerülésében 
és megvizsgálásában. Az ilyen vakmerőség hadi fővezérekben nem 
kévánatos, s nem is dicséretes; egy puska pattanás elrontja éle-
tével az egész hadának, s országának szerencséjét; azért nem a 
királyok tiszti az, noha a maga népének bátorítására mutathat 
ugyan néha több confidentiát (önbizalmat) is, hogysem vagyon. . . 

Ebben a hadakozásban a király, noha ilyen nagy gondjai 
valának, semmit el nem mulata, aki csudára méltó, aki országának 
megmaradására való lett volna avagy ékesítésére. Mert lengyel 
királyt, kinek alattvalói az országban tolvajságokkal háborgatják 
vala a földet, megfenyegeté és megijeszté, úgy hogy elég volt néki 
az. Az törököket nagy csapásokkal egy néhány ízben megrontá; 
az csehekkel megbékéle az országon kívül. Belül penig nem szám-
lálom az épületeket széllel az országban, nem a nagy költségeit, 
az sok számtalan idegen emberekre való gondviselését, követek-
nek becsületes tartását, mert ez haszontalan volna kicsiny irás-
ban foglalni, hanem országának securitására nézendő dolgokat 
considerálom: úgy mint, tiszteknek érdemes distributióját (adomá-
nyozását), törvényeknek fundatióját (alkotását), városoknak erősi-
tését, nemzetének fényesülését és az barbariesnek (műveletlenség-
nek) elromlását, igazságnak mindenütt administratióját (igazság-
szolgáltatást.) Ezek a dolgok nem minden királyoknak adatnak, 
és legfőképpen azoknak soha sem, akik a magok országát s alatt-
való nemzetét nem tiszta szívből szeretik és nem gyönyörködnek 
benne, mint Mátyás király. . . 

HADI TUDOMÁNYÁT és militaris disciplináját aki tudni 
akarja ennek a királynak, olvassa meg Bonfiniust; én itt többet 
nem mondok, hanem csak azt, hogy a királyokban semminémű 
mesterség nem oly szükséges, mint bene imperare, jól parancsolni: 
ha ezt a mesterséget tudja, mindent tud. Igy a hadi generálisok-
ban is ez a mesterség elegendő, ha semmi többet nem tudnak is: 
qui bene imperat, bene obeditur, (Aki jól parancsol, annak jól 
engedelmeskednek). A disciplina militaris abban áll, tudni miből 
áll az, és tudni parancsolni a szerint. 
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Másik punctumot itt azt considerálom, hogy soha Mátyás ki-
rály oly dolgokat végben nem vitt volna, ha ő rendtartást magában 
nem csinált volna és disciplinát; az nélkül a had nem had, ha-
nem confusio. Mi magyarok bizony már azt sem tudjuk, micsoda 
a disciplina, mi az oka, hogy megholt Mátyás király. Továbbá azt 
irják az krónikák, hogy Mátyás király halála előtt csaknem az 
egész Ázsia és Európabeli fejedelmektől vala követség nála, kik 
mind barátságot és békességet kérének tü le . . . 

De szintén úgy nem örülhete sokáig neki, mint Nagy Sándor, 
az kinél az egész világi követek harmad nappal halála előtt ösz-
vegyülének. Igy van ez világi dicsőség, így benne való remén-
ség; mikor az üveg legfényesebb, eltörik. Mindazonáltal ez a szo-
morú gondolat a nagyszívű embereket a jó cselekedettül el nem 
ijesztheti, és senki méltán életének rövidségéről nem panaszkod-
hatik; mert noha nem sok, holott azokban sokat a gyermekség, 
sokat betegség, sokat az éjszaka haszontalanul elvon, mindazon-
által az a kevés esztendő, aki feljül marad, elégséges sok és szép 
dolgoknak véghezvitelére. 

. . .I lyen állapotjában azért meghala a vitéz Mátyás király, ki-
nek sok csudálói, kevés követői voltanak, maradának. Bízvást 
boldog életünek mondhatjuk, kinek ennyi testi és lelki jókat és 
szerencséket az Isten ada. Holott nemzetsége minden familiánál 
régiebb vala, Corvinusoktul. Szerencséje minden világi akkorbeli 
királyoknak szerencséjét meghaladá, élete sem hosszú, sem rövid, 
mert annyi dolgot víve véghez, két császárt, két királt megzabo-
lázhata, velencei respublicát adóztatá, és az egész világot jó hiré-
vel-nevével betölté. Nem hosszu, mert ő sok betegséget nem láta, 
az ki együtt (jár) a vénséggel, az mint mondják: Time senectutem, 
non enim venit sola (félj az öregségtül, mert nem jön egyedül); 
az ifjaknak contempusából (megvetéséből) nem juta, amint a vén 
emberek szoktak testi és lelki erőtlenségek miatt ifjaknak csak 
unalomul lenni . . . És nem látá szerencsének változását gono-
szabbra, mit minden lát, aki sokáig él. Minden szerencsétlenséget 
a Fatum az ő életében megtarta és gátolta, hogy annál nagyobb 
veszedelemmel országunkra ereszthesse holta után. Amint meg is 
lén, s bizony csaknem errül a királyrul mondhatnánk: Vagy soha-
sem születtél volna, vagy örökké kellett volna élned. 

ILYEN VALA AZÉRT MÁTYÁS KIRÁLY melynek emlé-
kezete örökétig lészen a magyaroknál és kévánsága ennek a vitéz 
hollónak. Saskeselyüket kergetett, és azoknál magasabban járt vi-
tézséggel, serénységgel, untalan szorgalmatos fáradsággal. Őtet 
senki meg nem győzte, az ő udvara Mars oskolája volt, az ő tekin-
tete oroszlánt hasonlított, az ő állandósága és hadi tudománya 
mindent meghaladott, az ő jóságáért a föld jól termett, az Isten 
reánk kegyelmesen nézett, és az egész ország-világ előtt tündöklő 
volt. 

ZRINYI MIKLÓS 
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AZOK KÖZÖTT a kérdések között, amelyek a romániai 
magyarság szellemi életét az elmult két évtized alatt foglalkoztat-
ták, nem foglalt el jelentéktelen helyet az erdélyi magyar műem-
lékek ügye sem. A magyarság szellemi jellemének arculatán lé-
nyeges s jellemző vonás volt mindenkoron a történelmi hagyomá-
nyok, a mult tisztelete s kivált Erdélyben, amely konzervatíviz-
musával a többi magyar népiség-terület között különösen kitűnt 
és kitűnik. A régi magyar várromokra, templomokra (a nagy ka-
tedrálisokra és a kis falusi fatemplomokra egyaránt) s a kasté-
lyokra a köznép is szeretettel és büszkén tekintett, s a történeti 
kegyeletet csak megsokszorozta a tény, hogy az emlékek java-
része az Isten-tiszteletet szolgálta. A régi emlékek műbecse viszont 
a művészlelkeket lelkesítette fel s ez hatott az írók közvetítésé-
vel a sajtóra is. Ha valaki figyelemmel kísérte az elmult évtizedek 
erdélyi magyar sajtóját s közületi életét, egyházi és társadalmi 
mozgalmait, igen gyakran találkozhatott a műemlékek megvédé-
sének ügyével, a meggondolatlan és lelkiismeretlen emlékpusztí-
tások elítélésével. „Mentsük meg műemlékeinket!” – ez a szte-
reotip kiáltás számtalanszor hangzott már fel egyházfők, kimagasló 
közéleti tényezők, írók, művészek, újságírók ajkán. 

A műemlékmentés azonban – s ezzel körülbelül mindenki 
tisztában van – a szervezett munkán kívül a viszonyokhoz 
mért rendkívüli anyagi erőt kívánt volna, amely még egy állam-
alkotó nép lehetőségeit is próbára tenné, nemhogy egy kisebb-
ségi közület megfogyatkozott erőit. Az erdélyi magyar közélet az 
elmult időkben számos életfontosságú kérdés megoldására töre-
kedett, s itt sem mindig a remélt eredménnyel. Másrészt azonban 
egészen a legutóbbi időkig hiányzott az a szervezet, amely az er-
délyi magyar műemlékek ügyét, mint egységes kérdést felkarol-
hatta volna. A Magyar Népközösség megalakulása azonban a ma-
gyarság egyetemes közművelődési kérdéseinek gondozására is jo-
got és lehetőséget nyujt, s ez az új szervezet életrekelése hozta 
szükségképen előtérbe a műemlékek tervszerű megóvásának s is-

E cikkben használt rövidítések: MOB = a magyarországi Műemlékek Or-
szágos Bizottsága; CMI = Comisiunea Monumentelor Istorice (a törtenelmi em-
lékek bizottsága); CSMP = Comisiunea Superioară pentru Monumentele Publice 
(a nyilvános emlékek legfőbb bizottsága); EMMB erdélyi magyar műemlék-
bizottság. 
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tápolásának ügyét is. E problémakör sajátos feladatait szeretnők 
e rövidre fogott cikkben megvilágítani s úgy gondoljuk, hogy e 
szakkérdés sok oly mozzanatára mutathatunk rá, amely az ügy 
iránt érdeklődő művelt magyarok előtt is ujságként hathat. Előbb 
azonban tömör visszapillantásban ismertetjük a romániai magyar 
műemlékek sorsát a lepergett idők folyamán; előbb a magyar, 
majd a román állami élet keretében, s csak ezután érünk rá a 
gyakorlati teendők körvonalazására. 

A MŰEMLÉKEK VÉDELMÉNEK ÜGYE a XIX. század ele-
jén lépett az európai köztudatba. Jóval korábban ugyan, még a 
XVIII. században, Itáliában a császárok Rómájának emlékeivel, 
az antik művészet dicső monumentumaival való foglalkozása mű-
vészeti fejlődést is befolyásolta; az egyetemes érdeklődést azon-
ban csak a hisztorizmus szellemtörténeti áramlata indította meg, 
amely a neoklasszicizmus elvirágzásakor a középkor alkotásaira 
terelte a figyelmet, s amelynek emlékei már Itálián kívül, az egész 
európai kulturterületen fennállottak. A magyar szellemi élet ér-
deklődése is a reformkorban, a negyvenes években fordult először 
a dicső mult emlékei felé. A századok vérzivatarai hihetetlen 
pusztítást végeztek a régi magyar művészet emlékei között, s az 
általános közönynek és a tudatlanság barbarizmusának is, nap 
mint nap, nem egy becses emlék esett áldozatul. Mint annyi nagy 
s új magyar gondolatot, itt is Széchenyi Akadémiája vette elő-
ször kezébe a műemlékek ügyét, amidőn 1847 február 22-én fel-
hívást intézett minden, a nemzeti becsület érdekét szívén viselő 
magyarhoz, hogy szegjék utját a régi emlékeket pusztító vanda-
lizmusnak, vessék meg az alapját a magyarországi műemlékek 
lajstromozásának s ebben működjenek közre a tudós társaság 
szerveivel.1 Az Akadémia e felhívása csak a szatmári békéig 
(1711) épült emlékeket tartotta összeírandónak és megóvandónak; 
ebben a barokkellenes állásfoglalásban a stílusnak még eleven 
közelsége játszott szerepet. A kitört forradalom és a szabadság-
harc természetesen háttérbe szorította a műemlékvédelem ügyét, 
bár Kossuth maga gondoskodott róla, hogy a sáncok ásásakor 
előkerült régészeti becsű tárgyak a Nemzeti Múzeumba szolgál-
tassanak be. A szabadságharc leverése után a magyarországi mű-
emlékek ügyét az 1850. dec. 31-i rendelet értelmében a bécsi 
Centralkomissionra bízták; ezzel párhuzamosan azonban az Aka-
démia is megalakította 1850-ben az Archaeológiai Bizottmányt, 
amely igyekezett lépést tartani a bécsi bizottság intézkedéseivel. 
A Centralkomission illetékessége Magyarországra vonatkozólag 
az 1860-i októberi diplomával megszünt ugyan, de az Akadémiá-
val még sokáig tárgyalták a gyakorlati intézkedések kérdését. 
A tudós társaság főleg kiadványaival (Archaeológiai Közlemények, 

1 Ezeket, valamint az alant következő adatokat Forster Gyula báró nagy 
tanulmányából vesszük: A műemlékek védelme a magyar kormány visszaállítása 
óta, 1867–1902. Magyarország műemlékei, I . köt. (Bp. 1905.) 3–59. 11. 
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Arch. Értesítő) tett nagy szolgálatokat a műemlékek ismertetése 
ügyének; kivált Henszlmann Imre, a magyar műtör ténet nagy út-
törője s Ipolyi Arnold püspök szerzett ekörül nagy é rdemeket . 
Végre, 1872-ben vette át az állam a műemlékek gondozását , mi-
dőn Pauler Tivadar kultuszminiszter április 4-én magalakította a 
„hazai műemlékek ideiglenes bizottságát” (első elnöke Szalay 
Ágoston lett, majd 1877-ben Zichy J e n ő gróf). A törvényhozás 
Trefort kezdeményezésére tet t döntő lépéseket 1881-ben, midőn a 
műemlékek oltalmát biztosító, „a műemlékek fentartásáról” szóló 
törvényt megszavaztatta s május 28-án kihirdette. Ez az 1881: 
XXXIX. t. c. szervezte meg a Műemlékek Országos Bizottságát 
(MOB). Hosszú évt izedeken át Forster Gyula báró volt az elnöke, 
előadói között volt Henszlmann és Czobor. Mai napig is e törvény 
védelme alatt állanak a magyarországi műemlékek . 

AZ 1881: XXXIX. t. c. VÉDELME A L Á kerül tek Erdély 
műemlékei is2. Ettől az időtől kezdve a magyar állam s az összes, 
e tá rgyakban érdekel t szervek s az Akadémia , az egyházak, az 
egyetem rendkívül széleskörű s beha tó tevékenységet fejtett ki a 
vi lágháború végéig eltelt négy decennium alat t is a műemlékek 
ügyében. Az ismertetések ügyét továbbra is az Akadémia karol ta 
fel kiadványaival (Arch. Közlemények, Arch. Értesítő, Monu-
menta Hungariae Archaeologica). Az emlékeke t (a törvény értel-
mezésében „a földben vagy a föld színén levő minden olyan épít-
mény és tar tozéka, amely történet i vagy művészi ér ték becsével 
bír”) a MOB vette védelmébe és felügyelete alá. A z ingó műem-
lékeket mai napig sem védi a törvény Magyarországon; az er re-
vonatkozó sok tárgyalás és kezdeményezés mindig e lakadt vala-
hol.3 A MOB működési szabályzatát 1902-ben ad ta ki Wlassics 
miniszter s ez részletesen kifejti a bizottság feladatait , ame lyek 
három fő i rányban oszlanak meg: 1. a műemlékek összeírása, 
felvételezése, 2. a műemlékek fenntar tása és karbahozata la , 3. a 
tudományos ismertetés révén a műemlékek iránti érdeklődés fel-
keltése és ébrentar tása . Ez a három főtevékenység különben min-
den elképzelhető műemlékügyi tevékenység sajá t ja s az összes 
művelt nemzetek ilymódon szabályozzák műemlékvédelmi tevé-
kenységüket . 

Lássuk most, mit alkotott a MOB 1881-től 1918-ig, amely 
bennünke t Erdély szempontjából is érdekel . Mielőtt azonban ezt 
a tevékenységet bármely szempontból is mérlegre akarnók tenni, 
emlékezte tnünk kell azokra a nehézségekre, amelyekkel vala-

2 A törvény te l jes szövegét l.: Forster Gyula báró: A műemlékek védelme 
a magyar és külföldi törvényhozásban, II. kiad. Bp., Hornyánszky, 1906. 206– 
212. l. 

3 Az ingó műemlékeket Trefor t azért nem vet te be az 1881: XXXIX. t. c.-
be, mer t külön törvénnyel akarta ezt a kérdést szabályozni, a talált t á rgyak ügyé-
nek bonyodalmas jogi instrukcióival összhangban. Bár évtizedekig fo ly tak az erre-
vonatkozó miniszterközi tárgyalások, ankétok, s készültek a törvénytervezetek, az 
ügy mégsem valósult meg (v. ö . : Forster, A műemlékek védelme s tb. 1–189. l.). 
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mennyi művelt nemzetnek meg kellett küzdenie a műemlékvéde-
lem ügyében. Minden állam műemléktörvénye elrendeli a műem-
lékek szakszerü összeírását, fenntartását, szigorú, szankciókkal 
tiltja el lerombolásukat, s kötelezővé teszi a műemléknek nyilvá-
nított épületek fenntartását (magyar törvény, I. fej. 4. §.). Ám a 
műemlékek, mint ingatlanok, legnagyobb része nem az állam, ha-
nem magánosok, legjobb esetben az egyházak tulajdona, s így 
az államnak a műemlékvédelem címén mélyen bele kell nyulnia 
a magántulajdon elvébe. Mi történjék abban az esetben, ha a tu-
lajdonos az emléket nem akarja fenntartani, nincs rá pénze vagy 
újat akar építeni helyette? Ebben az esetben a műemléktörvé-
nyek Európaszerte elrendelik, hogy a műemlékeknek nyilvánított 
épületek törvényes úton kisajátíthatók. E kisajátítás lehetőségeivel 
s a követendő eljárással foglalkozik az 1881: XXXIX. t. c. I. fej. 
5 – 9 . §-a és a II. fej. 10–14. §.-a. De honnan vegyék az államok 
azt az óriási összeget, amely valamennyi fenntartandó, de tulaj-
donosa által fenntartani nem bírt műemlék kisajátításához szük-
séges? Ez a probléma: a fenntartásokra, restaurálásokra s álta-
lában a kisajátításra szánt alapok előteremtése tette illuzióriussá 
még nagy és gazdag nemzeteknél is a műemlékvédelem eszményi 
elrendeződését. A pénz előteremtése iránti küzdelem vörös fonál-
ként húzódik végig a MOB egész történetén is. Az állami költ-
ségvetésekbe évről-évre felvett összeg a legtöbb esetben alig fu-
totta a bizottság személyi és dologi kiadásainak fedezésére, az 
emlékek lerajzolására, felvételezésére s a szakértő építészek 
helyszíni kiszállásainak költségeire.4 A törvény 6. §.-a ugyan kü-
lön műemléki alapot rendelt a fenntartás céljaira, de ez sokáig 
papíron maradt s csak 1886-ban valósult meg egy nagyszabású 
sorsjáték akciójából; ám ez is rövidesen kimerült. S hogy a ma-
gyar állam mégis oly jelentős és kiterjedt műemlékvédelmi tevé-
kenységet fejtett ki 1918-ig, ez legfőképpen a katolikus vallásalap 
felhasználhatóságának volt köszönhető. Különben 1873-tól 1901 
végéig (ebből az időből adataink vannak) 1,087.499 korona 33 fil-
lért fordított a MOB céljai megvalósítására, de ennek nagyobb 
része, kb. 800.000 korona a felvételekre s a helyszíni kiszállások 
költségeire fordult. Visegrád, Zólyom várát, Lébényt, Zsámbékot, 
a pozsonyi ferences templomot, a váradi ásatásokat, stb. a MOB 
saját költségvetéséből fedezte; a vallásalapból sikerült a budavári 
koronázó templom, Bártfa, Csütörtökhely, Jak stb. restaurálása. 
Egyházak, városok, s magánosok is nagy érdemeket szereztek 
(Pannonhalma, Garamszentbenedek, Nagybánya, Bajmóc). Erdély-
szerte is nagy lendületet vett a restaurálás (Vajdahunyad, Brassó, 
Nagyszeben); a legutóbbi nagyszabású vállalkozás a gyulafehér-
vári székesegyháznak Möller István vezette helyreállítása volt, 
amely azonban a világháború kitörésekor félbeszakadt. A nagy 
háború, mint annyi mindent, a MOB tevékenységét is megakasz-
totta, s így az erdélyi műemlékek jobbadán az 1914 év alatti ál-

4 L. Forster-nek az 1. jegyzetben id. művét. 
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lapotukban érték meg a főhatalom változásának idejét; hozzáte-
hetjük, a körülményekhez képest elég jó karban. 

Különösen érdekel bennünket mindazt mit a MOB a műem-
lékek összeírása ügyében 1918-ig tenni tudott. Az Akadémia kez-
deményezte összeírást Ipolyi Arnold karolta fel s Hampel akarta 
folytatni régészeti repertóriumában. Az első összeíró ívek 1872-
ben készültek el s mintegy 853 emléket soroltak fel. A második 
összeírást Henszlmann készítette el s a műemlékeket becsük szem-
pontjából is osztályozta (ez persze elavult kísérlet); összesen 570 
emléket sorol fel. E lajstrom „Honi műemlékeink hivatalos osztá-
lyozása” címen jelent meg az Archaeológiai Értesítő 1885/6/7/8. 
évi köteteiben. E hézagos kísérletet váltotta fel a MOB nagy dísz-
kiadványának, a „Magyarország Műemlékei”-nek hatalmas máso-
dik kötete, amely 1906-ban jelent meg; Gerecze Péter, bizottsági 
tag szerkesztette ezt a ma is imponáló művet, amely topográfiai 
rendben mintegy 4000 emléket jegyez fel a régi Magyarország 
műemlékeiből s kimerítő bibliográfiájukat is adja.5 Ez a Gerecze-
féle topográfia, mint minden nagy összeírás, az idők folyamán el-
avult. Tévedéseit, ismétléseit, hiányait, stiláris meghatározásainak 
bizonytalanságát bőven volt alkalma bírálóinak észrevenni, az el-
mult 33 év alatt; bibliográfiai adatait is pótolni kellene. Új mű-
emlékregiszter azonban, a Gerecze folytatásaként, nyomtatásban 
nem jelent meg. Bírálni könnyű, alkotni nehéz; jobbat adni azóta 
sem sikerült. 

IGY ÉRTE ERDÉLYT a háború előtti idők magyar műem-
lékpolitikájában s barok-ellenes műemlékszemléletében a főhata-
lom változásának ideje. Azt hisszük, fölösleges huzamosabban 
részleteznünk, hogy ezek az évek mindenre inkább alkalmasak 
voltak, hogysem a romániai magyarság műemlékeinek ügyével tö-
rődhessék. A megnagyobbodott Románia azonban az új állami 
berendezkedés sokirányú feladatai között sem felejtkezett meg Er-
dély műemlékeinek ügyéről és sietett nemzetpolitikájával össz-
hangba hozni. 

Románia azon államok közé tartozik, ahol a műemlékek 
ügyét aránylag már korán rendezték törvényhozásilag.6 Az egyik 
törvényt 1892 november 27-én szentesítette I. Károly király 
(Take Jonescu ellenjegyezte, mint kultuszminiszter) s ez 3658. 
számmal a nyilvános emlékek fenntartásáról és helyreállításáról 
szól. Ugyanezen a napon szentesítette a király a 3657. sz. tör-
vényt, amely az emlékek és régészeti tárgyak felfedezésének 
ügyével foglalkozik.7 E törvényhozási intézkedések a magyartól 
abban is különböznek, hogy az ingó műemlékek, a talált régé-

5 Dr. Gerecze Péter: A m ű e m l é k e k he ly ra jz i j e g y z é k e és i roda lma. M a g y a r -
ország Műemlékei , I I . kö t . B p . 1906. 

6 V. ö. Forster: A m ű e m l é k e k véde lme, s tb. 5 3 4 – 5 3 7 . l., v a l a m i n t : A n n u a i r e 
de legis la t ion é t r a n g è r e , 22-me année , 1893. R o u m a n i e , 8 . 9 – 8 2 1 . l. Mille Sarmisa 

Bilcesco, doc teu r en d ro i t . 
7 L m i n d k é t t ö r v é n y szövegé t Forster, f e n t e b b id. m., 6 3 3 – 6 5 7 . l. 
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szeti tárgyak ügyét is felkarolják s erősen korlátozzák a tulajdo-
nost, illetve a találót a tulajdonjog területén; a bűntetőjogi szen-
tesítések is igen szigorúak. A végrehajtást szabályozó, 1893 január 
16-án kelt királyi dekrétumok a műemlékbizottság (Comisiunea 
Monumentelor Publice – a nyilvános emlékek bizottsága) teendői-
nek ügykörét és a régészeti leletek sorsát pontosan és részletesen 
szabályozták:8 ezek a tennivalók (leltározás, restaurálás, tanács-
adás stb.) egyeznek az Európa többi államaiban hozott törvények 
intézkedéseivel. E törvényt követte az 1913 április 1-én szentesí-
tett törvény (Legea pentru conservarea şi restaurarea monumen-
telor istorice),9 amely lényegében az előbbi törvény modernebb 
átszövegezése. De ezt a törvényt is hatályon kivül helyezte a je-
lenleg is érvényben lévő törvényrendelet, amely a történelmi em-
lékek megőrzéséről és helyreállításáról szól s amelyet 3229 szám-
mal hirdettek ki 1919 július 28-án.10 E törvény szabályozza jelen-
leg a romániai ingatlan és ingó műemlékek védelmét. A rendel-
kezések újjáalakítják a történelmi emlékek bizottságát (Comisiu-
nea Monumentelor Istorice = CMI); feladatává teszik, hogy vigyáz-
zon a történelemelőtti, klasszikus, középkori és általános történeti 
emlékekre, valamint a történeti és művészeti értékkel bíró, ingó 
tárgyakra, még ha magántulajdonban vannak i s ; vigyázzon 
az ásatásokra, leltározza a régi emlékeket s a templomok kin-
cseit, segítse elő a vidéki múzeumok létesítését s tudományosan 
ismertesse az emlékeket (2. §.). A bizottság határozata nyomán egyes 
ingatlanok műemlékeknek fognak nyilváníttatni (clasare) királyi 
dekrétum által (3. §). Ezek nem idegeníthetők el, valamint az 
ingó emlékek sem, amelyekkel semmi sem történhetik a bizottság 
tudta nélkül (4–5 . §.); ugyszintén önhatalmulag nem restaurálha-
tók s nem tehetők tönkre (5. §.). Addig is, míg az emlékek leltárát 
közzéteszik, ideiglenesen történelmi emlékeknek nyilváníttatnak az ösz-
szes templomok és monostorok, összes kincseikkel egyetemben, ha 
1834-ig épültek (6. §.). Ha a tulajdonos nem akar alkalmazkodni 
a törvényhez, az emlék kisajátítható (7. §.). A 8 – 1 0 . szakasz a 
bizottság szervezetét, a 11–14. szakasz a költségvetés és a mű-
emléki alapok kezelését rendezi, az utolsó szakasz pedig szokás 
szerint a régi törvényeket hatálytalanítja. 

A törvény 10. artikulusa különösen fontos intézkedéseket 
hozott Erdély tekintetében. Ez a szakasz ugyanis lehetővé teszi a 
regionális tagozatok felállítását. Igy alakult meg 1919-ben a CMI 
erdélyi tagozata (Secţiunea pentru Transilvania şi ţinuturile mărgi-
noase), amelynek elnökéül az 1919 augusztusi 12-én kelt 3450. sz. 
rendelet Lapedatu Sándor kolozsvári egyetemi tanárt, a későbbi 
többszöri kultuszminisztert, a CMI tagját nevezte ki. Az ő javas-
latára nevezte ki az 1921 március 8-án kelt 759. sz. királyi ren-

8 L. e szabályrendeletek szövegét u. o., 664 –676. l. 
9 Decr. No 3326. Mon Oficial, No. 21 din 28 Aprilie 1913 
10 Mon. Oficial, No. 82 din 29 Iulie 1919. L még: Ministerul Justiţiei, Co-

lecţiune de legi şi regulamente etc., Vol. III. Ed. oficială, Bucureşti, Impr. Stat. 
1920. pp. 275–280. 
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delet az erdélyi szakosztály többi tagjait is; az első ülést 1921 
április 1-én tartották.11 A CMI ettől az időtől kezdve az erdélyi 
műemlékek ügyének intézését csaknem kizárólag a tagozatra 
bízta; ha a központi bizottság jelentéseiben s kiadványaiban la-
pozunk s Ghica-Budeşti jelentéseit olvassuk, jóformán sohasem 
találkozunk erdélyi vonatkozású intézkedéssel;12 bár természetes, 
hogy az erdélyi tagozat működésének irányelveit a központi bi-
zottság állapította meg. Az erdélyi bizottság működéséről hű ké-
pet nyujtanak saját jelentései, amelyek bennünket különösen ér-
dekelnek.13 

Minden lehető műemlékbizottságnak legelső feladata, hogy 
részletesen számbavegye azokat az emlékeket, amelyek fölött 
felügyeletet gyakorol. Az erdélyi bizottság, a továbbiakban rövi-
den mint CMI-it idézzük, is legelsőbben ebben az ügyben foglalt 
elvi állást. A népvándorláskorbeli és a klasszikus emlékekre Iulian 
Marţian bizottsági tag régészeti repertóriumát vette irányadónak;14 

a magyar emlékekre vonatkozólag a Gerecze-topográfiát fogadta 
el alapul s a szász emlékek és ingó műkincsek lajstromát Csáki 
Mihály a Bruckenthal-múzeum azóta elhunyt őre készítette el 
német alapossággal, amelyet a bizottság 1923-ban ki is adott.15 

Új, de nemzeti szempontból a legfontosabb feladat előtt állott a 
bizottság, midőn a román nép történeti és művészeti emlékeit 
akarta leltározni. Evégből az egyházi schematizmusok feldolgo-
zása mellett a helyszíni felvételeket tartotta fontosnak, valamint 
elhatározta, hogy kérdőíveket küld szét a román püspökségek-
hez.16 A nagy lendülettel megindult leltározás azonban – úgy 
látszik – csakhamar elakadt s ezen nem is csodálkozhatunk, a do-
log természetéből folyó rendkívüli nehézségek miatt. Csáki szász 
müemlékleltára sajtó alá került s a sűrűn kinevezett vidéki leve-
lező tagok bevonásával igyekeztek a további munkát szélesebb 

11 L. ez adatokat: Comisiunea Monumentelor Istorice. Secţiunea pentru 
Transilvania şi ţinuturile mărginoase. Raport cu privire la lucrările din primul an 
de funcţionare (1921–22). Intocmit şi publicat de Alex. Lapedatu. Cluj, 1922. A bi-
zottság első tagjai voltak: Csáki Mihály, a Brukenthal-Múzeum őre (meghalt), 
Dăianu Ilie esperes, Iulian Marţian archeológus (meghalt), Roska Márton (jelenleg 
a debreceni egyetem professzora) és Teodorescu professzor. Később nevezték ki 
taggá és titkárrá C. Daicoviciu professzort. 

12 Igy pl. l. Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. 1933 Raport de 
act, pe anul 1930. 142. l. 

13 A 11. jegyzetben említettet követik: Raport cu privire la lucr. din al 
II. an de funcţ. (1922–23), întocmit de C. Daicoviciu, Cluj, 1924. – Raport cu 
privire la lucr. din anul 1924, întocmit de C. Daicoviciu. Cluj, 1926, – Raport cu 
privire la lucr. din al. IV. an de funcţ. 1925, întocmit de S. Mihali. Cluj, 1928. – 
Anuarul Com. Mon. Ist. Secţ pt. Trans. etc. 1926–28. Cluj, 1929. – Anuarul pe 
1929. Cluj 1930. – Anuarul pe 1930–31. Cluj, 1932. stb. 

14 Iulian Marţian: Repertoriu archeologic pentru Ardeal. II ed. Bistriţa, 1920. 
15 M. Csaki: Inventarul monumentelor şi obiectelor istorice şi artistice să-

seşti. Cluj, 1923. 
16 L . a 11. jegyzetet. 
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alapon megszervezni. Végül is, 1924-ben, a bizottság arra az ál-
láspontra jutott, hogy a Gerecze-féle topográfia Erdélyre vonat-
kozó részének osztályozását kérik a minisztertől.17 Hogy e kérést 
teljesítették-e, arról a jelentések hallgatnak; legjobb tudomásunk 
szerint azonban a műemlékké nyilvánított alkotások lajstroma hi-
vatalos formában eddig még nem jelent meg. Igy az erdélyi bi-
zottság mai napig is erre a pótolhatatlan műre, a Gerecze topog-
ráfiára támaszkodik, bár évről-évre pótlásképpen több román 
templomot, főleg a fából építetteket, nyilvánítottak műemléknek. 
Az egyes évi jelentések csaknem refrénszerüen azzal kezdődnek, 
hogy mily hosszadalmas munka ez a leltározás s mennyi időt 
igényel. Igy a bizottság eredményes tevékenységének súlypontja 
az ásatásokra és a restaurálásokra tevődött át. 

E helyütt fölöslegesnek látjuk részletezni a CMI két évtize-
des munkásságának minden állomását. Természetesnek látjuk, 
hogy a bizottság főleg a római kor emlékeinek napfényrehozata-
lával s a román egyházi emlékek karbantartásával törekedett 
céljai elérésére. Évről-évre mind nagyobb nyomatékkal lépett elő-
térbe a román fatemplomok megőrzésének és fenntartásának ügye 
s ezt a serényen fejlődő román művészettörténeti kutatás is előny-
ben részesítette. Jól ismert dolog, hogy a műemlékbizottságok 
tevékenységét közvetve mindenhol az illető nemzet vezető tudó-
sai, a régészek és a műtörténészek irányítják s rajtuk keresztül 
az egyetemes és nemzeti tudományos áramlatok éreztetik hatá-
sukat. Ez történt Erdélyben is. A CMI eleinte – nyilván az ak-
kor még élő Csáki hatása alatt – a szászok ügyét is melegen 
pártfogolta; sok evangélikus templomot is gondjába vett, de a 
szász műemlékek egyébként kitűnő állapota s a szász egyházi kö-
zületek éber gondoskodása a CMI ezirányú feladatait igen meg-
könnyítette. Amellett a CMI esetenként, nem hanyagolta el a ma-
gyar és magyar vonatkozású emlékek ügyének felkarolását sem. 
Az első években különös gonddal fejezte be Vajdahunyad várá-
nak restaurálását; gondot viselt a fogarasi várra; 1922-ben köz-
benjárt, hogy a gyulafehérvári püspökség ne rombolja le a tulaj-
donában lévő alvinci Martinuzzi-kastélyt, mivel. Aaron, Moldova 
vajdája itt volt bezárva, itt is halt meg s így román történelmi 
emlék. 1925-ben 12 000 lejt adott a menyői ref. templom, 6500 lejt 
a zilahi ref. templom s 10.000 lejt az alvinci ref. templom restau-
rálására. A CMI járt közben a kormánynál, hogy az erdélyi kat. 
püspökség segélyt kapjon a gyulafehérvári katedrális restaurálá-
sára s ugyancsak a CMI közbenjárására figyelmeztette az erdélyi 
ref. egyházkerület igazgatótanácsa körrendeletben a lelkészeket a 
műemléktörvény 6. §-ára, hogy minden 1834-ig épült templom és 
berendezése műemléknek nyilváníttatott s csorbítatlanul fenntar-
t a n d ó . . . 1 8 

Ezek azok az adatok, amelyeket a bizottság évi jelentései-
ből, majd a terjedelmes tudományos értekezéseket közlő évköny-

17 L. az 1924 évi jelentést. 
18 L az id. jelentéseket. 
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vekből kiböngészhettünk. Mindez a magyar ügy szempotjából, te-
kintve az erdélyi magyar műemlékek nagy számát, művészeti je-
lentőségét s egyre romló állapotát, bizony édeskevés De ha az 
ügyet elfogulatlanul igyekezünk szemügyre venni, akkor mégsem 
lehet az okok szövevényes láncolatából kiemelni s mindezért fe-
lelőssé tenni a CMI erdélyi tagozatát. Ha figyelmesen elolvassuk 
Daicoviciu professzornak, a CMI titkárának 1931. évi visszapillantá-
sát a bizottság tízéves évfordulója alkalmával,19 ezekből az őszinte 
sorokból világosan láthatjuk a való helyzetet. A professzor nyil-
tan megmondja, hogy bár a magyar műemlékbizottság, amely-
nek ők e területen nyomdokába léptek, jó munkát végzett, 
mégis – felfogása szerint – igen kevés figyelmet fordított a ro-
mán történeti és művészeti emlékek túlnyomó többségére. Épp 
ezért a CMI főgondja a római régészeti emlékek istápolása mellett 
a román egyházi emlékek s a fatemplomok ügyének rendezése, 
de e célnak is alig tudott eleget tenni a rendelkezésre álló, „alig 
elégséges” költségvetéshez képest.20 Elhihetjük, hogy a tervbevett 
restaurálások, fényképezések, helyszíni kiszállások is mekkora 
összeget emésztettek fel. Hiszen minden műemlékbizottság volta-
képpen Danaidák hordója, amelynek bizony sohasem elég az ál-
lami javadalmazásból kapott pénz. S a harmincas évektől kezdve 
a CMI helyzete az általánosan elharapódzott gazdasági válság kö-
zepette igen megnehezedett. Minden idők és nemzetek pénzügy-
miniszterei a fekete napokban mindjárt a kultusztárcához nyúlnak 
a piros ceruzával s legelőbb mindig a műemlékvédelem tételein 
akad meg a szemük; – ez a csodálatos egyetértés a nemzetek 
jövőbeli együttműködésének, Morus Tamás Utópiája megvalósulá-
sának szinte egyetlen bíztató jele . . . 

Az erdélyi hivatalos bizottságnak még arra sem jutott elég 
pénze, hogy a román templomok körül kifejtendő tevékenységé-
nek eleget tegyen; s hogy remélhette volna a magyarság, hogy a 
CMI a magyar templomokról és kastélyokról gondoskodjék s hogy 
szívügyévé váljék az erdélyi városok régi magyar palotái átalakí-
tásának megakadályozása? Az elmult évtizedek folyamán bizony 
azért nem egy ízben invokálták a bizottságot, mikor egyes ma-
gyar történelmi emlékeket, szobrokat eltávolítottak. Ezeknek a 
ténykedéseknek egyrésze nem történt a hivatalos szervek tudta 
nélkül, hiszen Lapedatu professzor is említést tesz a többször idé-
zett 1922. évi jelentésben, hogy a román nemzeti érzülettel össze 
nem egyeztethető emlékeket egy külön múzeumba kell elhelyezni, 
a nem kívánatos emlékek múzeumába (Muzeu special al monu-
mentelor indezirabile)21 E cél ugyan nem valósult meg, de egyes 
közigazgatási szervek túlbuzgósága s helytelenül értelmezett nem-
zeti érzülete nem egy ilyen esetet jegyzett fel Erdély annaleseibe. 
A román állam maga azonban az egyes kirívó esetekkel sohasem azo-

19 Anuarul Com. Mon. Ist. Secţ. pt. Trans. pe 1930–31. 
20 L. u. itt. 
21 Lapedatu megjegyzi, hogy e múzeum megvalósulásáig ott kell a lebon-

tott emlékeket megőrizni, ahol éppen alkalom nyílik erre. 
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nosította magát; sőt, minden lehető alkalommal, a nemzetközi fó-
rumok előtt is hivatalosan s erélyesen tiltakozott a műemlékrom-
bolás vádja ellen. Azt meg éppen senki sem állította, hogy a CMI 
valaha is lebontatni rendelt volna valamely magyar művészeti 
emléket A bizottság legfeljebb passzív maradt, nem avatkozott 
bele e kényes ügyekbe, egyszerűen közönyös volt. De ha az el-
lenkezőjét tette volna is, ez sem vezetett volna magyar szempont-
ból mindig megnyugtató eredményre. Ne felejtsük el, hogy mind-
máig nem jelent meg a műemlékek hivatalos osztályozása s így 
az 1834-ig épült templomokon kívül a kastélyok, várak, városi 
házak vagy éppen az ingó műemlékek ezidőszerint semmiféle hi-
vatalos védelem alatt nincsenek; a Gerecze-topográfiát még nem 
nyilvánították hivatalos lajstromnak. Mi magyar műemlékeknek 
– az Erdélyben kialakult, magyar s román szemszögből egyező 
közfelfogás szerint – 1. a magyar egyházak tulajdonában lévő 
ingatlanokat és tartozékaikat, 2. azokat a kastélyokat, várakat, 
udvarházakat, városi és falusi házakat tekintjük, amelyek magyar 
tulajdonban vannak, vagy voltak és magyar vonatkozásuk van, s 
végül 3. az egyéb ingó, magyar vonatkozású műemlékeket. Mind-
ebből világos, hogy elsősorban a tulajdonosnak kell a műemlékrom-
bolástól tartózkodnia s a tulajdonában lévő emléket fenntartania. Ha 
nem teszi s a CMI talán ebben az irányban közbe akarna lépni 
azzal, hogy az ingatlant műemléknek nyilváníttatja s kimondja a 
fenntartási kötelezettséget, a tulajdonos joggal kérheti a törvény 
alapján a kisajátítást, ha neki magának nincs elég anyagi ereje a 
fenntartásra, vagy azt egyszerűen nem akarja. Már most kérdjük: 
gondolhat-e arra magyar, hogy a román államnak avégből legye-
nek terjedelmes alapjai, hogy magyar műemlékeket vásároljon 
meg s hogy azokat, mint magyar történelmi emlékeket, fenn-
tartsa?. . . S magyar érdek-e, hogy az állam ezeket a műemlé-
keket kisajátítsa? 

KÖZBEN PEDIG ÁLL A KÉP: pusztuló műemlékek, be-
omlófélben levő mennyezetek, lepálló falfestmények, roskadt szob-
rok, düledező kuriák, kallódó sírkövek, elkotyavetyélt családi arc-
képek és régi ötvösmunkák – ezzel szemben az időnként, szal-
maláng módjára ellobbanó kultúregyleti mozgalmak s litterátus 
lelkek siránkozása a vasárnapi mellékletekben. A magyar egyhá-
zaknak, püspökségeknek, mindegyiknek megvan ugyan a maga 
műemlékbizottsága, de közülök azok is, amelyek nemcsak névleg 
működnek, a másirányu, hitéleti és iskoláztatási ügyekre fordított 
összegek miatt rendszeres és tervszerű emlékrestaurálásokra nem 
gondolhatnak. A fiatalabb lelkésznemzedék sem rendelkezik elég 
történeti és művészettörténeti érzékkel vagy iskolázottsággal, hiá-
nyoznak a szakemberek, a szakavatott és műértő, román honos 
magyar restaurátorok; amellett a műemlékekkel való törődés az 
egyházak életében jóformán nobile officium, művészetbarát főpa-
pok, egyházgondnokok, presbiterek mellékes időtöltése. E sorok 
írójának nem egyszer volt alkalma irányadó egyházi tényezőktől 
adatokat hallania a műemlékvédelem szervezetlenségéről s min-
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den jószándéknak a szükölködés, a közöny és a hozzánemértés 
hármas sziklafalán való hajótöréséről. Ami pedig a kastélyokat, 
udvarházakat illeti, nem egy esetet tudunk, amikor a magyar 
történelmi osztályok tagjai saját tulajdonukban lévő és saját csa-
ládjuk régiségét hirdető emlékeket bontottak l e ; bár jól tudjuk, 
hogy ezeket az ingatlanokat az alaposan megfogyatkozott föld-
birtok jövedelméből fenntartani nem könnyű feladat. S végre, a 
nagy magyar közművelődési egyesületek az okok egész szöve-
vénye miatt nem tudtak eredményt elérni a műemlékvédelem te-
kintetében. 

MI TEHÁT A TEENDŐ? Mit lehet tenni, hogy az erdélyi 
magyar műemlékek ügye rendeztessék s ebben az irányban oly 
szervezett tevékenység indulhasson meg, amely műemlékeink fenn-
tartását biztosítja? 

Mivel minden lehetséges műemlékügyi tevékenység alfája 
egy ezzel foglalkozó egységes szerv létrehozatala, így a legelső 
előfeltétel egy erdélyi magyar műemlékbizottság megalakítása. Erre 
minden törvényes jogalap és lehetőség megvan. Eddig is jogosan 
működő két nagy közművelődési egyesületünk, az Erdélyi Mú-
zeum-Egyesület s az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 
bármelyike alkalmas volna arra, hogy kebelükben műemlékbizott-
ság alakuljon. A Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történet-
tudományi Szakosztályának éppen úgy joga és lehetősége van 
tagjai sorából ily bizottságot kiküldeni, mint ahogyan az EMKE 
törvényesen jóváhagyott alapszabályainak pontjai között is szere-
pel a műemlékvédelem joga és kötelezettsége. E két lehetőség 
mellett azonban kínálkozik a Magyar Népközösség keretében való 
megalakulás gondolata is. Végre is a Népközösség az a legújab-
ban életrekelt szerv, amely a magyarság valamennyi közművelő-
dési kérdésének megoldására hivatott, s a műemlékbizottság ala-
kításának gondolatát éppen a Népközösség megalakulása hozta 
előtérbe. Az EMMB megalakulásának így forma szerint semmi 
akadálya nincsen; a magyarság hivatott vezetőinek feladata, hogy 
a megalakulás formaságai felett döntsenek s állásfoglalásukat a 
kormányzattal egyetértésben állapítsák meg.22 

Hogy azonban az EMMB ne maradjon puszta bizottság-
kiküldési mozzanat (régi szólásmondás, hogy minden ügy elsű-
lyesztésére egy bizottság kiküldése a legalkalmasabb), elsősorban 
az szükséges, hogy: 1. beleilleszkedhessék a hivatalos műemlék-

22 A bizottság szervezete az Európa-szerte gyakorlatban levő minták után 
igazodna, a helyi lehetőségek szem előtt tartásával. Tagjai lennének a magyar 
egyházak képviselői s a két nagy kulturegyesület, az EME és az EMKE reprezen-
tánsai. Rajtok kívül a műemlékügyek szakértői, hivatott tudósok, művészek, épí-
tészek. Elnöke mellett választana helyettes elnököt is, tisztviselői lennének; az 
előadó, a titkár és egy építész-restaurátor. 
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politika elgondolásaiba, 2. megvalósítható gyakorlati munkatervet 
dolgozzon ki. 

A Comisiunea Monumentelor Istorice és az Erdélyi Magyar 
Műemlék-Bizottság végeredményben közös eszményt követ: a 
műemlékek összeírását s ezeknek az enyészettől való megóvását 
és helyreállítását akarja mindenik. A CMI hivatalos végrehajtó 
szerve Európa egyik legjobban megszerkesztett műemléktörvényé-
nek, mely az ingatlan és az ingó műemlékeket egyaránt hathatós 
pártfogása alá veszi; ezeket a törvényes intézkedéseket azonban 
nem terjesztették ki elég hatályossággal a magyar vonatkozásu 
műemlékekre is. A CMI ezt hivatalosan azzal magyarázza, hogy 
az anyagi lehetőségek még a román emlékek kellő istápolására 
sem voltak elegendők. Nos, a magyar bizottság éppen ezt a hiá-
nyosságot volna hivatva betölteni. A két bizottság együttműködésé-
nek közjogi megalapozása természetesen az arra hivatott tényezők fel-
adata s ennek körvonalozására nem vállalkozhatunk. 

A magyar bizottság önálló tevékenységének legelső program-
pontja: számbavenni és leltározni a műemlékeket, amelyeket ma-
gáéinak tekint s amelyekkel foglalkozni akar. Össze kell tehát 
írni a magyar emlékeket; fényképeiket, adataikat egybe kell 
gyüjteni, valamint a könyvészeti utalásokat és történeti forrásokat 
is fel kell jegyezni és rendszerezni. 

Ez az összeírási tevékenység persze épp oly nagy feladat, 
mint bárhol másutt a földtekén s nehézségei is azonosak. Az első 
segítő gondolat az egyházak révén szétküldendő összeíró ívek 
megindítása volna, melyek bizonyos mértékben megkönnyítenék a 
tudományos adatgyüjtést. De ebben a tekintetben – a multak ta-
pasztalatai alapján – szkeptikusok vagyunk. 

Ezt az összeírást, – amely az EMMB alappvető tevékeny-
sége s egyben tudományos cél – csak hivatott szakemberek, a 
bizottság leendő tisztviselői s egyes vidéki segítőtársaik végezhet-
nék eredményesen. AZ EMMB-nek is a Gerecze-topográfia alap-
ján kell elindulnia, hogy ezt a jelenlegi s a való helyzethez illően 
kijavíthassa és kiegészíthesse. Az egyházak útján szétküldött 
kérdőívek begyüjtése sem ártana ugyan (felhívná az egyházi szer-
vek figyelmét az ügy nagy fontosságára), de az egyetlen valóban 
célravezető út volna, ha a bizottság kiküldöttei, két-három szak-
ember nyaranta bejárná egász Erdélyt megyénként s a szüksé-
ges adatgyűjtést elvégezné. Jól tudjuk, hogy ez így leírva egy-
szerű, de keresztül is vinni rengeteg fáradozást, odaadást s nem 
jelentéktelen anyagi áldozatot is kívánna. De ezt a munkát egyszer 
már el kell kezdeni, mégpedig minél hamarabb míg az emlékek álla-
nak, helyükön vannak s a fényképező lencse még épen elérheti és meg-
örökítheti őket. 

A másik, az előbbivel párhuzamos, sőt azt meg is előző 
EMMB-tevékenység volna: minden lehető módon megakadályozni, 
hogy ezeket a műemlékeket illetéktelen kezek megrongálják, le-
bontsák vagy rajtok bárminő változtatást eszközöljenek. Az egy-
házaknak a legszigorubb körrendeletekben kellene felszólítaniok 
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a lelkészkedő papságot, hogy a templomokon vagy azok beren-
dezésén semmiféle önhatalmu változtatást az egyházi műemlék-
bizottságok tudta és beleegyezése nélkül ne eszközöljenek. A z 
egyházi bizottságok az ilyen irányu bejelentéseket és kéréseket 
véleményezés végett, lehetőleg az esetleges tervekkel együtt át-
tennék az EMMB-hez, az szakembereinek, illetve kiküldötteinek 
meghallgatása után közölné állásfoglalását az egyházi főhatóságok-
kal, az egyházak aztán ebben az értelemben intézkednének s az 
esetleges restaurálást vagy annak ellenőrzését az EMMB re bíznák. 

A magyar bizottság így legfőbb véleményező és tanácsadó 
szervvé válhatna minden magyar építésügyben. De nemcsak a 
műemlékrestaurálások ügyében volna irányadó, hanem az új épí-
tések stílusbeli zűrzavarában is rendet teremthetne. Gondoskodna 
arról, hogy a régi erdélyi építőművészet hagyományai mintegy 
átlényegüljenek a modern erdélyi egyházi építészetben is s így a 
multakon őrködve s azt behatóan tanulmányozva elősegítené az 
új magyar építések egységes szellemének kialakulását is Magától 
értetődik, hogy ezt a feladatát a legmesszebbmenő körültekintés-
sel végezné, hiszen az élő művészet irányítása bár méltó, s magas-
rendü, de végtelen óvatosságot igénylő feladat. Az „irányított 
művészet” csak ritka esetben jó művészet is. 

Kétségtelenül nehezebb volna a bizottság helyzete a magyar 
műemlékek másik két csoportja: a magánosok kezében levő em-
lékek, valamint az ingó műtárgyak dolgában. Itt már nem rendel-
kezhet az egyházak szervezetével s csak a felvilágosítás, rábeszé-
lés és meggyőzés erejével kell hatnia, valóságos nemzetnevelő kül-
detést teljesítenie. Az iskolák, az egyház a sajtó, a társadalmi élet 
minden rendelkezésre álló eszközével kellene felhívnia mindazok figyel-
mét, akik oly szerencsések, hogy egy magyar műemlék birtokosának 
mondhatják magukat, hogy ezeket az emlékeket becsüljék meg, tartsák 
jó karban, önkéntes változtatásokat ne eszközöljenek rajta s természe-
tesen jó szolgálatait fel is ajánlaná a bizottság, ha a tulajdonos az 
emléket restaurálni akarná. 

Hasonló, bár még nehezebb a helyzet az ingó műemlékeknél. 
Itt a magyar bizottság szerepe már igen korlátozott lenne, gon-
doskodását azonban egy igen fontos emlékcsoportra kiterjeszthetné. 
Az erdélyi kastélyokban, udvarházakban, városi lakásokban ren-
geteg családi arckép (olaj- és vízfestmény, rézkarc, kőrajz, kézi-
rajz) van felhalmozva, amelyek kegyeleti értékükön túl is rend-
kívül nagyértékü művészet , nemzetség, család- és viselettörténeti 
jelentőségüek. A bizottságnak propagálnia kellene, hogy tulajdo-
nosaik e képeket becsüljék meg, ne kótyavetyéljék el, pusztulni 
semmiképpen ne hagyják s végső esetben ajándékozzák az Erdélyi 
Múzeumnak, vagy helyezzék letétbe gyüjteményeiben. A bizott-
ság maga pedig igvekezne ezeknek a műveknek a fényképeit 
s adatait (méret, jelzet, színleírás, proveniencia, stb.) a modern 
történeti képkutatás irányelvei alapján összegyüjteni, hogy az er-
délyi magyar mult arcképcsarnoka a maga teljességében össze-
gyüjthető s egykor talán kiadható legyen. Kívánatos lenne termé-
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szetesen hasonló szervezett intézkedés a régi családi iratok, ok-
levelek, sőt a nyomtatványok s kallódó könyvgyüjtemények ügyé-
ben; ez azonban már az Erdélyi Múzem-Egyesület sajátos feladata. 

A hivatalos állami bizottságokkal együttműködésben az 
EMMB lelkes s kitartó munkával nagy eredményeket érhetne el. 
A magyar mult ingatlan és ingó emlékeinek összeírása, fenntar-
tása, karbahozatala s az új magyar művészeti élet irányítása volna 
ennek a tevékenységnek gyümölcse A lehetőségek adva vannak, 
megvan a Népközösség szervezete, amely e cél elérésére hivatott 
s a vezetők feladata volna e bizottság működését elősegíteni. 

DE MONTECUCOLI RAYMUND klasszikus mondását mi 
sem téveszthetjük szem elől. Ehhez is, az erdélyi magyar mű-
emlékbizottság megvalósításához is pénz kell, pénz és pénz, mint 
az antik, vagy a totális hadviseléshez. . . . A személyi és dologi 
kiadások hűvös rubrikái lehűtik a legszenvedélyesebb műemlék-
rajongó hevületét is. Itt is csak a reális gondolkodás segít. Nem 
álmodozhatunk a magyarság mai anyagi erői mellett valami káp-
rázatos méretű költségvetésről. De amennyi az elinduláshoz s a 
legfontosabb teendők megvalósításához kellene, az mégsem telje-
sülhetetlen álom. Annyit elköltenek úgyis Erdélyben e célra, épí-
tésekre, tatarozásokra s egyébre. Egy szoba bére, az iroda költ-
sége, két-három szakember fizetése s bizonyos szerény alap hely-
színi kiszállásokra s fényképezésre: mindez nem emésztene fel 
oly összeget, amely a magyarság mai viszonyai között is, nép-
közösségi, egyházi hozzájárulásból, kulturális egyesületeink támo-
gatásából, valamint nagylelkü magánosok, a Bánffy Györgyök, 
Teleki Sámuelek, Kemény Józsefek, Mikó Imrék nyomdokaiba 
lépő férfiak áldozatkészségéből ne volna összehozható. Bármennyi 
is ez, még mindig összehasonlíthatatlanul kevesebb, mint az ügy 
értéke, amelynek szolgálatában állna. Ez az erdélyi magyar 
mult, a látható, kőbefaragott, márványbavésett, vászonra s falra-
festett, rézbekarcolt s papirra rajzolt erdélyi mult inkarnációjának 
megörökítése s megmentése. S népnek, mely nem tiszteli multját, 
nincs jövője sem. 
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A STATISZTIKÁNAK legfontosabb feladata a népesség lélek-
számának megállapítása, erre szolgálnak a népszámlálások. Románia 
megnövekedett területén az első, valódi értelemben vett népszám-
lálást 1930 december 29-én hajtották végre. Tíz esztendeje érthető 
kíváncsisággal várjuk a népszámlálás részletes adatainak közlését, 
hisz ezek ismerete nélkülözhetetlen az ország gazdasági, népes-
ségi és társadalmi állapotainak fölméréséhez és megítéléséhez. A 
bukaresti Statisztikai Hivatal most tíz hatalmas, szép kiállitású 
kötetben számol be a népszámlálásról.1 A tíz kötet közül egye-
lőre az első három és a tizedik jelent meg, de bizonyára a többi 
sem várat most már sokáig magára. A megjelent kötetek közül 
az első Románia lakosságának kor és nem, valamint családi ál-
lapot szerinti megoszlásáról számol be, a második a lakosság nem-
zetiségi, anyanyelvi és felekezeti megoszlását ismerteti, a harma-
dik a műveltségi viszonyokról tájékoztat, a tizedik pedig az ipari 
és kereskedelmi vállalatok adatait közli Az adatokat a kötetek 
elején bő bevezető rész magyarázza Dr. Manuila Sabin, a 
bukaresti Statisztikai Hivatal igazgatójának tollából. 

Nincs terünk rá, hogy értékéhez méltóan ismertessük ezt a 
hatalmas munkát, néhány fontosabb adatát az 1937. évi Statiszti-
kai Évkönyv alapján folyóiratunk 1938. évfolyamában közöltük is 
már. Legnagyobb érdeklődésre bizonyára azok az adatok tart-
hatnak számot, amelyek a népességnek anyanyelv, nemzetiség és 
vallás szerinti megoszlására vonatkoznak. 

A NEMZETISÉG megállapítása a statisztikának kétségkivül 
legnehezebb feladata, hiszen a nemzetiségnek külső ismertető je-
lei nincsenek, a nemzetiséghez való tartozás csupán belső, sze-
mélyes kérdés. A nemzet szellemi, és erkölcsi közösség, mely leg-
inkább a nyelvben fejeződik ki. Éppen ezért legtöbb állam nép-
számlálása a nemzetiség megállapítása helyett csupán az anya-
nyelv tudakolására szorítkozik, abból kiindulva, hogy a nemze-
tiség bevallásánál a politikai helyzet, személyes érdekek vagy más 
tényezők befolyása is érvényesülhet s így nem kaphat tárgyilagos 
képet az ország nemzetiségi megoszlásáról. A nemzetiség beval-

1 Recensământul general al populaţiei României 1930, publicat de Dr. Sabin 
Manuila. Tip. Monitorul Oficial, 1930. 
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lása csupán akkor lehetne megbízható, ha a függetlenség teljes 
megóvása mellett, részrehajlatlan ellenőrzés alatt történhetne, 
ez azonban a népszámláló hivatalok részére technikailag megold-
hatatlan feladat. A nemzetiség és statisztika viszonyával már ez 
1872. évi szentpétervári nemzetközi statisztikai kongresszus fog-
lalkozott s megbízta három tagját, köztük Keleti Károlyt, annak 
tanulmányozásával, hogyan lehet statisztikailag a nemzetiséget 
egyéni akaratmegnyilvánulás alapján meghatározni. Mindhárom 
statisztikus tagadta, hogy a vérségi eredet megfelelő kritériuma 
volna a nemzetiség megállapításának s egyformán rámutattak arra, 
hogy egyetlen lehetőségként a nyelvi kritérium jöhet számba, 
még pedig vagy az anyanyelv vagy a társalgási nyelv. A magyar 
statisztika is az anyanyelvet tette kérdés tárgyává, mert csak et-
től várt világos, pontos, szabatos feleletet. Emellett azonban a 
magyar statisztika tudakolta az anyanyelven kívül beszélt nyel-
veket is s ezzel ellenőrizte az anyanyelvi bevallás megbízható-
ságát. A román statisztika szintén magáévá teszi az anyanyelv 
tudakolásának szempontját, mellette azonban a nemzetiséget is 
igyekszik meghatározni. A népszámlálást megelőzően felvetődtek 
román statisztikusok között olyan nézetek is, hogy a nemzetisé-
get az etnikai eredet megállapítása utján határozzák meg. Az 
eredet kérdése alapján azonban nem a mai, valóságos helyzetet 
ismernők meg, a statisztika célja pedig mindig a meglevő állapot 
feltüntetése. Az etnikai eredetet kutató módszer nem felel meg 
a célnak, mert a népi eredet alapján olyanok sorozódnak egy nem-
zetiségbe, akiknek sem nyelvileg, sem érzelmileg semmi közük 
egymáshoz, de emellett gyakorlatilag is megoldhatatlan feladat 
elé állítja a számlálóbiztosokat, akik különösen akkor ütköznek a 
származáskutatásnál nehézségekbe, ha az ősök több nemzetiség-
hez tartoztak. A második népszámlálási kötethez írt előszavában 
Manuila Sabin is megállapítja, hogy a népi eredet meghatáro-
zása képtelen feladat elé állítja a népszámláló biztosokat s 
ezért az 1930. évi népszámlálásnál a nemzetiség tárgyi kri-
tériuma, az anyanyelv mellé szubjektiv kritériumként a la-
kosság nemzetiségi bevallását kellett alkalmazni. Az elv – 
Manuila közlése szerint – az volt, hogy mindenki szabadon és 
lelkiismerete szerint határozhatja meg, melyik nemzetiséghez tar-
tozónak érzi magát, s a számláló biztosoknak sincs joguk a be-
vallásnál semmiféle befolyásolásra vagy változtatásra. A népszám-
lálás igazgatóságának utasítása szerint a nemzetiséget illető kér-
désre a válasznak a személy lelkiismeretéből, családi és törté-
nelmi hagyományaiból kell fakadnia. A kérdésnek ezzel a részé-
vel annakidején a parlament és a sajtó bőven foglalkozott, s így 
feleslegesnek látjuk a részletezést.2 

A KIADOTT FELDOLGOZÁS Románia lakosságának nemze-
tiségi és anyanyelvi megoszlását a következőképpen mutatja be: 

2 Lásd Magyar Kisebbség 1930. évfolyam 21., 22., 23. és 1931. évfolyam 
4. számait. 
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Románia lakosságának nemzetiségi és anyanyelv i 
megoszlása 

Nemzetiség % Anyanyelv % 

román 12,981,324 71,9 13,180,936 73,0 
magyar 1,425,507 7,9 1,554,525 8,6 
német 745,421 4,1 760,687 4,2 
orosz 409,150 2,3 450,981 2,5 
ukrán-rutén 582,115 3,2 641,485 3,6 
szerb, horvát, szlov. 51,062 0,3 47,724 0,3 
bolgár 366,384 2,0 364,373 2,0 
cseh, szlovák, 51,842 0,3 43,141 0,2 
lengyel 48,310 0,3 38,265 0,2 
hucan 12,456 
zsidó, jiddis 728,115 4,0 518,754 2,9 
görög 26,495 0,1 20,861 0,1 
albán 4,670 4,247 
örmény 15,544 11,377 
török 154,772 0,9 288,0733 1,6 
tatár 22,141 0,1 
gagauc 105,750 0,6 
cigány 262,501 1,5 101,015 0,6 
egyéb 56,355 0,3 23,419 0,1 
nem megállapított 7,114 7,165 

Összesen: 18,057,028 18,057,028 

Minden statisztika megbízhatóságának az összehasonlítás a 
próbaköve. A fenti adatokat azonban nincs mivel összehasonlítani, 
mivel Románia mai területén 1930-ban tartották az első népszám-
lálást, s a békeszerződésekkel Romániához csatolt területeken a 
legutolsó népszámlálások nem azonos időpontokban voltak. De 
megnehezili az összehasonlítást az is, hogy a különböző népszám-
lálások között lényeges elvi és módszerbeli különbségek voltak. 
Mégis megkíséreljük a bennünket közelebbről érdeklő, Erdélyre 
vonatkozó adatoknak az 1910. évi magyar népszámlálás adataival 
való egybevetését. 

A terület egész népszaporodása tehát csupán 5,9% húsz év 
alatt, ami részint a háborús veszteségekre, részint a ki és elván-
dorlásokra vezethető vissza. A természetes szaporodás is gyenge 
a háborút követő első évtizedben. A kolozsvári statisztikai hiva-
tal 1920-ban Erdély területére kiterjedőleg népösszeírást rendezett 
s ennek eredményéről hivatalos kiadvány is jelent meg.4 Ez 5,140.176 
lélekre teszi ekkor Erdély lakosságának számát. Nem tudjuk, meny-
nyiben fogadható el ez az adat hitelesnek, mivel pár évvel később 

3 Török és tatár anyanyelvüek együtt. 
4 Dicţionarul Transilvaniei, Banatului şi Celorlalte Ţinuturi Alipite. 
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Erdély népességének anyanyelvi megoszlása 
1910-ben és 1930-ban 

Anyanyelv 
1910 1930 szaporodás 

vagy fogyás 
Anyanyelv abszolut 

szám 
% abszolut 

szám % 
abszolut 

szám % 

román 2,819,405 53,9 3,233,216 58,3 + 413,811 + 1 4,6 

magyar 1,663,576 31,8 1,480,712 26,7 – 182,864 – 11,0 

német 556,944 10,6 540,793 9,8 – 16,151 – 2,9 

egyéb 196,380 3,7 293,642 5,2 + 97,262 + 49,5 

Összesen: 5,236,305 100,0 5,548,363 100.0 + 312,058 + 5,9 

maga Istrati, a Dicţionarul szerkesztője, s a statisztikai hivatal 
közgazdasági osztályának vezetője beismerte,5 hogy a kiadványban 
közölt adatok nem mutatják a valóságos helyzetet. Ha azonban 
feltételezzük, hogy a lakosság végösszegében nincs nagyobb el-
térés, úgy az 1920–1930 közötti évtizednek tényleges népszapo-
rulata 408,187 lélek volt, ami 7,8%-nak felel meg. A természetes 
szaporodás viszont 482,305 lélek, tehát 74,118-al felülmúlja a tény-
leges szaporulatot. Ennyivel nagyobb az innen elvándorlók és 
kivándorlók száma az évtized folyamán itt letelepedettek számá-
nál. A jelek a fejlődés megakadását mutatják, a népesség gyengén 
szaporodik. Tanulságos volna, ha vármegyénként össze tudnók ha-
sonlítani az 1910. évi népességet az 1930. évivel, mivel azonban 
időközben a vármegyék területében jelentékeny változások voltak, 
ez csak úgy volna lehetséges, ha községenként végeznők az ösz-
szehasonlítást. Igy is megállapíthatjuk azonban, hogy a legtöbb 
megye népességszaporodása egészen jelentéktelen, sőt Alsófehér, 
Hunyad, Krassószörény, Szatmár, Szamos, Temestorontál és Három-
szék megyék népessége alatta marad húsz év előtti számának, 
jelentősebb növekedést pedig csak azok a megyék mutatnak, ame-
lyekben valamelyik nagy város fejlődésnek indult. 

Legnagyobb érdeklődésre azok az adatok tarthatnak számot, 
amelyek a népesség anyanyelvi megoszlását mutatják. A magyar-
ság népességi hányadosa itt 31.8%-ról 26.7%-ra hanyatlott 1910 
óta. Kisebb csökkenést mutat a németek arányszáma is. Az egyéb 
anyanyelvüek számának nagyfoku emelkedése azzal magyarázható, 
hogy 111,275 zsidó, vagyis az összes zsidóknak 58%-a jiddis anya-
nyelvűnek vallotta magát. Ha a repatriálások, a zsidók elkülöní-
tése, bizonyos fokú disszimiláció s az Ókirályság felé indult erő-
sebb elvándorlás némileg érthetővé is teszi a magyarság érzékeny 

5 Buletinul Statistic al României 1925. I. szám. 
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veszteségét, annak elegendő okául nem fogadhatjuk el a fenti 
magyarázatokat. Egy nemzetiség számbeli csökkenésének oka ”– 
a statisztika megbízhatatlanságán kivül – vagy a nagyfokú asszi-
miláció, vagy erős kivándorlási mozgalom, vagy az életkedv csök-
kenése, a születések korlátozása, amit a népcsoportok fejlődésének 
megakadása, kedvezőtlen gazdasági lehetőségek idéznek elő. 
Azonban sem a születések számának ekkora fokú visszaesését nem 
mutatják a hivatalos adatok, sem ilyen kivándorlási mozgalomról 
nincs tudomásunk s így nehezen tudjuk ezt a jelenséget meg-
magyarázni. 

Erdélyben a vallás és nemzetiség között bizonyos összefüg-
gések vannak s így a felekezeti adatok összehasonlítása sem ér-
dektelen.6 

Erdély lakosságának fe lekezet i megoszlása 

1910 % 1930 % 
szaporodás 
v. fogyás 

% 

görög keleti 1,808,877 34,5 1,932,356 34,8 + 123,479 + 6,8 
görög kat. 1,225,692 23,4 1,385,445 24,9 + 159,753 + 13,0 
római kat. 990,398 18,9 947,351 17,1 – 43,047 – 4,3 
református 696,888 13,3 696,320 12,6 – 568 – 0,1 
lutheránus 263,002 5,0 274,415 5,0 + 11,413 + 4,3 
unitárius 68,752 1,3 68,330 1,2 – 422 – 0,1 
izraelita 178,000 3,4 192,833 3,5 + 14,833 + 8,4 
egyéb 4,696 0,1 51,313 0,9 + 46,617 + 992,0 

5,236,305 100,0 5,548,363 100,0 + 312,058 

Az 1910. évi népszámlálás alkalmával a római katolikusok-
nak 63,9 százaléka, a görög katolikusok 6,8%-a (83,698 lélek), a 
reformátusok 98,4%-a, a luteránusok 13,7%-a, a görög keletiek 1,3 
százaléka (24.121 lélek), az izraeliták 73,5%-a, az egyéb vallásuak 
39,8 százaléka volt magyar anyanyelvű. Az 1930. évi népszámlálás 
eddig megjelent kötetei nem közlik a felekezeti és nemzetiségi 
helyzet közötti összefüggéseket, de mégis feltételezhetjük, hogy 
tíz év alatt nagyobb eltolódások a nemzetiségi helyzetben nem 
következhettek be. Az 1930. évi feldolgozás szerint a római ka-
tolikusok aránya 4,3 százalékkal, a reformátusoké és unitáriusoké 
0,1 százalékkal romlott, a többi egyházak viszont megjavították 
arányukat. Az egyéb felekezetek feltűnő növekedése a baptisták 
és adventisták számának nagy emelkedésével magyarázható. 

A NÉPESSÉGFEJLŐDÉS általános leírása után röviden is-
mertetni kívánjuk a városok fejlődését. Már a népességfejlődés vizs-
gálatánál feltűnik, hogy a falusi népesség abszolut száma csaknem 

6 Az 1910-re vonatkozó adatokat Kovács Alajos: Erdély népmozgalma vallás-
felekezetek szerint c. tanulmányából vettük. (M. Statisztikai Szemle 1929. 
12. szám) 
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Az erdélyi városok lakosságának növekedése 1910–1930 között 

V Á R O S O K 
Lakosság száma szaporodás v.fogyás 

V Á R O S O K 
1910 1930 szám szerint 

% 

a) 50.000 lakóson felül 
1. Kolozsvár 
2. Temesvár 
3. Nagyvárad 
4. Arad 
5. Brassó 
6. Szatmár 

60.808 
72.555 
64.169 
67.479 
41.056 
34.892 

100.844 
91.580 
82.687 
77.181 
59.232 
51.495 

40.036 
19.025 
18.518 
9.702 

18.176 
16.603 

+ 65.8 
+ 26.2 
+ 28.9 
+ 14.4 
+ 44.3 
+ 47.6 

b) 30.001–50.000 lakos 
1. Nagyszeben 
2. Marosvásárhely 

33.489 
25.517 

49.345 
38.517 

15.856 
13.000 

+ 47.3 
+ 50.9 

c) 10.001–30.000 lakós 
1. Mármarossziget 
2. Lugos 
3. Torda 
4. Resica 
5. Nagykároly 
6. Medgyes 
7. Petrozsény 
8. Nagyszalonta 
9. Dés 

10. Beszterce 
11. Nagybánya 
12. Segesvár 
13. Gyulafehérvár 
14. Sepsiszentgyörgy 
15. Déva 
16. Gyergyószentmiklós 

23.657 
19.818 
14.011 
17.384 
16.078 
8.626 

12.193 
15.943 
11.452 
13.236 
12.877 
11.587 
11.616 
8.665 
9.256 
8.905 

27.270 
23.593 
20.023 
19.868 
16.042 
15.505 
15.405 
15.297 
15.110 
14.128 
13.904 
13.033 
12.282 
10.818 
10,509 
10.355 

3.613 
3.775 
6.012 
2.484 

6.879 
3.212 

3.658 
892 

1.027 
1.446 

666 
2.153 
1.253 
1.450 

36 

646 

+ 15.3 
+ 19.0 
+ 42.9 
+ 14.3 
– 0.2 
+ 79.7 
+ 26.3 
– 4.1 
+ 31.9 
+ 6.7 
+ 8.0 
+ 12.5 
+ 5.7 
+ 24.8 
+ 13.5 
+ 16.3 

d) 5001–10.000 lakós 
1. Oravica 
2. Nagyenyed 
3. Szászrégen 
4. Szászsebes 
5. Karánsebes 
6. Székelyudvarhely 
7. Zilah 
8. Orsova 
9. Fogaras 

10. Szilágysomlyó 

11.585 
8.663 
8.920 
8.504 
7.999 

10.244 
8.062 
8 606 
6.579 
6.885 

9.585 
9.478 
9.290 
9.137 
8.704 
8.518 
8.340 
8.159 
7.841 
7.448 

815 
370 
633 
705 

278 

1.262 
563 

2000 

1726 

447 

– 17.3 
– 9.4 
+ 4.1 
+ 7.4 
+ 8.8 
– 16.8 
+ 3.4 
– 5.2 
+ 19.2 
+ 8.2 
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V Á R O S O K 
Lakosság száma szaporodás v. fogyás 

V Á R O S O K 
1910 1930 szám szerint % 

11. Szászváros 7.672 7.337 335 – 4.4 
12. Szamosujvár 6.857 6.608 249 – 3.6 
13. Dicsőszentmárton 4.417 6.567 2.150 + 48.7 
14. Lippa 7.864 6.000 1864 – 23.7 
15. Bánffyhunyad 5.194 5.401 207 + 4.0 
16. Kézdivásárhely 6.079 5.107 972 – 16.0 

e)5000 lakosonaluli városok 

1. Csíkszereda 4.914 4.807 107 – 2.2 
2. Balázsfalva 3.667 4.618 951 + 25.9 
3. Vajdahunyad 5.401 4.600 801 – 14.8 
4. Belényes 4.223 4.293 70 + 1.7 
5. Felsőbánya 4.422 4.127 295 – 6.7 
6. Erzsébetváros 4.408 4.067 341 – 7.7 
7. Naszód 3.501 3.512 11 + 0.3 
8, Hátszeg 3.389 3.383 6 – 0.2 
9. Abrudbánya 2.938 2.468 470 – 16.0 

Összesen: 776.262 963.418 197.451 10295 + 24.1 

azonos az 1910. évi számadatokkal, százalékaránya azonban 87,1 
százalékról 82,7 százalékra esett vissza. A világháborut követő 
évtizedet fokozódó városiasodás jellemzi, az addigi egyenletes fej-
lődés helyett, különösen a nagyobb városokban, szinte amerikai 
méretű fejlődés indul meg. Kolozsvár lakossága tiz év alatt 65,8 
százalékkal nő s itt a legnagyobb az abszolut szaporulat is: 40.036 
lélek. A törvényhatósági városok között még Marosvásárhely, 
Szatmár, Nagyszeben és Brassó fejlődése jelentős, Nagyváradé és 
Temesváré csak közepesnek mondható, Arad pedig 14,4 százalé-
kos szaporulatával nem haladja meg a kisebb városok átlagos 
népességnövekedését sem. Az erdélyi városok közül a leggyorsabb 
ütemben Medgyes fejlődött, (79,7%-os növekedés), utána Dicső-
szentmárton és Torda következik, ami abból érthető, hogy a föld-
gáz bevezetése folytán megerősödött e városok gyáripara. A 10.000 
lelken aluli városok fejlődése sokkal gyengébb, sőt itt már gyak-
ran találkozunk a visszaesés jeleivel is. A lélekszám emelkedé-
sében mutatkozó pangás elsősorban a Székelyföldön szembetűnő, 
Székelyudvarhely, Csíkszereda, Kézdivásárhely népessége csökkent. 
Erdély 49 városa közül 34-nek emelkedett a népessége, 15-nek 
pedig apadt. 

Ha a városok fejlődésének adatait összevetjük a városi népes-
ség nemzetiségi adatainak megoszlásával, mindenütt a románság 
arányszámának jelentős növekedésével találkozunk. 1910-ben a 
városi lakosságnak 62%-a magyar volt, 19,7%-a román és 15,8% 
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német. 1930-ban már csak 37,9% magyar (24,2 százalékos csök-
kenés), 35% román (20,3 százalékos emelkedés) és 13,2% német 
(3,4 százalékos emelkedés az abszolut számokban.) 

Igaz, hogy a jelentősebb gazdasági és művelődési központo-
kat képviselő törvényhatósági városokban viszonylag kedvezőbb a 
magyarság arányszáma. Kolozsvárt, Nagyváradon, Aradon, Szat-
máron, Marosvásárhelyt ma is magyar anyanyelvű a lakosság több-
sége. A számarány ugyan itt is csökkent, de a magyarság abszo-
lut száma nem sokat változott. A nyolc törvényhatósági városban 
1910-ben 264,729, 1930-ban 270,915 volt a magyarság lélekszáma. 
Jelentősebb gyarapodást mutat Brassó magyarsága, Kolozsvárt, 
Temesvárt, Marosvásárhelyt kisebb a gyarapodás, Szatmáron, 
Nagyváradon, Aradon és Nagyszebenben viszont csökkent a magyar-
ság száma. Mégis megállapíthatjuk, hogy a számarány romlása nem 
a magyarság abszolut számának visszaesésével magyarázható, ha-
nem a románság számának emelkedésével. Igaz, hogy elsősorban 
éppen a nagyobb városok magyarsága szenvedett erős vérveszte-
séget a repatriálások során, azonban az így beállott apadást ellen-
súlyozni tudta a természetes szaporulat s főleg a bevándorlás. 
Mivel az uralomváltozással járó ki- és bevándorlások 1930-ban 
már végetértek, valószínűnek kell tartanunk, hogy a városok nem-
zetiségi helyzetében most már csupán lassú eltolódások mutatkoz-
hatnak. A románságnak különösen középosztálya gyarapodik, a 
magyarságnál ezzel szemben az ipari munkásság és kisiparosság 
száma emelkedik a faluról bevándorlók útján. S ha a magyar ér-
telmiség természetes népmozgalma stagnál is, ez korántsem jelenti 
a városi magyarság lassu elsorvadását, mert a külvárosok kisem-
bereinél annál bővebb a gyermekáldás. 

Az erdélyi városok lakosságának anyanyelvi megoszlása 
1910-ben és 1930-ban százalék szerint 8 

V á r o s o k 
1 9 1 0 1 9 3 0 

V á r o s o k 
Román Magyar Német Egyéb Román Magyar Német Egyéb 

Kolozsvár 12,4 83,4 2,4 1,8 34,5 54,3 2,7 8,5 
Temesvár 10,4 39,4 43,6 6,6 26,3 35,5 33,5 4,7 
Nagyvárad 5,6 91,1 2,2 1,1 25,3 66,6 1,4 6,7 
Arad 16,3 73,0 6,9 3,8 37,0 53,3 6,0 3,7 
Brassó 28,7 43,4 26,4 1,5 32,7 42,2 22,4 3,3 
Szatmár 2,8 94,9 1,8 0,5 27,1 58,9 1,3 12,7 
Nagyszeben 26,3 21,7 50,3 1,7 38,5 13,7 44,7 3,1 

8 Az 1910. évi arányszámokat Jakabffy Elemér dr.: Erdély statisztikája c. mű-
vében közölt adatok alapján számítottuk ki. Néhány város területében a há-
ború után módosulások történtek (Tordához hozzácsatolták Keresztest, Csikszere-
dához Zsögödöt stb.) az i t t közölt arányszámok az 1910. évi magyar közigazgatási 
beosztásra vonatkoznak, mivel nem minden városnál sikerült megállapítani a vál-
tozásokat. 
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V á r o s o k 
1 9 1 0 1 9 3 0 

V á r o s o k 
Román Magyar Német Egyéb Román Magyar Német Egyéb 

Marosvásárhely 6,7 89,3 2,4 1,6 24,6 65,8 1,9 7,7 
Mármarossziget 9,3 82,0 5,9 2,8 33,7 25,7 0,7 39,9 
Lugos 31,4 34,6 31,0 3,0 41,2 26,4 28,6 3,8 
Torda 25,2 71,9 9,7 2,2 39,0 53,1 2,7 5,2 
Resica 21,8 15,6 54,3 8,3 29,4 11,2 55,4 4,0 
Nagykároly 1,3 98,1 0,4 9,2 27,6 61,8 1,8 8,8 
Petrozsény 26,6 63,6 6,8 3,0 45,6 42,2 6,8 5,4 
Dés 25,4 69,7 3,8 1,1 40,5 36,5 1,0 22,0 
Medgyes 31,6 19,9 44,8 3,7 27,6 26,9 39,3 6,2 
Nagyszalonta 4,1 95,4 0,3 9,2 13,1 85,3 0,5 1,1 
Nagybánya 5,2 93,8 9,4 0,6 46,7 41,5 2,1 9,7 
Beszterce 33,7 21,3 44,1 0,9 40,1 10,5 33,1 16,3 
Segesvár 26,2 24,7 47,3 1,8 34,4 22,8 40,6 2,2 
Gyulafehérvár 44,5 44,9 6,8 3,8 65,6 20,3 5,0 9,1 
Gyergyószentmiklós 1,7 96,0 1,2 1,1 4,4 91,0 0,7 3,9 
Sepsiszentgyörgy 1,2 96,5 1,8 0,5 18,7 77,3 1,9 2,1 
Déva 27,9 67,3 3,2 1,6 52,1 40,9 3,7 3,3 
Oravica 32,6 12,6 51,1 3,7 68,5 5,2 23,5 2,8 
Nagyenyed 22,4 74,9 1,9 0,8 39,9 53,1 2,0 5,0 
Szászszebes 58,5 10,2 27,5 3,8 70,9 3,8 21,5 3,8 
Szászrégen 17,9 40,3 40,9 0,9 19,4 42,1 23,9 14,6 
Karánsebes 48,9 18,9 30,2 2,0 62,4 7,2 26,6 3,8 
Székelyudvarhely 1,1 96,5 2,1 0,3 10,9 85,6 2,0 1,5 
Orsova 23,4 32,4 34,7 9,5 60,3 11,4 22,4 5,9 
Zilah 6,5 92,7 0,2 0,6 24,7 71,1 0,6 3,6 
Fogaras 33,0 51,0 15,3 0,7 54,9 29,7 13,5 1,9 
Szilágysomlyó 11,0 87,5 0,3 1,2 30,4 52,3 0,8 16,5 
Szászváros 40,8 27,9 16,8 5,5 67,9 17,0 12,8 2,3 
Szamosujvár 27,4 67,5 2,7 2,4 43,7 37,4 1,0 17,9 
Dicsőszentmárton 21,6 72,6 2,6 3,2 29,8 59,1 2,6 8,5 
Lippa 42,3 24,8 30,5 2,4 46,7 19,1 32,5 1,7 
Bánffyhunyad 8,6 90,4 0,5 0,5 20,8 60,6 0,4 18,2 
Kézdivásárhely 0,8 98,2 0,6 0,4 4,6 93,6 1,2 0,6 
Csíkszereda 1,1 97,0 1,2 0,7 11,9 83,4 1,6 3,1 
Balázsfalva 70,7 22,6 6,1 0,6 78,0 15,6 2,5 3,9 
Vajdahunyad 39,6 54,3 4,1 2,0 60,6 33,1 4,4 1,9 
Belényes 46,7 50,5 1,4 1,4 60,3 32,0 1,0 6,7 
Felsőbánya 5,4 93,8 0,4 0,4 28,2 62,5 9,3 
Erzsébetváros 21,3 53,2 11,2 8,3 40,5 38,0 12,3 9,2 
Naszód 71,5 22,2 5,9 0,4 82,2 2,9 2,1 12,8 
Hátszeg 48,4 46,0 4,3 1,3 67,5 20,5 4,9 7,1 
Abrudbánya 57,7 40,0 1,1 1,2 73,4 21,8 1,7 3,1 

A KÖZZÉTETT ADATOK még igen sok érdekes részletről 
tájékoztatnak, ezek ismertetésétől azonban el kell tekintenünk, s 

Erdélyi Magyar Adatbank



36 Vita Sándor 

az általános adatok helyett egy-két vidék községenkénti adataira 
fordítjuk figyelmünket, különösen azért, hogy az asszimilációnak 
világszerte olyan sokat kutatott és vitatott kérdéséhez a román 
népszámlálás eredményein keresztül néhány adatot szolgáltassunk. 
A háború óta mindenfelé megerősödött a népi gondolat, olyan nép-
csoportokban ébredt fel a nemzeti öntudat, amelyekből az eddig 
teljesen hiányzott, s az új öntudatosodás folytán a kevert népes-
ségű vidékeken a disszimilációnak számos, érdekes jelenségével 
találkozunk. Különösen Szatmár–Nagykároly vidéke nyujthat ebből 
a szempontból gondolkozásra késztető példákat, mivel itt magyar, 
román, német és ruthén eredetü lakosság él egymással keverten. 
Az itt élő németség az 1910. évi népszámlálás adatai szerint már 
jórészt el volt magyarosodva, vagy legalább is az elmagyarosodás 
útján volt. Ebben az időben a Szatmár–Nagykároly vidéki 29 
német eredetű község közül csupán öt község lakosságának több-
sége vallotta magát németnek, a többiekben a lakosságnak csupán 
egy töredéke, a nagyobb fele már magyar anyanyelvű volt. S hogy 
nem csupán az anyanyelvi statisztika önkényes megállapításáról 
van szó, azt bizonyítja a nyelvtudási statisztika is, amelynél ér-
zelmi és politikai szempontok nem játszhatnak szerepet. Az 1880. 
évi magyar népszámlálás volt az első, amely az anyanyelven kívül 
a nyelvtudást is vizsgálat tárgyává tette s így ettől az időtől 
kezdve figyelemmel kísérhető községenként az asszimiláció és disz-
szimiláció menete. Ezúttal csupán 15 sváb eredetű község nemze-
tiségi helyzetében beállott változásokat kívánjuk vizsgálni. Ezek: 
Csanálos, Csomaköz, Kálmánd, Kaplony, Mezőfény, Szaniszló, Ér-
dengeleg, Nagymadarász, Erdőd, Mezőterem, Mezőpetri, Király-
daróc, Krasznabéltek, Szakasz és Nagymajtény, valamennyi Nagy-
károly közvetlen környékén fekszik. Lakosságuk 1880-ban 22,670 
lélek, akik közül 11,109, kereken 49 százalék beszél németül. 
l890-ben a lakosság száma 25.671, a németül beszélőké pedig 12.897, 
azaz 50 százalék. A magyarosodás, a nyelvtudásból következtetve, 
ebben az évtizedben még lassú ütemben folyhatott, azonban min-
denesetre jellemző, hogy a lakosságnak fele egyáltalán nem be-
szélt németül, de természetesen a többi sem volt mind német 
anyanyelvű, vagy éppen német származású, mert ebben a számban 
a német anyanyelvű zsidók és a németül beszélő magyarok is he-
lyet foglalnak. Az 1910. évi adatok már egészen más képet mutat-
nak. A 15 község lakossága most 31.831, a németül tudóké 8.343, 
ami az összes lakosságnak csupán 26,2 százalékát jelenti. Mindössze 
három községben nőtt időközben a németül beszélők száma (Mező-
terem, Mezőpetri és Krasznabéltek), azonban ezekben is magyarnak 
vallotta magát a lakossság túlnyomó többsége. A többi község-
ben a németet többnyire már nem is beszélték, az uralkodó nyelv 
a magyar vagy a román volt. A magyarosodás nem csupán az egy-
ház és iskola hatásával magyarázható, hanem inkább a szomszédos 
magyar területekkel való érintkezésből s magyar anyanyelvű római 
katolikusok bevándorlásával. Ha a nyelvtudási statisztikában fel 
is tételezünk kisebb népszámlálási hibákat, kétségtelen, hogy a 
háború előtt ezeknek a hajdan sváb községeknek lakossága három-
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negyedrészben nem is beszélt már németül, s 81,2 százaléka 
25.898 lélek magyar anyanyelvűnek vallotta magát. 

Az 1930. évi népszámlálás adatai ehhez a helyzethez képest 
meglepőeknek látszanak. Az említett 15 község lélekszáma 32.707-re 
nőtt, a magukat magyar nemzetiségüeknek vallók száma azonban 
most már csak 6.342, ami a lakosság 19.4 százalékának felel meg. 
Ennek kétszerese a magyar anyanyelvűek száma: 13.280, azaz a 
lakosság 40.6 százaléka. Ime tehát, húsz év alatt, (sőt valószínűleg 
1919 óta) azok túlnyomó többsége, akik 1910-ben még csak magya-
rul beszéltek, már más nemzetiségűnek vallják magukat, sőt tekin-
télyes részük még anyanyelvet is cserélt. Egyetlen községben, 
Szakaszon, nőtt lényegesen a magyar anyanyelvűek száma (122-ről 
251-re), a németeké pedig csökkent (525-ről 432-re) AnnáI fel-
tűnőbb, hogy azokban a községekben, ahol a lakosság többsége 
már 1910-ben nemcsak magyarnak vallotta magát, de nem is tudott 
németül, most a német anyanyelvűek vannak többségben. Ilyen 
például Kálmánd, ahol 1910-ben 1072 lakosból 1058 magyar anya-
nyelvü volt s a németül beszélők száma is csupán 5, ott 1930-ban 
anyanyelv szerint csupán 37 magyart és 1242 németet találnak a 
számlálóbiztosok. Figyelemreméltó az is, hogy a legtöbb községben 
a német nemzetiségűek száma lényegesen felülmúlja a német anya-
nyelvűek számát, vagyis legfeljebb érzelmi, de nem nyelvi disszi-
milációról beszélhetünk. Igy Szaniszlón 1067 német nemzetiségűvel 
szemben csupán 46 német anyanyelvűt találunk. Királydarócon 264 
német nemzetiségűvel szemben 24 a német anyanyelvűek száma, 
Csanáloson az arány 1317 és 657, Csomaközön 1240 és 243, Kap-

K ö z s é g e k 

1 9 1 0 1 9 3 0 

K ö z s é g e k 

Ö
ss

ze
s 

né
pe

ss
ég

 

M
ag

ya
r 

N
ém

et
 

N
ém

et
ül

 
be

sz
él

 

Ö
ss

ze
s 

né
pe

ss
ég

 

Nemzetiség 
szerint 

Anyanyelv 
szerint K ö z s é g e k 

Ö
ss

ze
s 

né
pe

ss
ég

 

M
ag

ya
r 

N
ém

et
 

N
ém

et
ül

 
be

sz
él

 

Ö
ss

ze
s 

né
pe

ss
ég

 

magyar német magyar német 

Kaplony 1937 1933 274 2363 1856 192 2187 8 
Kálmánd 1072 1058 4 5 1320 20 1258 37 1242 
Csanálos 1748 1727 19 355 1888 206 1317 895 657 
Mezőfény 1770 1748 22 65 1851 115 1680 820 998 
Csomaköz 2175 2170 827 2110 222 1240 1381 243 
Szaniszló 4822 3485 60 349 4336 566 1607 2391 46 
Érdengeleg 1429 716 13 154 1645 271 324 297 325 
Mezőpetri 1455 1455 1187 1588 70 1447 264 1276 
Mezőterem 2339 1953 12 1312 2135 50 1379 190 1254 
Királydaróc 2633 1698 2 85 2737 904 264 1284 24 
Krasznabéltek 2245 2158 30 1284 2582 773 1176 867 1116 
Szakasz 859 122 525 531 1010 213 432 251 432 
Erdőd 3602 3434 35 1090 3315 919 1331 1528 857 
Nagymadarász 1851 432 7 50 1975 38 279 216 97 
Nagymajtény 1894 1809 62 775 1852 119 1415 672 865 

Összesen: 31831 25898 791 8343 32707 6342 15341 13280 9440 
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lonyban 192 és 8, Mezőfényen 1680 és 998, Nagymajtényben 1415 
és 865, s hasonló a helyzet csaknem valamennyi községben, leg-
feljebb az arány változik. Igaz, hogy olyan községek is vannak, 
ahol nem nőtt meg a németek száma. Kaplonyban 1910-ben 274-en 
beszéltek németül s az 1930-as népszámlálás csak 8 német anya-
nyelvűt talál. Csomaközön 1910-ben egyetlen német anyanyelvű sem 
volt a lakosságból s 827-en beszéltek németül; 1930-ban 243 német 
anyanyelvű lakos él ebben a községben. Élénk bizonyíték ez amel-
lett, hogy akiknek a német nyelvtudását az 1910. évi népszámlálás 
megállapította, jelentős része nem volt egyszersmind német anya-
nyelvű is. S így annál érdekesebb, hogy a 15 községben az akkori 
791 német anyanyelvűvel és 8343 németül beszélővel szemben 1930-
ban 15.341 német nemzetiségűt és 9.440 német anyanyelvűt talá-
lunk, a magyar anyanyelvűek száma pedig 25.898-ról 13.280-ra 
esik vissza. Az asszimiláció és disszimiláció kérdésének tanulmá-
nyozói számára ez a gyorsütemű változás bizonyára érdekes 
jelenség. 

Azonban Szatmár vidékén nem csupán a sváb lakosság nem-
zeti érzésében bekövetkezett változások szolgálhatnak figyelemre-
méltó tanulságokkal, hanem a háború után a görög katolikus la-
kosság jelentős része is nemzetiséget és anyanyelvet cserél, amint 
azt az alábbi táblázat mutatja:9 
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Batiz 1910 2452 2335 116 317 375 1673 1557 1282 Batiz 
1930 2935 864 1860 435 433 1898 

Batiz 

1670 1168 

Lázá r i* 1910 1322 1322 438 347 489 489 458 Lázá r i* 
1930 1504 1187 160 488 348 568 

Lázá r i* 

1330 126 

Mikola** 1910 1896 1885 1 278 942 502 501 484 Mikola** 
1930 1988 1173 293 200 895 714 

Mikola** 

1552 271 

Kissár*** 1910 186 179 40 9 130 130 130 Kissár*** 
1930 240 152 4 50 15 171 

Kissár*** 

239 1 

9 Az 1930. évi népszámlálás adatai minden községnél két sorban szerepelnek. 
Az első sor adja a község összes népességét s a magyar és román nemzetiségüek 
számát, majd a felekezeti megoszlást. A második sorban a népességnek anyanyelv 
szerinti megoszlását találjuk. 

* Az 1930. évi népszámlálás a községben 100 ruthén nemzetisegű és 5 rut-
hén anyanyelvű lakost talált. 

** 320 ruthén nemzetiségű, 40 ruthén anyanyelvű. 
*** 81 ruthén nemzetiségű, – ruthén anyanyelvű. 
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Nagypeleske**** 1910 1018 1014 1 153 104 651 650 626 Nagypeleske**** 
1930 1003 286 151 141 157 622 

Nagypeleske**** 

931 46 

Pete 1910 348 337 11 24 43 275 264 166 Pete 
1930 350 33 285 24 27 272 

Pete 

253 97 

Pusztadaróc 1910 500 500 78 229 159 159 154 Pusztadaróc 
1930 584 314 222 73 267 219 

Pusztadaróc 

507 44 
Vetés 1910 1771 1713 54 139 683 896 840 676 Vetés 

1930 1859 724 1052 105 619 1077 
Vetés 

1075 736 
Ovári 1910 1488 1462 26 59 993 376 350 340 Ovári 

1930 1669 1129 462 62 1079 465 
Ovári 

1523 106 
Csengerbagos 1910 1554 971 583 47 644 798 215 143 Csengerbagos 

1930 1655 531 1054 20 568 878 
Csengerbagos 

645 999 

Szamosdob 1910 1563 652 910 39 450 1052 142 51 Szamosdob 
1930 1436 451 948 15 440 953 

Szamosdob 

455 943 

Szatmárzsadány 1910 1568 234 1315 26 40 1477 178 44 Szatmárzsadány 
1930 1515 24 1428 26 16 1451 

Szatmárzsadány 

72 1431 

Kaksztmárton 1910 551 513 34 31 269 230 195 148 Kaksztmárton 
1930 640 336 274 30 325 257 

Kaksztmárton 

434 176 

Pettyén 1910 510 485 24 18 272 204 179 111 Pettyén 
1930 579 394 146 28 368 159 

Pettyén 

456 86 

Berend 1910 524 512 12 15 300 200 188 181 Berend 
1930 615 385 206 25 352 214 

Berend 

560 49 

Dobrácsapáti 1910 361 339 22 21 151 165 143 48 Dobrácsapáti 
1930 399 133 257 9 167 202 

Dobrácsapáti 

164 225 

Kiskolcs 1910 687 654 29 4 495 165 132 14 Kiskolcs 
1930 739 531 196 1 527 196 

Kiskolcs 

545 194 
**** 459 ruthén nemzetiségű, 1 ruthén anyanyelvű. 

Erdélyi Magyar Adatbank



40 Vita Sándor 

Tizenhét szatmárvidéki község népszámlálási adatait mutat-
ják ezek a számok. Valamennyinek felekezeti viszonyaira nézve 
jellemző a görög katolikusok magas arányszáma. 1910-ben a 17 
község népessége 18,299. A római katolikusok száma 1727 (9,4%), 
a reformátusoké 6346 (34,6%), a görög katolikusoké 9442 (51,5%). 
A lakosság 82,5 százaléka, 15,107 lélek magyar anyanyelvű, 17,1 
százalék, 3138 lélek pedig román. A magyar anyanyelvűek közül 
6312-en, (41,7%) tartoztak a görög katolikus egyházhoz s ezek-
nek túlnyomó tökbsége, 5056 lélek (80,l%) nem is beszélt a ma-
gyaron kívül semmiféle más nyelven. Bármilyen eredetűek is let-
tek légyen ezek, nem vitás, hogy az 1910. évi népszámlálás idején 
már teljesen el voltak magyarosodva. 

1930-ban az egész népesség ebben a 17 községben 19,710 
lélek. A gyarapodás közel 8 százalék, kedvezőbb tehát, mint 
Erdély átlagos népszaporodása. A görög katolikusok a legjobban 
szaporodó vallásfelekezet Erdélyben, s a tárgyalt községekben is 
az ehhez az egyházhoz tartozók száma 10,316-ra, arányszámuk pedig 
52,3 százalékra emelkedett. A római katolikusok száma 1732 
(8,7%), a reformátusoké 6,403 (32,5%). Sokkal lényegesebb 
változásokra mutatnak ennél a nemzetiségi, valamint az anya-
nyelvi adatok. A magyar nemzetiségüek száma most már mind-
össze 8647, az összes lakosságnak 43,8 százaléka, a románoké vi-
szont 8,998, azaz 45,6 százalék. Igaz, az anyanyelvi adatok sze-
rint a magyarság térvesztése nem éppen ennyire jelentős. 12,441 
magyar (63,l%) és 6698 román anyanyelvű (33,9%) lakost talál-
nak a számláló biztosok. A magyar anyanyelvűek száma tehát 
2700 lélekkel csökkent, ezek tíz év alatt, amint látjuk, anyanyel-
vet cseréltek. Feltűnö, hogy kereken 2300-an a magyar anya-
nyelvűek közül román nemzetiségűnek vallják magukat, s közel 
3,800 azoknak a magyar anyanyelvűeknek száma, akik nem a ma-
gyar nemzetiség rovatában szerepelnek. Ezek között találunk 
mintegy 900 ruthén nemzetiségűt is, azonban mindössze 46-on 
vallják magukat anyanyelv szerint is ruthénnek. 

Szatmár- és Szilágymegyékben nem ritkaság a fentiekhez 
hasonló változás. Túrterebes például egyike faji eredet szempont-
jából a legkevertebb községeknek. 3792 léleknyi lakosából 2160-an 
voltak 1910-ben római katolikusok, ezek javarésze sváb eredetű. 
A reformátusok száma 595 volt, a nagyobbrészt ruthén szárma-
zásu görög katolikusoké 782. Valamennyien teljesen el voltak ma-
gyarosodva s a községben mindössze 18 a nem magyar anyanyelvű-
eknek száma. 

1930-ban a község lakossága 3,856 lélek. A román anya-
nyelvűek száma 10-ről 409-re emelkedik, a magyaroké 3774-ről 
3,221-re apad, 17 a ruthén, s 32 a német anyanyelvűek száma. 
Nemzetiség szerint azonban csupán 2,075 magyart találunk, 461 
románt, 705 németet és 256 ruthént. 

Jellemző Érsemjén helyzete is, ahol a románok száma 4-ről 
710-re, Éradonyé, ahol 0-ról 196-ra, Érseléndé, ahol 3l-ről 625-re, 
Csokalyé, ahol 0-ról 334-re, Hegyközszentmiklósé, ahol 0-ról 
110-re, Biharé, ahol 1-ről 317-re emelkedett a nemzeti bevallás 
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alapján. Mindenütt megtaláljuk a magyarázatot a görög kato-
likusok számában. 

Hasonló jelenséggel Erdélynek csaknem minden részében 
találkozunk. Néhány kászonvideki község nemzetiségi helyzeté-
ben bekövetkezett változásokat az alábbi táblázat mutatja t 
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Kászonaltiz 1910 985 980 3 885 9 86 86 82 Kászonaltiz 
1930 895 797 73 794 12 74 

Kászonaltiz 

885 8 

Kászonfeltiz 1910 1247 1247 996 7 243 243 235 Kászonfeltiz 
1930 1105 922 175 935 5 155 

Kászonfeltiz 

1067 37 

Kászonimpér 1910 1143 1132 10 870 11 250 240 235 Kászonimpér 
1930 983 760 222 738 14 219 

Kászonimpér 

960 22 

Kászonjakabfalva 1910 1239 1230 7 921 1 312 309 298 Kászonjakabfalva 
1930 902 682 210 661 13 224 

Kászonjakabfalva 

897 4 

Kászonújfalu 1910 1758 1755 3 1535 16 206 206 181 Kászonújfalu 
1930 1406 1257 135 1251 155 

Kászonújfalu 

1333 73 

Lázárfalva 1910 836 835 571 264 264 255 Lázárfalva 
1930 833 831 811 4 17 

Lázárfalva 

832 1 

Tusnád 1910 2285 2281 
1 

2136 58 73 73 73 Tusnád 
1930 2473 2359 68 2197 61 28 

Tusnád 

2374 70 

Csíkszentgyörgy 1910 2127 2099 5 1925 16 178 173 172 Csíkszentgyörgy 
1930 2557 2286 251 2133 37 333 

Csíkszentgyörgy 

2471 73 

Csíkmenaság 1910 2178 2176 2 2072 2 101 101 62 Csíkmenaság 
1930 1988 1893 95 1879 12 94 

Csíkmenaság 

1982 6 

Csíkbánkfalva 1910 1495 1487 
– 
1434 8 50 50 50 Csíkbánkfalva 

1930 1518 1477 34 1446 3 61 
Csíkbánkfalva 

1516 – 
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A 10 község népessége 1910-ben 15,293 lélek, s csaknem 
száz százalékig magyar, a románok száma mindössze 30. E 
községek lakosai közt 1763 görög katolikust találunk (11,5%), 
közülük 1745 magyar anyanyelvű s ezeknek 94 százaléka a ma-
gyaron kívül más nyelvet nem beszél. 1930-ban a népesség 14,660. 
A tíz község közül hétben fogyott a lakosság, és pedig nem is 
jelentéktelen mértékben. Kászonban nem ritkaság a beszegezett 
kapu, a lakosság az Ókirályságba vándorol munkát keresni. A 
magyarok száma nemzetiség szerint 13,264, anyanyelv szerint 
14,317, a románoké 1264, anyanyelv szerint 294. Tehát még min-
dig 98 százalékos a magyar anyanyelvi többség. A görög kato-
likusok száma 1360, csaknem azonos a román nemzetiségűekkel. 
S ezt a változást, amely a nemzeti öntudatban a hatalomváltozás 
után bekövetkezett, nem a román faji eredettel, hanem a vallás-
sal magyarázhatjuk, amint ezt Lázárfalva példája bizonyítja. Itt 
az 1910. évi magyar népszámlálás 264 görög katolikus magyart 
talált, akik azonban a háború előtt a római katolikus hitre tér-
tek s alighanem ezzel magyarázható, hogy ebben a községben az 
1930. évi népszámlálás csaknem teljesen a húsz év előtti nemze-
tiségi helyzetet találja. 

Az ehhez hasonló példáknak egész sorát idézhetnők mind a 
Székelyföldön, mind Erdély más részeiben. A háromszéki Bölön-
ben például 1910-ben a románok száma 12, a görög keleti ma-
gyaroké 747, nagy többségük (489 lélek) csak magyarul beszél. 
1930-ban a románok száma nemzetiség szerint 504, anyanyelv 
szerint 296. Nyárádandrásfalván húsz év alatt a román nemzeti-
ségűek száma 4-ről 245-re emelkedik. A görög katolikus magya-
rok száma itt 1910-ben 261 és 81 százalékuk csak magyarul be-
szél. Szentháromságon, Szovátán, Illyésmezőn, Backamadarason, 
Harasztkeréken hasonló a helyzet, nemkülönben az Érmellék 
számos községében is s csaknem mindenütt lényegesen magasabb 
a román nemzetiségűek, mint a román anyanyelvűek száma. Az 
összefüggések vallás és nemzetiség között talán sehol sem annyira 
jellemzőek, mint Középeurópának azokon a részein, ahol a keleti 
és nyugati egyházak hívei keverednek. Mégsem lehet azonban 
szabályszerűnek tekinteni, hogy bizonyos egyházak hívei csak 
bizonyos nemzetiséghez tartoznak, hiszen vegyes házasságok, más 
vidékre való elvándorlások vagy egyéb okok sokszor elválaszt-
hatnak valakit anyanyelv szempontjából is azoktól, akikhez egy-
háza szerint nemzetségileg tartoznia kellene. 

Elég, ha itt a moldovai csángók példájára utalunk. A római 
katolikusok száma Moldovában 109,953. Köztudomásu, hogy ezek-
nek túlnyomó többsége a csángók közül kerül ki, s az is, hogy 
– bár nyelvileg többségük már asszimilálódott – nemcsak ma-
gyarokként emlegetik magukat ma is, de annak nevezi őket a kör-
nyékükön élő románság is. A legutóbbi népszámlálás azonban Mol-
dovában nemzetiség szerint csupán 20,964 magyart talál, anya-
nyelv szerint pedig 23,894-et Itt tehát fordítottját látjuk annak a 
helyzetnek, amelyet a megelőző példákban láttunk. 
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Az Ókirályságban a népszámlálás mintegy hatvanezer ma-
gyart talált, közülük 24.000-en Bukarestben éltek. Ez a szám 
csalódást okoz azoknak, akik azt hirdették, hogy Bukarestben 
százezres magyarság él. Az adatok cáfolják ezt s arra a kérdésre 
sem adnak feleletet, hogy hová lesz az erdélyi magyarság elván-
dorló népfeleslege. Hiszen Bukarestben már a háború előtt tekin-
télyes számú magyarság élt, s tudjuk, hogy a háborút követő év-
tizedben a Székelyföldről mintegy harmincötezer ember vándorolt 
ki, s más vidékekről sem volt kisebb arányu az elvándorlás. 
Brassó, Medgyes, Temesvár s még egy-két erdélyi város magyar-
ságának gyarapodása részben megmagyarázza a belső vándorlás 
irányát, azonban kielégítő választ még sem ad a felvetett kérdésre. 
A falusi lakosságnak városokba húzódása – a hivatalos adatok 
szerint – sokkal élénkebb ütemben gyarapította a városok román, 
mint a magyar népességét, s a magyar lakosság számának emelke-
dése sem csupán bevándorlás következménye, hanem a természetes 
szaporodásé is. Nem lehet tehát kétséges, hogy az erdélyi falvak-
ból kényszerűségből kivándorló tízezrek csak részben gyarapítják 
az erdélyi városok lakosságát, túlnyomó többségük az ország más 
tartományaiban keres magának megélhetést. Fölvetődik a kérdés s 
ha többségük mégis az Ókirályságba vándorol, olyan nagy számban 
tünik-e el a román néptengerben? 

FEJTEGETÉSEINKBEN igyekeztünk számot vetni olyan je-
lenségekkel. amelyek az 1930. évi román népszámlálással kapcso-
latban figyelmünket érthető módon különöskép megragadták. Csak 
négy kérdést választottunk ki, tallóztunk csupán az érdekes anyag-
ban, mert a megjelent kötetek részletekbe hatoló ismertetése 
meghaladta volna e közlemény terjedelmét. A nemzetiségi ará-
nyokban beállott változások, a falusi népesség városba özönlése, 
a városi lakosság nemzetiségi összetételének módosulása és a val-
lás és nemzetiség közötti összefüggések vizsgálata volt a célunk. 
A hatalomváltozás következtében beálló nemzetiségi eltolódások-
kal másutt is találkozunk Európában, a falusi lakosság városba 
özönlése, a városok gyorsütemű duzzadása meg éppen a legtöbb 
gondot okozó szociológiai problémává nőtte ki magát a világ-
háború után az egész földkerekségen, ellenben a vallás és nem-
zetiség összefüggései olyan sajátságos eredményeket másutt aligha 
mutatnak, mint Erdélyben, a keleti és nyugati kereszténység 
egyik találkozási pontján. Ez is bizonyítja, hogy az általános 
európai jelenségekkel mindig szembekerülünk Erdélyben is, de 
emellett kikerülhetetlenül elénk állnak külön ehhez a földhöz 
kötött kérdések is, sajátosan a magunk kérdései. 

VITA SÁNDOR 
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GRÓF MIKÓ IMRE, 
A MŰVELŐDÉSPOLITIKUS 

AZ 1859-BEN ALAKULT és működését 1860-ban megkezdő 
Erdélyi Múzeum-Egyesület nyolcvanadik évfordulója gróf Mikó Imre 
emlékét idézi és megállásra kényszerít. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
megszületésével nemcsak Bod Péter és Aranka György álma valósult 
meg, de a műveltségteremtő nagy erdélyi fejedelmek és tudósok ha-
tározatlan vágya is testet öltött. Úgy tűnt, hogy a XVI. és XVII. 
század sajátos erélyi műveltsége a „Metamorphosis Transsylvaniae”, 
Erdély nagy átalakulása idején megsemmisült, de Apáczai Cseri János 
János népe jövőjéért aggódó szava és biztató felkiáltása: elpusztul 
az a nép, amelynek nincs tudománya, a XVIII. század második fe-
lében meghallgatásra talált. Bod Péter már 1760-ban felvetette egy 
magyar tudományos akadémia létesítésének gondolatát és annak 
főcéljául a nemzeti lét alapját képező nyelv- és műveltségvédelmet 
tűzte ki. Ez az eszme a műveltségért nemcsak meghalni tudó, de a 
nyomor és lenézés, a megnemértés és a jobb jövőbe vetett hit közt 
vergődő és dolgozó tudósok hosszú sorának lankadatlan buzgalma 
révén már nem alszik el. Egy század mulva a kedvezőtlen körül-
mények ellenére „Erdély Széchenyijének”, gróf Mikó Imrének szel-
lemében ölt testet. Ezzel a sajátos erdélyi magyar művelődési tö-
rekvések nyertek betetőződést. De Mikó élete és munkássága nem-
csak a régi hagyományok diadalrajutása, hanem egyúttal azok záró-
köve is. Ami azután jött, azt már más kor más szelleme hatotta át. 
Mikó életét, jellemét és munkásságát föleleveníteni éppen azért 
erdélyi kötelesség, mert ezzel az üressé vált régi fogalmaknak 
igazi értelmére és azoknak mára is kiható erkölcsi jelentőségére 
akarunk rávilágítani. Azok a nagy eredmények, amelyeket Mikó 
elért, nem csupán szorgalmának, lelkesedésének és részben a külső 
körülményeknek tulajdoníthatók, hanem elsősorban életéből kiáradó 
mély erkölcsi világszemléletének. Ezért szükséges művelődéspoliti-
kájának megértése végett jellemét és életét is ismernünk. 

GRÓF MIKÓ IMRE 1805 szeptember hó 4.-én született a Há-
romszékmegyei Zabolán. Bölcsőjét ugyanaz a föld ringatta, ahonnan 
egykor Mikes Kelemen indult bujdosó útjára és ahonnan elszánt aka-
rattal tört utat magának Ázsia ismeretlen tájai felé Körösi Csoma 
Sándor. Édesapja gróf Mikó György, édesanyja gróf Mikes Zsigmond 
királybíró leánya, Borbála. 

Születése után néhány nappal édesanyja meghalt s igy árván 
kezdi meg életét; – miként Rousseau; elveszti azt, akinek életét 
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köszönheti. Nagyszüleinél nevelkedik, előbb Zabolán, majd Maros-
újvárt, a felsőmarosújvári kastély multat idéző falai között, jólétben 
és szerető gondoskodásban. A Maros kanyarulata felett kiemelkedő 
és fenyvesekkel borított dombon áll a szép várkastély s lent az 
aljban a letekintő gyermekszemek előtt e mult komorságát feloldó 
szelid vidék nyujtózkodik. A Maros kanyarulatai körül román és 
magyar falvak: Felvinc, Kocsárd, Nagylak, – igazi erdélyi táj, s 
közvetlen a vár tövében a megujhodó ősi római bányaváros: Salinae, 
most Marosújvár. Erdélyi utak kereszteződnek itt, népek és tájak 
találkoznak s akkoriban nem csak Marosújvár, de az egész Maros-
mente – Vásárhely felé épp úgy, mint Enyed, Gyulafehérvár és 
Alvinc irányában – a fejedelmi kor Erdélyének élő múzeuma. A 
fiatal Mikó Imre első nagy élménye: Marosújvár és az itt át-
vonuló históriai tanításban bővelkedő marosi útvonal. 

Második élménye Enyed, hova később tanulni vitték s hol tizen-
két évet tölt, mint a Bethlen-Kollégium növendéke. Az erdélyi magyar 
Heidelberg ebben az időben éli virágkorát, közel ezer növendékével 
valóságos iskolavárost alkotván, amelynek életét külön törvények és 
sajátságos etikai alapelvek határozzák meg. A nagy alapító szelleme 
nemcsak a kollégium és a város köveiből sugárzik, de tanárai és 
tanulói munkásságából is. Kapuk, felíratok, régi épületek és bedőlt 
sírok, mind a fejedelmi kor szabad levegőjét idézték a diákok és 
tanárok lelkében. Az erdélyi mult élt Enyed falai között és abból 
mint egyik legfőbb ihletforrásból táplálkozott a XIX. század erdélyi 
ellenzéki szelleme is, hiszen a vallásosság mellett Enyedet az ellen-
zéki, az idegennel szembeszálló nemzeti szellem jellemezte leginkább. 
A tanárok nagyrésze külföldi egyetemi akadémiákon szerezte tudá-
sát s így a nyugati nagy bölcseleti, természettudományi és teológiai 
eszmeáramlatok Enyedet ép úgy állandó folytonosságban az európai 
kulturközösséghez kapcsolják, mint Kolozsvárt, Debrecent és annyi 
végvárát a magyar műveltségnek. Hegedüs Sámuel szerint Enyed az 
utolsó század folyamán a protestáns vallásos érzésnek és az ellenzéki 
nemzeti öntudatnak lerombolhatatlan bástyájává emelkedett. Ebben 
nagyrésze volt a kiváló tanároknak, akik mindannyian egy régi kor 
enciklopédikus egyéniségei voltak. Tudásuk színes, változatos és mély, 
de ugyanakkor a tudósi magatartás lelküknek csak egyik meg-
nyilatkozása volt. Tudományosságuk mellett kiváló nevelők, jó 
magyarok, egyházukhoz ragaszkodó protestánsok és mélyen euró-
paiak voltak. 

Mikó Imre ebben a környezetben, a kiváló tanárok keze alatt 
nyerte azokat a kezdeti benyomásokat, melyeknek hatását később 
élete munkásságában megfigyelhetjük. Különösen két tényező befolyá-
sát jegyezhetjük föl. Az egyik a diákokkal való közös együttélés, mely 
lelkében a közösségi gondolatot fejlesztette ki. A másik tényező, 
amely Mikó életére hatott és benne a történeti érzéket kifejlesztette, 
az enyedi kollégium gazdag könyvtára és múzeuma volt, egyike a 
kor legértékesebb magyar gyüjteményeinek. Egykori ismerői való-
ságos legendákat jegyeztek föl gazdagságáról. Benkő Ferenc szerint 
a könyvtárban huszonegyezer kötet volt és ezernél több kézirat és 
okmány. A Bethlen-Kollégium falai őrizték Bod Péter, Benkő József 
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és Báróczi Sándor ismeretlen írásait is. Az a megrendítő pusztítás, 
amely 1848-ban Enyedet érte, gazdag könyvtárát és kézirattárát 
teljesen megsemmisítette. Csak a véletlen folytán került vissza egy-
két könyv és kézirat azokra a polcokra, ahova századokon át lelkes 
tanárok buzgalma és tudománya gyüjtötte az Erdély műveltségére 
nézve oly felbecsülhetetlen értékű kincseket. Ennek a könyvtárnak 
látása és a 48-as időkben bekövetkezett pusztulása tragikus figyel-
meztetés volt Mikó számára, hogy elérkezett az ideje összegyűjteni 
és megmenteni a jövő számára Erdély multjának emlékeit. A fiatal 
diák gyakran fordult meg a kollégium gyüjteményeiben és könyv-
tárában és a ritka kéziratok, a multak szellemét lehellő régi fólián-
sok, a képtár, feltűnően gazdag természetrajzi és éremgyűjtemények 
a mult szeretetét ébresztették fel benne. 

Az enyedi kollégium után Vásárhelyre ment jogot hallgatni, 
majd annak elvégzése után 1826-ban a királyi főkormányszék szol-
gálatába lépett. Tíz éven keresztül mint tiszteletbeli főjegyző, fogal-
mazó és titkár működött, míg 1837-ben az országgyülés főkormány-
széki tanácsosává választották s 1847-ben munkássága és érdemei 
elismeréséül kincstárnok lett. Természetesen ezek az évszámok csak 
hivatali éveinek változásait jelzik, csak külső állomások, amelyek 
önmagukban véve nem jelentenek sokat, hiszen az akkori Erdély 
magyar főurai számára ezek nem voltak nehezen elérhetők. Mikó 
Imre számára azonban mégis jelentősek, mert a hivatali életben való 
emelkedése nemcsak az állással járó tekintélyét növelte, hanem min-
den év az elmélyülés, a lelki fejlődés egy-egy állomása is. Mikó Imre 
minden városban, hivatali életének minden új és az eddigitől eltérő 
körülményei között ismereteit gazdagította, jellemét fejlesztette és 
felkészült a cselekvő férfiasság idejére. 

A közéletben 1848-ig – hivatali munkásságán túlmenően – nem 
vett jelentős részt. A szenvedélyek, amelyeket hol egyéni érdekek, 
hol szent eszmék fűtenek, nem ragadták magukkal. Nem vágyott a 
tömeg babéraira és bár jó szónok volt, az indulatok pillanatnyi fel-
forralását nem tartotta szükségesnek. Ő a csendes és kitartó munka 
híve volt, a haladást a belátástól és meggyőzéstől várta, nem 
pedig a bosszútól és szenvedélytől fűtött romboló szándéktól; hagyo-
mányai, vérmérséklete és lelki alkata egyaránt a konzervativ párt-
hoz vonzották, de kormánytisztelete Széchenyi nemes elgondolásai-
nak hatását mutatja. 

A NEGYVENES ÉVEK után itt-ott már kezd a közéletbe is 
bekapcsolódni és elvállal olyan állásokat, melyekre rangja és vagyona 
részben kötelezik is. Miután az enyedi kollégium gondnokává vá-
lasztotta, az egyházkerület néhány év mulva, 1840 május 15-én a 
főkurátori méltóságra emeli. Az erdélyi református egyházi életbe 
való bekapcsolódása ettől kezdve megszakítás nélkül egyre fokozódó 
odaadással haláláig tart. Az a nagy lelki együttérzés és anyagi ál-
dozat, amit egyházának iskolái érdekében négy évtizeden át hozott, 
az erdélyi protestáns egyház történetében szinte páratlan és őt egy-
házunk legnagyobbjai közé emeli. A másik terület, amely érdeklő-
dését lekötötte, a kolozsvári színészet. Erdély fővárosának magyar 
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színészete gyakran kerül anyagi válságba, Mikó érdeme, hogy három 
évtizedre kiterjedő színpártolói tevékenységével a színház válságait 
megoldotta. Amikor a hatvanas években a Farkas utcai színház épü-
letének átalakítása anyagi lehetőségek miatt késett, ő áll a gyűjtés 
élére és Kolozsvár város ajándéka mellett övé a legnagyobb pénz-
adomány. Mikó 1848 előtti közéleti tevékenységének két alappillére 
tehát a református egyház támogatása és a magyar színészet pár-
tolása. 

Életének legboldogabb eseménye, házassága szintén erre az 
időre esik. 1840-ben veszi feleségül Rhédey Ádám lányát, Máriát. 
A boldog házasság és a családi élet fokozottabban a faluhoz köti és 
munkássága javarészét a gazdálkodás tölti ki. Kortársai közül szá-
mosan említik Mikó kitűnő gazdasági szaktudását. Birtokai Erdély 
legszebb mintagazdaságai közé tartoztak. 

Az 1841–43. évi országgyűlésen vetődött fel az Erdélyi Mú-
zeum megalapításának gondolata. Kemény József és Sámuel grófok 
híres gyüjteményüket felajánlják erre a célra. Önzetlen elhatározá-
suk Erdélyszerte lelkesedést kelt. A későbbi országgyűlésen azon-
ban hiába sürgetik a múzeum megvalósítását, a megoldást a közha-
talom állandóan halogatja és a 48-as forradalom egyelőre fátylat bo-
rít a muzeális gondolatra. Kemény József mellett Nagyajtai Kovács 
István hasonló irányú működést fejt ki. Munkásságuk akkor még nem 
keltette fel Mikó figyelmét, őt akkor még nem érdekelték annyira a 
szellemi élet megszervezésének kérdései, mint később. Ebből a kor-
szakból Mikó levelezése nem maradt fenn, így olvasmányairól, lelki-
világának kialakulásáról kevés adattal rendelkezünk. Pedig érdekes 
volna beletekintenünk a felkészülésnek, a lelkiönösszeszedésnek ebbe 
az ismeretlen évtizedébe, amely közvetlenül megelőzi Mikó korszak-
alkotó művelődéspolitikai szerepvállalását. Tudjuk, hogy szívesen és 
sokat olvasott, a régi klasszikusok mellett kora magyar irodalmát is 
jól ismerte. Az is ismeretes, hogy elsősorban Kölcseyt, Eötvöst és 
Széchenyit szerette, de különösen előszeretete ekkor ébredt fel a 
felújulás korának nagy írói és műveltségszervezői iránt. Ka-
zinczyt, Révait, Bod Pétert, Benkőt gyakran emlegeti. Olvasmá-
nyai, kedvenc írói kiválogatásában már kiütközik a későbbi mű-
velődéspolitikus és az etikai szempont elsősége. Az íróktól elvárja 
az élet és a művészet egységét és erkölcsi alapját, a nagy irodalom-
szervezők és művelődéspolitikusok iránt hálával és rajongással telik 
meg a lelke Bod Péter, Kazinczy és Révai példái titokban bizo-
nyára azt a vágyat ébresztették fel benne, hogy őket követve, éle-
tét hasonló célok szolgálatába állítsa, A 40-es évek magyar irodalmi 
életét családi magányából szemléli. Látja egyfelől a sötéten látó ma-
gyar írók hosszú sorát, átérzi Berzsenyi sötét jóslatát, szívébe zárja 
Kölcsey és Vörösmarty remények és bánatok közt hánykódó költé-
szetét, de a borúlátó irodalmi szemlélet nem ragadja magával. Európa 
nyugtalanító eseményei a magyar írók műveiben visszhangra talál-
nak, a lengyelek szomorú sorsa Vörösmartyban ugyanolyan sötét 
gondolatokat ébreszt, mint aminőket egy évtizeddel azelőtt a remény-
telennek látszó jövő ijesztő képe keltett a „Zrinyi második éneke” 
és a „Vanitatum Vanitas” írójában, Kölcseyben. Vörösmarty 1846-ban 
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írja meg az „Emberek” c, költeményét, a kiábrándulás és hiábavaló 
ság mélyen lesujtó énekét. 

„Hallgassatok, ne szóljon a dal, 
Most a világ beszél 
S megfagynak forró szárnyaikon a zápor és a szél. 
Könnyzápor, melyet bánat hajt, 
Szél, melyet emberszív sóhajt. 
Hiába minden bűn, erény 

Az emberfaj sárkányfog-vetemény, 
Nincsen remény, nincsen remény!” 

De Vörösmarty egyetemesen emberi és mélyen magyar boru-
látása költészetünk ekkori önszemléletének csak egyik oldala. Ugyan-
akkor megszólal az a másik, életre hívó hang is, amely valahány-
szor sötét és viharos idők közeledtek a nemzet életében, mindig 
megszólalt, hogy a magyar léleknek a romok fölött is jövőt építő 
szándékát világgá kiáltsa. Petőfi szabadságdalai a csüggedőkbe lel-
ket öntenek, a kételkedők nagy részét hívőkké varázsolják át. És 
ugyanakkor egy ismeretlen költő jelentkezik halhatatlan hőskölte-
ményével, a Toldival, hogy egy letűnt világ eszményi hősének raj-
zán át vigaszt nyujtson és megmutassa a lelki megtisztulás és a fel-
emelkedés útjait. 

Ezek voltak azok az irodalmi források, amelyekből a forradal-
mat megelőző időkben Mikó nemzetszemlélete táplálkozott. Mikó a 
sötéten látók komorságát és elmélyülő erkölcsi magatartását magáévá 
teszi, de ugyanakkor azt a sohasem csüggedő nemzetépítők derűlá-
tásával egyesíti. Az európai események azonban oly gyorsan halad-
nak a kibontakozás felé, hogy a boldog életszemlélet világát csak-
hamar megsemmisítik és a csendesen szemlélődök lelkinyugalmát fel-
borítják. A régi világ biztosnak hitt várait összeomlás fenyegeti, a 
nemzeti és társadalmi ellentétek csaknem minden országban forra-
dalomhoz vezetnek. Az európai forradalmak hosszu sorát Párizs nyitja 
meg, de a nagy Szajna-parti álmodozók magukkal sodorják néhány 
hónap alatt a hasonló gondolkozásuak tettrekész csapatát. A forra-
dalmi láz csakhamar Erdélyt is eléri és miközben Középeurópában 
is meginog a föld a hatalmat bírók lábai alatt, Erdély fővárosában a 
lelkes tömeg országgyűlés összehívását követeli. A mindig békés 
és csendes Erdély, az örökös kiegyensúlyozást és egyeztetést óhajtó 
Transsylvania ősi arcát feldúlják az ellentétek, forradalom és háború 
véresen szomorú színhelyévé válik ez a föld. A 48-as események 
Erdélyben egy olyan embert állítanak előtérbe, aki már évtizedek 
óta az ifjúság és a nagy tömeg eszménye, ifjabb Wesselényi Mik-
lóst, akit Kőváry László lelkes szavakkal Mirabau-hoz hasonlít. 

De az események sodra nem követi az érzelmek másirányú 
szándékát. A történelem a vágyak és érzelmi szándékok logikájának 
ellentmond és az az ellenzék, amely most már a biztos uralom re-
ményében rendezkedik be, rövid ideig viszi tragikus szerepét. A 
48-as idők Erdélyben egyelőre háttérbe szorítják azokat a közéleti 
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férfiakat, akik a lassú, de építő munka révén, Széchenyi szellemében 
akarták megvalósulva látni a magyarság álmait. A robbanásig feszült 
légkörben, 1848 április havában, Jósika Sámuel erdélyi főkancellár 
visszalépése után, a király Mikóra bízta az erdélyi udvari kancellária 
elnökségét. Mikó azonban nem fogadta el ezt a más időkben kitün-
tetésnek számító tisztséget. „Nem kerülhette azonban el azt, – írja 
Kőváry – hogy mint erdélyi kincstárnok, szűkebb hazája kormányát 
vezesse azon idő alatt, mikor Teleki gróf kormányzó a pesti or-
szággyűlésen volt, valamint azt sem, hogy 1849 októberében az 
agyagfalvi székely nemzetgyűlésre királyi biztosnak küldjék ki.” 
Mikó szerepét az agyagfalvi gyűlésen az egykori leírások úgy tűn-
tetik fel, mint a bölcs mérsékletnek és nemes egyeztésnek minta-
képét. Az iránta minden irányból megnyilvánuló szeretet jele, hogy 
a mintegy 30,000 főnyi tömeg elnökéül választja. Kőváry szerint a 
gyűlés lefolyása fényes bizonyítéka Mikó tapasztalatokon alapuló 
politikai éleslátásának, nagy tekintélyének és a pillanatokhoz való 
alkalmazkodóképességének. Mikót 48 előtti szereplése úgy ismertette 
meg Erdély közvéleményével, mint a jóakaratu, tekintélytisztelő 
ember mintaképét. Az uralkodó megnyilatkozó bizalma nem tette 
őt népszerűtlenné honfitársai körében, mert mindenki tudta róla, 
hogy az ő királytisztelete és alkotmányos érzése nem jelent lemon-
dást a nemzet jogairól, hanem a jogok békés úton való, következe-
tes kiharcolását. Mikó egész politikai működése nemcsak az erkölcsi 
magatartás nagyszerűségét mutatja, de jelképezi azt a helyzettel 
mindig számoló, a valóságtól soha el nem szakadó, de eszményeit 
azért fel nem adó, bölcsen következetes erdélyi politikus-típust, 
amelynek Erdélyi Pál szerint utolsó megtestesítője volt. 

1848 DECEMBER 2-ÁN Kemény Ferenc azt indítványozta, 
hogy az erdélyi főkormányszék a királytól kérje a sérelmek orvos-
lását. Ennek a kérésnek személyes átadásával Mikót bízták meg. 
Mikó ezt a feladatot rögtön elvállalta, felutazott Bécsbe, de a nemzet 
és a király közti harc miatt meghallgatásra nem talált és csak tíz 
hónap mulva, 1849 októberében kapott engedélyt az Erdélybe való 
visszatérésre. Addig Olmützben kellett tartózkodnia. Ezalatt az iz-
galmas tíz hónap alatt olmützi csendes kényszerlakhelyéről sötét 
gondok között kellett otthonhagyott feleségére és gyermekeire gon-
dolnia és Magyarországra, amely hősi küzdelmét, élet-halál harcát 
egész Európa feszült figyelmétől kísérve vívta. 

A Világost követő tragikus esztendők kemény megpróbáltatást 
jelentettek számára. Birtokai egyrészét a forrongó idők tönkretették, 
elpusztult az az intézet is, amelyben gyermekkora boldog éveit töl-
tötte és tetézte fájdalmát feleségének az ő távollétében bekövetke-
zett halála. Ezekben a reményvesztett években sötétebb képek raj-
zanak költőink lelkében a nemzet jövőjéről, mint a korábbi száza-
dokban bármikor. Vörösmarty ekkor írja meg e kor keserű magyar 
lelkivilágának visszhangjaként a „Vén cigány”-t, ugyanazt a sötéten-
látást fejezi ki Bajza „Fohászkodás”-a is. 

De mint minden korban, úgy most is a romokon virágok nőnek, 
új, acélozott lelkek megkezdik lassan az építő munkát. Jókai, Ke-
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mény, Tompa és Arany mellett Deák Ferenc és Eötvös építik a 
szellemi élet nemzetet mentő feltételeit. A békésen dolgozók csen-
des táborában ekkor kezd egyre gyorsabb iramban az él felé haladni 
Mikó Imre. Pedig a kettős fájdalom: nemzete eszményeinek bukása 
és a felesége tragikus halála felett érzett fájdalma mélyen lesujtot-
ták. Mikó azonban megérhette munkája révén, melyben vigasztalást 
keresett, a nagyot alkotók ritka örömét: látta művét megszületni és 
megérte a nemzete lelkére nehezedő sötét felhők teljes szétoszlását 
is. De az a seb, amelyet rajongásig szeretett feleségének korai, tra-
gikus halála okozott, soha be nem gyógyult. Hosszú évek mulva is 
gyakran említi leveleiben, feljegyzéseiben felesége nevét. És amikor 
egy évtizeddel később az Irányeszmékben egy új nemzetszemlélet 
alapelveit rakja le, a magyar nőkről vallott eszményi felfogását fe-
lesége emléke ihleti. Az olmützi magányból a szabadság, az otthon 
és a családi élet után vágyott, de most börtönnek érzi azt az ott-
hont, amelynek éltető lelke örökre eltávozott. Ekkor mondja ki egyik 
legszebb gondolatát: „Az egész világ üldözése és bajai ellen négy 
falnak csendessége biztos védelem, de a négy fal közötti szerencsét-
lenségtől az egész világ sem elég tágas menedék”. Most már élete 
teljesen Erdélyhez köti és az elvesztett szabadság és boldogság he-
lyett az önfeláldozó munkában, a másokért való életben keresi egyet-
len vigaszát. Maga köré gyüjti mindazokat, akikben egy új élet mun-
kás apostolait sejti. Alapelve most is a régi. A munka és a becsü-
letes szándék előtt eltörpül és lassanként térdre kényszerül, meg-
értővé lesz a legelnyomóbb hatalom is. Az idők változását pedig 
nem elég tétlenül kivárni, munkával és megújult lélekkel elő is kell 
azt készíteni. 

Élete nagy részét most már Kolozsvárt tölti, ahol háza egy év-
tizeden át a nagy álmodozók és a jövőt építő erdélyiek találkozó-
helye volt. Az abszolutizmus utáni évtizedben Mikó közvetlen baráti 
környezetében találjuk Gyulai Pált, Kőváry Lászlót, Kriza Jánost és 
Nagy Pétert. De mellettük ott látjuk egyszerű falusiak, tudós taná-
rok, jószándéku polgárok és tettrekész főurak seregét. Ezek a házi 
összejövetelek nem a mulatást és szórakozást szolgálták, hanem a 
munkás életre való készülődést. Legelső feladatának Mikó a forra-
dalom alatt megszűnt Erdélyi Gazdasági Egylet felélesztését tar-
totta. Ez az egyesület, amelynek lelke a korán elhunyt Nagy Ferenc 
kolozsvári tanár volt, máris szép multra tekinthet vissza. Mikó buz-
dításai nyomán újjászületett és 1854-ben az ő vezetése alatt meg-
kezdi áldásos munkáját. Az abszolutizmus első éveiben Mikót az a 
felfogás vezette, hogy a politikai vezetéstől megfosztott magyarság-
nak gazdaságilag kell megerősödnie, mielőtt ismét kulturális szabad-
ságának és politikai jogainak visszaszerzésére gondolhatna. Az Er-
délyi Gazdasági Egylet tehát Mikó művelődéspolitikájának cél-
kitűzéseibe beletartozik. Az Irányeszmék egyik sokat hangoztatott 
alapgondolata, hogy a nemzet két értékes munkaterülettel bír, a 
szellemi és a gazdasági munkatérrel. Egyik a másik nélkül el nem 
képzelhető, igazi fejlődés csak a kettő együttműködéséből fakadhat. 
A politikai viszonyok azonban a gazdasági szervezkedést inkább 
lehetővé tették, mint a kulturálist. Ezért Mikó előbb szervezi meg 
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az Erdélyi Gazdasági Egyletet, de már akkor mindent elkövet 
az erdélyi magyarság szellemi megújhódását szolgáló Múzeum-Egye-
sület megalapításának előkészítésére. 

Gazdasági politikája nem egy részletigazság felismerésének az 
eredménye: szerves része az egész erdélyi magyar életet biztos ala-
pokra helyezni akaró művelődéspolitikájának. Mikó a materialista 
bölcsészettel szemben a lélek és eszmék irányító hatalmát és felsőbb-
ségét hirdette, de ugyanakkor a lélek kivírulását, az irodalom és a 
tudományok fejlődését csakis a biztos anyagi alapokon nyugvó, a 
szellem megnyilvánulásainak kereteket adó intézményektől remélte. 
Az Erdélyi Gazdasági Egylet gyakorlati munkája évről-évre mind 
szebb eredményeket hozott: kitűnő gyümölcs- és szőlő-iskolájának 
felállítását 1854-ben nagysikerü terménykiállítás követte és évről-
évre új gondolatok megvalósulása vált ezen a téren is lehetővé. A 
mezőgazdaság gépesítésének ő az erdélyi előhírnöke és ugyanakkor 
a tűz- és jégkármentesítő egylet megalapításával a társadalmi bizto-
sítás megalapítója is. De ezek a részleteredmények nem születhettek 
volna meg, ha nem egy átfogó szellem erkölcsi szándéka állt volna 
mögöttük. Az Erdélyi Gazdasági Egylet rövid néhány év alatt így 
vált a politikai jogaitól megfosztott magyarság első szervezkedési 
keretévé. Gyűlései a magyarság vezetőinek találkozóhelyei voltak, 
ahol terveiket nyiltan megbeszélhették. Kőváry szerint az EGE ebben 
az időben valóságos kis parlament volt. 

A GYORS GAZDASÁGI MEGERŐSÖDÉS lehetővé tette a 
szervezettség és az anyagi alapok biztosítása után a művelődési 
munka megkezdését is. Ez természetesen nehezebb volt, mert a 
lélekre nehezebb bilincseket raktak, semhogy ezektől könnyűszerrel 
megszabadulhatott volna a nemzet. De könyveken, tudományon és 
szépirodalmon át lassanként ez a munka is megindulhatott. Mikó 
mindent megragad az írók és tudósok munkájának elősegítésére. 
Művelődéspolitikájának egyik alapelve lévén a magyar szellemi élet 
egysége, az Erdélyt meglátogató nagy írókat kitűntető szeretettel és 
ünnepléssel fogadja. Jókai 1853-ban ellátogat Kolozsvárra és itt Mikó 
Imre vendégszeretetét élvezi. Ekkor ismerteti meg Jókaival Gyulai 
Pál és Kőváry előtt Debreczeni Kiovi csatáját, amelyet a következő 
évben nyomtatásban is megjelentet. Ez a tette nemcsak a költőnek, 
de a korától nem méltányolt nagy magyar tehetségnek is szólt. Jókai 
örömmel üdvözli lapjában Mikót e nemes cselekedetéért, amelyben 
nem annyira az irodalmi, mint inkább az erkölcsi szándék nemes-
sége érdemli ki becsülésünket. Erdély mély benyomást gyakorol 
Jókaira és örömmel írja egyik levelében, hogy „Erdélyben a felsőbb 
arisztokrácia körében nem érzi magát a nemzeti szellem jövevény-
nek”. Néhány évvel később Tompa Mihály is ellátogat Kolozsvárra, 
s itt Jókaiéhoz hasonló meleg fogadtatásban részesül. Ez az út a 
magát elhagyatottnak és üldözöttnek hitt nagy magyar költő lelkére 
mély benyomást gyakorol. Hazamenet ezt írja barát jának: „Bizony-
talan életem legszebb óráinak számított nálatok létem”. Váczi szerint 
Tompa életének ezek voltak „legderüsebb” napjai. Vörösmarty halála-
kor Erdélyben mindenütt emlékünnepet rendeznek; Kolozsvárt de-
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cember 11-én – mint Ürmössy írja – harangzúgás hívta Kolozsvár 
lakóit az elhunyt költő gyászünnepére a piaci templomba, este pedig 
a színházban emlékünnepély volt”. A szegényen elhunyt Vörösmarty 
családjának felsegítésére Deák Ferenc gyűjtést rendez és a gyűjtés 
erdélyi vezetésével Mikót bízza meg; ő ennek a feladatának minden-
ben eleget is tesz. 

Mikó élete most már teljesen Kolozsvárhoz van kötve. Tudato-
san választja Kolozsvárt művelődéspolitikája központjául s ebben 
nemcsak érzelmi magatartása nyilvánul meg, de a magyar műveltség 
multjának ismeretén felépülő bölcs belátása is. Egy város csak akkor 
lehet művelődési központ, ha annak feltételei megtalálhatók benne. 
Kolozsvárt mindez megvolt, ezért választja ezt a várost nemcsak 
az Erdélyi Gazdasági Egylet központjául, hanem a létesítendő 
Múzeum-Egyesület szellemi fővárosául is. 

Mikó lázas művelődéspolitikai tevékenysége lassanként meg-
felelő közvéleményt alakított ki. De ennek a közvéleménynek a 
családi összejöveteleken, az EGE gyűlésein és a Mikó lakásán tar-
tott értekezleteken kívül nem volt még megfelelő kifejezési formája, 
aminek révén ezek az eszmék egész Erdélyben elterjedhessenek. 
Mindenekelőtt szükség volt egy politikai napilapra. Az abszolutizmus 
első éveiben egyetlen magyar lap sem jelenhetett meg Erdélyben, 
később összesen hat, holott a sok irányban képzett, művelt magyar 
közönség Erdélyben több lap megjelenését is lehetővé tette volna. 
Ezért Mikó mindent elkövet, hogy egy komoly és súlyt jelentő napi-
lap indulhasson Erdély fővárosában. Ezt a szándékát hosszas és ki-
tartó előkészítés után siker koronázta: megszületik a Kolozsvári 
Közlöny az erdélyi sajtó újjászületésének szimbolumaként és e lapon 
keresztül most már a közvéleménytől támogatott művelődéspolitikai 
gondolatok eljuthattak széles rétegekhez. A lap szerkesztője Dózsa 
Dániel, e korszak egyik legjelentősebb erdélyi írója; hírlapírói tevé-
kenysége Erdély legnagyobb közírójává avatta. 

Mikó elveit nem csupán hírlapok, de kiterjedt levelezése útján 
is terjesztette, Sajnos, csak az 1855–60 közötti levelezése maradt 
fenn, 1848-ból csak egy levelét ismerjük. Élete utolsó tizenhét esz-
tendejéből csak huszonhatot, 1849-től –54-ig egyetlen egyet sem. 
De a fennmaradt öt év anyaga mégis betekintést enged az eszmék 
érlelésének e hatalmas művébe. Mikó több mint háromszáz közéleti 
férfival, tudóssal és íróval állott levelezésben. Ezek között ott ta-
láljuk a világhírű Momsent és a román Şagunát. Honfitársai közül 
hadd említsünk néhányat. Levelezett Deák Ferenccel, Erdélyi János-
sal, Dózsa Dániellel, Eötvös Józseffel, Teleki Sándorral és Ujfalvi 
Sándorral. Ez a levelezés nemcsak az ő, de kora eszmevilágába és 
az Erdélyi Múzeum megszületését előkészítő mozgalmakba is mélyen 
bevilágít. Sajnos, mindmáig kiadatlan, néhány levél kivételével. 

Történetírói munkásságát is ezekben az években kezdi el. Ez 
a mult szeretetén és egyéni hajlamain kívül művelődéspolitikai alap-
elveiből fakad. Az abszolutizmus első éveiben – írja ő maga későbbi 
visszaemlékezésében – a tudomány volt az a terület, ahol viszony-
lagosan szabadon lehetett megnyilatkozni. Nagy történész barátainak, 
Nagyajtai Kovács Istvánnak és Kemény Józsefnek meghallgatása után 

Erdélyi Magyar Adatbank



Gróf Mikó Imre, a művelődéspolitikus 53 

a régi Erdélyre vonatkozó kiadatlan forrásanyag közreadását hatá-
rozza el. Alapos előkészítés után saját költségén az erdélyi törté-
nelmi adatok három nagy kötetét jelenteti meg. E munkának kettős 
jelentősége van: egyrészt a fejedelemségek korának Erdélyére vonat-
kozólag tett közzé egész sereg kiváló értékű emlékiratot és okmányt, 
másrészt a történeti érzék felébresztésére gyakorolt Erdélyben döntő 
hatást. Az első kötet 1856-ban jelent meg és sikere hozzájárult a 
múzeumi gondolat eszmei előkészítéséhez. Előszava a tudós és költő 
ihletett programmja, olyan áttekintés az erdélyi történetírás multjáról, 
amilyet előtte és utána kevesen adtak. Hangsúlyozza, hogy az adat-
gyűjtés mellett azonnal neki kell fogni az erdélyi történelem és a 
székelység történetének megírásához, mert „nemzetünk szíve és ér-
telme soha sem volt hajlóbb a történet igaz tanításaira hallgatni, 
mint napjainkban”. 

MUNKÁJÁNAK NAGY SIKERE után Mikó elérkezettnek látja 
az időt arra, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület megalakításának 
eszméjét felvesse, Bod Péter, Aranka György és Kemény József álmát 
most már nem hagyja megvalósulatlanul. És bár a múzeum eszméjét 
az abszolutizmus éveiben Kőváry László veti fel 1852-ben, az eszme 
megvalósítása egyedül Mikó érdeme. Az első lépés megtételére Ke-
mény József 1855-ben bekövetkezett halála adott alkalmat. Mikó a 
Kolozsvári Közlöny „Múzeum” cimű mellékletében vet i fel az 
egyesület gondolalát és ajánlja fel tíz holdas gyönyörű kolozsvári 
parkját és villáját, a létesítendő múzeum céljaira. Mikó szózata és 
adománya mély visszhangra talál az erdélyi magyarság körében. 
Most már az alapszabály-tervet Bécsbe küldik megerősítés végett, de 
az udvar halogatása késlelteti a szándék megvalósulását. Mikó egy 
Somlyaí János nevű udvari tanácsos barátjától titokban értesül a 
nehézségekről, de ügyes és kitartó fellépése végül diadalt arat. Kü-
lönben is az 1859. év külpolitikai eseményei súlyos figyelmeztetésül 
szolgálnak Ausztria számára, hogy régi politikáját a magyarsággal 
szemben már nem folytathatja. Igy jut végre annyi küzdelem, remény 
és elbukás után az erdélyi múzeum-gondolat a megvalósulásig. 

A magyarság számára 1859-ben bekövetkező kedvező fordula-
tot két esemény jelképezi. A magyarországi Kazinczy-ünnepély és 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület megalakulása. Mindkét ünnepély a 
nemzet legjavát mozgatja meg és reménysugárként egy jobb jövőbe 
világít. A november végén tartott alakuló ünnepségek Erdély és 
Kolozsvár feledhetetlen élményei maradtak. A lelkes hangulatot Kő-
váry visszaemlékezései írják le a legszínesebben. A Magyarországról 
megérkezett akadémiai küldöttséget, melynek élén báró Eötvös József 
állott, kitüntető ünnepélyességgel fogadták. Az alakuló gyűlést no-
vember 23-án délelőtt. 10 órakor tartották a Redoutban. Legkiemel-
kedőbb pontjai Mikó és Eötvös beszédei voltak. „Jaj nekünk – 
mondotta Mikó –, ha e kor és nemzedék történet lapjai íratlan ma-
radnak, mert az a nemzet, amelyik multját elhanyagolja, annak tör-
tenete zárt kriptához hasonló marad, melynek titkait senki sem is-
meri meg”. Majd a Múzeum-Egyesület céljait vázolva az erdélyi mult 
adatainak összegyűjtését és feldolgozását tűzi ki célul, de emellett 
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Erdély természettudományi és földrajzi megismerését és feldolgozását 
is egyforma fontosságúnak tartja. Csakis így válhat a halott mult élő 
jelenné és a nemzet számára kenyeret és jövőt nyujtó szent eszközzé. 
A gyűlés után Mikót a lelkes tömeg hazakíséri. Mikó jelszava, hogy 
az egyesülés mindég erő, az erő pedig élet, valóra vált. A meg-
születő Erdélyi Múzeum Egyesület egy jobb jövő zálogaként azonnal 
megkezdte működését. A szászoknak már volt hasonló intézményük, 
a románok alig néhány év mulva létrehozzák az Astrát, amelyet 
Mikó is szeretettel üdvözöl. 

Mikó életének és dicsőségének tetőpontján áll, amikor Tompa. 
Mihály megírja hozzáintézett híres versét s abban Széchenyi halá-
láról emlékezve, őbenne látja a nagy halott szellemi örökségének 
méltó folytatóját: „Erdély Széchenyijét”. De röviddel ezután újabb 
csapás éri Mikó Imrét, a halál elragadja egyetlen fiát, a tizenkilenc-
éves Ádámot. Ezzel sírbaszáll a Mikó-nemzetség fennmaradásának 
reménye is. Fiához írt intelmei Kölcsey Pareinesiséhez hasonló mély 
gondolatokat és erkölcsi tanácsokat tartalmaznak. „Mikor Te e soro-
kat olvasod, én már nem leszek az élők sorában, – írja – pedig 
emberileg szólva lehetetlen, hogy valaki úgy óhajtsa javadat, mint 
én.” Élete utolsó másfél évtizede most még lankadatlanabb munká-
ban telik el. Mintha érezte volna, hogy neki egyedül kell elvégeznie 
nemzedéke egész feladatát. „Éjjelem és nappalom arra lesz szentelve 
– írja fia halála után – hogy nagy eszmémet megvalósítsam. Én 
ezért a célért még a rágalom aljas fegyverének vérző sebeit is zúgo-
lódás nélkül el fogom tűrni.” 

EZEKBEN AZ ÉVEKBEN foglalja össze és 1861-ben adja ki 
Irányeszmék címen alapgondolatait. Ennek a munkának eszmevilága 
méltán sorakozik, Széchenyi, Eötvös nemzetszemléletéhez. Tíz esz-
tendő elmult küzdelmeinek és tapasztalainak eszmei összefoglalása 
az Irányeszmék és egyszersmind útmutatás is az elkövetkezendő 10 
esztendőre. Mikó olyan mély erkölcsi alapelvekből indul ki és hatá-
rozza meg a magyar magatartást, hogy ez a mű alapelveiben min-
denkorra érvényes igazságokat foglal magában. A nemzetnek – 
mondja Mikó a bevezetőben – két dolgozó rétege van, egyik az, 
amely a földet műveli, a másik a szellemi élet területein dolgozik. Az 
új életformák között új intézményekre van szükség, amelyek a gaz-
dasági és szellemi élet kereteiül szolgáljanak, de ezek megalkotásá-
ban csak saját erőnkre támaszkodhatunk. Az intézmények a gazda-
sági és szellemi élet fejlődésének csak kereteit biztositják, de Mikó 
szerint ez még nem elégséges. Ezeket a kereteket átfogó és a nemzet 
minden szellemi és gazdasági értékét egymással összhangba hozó mű-
velődéspolitika szellemének kell betöltenie. Ezt a művelődéspolitikát 
viszont a legmélyebb etikai elveknek kell áthatniok. Ezután sorra-
veszi az erdélyi magyarság problémáit Miután a társadalmi osztályok 
igazságosságon és áldozatkészségen felépülő összefogását sürgeti, a 
Nyelv és társadalom című fejezetben a magyar irodalom és nyelv 
ápolására hívja fel nemzetét. Szigoruan bírálja az idegen szellemű 
főurakat, akik a magyar irodalomért semmiféle áldozatot nem haj-
landók hozni. Szembeállítja ezzel a magyar középosztály irodalom-
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szeretetét. A másik nagy feladatkör a nemzeti egyetértés munká-
lása és a társadalmi osztályok közötti ellentétek lerombolása. Meg 
kell teremteni a különböző osztályok összefogásának lelki fellételeit. 
Ha ez sikerül, akkor létrejöhet az egységes nemzeti társadalom. Ez-
után utal arra, hogy művelődéspolitikai terveinket mindig az idő és 
tér által megszabott lehetőségekhez kell mérni. Ez azonban nem 
jelent lemondást, mert művelődési eszményeink mindig előttünk kell 
hogy álljanak. Minden tettünkben, bármilyen kicsiny és jelentéktelen 
legyen az, erkölcsi magatartásunknak kell megnyilvánulnia. Erdély-
ben élvén, az itteni népek életét is meg kell ismerni és velük a 
multak gyűlöletét elfelejtve az együttműködés feltételeit közösen 
kell megteremteni. Mikó, mint politikus, elméleti elgondolásait a 
gyakorlati életben is próbálta keresztülvinni és amikor 1860-ban a 
szászok Besztercére hívják nagy nemzeti ünnepükre, pohárköszöntőt 
mond az erdélyi népek együttélésére és megértésére. Ez a szá-
szok körében nagy népszerűséget szerzett számára, de ugyanezt a 
gondolatot fejezi ki a Kolozsvári Közlönyben írt egyik cikkében is. 
„Éljünk erdélyiekül és kövessünk bármilyen vallást, de őszinte szív-
vel szeressük egymást. A népek és hitfelekezetek egymásiránti ha-
gyományos tisztelete alakuljon olyan erkölcsi egységgé – mondja – 
ami Európa bármelyik országának például szolgálhat.” 

MIKÓ MŰVELŐDÉSPOLITIKÁJÁNAK gazdasági oldalát már 
láttuk az Erdélyi Gazdasági Egylet felvirágoztatásában, másik alap-
gondolata a hagyomány tisztelete és a történeti szellem felébresztése 
volt Ezt szintén tettekkel és alkotásokkal igazolta. Az egyéni 
áldozatkészség felébresztését célzó szózatait fejedelmi adományaival 
megpecsételt példamutatás igazolja. Erre az évtizedre esnek önálló 
történeti feldolgozásai, két legérettebb alkotása, a Bod Péterről és 
Benkő Józsefről írott művei, emellett az Erdélyi Múzeum-
Egyesület történelmi munkásságát is vezeti és 1867-től kezdve, mint 
elnöke, a Magyar Történelmi Társulatot is felvirágoztatja. Közben nem 
egy történeti vonatkozású kisebb írása jelenik meg, ezek közül ki-
emelkedik a Kemény József grófról tartott emlékbeszéde. Ebben a 
Múzeum-Egyesület létrejöttének dicsőségét, az érdemet igazi nagy-
ságában Keménynek tulajdonítja. Ez az emlékbeszéde épúgy az utó-
kor igazságszolgáltatása akar lenni, mint a Bod Péter és Benkő József 
munkásságáról írt művei. Az első 1862-ben jelent meg, az utóbbi 
1868-ban; mindkettő hosszú évekig tartó kutatómunka és adatgyűj-
tés eredménye. Mikó e két művében megmutatja, hogy az adatok 
nagy tömegén felépülő történetkutatást hogyan lehet összekötni a mult-
ban csak eszméket kereső és szintetizáló történeti módszerrel. Miért 
választotta Mikó ép ezt a két írót? – vetette fel a kérdést Dézsi 
Lajos. Bizonyára azért, mert „mindkét élet a másoknak való vilá-
gításban emésztődött el”. De emellett Mikót más okok is vezették 
tárgyának megválasztásában: mind Bod Pétert, mind Benkő Józsefet 
rokonléleknek tartotta, akik korukban hasonló törekvések hordozói 
és a tudós emberi jellem páratlanul értékes mintaképei voltak. 

Politikai tekintetben Deák rendíthetetlen híve. 1867–70 kö-
zött közlekedésügyi miniszter. Neki köszönhető Erdély vasuthálóza-
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tának megépítése, de tudjuk azt is, hogy már e vasúthálózat meg-
teremtése előtt másfél évtizeddel buzgón tevékenykedik az erdélyi 
vasutért. Azonban sokféle alkotása közül szívéhez mindig az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület állt legközelebb. Megnyitó beszédei régi műve-
lődéspolitikai elveinek következetes folytatásai, de emellett rámutat 
minden pillanatnyilag felmerülő és megoldást kívánó bajra és problé-
mára, nem győzi eléggé és ismételten hangoztatni, hogy az egyesület 
célja Erdély számára egy tudományos és műkincsekben gazdag mú-
zeum felállítása, a második cél az összegyüjtött tárgyak tudományos 
feldolgozása. 

A református iskolák sorsát szívén viselve a nekik juttatott 
pénz- és könyvadományokon kívül 4000 forintot ad egy Kolozsvárt 
felállítandó egyetemi színvonalú papnevelő számára. A kolozsvári 
egyetem felállításában is oroszlánrésze van. Neki és alkotásának, a 
Múzeum-Egyesületnek köszönhető, hogy Erdély fővárosa egyetemet 
kap. A Múzeum-Egyesület munkásságát Mikó összeköti az egyetem 
munkájával és a kettő között létrejött szövetségből a tudományos 
élet megújulását várja. A megváltozott idők bajait Mikó éles szeme 
szintén észreveszi; 1873-ban az egyesület közgyűlésén tartott be-
szédében már érzik az aggódó hang. Nagy bajnak tartja, hogy az 
egyesület új és régi tagjai között a kapcsolat nem elég szerves. 
1874. évi megnyitójában hangot ad ennek a gondolatnak, szomoruan 
sóhajt fel, hogy ma-holnap már alig lesz, aki az egyesület hőskorának 
élő tanuja volt. De kételkedéseit az öregkor boldog derülátása osz-
latja el és utolsó beszédében, melyet 1875-ben tartott, ismét áldozat-
készségre hívta fel a tagokat, mert megfelelő anyagi támogatás nélkül 
az egyesület nem tud kellőkép megfelelni hivatásának. Csakis az 
áldozat teszi lehetővé, hogy az Egyesület „örökre, mint a tavasz 
viruljon.” Ezek voltak Mikó utolsó szerető és intő szavai az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület számára. 

HALÁLA UTÁN kettős örökséget hagyott. Végrendeletében a 
sepsiszentgyörgyi Mikó-kollégiumnak adományozta három évi minisz-
terségének és képviselőségének jövedelmét: 120.000 forintot. Ha a 
végrendeletében és életében tett kisebb-nagyobb adományait össze-
számítanók, bizonyára az utolsó századok magyar művelődéstörténe-
tében hozzá hasonló nemes adakozót alig találunk. De ennél sokkal 
jelentősebb szellemi öröksége. A Mikó teremtette intézmények ma 
is élnek és virágoznak, az Erdélyi Gazdasági Egylet s az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület a mi kisebbségi életünknek legnagyobb és leg-
fontosabb intézményei. Élete, jelleme és tanításai nemcsak e két 
egyesületnek szolgálnak állandó utmutatásul, de ihlet forrásai a min-
denkori erdélyi magyar művelődési mozgalmaknak. Míg kora két 
nagy erdélyi kultúrhőse Körösi Csoma Sándor az őshazát kereste 
Ázsiában, Bölöni Farkas Sándor pedig Amerikát megjárva, onnan 
hazajövet a kor leghaladottabb eszméit próbálta sikertelenül átültetni 
Erdélybe, addig ő itthon maradt és az erdélyi föld és történelem 
iratlan törvényeiben elmerülve meglátta az egyedüli helyes utat, 
amelynek irányát a föld, a hegyek, az emberek és a régi hagyomá-
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nyok szabják meg. Évtizedek nehéz munkájával építi fel az erdélyi 
magyarság intézményeit. A mi feladatunk az, hogy ezeket az intéz-
ményeket ne hagyjuk pusztulni, hanem fejlesszük tovább és Mikó 
Imre szellemében munkáljuk közművelődési és tudományos életünk 
előbbrevitelét. 

Dr. JANCSÓ ELEMÉR 
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A MAGYARSÁG KÉRDÉSEI 
N E V E L É S Ü N K B E N 

A világháború óta minden európai állam nevelési rendszeré-
ben szembetűnő az a törekvés, hogy egységes világnézetet, élet-
szemléletet igyekszik kialakítani. Ez természetes is. Az állam-
rendszerek világnézetekkel állanak kapcsolatban és a jó állam-
polgárra ma már nem csupán a törvénytisztelet, a pontos köte-
lességteljesítés feladata hárul, hanem egyúttal egy meghatározott 
nemzeti, vagy társadalmi meggyőződés vallása és vállalása is. A 
különböző országokban működő ifjúsági alakulatok az ifjúság min-
den rétegét magukba foglalják és egységes nevelést végeznek, 
nyilván azért, hogy egységes szellemű, fölfogású ifjúságot bocsás-
sanak ki az életbe. Az állami nevelési törvények keretében, azok-
kal együtt haladva, természetes a maga nemzeti kultúrájához ra-
gaszkodói kisebbségi népnek is az a törekvése, hogy iskolái-
ban egységes szellemű, a maga nemzeti jellegének megfelelő ne-
velést alakítson ki. 

De nem csupán a mai államrendszerek kívánják a határozott, 
egységes életszemléletű ifjúság kialakítását, hanem az újabb pe-
dagógiai törekvésekben is sokszor hasonló szellem nyilatkozik 
meg. A XX. század pedagógiája teljesen szakított a mult század 
racionalizmusán nyugvó egyoldalú értelmi neveléssel és ehelyett, 
mint azt az újabb tantervi utasításokban is állandóan olvashatjuk, 
személyiségek formálására törekszik. Az élet így behatolt az is-
kolákba a maga tarka gazdagságában, a fiatal lélek és élet kü-
lönböző tényeinek közvetlen, élményszerü megismerésével fejlődik. 
Ha a nevelő az iskolában a jövendő társadalmát akarja látni, ak-
kor természetes az, hogy az élet legfontosabb kérdéseivel meg 
kell ismertetnie az ifjúságot, azt elő kell készítenie az élet küz-
delmeire. A nevelésnek mindig alkalmazkodnia kell az élet válto-
zásaihoz, pedig az élet eszméi állandóan frissen áramlanak az is-
kolába, a nevelés hatása is messzire túl áradhat az iskola falain 
kívül. Az így nevelt ifjúság nem csupán gondosan elraktározott 
tananyagot visz ki magával az életbe, hanem látni, gondolkozni 
tudást, hogy tájékozódni tudjon számára új körülmények között is. 

Ezeknek a nevelési törekvéseknek fontosságát akkor látjuk 
meg igazán, ha végigtekintünk a mai magyar középosztály mű-
veltségén és életfelfogásán. A régi gimnáziumokból kikerült ma-
gyar középosztálynak a műveltsége magasabb nemzeti szempont-
ból nézve hiányos, bizonytalan és szellemében nem elég határo-
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zottan magyar. Nem ismer egy olyan magyar értékrendszert, 
amelyhez ítéleteit, társadalmi, politikai felfogását igazíthatná. Nem 
ismeri nemzetünk nagyjait, törekvéseiknek irányvonalát, és így a 
folytonosan visszatérő magyar sors-kérdések lényegét. Olvasmányai 
a napi divatnak vannak alávetve, legnagyobb részben a külföldi 
tömegirodalomból kerülnek ki. Az iskolai tanítás legtöbbnyire 
megutáltatta vele a „középiskolai olvasmányokat”, nemzeti klasz-
szikusainkat, és hogyha ma ismét felszínre hozzuk őket, csodál-
kozva veszi észre eleven szépségüket. A magyar zene, művészet, 
népművészet kérdéseiben természetesen még sokkal tájékozatla-
nabb. Ez volt a magyarázata az Ady körül folyó ádáz küzdelem-
nek, ez annak, hogy Bartók és Kodály alkotásaitól, az igazi 
magyar népdaltól sok „zeneértő” még ma is elborzadva menekül 
az érzelgős, tingli-tángli dalocskákhoz. És végül annak a megdöb-
bentő jelenségnek, hogy értelmiségünk jelentős rétege a mai idők-
ben olyan könnyedén himbálódzik az ellentétes világnézetek vég-
letei között. 

A magyar középosztály iskolai tanulmányai folyamán nem 
kapott magyar látást, magyar műveltséget. A mély rétegeiben jó-
zan, világosan gondolkozó magyarság így lett értelmiségében álom-
látó, ködevő, érzelmi végletek között hánykolódó és így haladt 
vakon, semmit sem sejtve tragikus nemzeti bukása felé. A világ-
háború után lassan kezd megváltozni a magyar látásmód, egyre 
több jele van annak, hogy a magyar élet, a magyar társadalmi, 
politikai, művelődési kérdések őszinte feltárásával kapcsolatban a 
szilárdabb magyar építés is kialakulhat. 

Az erdélyi hitvallásos középiskolának egyik nagy feladata az, 
hogy értelmiségünk egységes magyar gondolkozását kialakítsa, 
öntudatosítsa benne a magyar művelődési értékeket, hogy a falai 
közül a maga feladataira felkészült, a kérdéseit tisztán látó 
nemzedék kerüljön ki. Ez az ifjúság majd az erdélyi magyar mű-
velődés magjává válhat, tisztán kialakult eszményei kitartó fára-
dozással fölfrissíthetik, megmozgathatják az egész magyar közép-
osztályt, vezető rétegünk gondolkozását, irányító munkáját és 
egyre szélesebb hullámokban terjeszthetik a magyar művelődést 
alsó néprétegeinkben is. De az állam építő munkájában is nagyobb 
érték egy öntudatos, a maga útján biztosan haladó, szilárd értel-
miség, mint egy olyan, amely minden külső fuvallatra elhajlik, 
meginog és megbízhatatlanná, tétlenül várakozóvá válik. 

A magyar művelődési kérdések megismertetését rendesen ki-
zárólag az irodalomtól várjuk és ezért csakis a magyar nyelv és 
irodalom tanítása közben foglalkozunk művelődésünk örökhagyói-
val és törekvéseikkel. A magyar gondolkozásnak, a magyar mű-
velődésnek azonban alapvető alkotó eleme a nép hagyomány-
világa, a népi műveltség, amely ma egyre nagyobb helyet kap 
egész nevelésünkben. Természetes e szerint, hogy a magyarság 
kérdéseinek megismertetéséhez sem elégséges egyetlen tantárgy, 
hanem nevelésünk egész menetének erre kell irányulnia. 

A magyar művelődés fejlődésének, ma is nyugtalanító kérdé-
seinek megismeréséhez első sorban ismerni kell a földet, amelyen 
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a magyarság él. A föld megismerése közel visz a nép sokfelé 
szerteágazó életéhez, feltárja az életfeltételek szétválasztó, vagy 
összekapcsoló hatását, és így megismertet a népek életének egy-
másra utaltságával is. A föld megismerése öntudatossá teszi a 
táj- és hazaszeretetet, a föld, a természet kincseinek meglátása gaz-
dagítja az ifjú látókörét, irányítja életpályáját. 

Földünk megismertetését első sorban a földrajz és segéd-
tudományai szolgálják, az eleven közvetlen élményt az eddig is 
mindenütt felhasznált képek, a kirándulások segítik elő. A 
tájak szépségeinek igazi megszerettetését ezen kívül irodalmi olvas-
mányok segítségével kell végeznünk. Újabban gyakran hallunk a 
rádióban is ilyen természetű előadásokat; újságjaink, folyóirataink 
időnként magyar tájakat világítanak meg nagy íróink írásaival. 
Költemények, költői leírások jobban megelevenítik egy táj képét, 
mint földrajzi ismertetések, ezeket a tanításban nagyobb rendsze-
rességgel használhatnók fel. A szikes vidék jellemzésére nagy-
szerű példa a Toldi első éneke; az Alföld pusztaságait, a Tisza 
mentének mocsaras vidékét ma is Petőfi költeményei alapján 
látjuk, Áprily, Reményik, Tompa a Maros mentére, az erdélyi 
havasok közé, Nyírő, Tamási a Székelyföldre, a Hargita feny-
veseibe visznek. Az erdélyi írók olvastatása már az alsó fo-
kon fontos, így ismerik meg igazán a gyermekek az erdélyi táj 
szépségeinek gazdagságát és a földrajzi viszonyok által kialakított 
életet. 

A természetrajz tanítása teljesebbé teszi földrajzi ismeretein-
ket. Hazánk növény-, állat- és ásványvilágából kiindulva ismer-
hetjük meg a növény-, állat- és ásványvilág változatosságát, éle-
tének törvényszerűségeit. Érdemes volna középiskoláink múzeu-
maiban egy-egy táji egység növény- vagy állatvilágának gyüjtemé-
nyét összeállítani és azt a tanítás közben felhasználni. 

A földrajzi, természetrajzi és ezzel kapcsolatos gazdasági 
körülmények alakítják a nép életét. A gazdasági élet, a 
hagyományos gazdálkodási módok megismertetése különösen 
a tanítóképzőkben rendkívül fontos feladatnak látszik. A 
magyar életet ma leginkább a nép társadalmi és gazdasági hely-
zetének elrendezése és a népi műveltség kérdése feszíti: a föld 
életével együttesen ezért tanítványainknak természetesen a nép 
életével is meg kell ismerkedniük. Hogy ebben a kérdésben fel-
nőtt ifjúságunk egységes, egészséges életszemléletet tudjon magá-
nak kialakítani, az I. osztályban megkezdett lassú, fokozatos mun-
kára van szükség. A régi iskola a falusi gyermeket teljesen ki-
szakította a maga környezetéből és műveltségi hagyományaiból. 
A falusi gyermeknek otthon kellett hagynia a maga egész világát, 
mert parasztnak lenni szégyen volt a városi, úri társadalomban. 
Ez a titkos szégyenkezés akkor szűnik meg egészen, ha őszinte, 
tiszta szeretettel fogadjuk magunk közé a falusi gyermeket és al-
kalmazkodunk beszédéhez, gondolkodásmódjához. Bizalmat kell 
keltenünk a népben, a falusi gyermekben, akkor majd érték-
nek tartja a maga kincseit és ragaszkodik hozzájuk Ha a lenézés 
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teljesen megszűnik a városi rétegben, akkor a nép bizalmatlan-
sága is fölenged és a társadalmi átalakulás majd más formát vesz 
föl. Ezért városi tanítványainknak is meg kell ismerniök a nép 
életét, meg kell látniok értékeit és hiányosságait, hogy majd megfe-
lelő társadalmi ismeretekkel fölfegyverkezve, tudjanak a népért dol-
gozni is A néprajz szeretete könnyen meggyökerezik tanítványaink 
lelkében, ha olvasmányaikkal, kirándulásaikkal kapcsolatban rend-
szeresen a nép élete felé fordítjuk figyelmüket. A kisebb tanulóknak 
rendszerint élénk hajlamuk van a gyüjtögetésre, ezzel rászoknak 
arra, hogy a tanár, az intézet muakatársai legyenek és törekvé-
seit később is támogassák. A felsőbb osztályokban a pontos meg-
figyelésre szoktatjuk az ifjúságot, meghatározott kérdések felé irá-
nyítjuk a gyüjtését, úgy a tárgyi vagy szellemi néprajz terén már 
hasznos munkát végezhet. Egy-egy tanár buzgó nevelése az évek 
során a néprajzi munkások csapatát bocsáthatja ki egy-egy isko-
lából, ezek egymással állandó kapcsolatban, munkaközösségben, 
egymást kiegészítve dolgozhatnak. 

A néprajzi kutatás, a nép életének vizsgálata megmutatja a 
népek életének, művelődésének összefüggéseit. Aki Erdélyben 
nyitott szemmel jár, mindjárt észreveszi az erdélyi magyar, román 
és szász nép kapcsolatait, kölcsönhatásait. A népi élet ismerete a 
nemzeti elfogultságok csökkentéséhez, a szomszédos népek meg-
becsüléséhez vezethet. 

A magyar népi élet mélységeit, jellemző magyar vonásait, 
társadalmi problémáit irodalmunk tárta fel a maga egészében. 
Ha irodalmunk olvasásához megadjuk a szükséges történelmi, 
társadalmi szempontokat, akkor ifjúságunk hamar meglátja a ma-
gyar élet szükséges változásait, feszítő kérdéseit, és az Eötvös, 
Petőfi, Arany népszemléletéből a felső osztályokban zavartalanul 
juthat el Móricz, Szabó Dezső és az új népi írók szemléletéhez. 
Végül az egész magyar életet, a művelődés fejlődését is át-
tekintheti. Ha ifjúságunk meglátta a népi hagyománykincs, a 
népi életforma értékeit és hibáit, ha magyar gondolkozás-formája 
az iskolában szervesen tovább fejlődhetett, akkor abba zavarta-
lanul beépíthetjük az európai kultúra korszerű tartalmát. 

Irodalomtanításunk ma már nem elégszik meg a mult 
század pozitivista felfogásának életrajzi és irodalmi adatgyüj-
tésével, annak pontos elraktározásával: irodalmi élményt akar 
adni az ifjúságnak, hogy így formálja ízlés- és gondolatvilágát. 
A mi szempontunkból nem elégíthet ki a művek tisztán eszté-
tikai értékelése, az irodalmi stílusok, szellemi áramlatok válto-
zásának megtanítása sem, habár minderre szükség van. Az 
irodalmat be kell ágyaznunk az egész magyar élet folyásába, 
így érthetjük meg egyes íróknak, alkotásoknak a jelentőségét 
és így tesszük irodalmunkat eleven ható erővé. Segítségünkre 
lehet ebben a ma annyira népszerű társadalmi szempont. Az 
irodalmi alkotást nem nézhetjük önmagában, elzártan, mert 
akkor légüres térben vizsgálnók. Társadalmi hatóerők alakít-
ják az írók lelki világát és kikényszerítik az írói törekvéseket. 
Az irodalom tehát az élet egyik megnyilatkozása, a szellem tilta-

Erdélyi Magyar Adatbank



A magyarság kérdései nevelésünkben 63 

kozása a lehúzó anyagi erők ellen, egy új világképért való harc 
Fazekas Ludas Matyija, Eötvös Falu jegyzője a kor társadalmi 
kérdéseinek összefüggéseiben kapja meg a kellő távlatot. 

Maga a társadalomtudomány sokszor magmagyarázhat ugyan 
irodalmi jelenségeket, de hiányos megvilágítást ad. A magyar iro-
dalmat a magyar művelődés kifejezőjének tartjuk és éppen ezért 
csak a föld, a nép, a történelem megismerésével értjük meg a 
maga teljes mivoltában. Az alsó osztályok olvasmányaiban ezekre 
a kérdésekre minél több időt kell szakítanunk. Már itt megis-
mertethetjük művelődésünk nagy örökhagyóit. Életük, alkotásuk 
eszménnyé magasztosul az ifjúság előtt, követendő példát lát meg 
bennük. 

Mindez nagyobb részt eddig is megtörtént; a Széchenyi, 
Deák, Kőrösi Csoma, Vörösmarty életét vagy jellemrajzát már az 
alsó osztályokban olvastattuk. A tanulók az olvasmányokból azon-
ban legtöbbnyire csak ismereteket, értelmük gazdagodását nyer-
ték. Pontos vagy felületes tartalmakban beszámoltak az olvas-
mányról és az ezzel el volt intézve. A gyermek pusztán csak az 
értelmi, sokszor a tényektől távol álló, elvont kifejezéshez szokott 
hozzá, érzelem- és képzelet-világa azonban a mesékből nem ta-
lálta meg az útat az élet felé és igy betokozódott. 

A gyermeki lélek még közvetlen kapcsolatban áll a világgal, 
élményei frissek, elevenek, a szemlélet képei élnek bennük, nem 
válnak elvont fogalmakká. De ne feledjük, hogy a magyar ember 
is a szemlélődés és az érzések hullámai között hánykolódik. A 
magyar ember lát, összekapcsolja a dolgokat és így érti meg azok 
értelmét. Az elvont okoskodás idegen számára. Az elvont, hi-
vatalos stílust a magyar népi gondolkodás nem érti, mert az német 
formákat követ. A magyar nyelv tanítása azonban sajnos még 
nem tudott elfordítani ettől a mesterkélt, németesen elvont kife-
jezés-módtól, sőt ellenkezőleg egész középosztályunknak azt ta-
nította meg. Csak újabban kezdtük bevezetni az élményszerű ol-
vasás és fogalmazás tanítását. A gyermeki lélekhez való al-
kalmazkodás átalakítja egész tanítási módszerünket és meglepő 
eredményeket hoz. A gyermekek előtt megelevenednek a mesék 
hősei, látják és lerajzolják János vitézt, a nagyerejű Toldi Mik-
lóst és valósággal átélik egyes jeleneteit. A gyermek az elbeszé-
lésnek cselekvő részese lesz. Mennyivel nagyobb öröm az szá-
mára, mintha egyszerűen össze kell foglalnia azt, amit olvasott! 
Igy juthatunk később egy-egy kirándulás, egy szüret, egy vásári, 
utcai jelenet, egy gyermeki tréfa, kaland, majd pedig egy irodalmi 
esemény élményeken alapuló leírásához, megjelenítéséhez. Az él-
ményeit természetésen kifejező gyermeket nem köti meg egy 
csomó gátlás, ezért közvetlenül, természetesen tud később gazda-
gabb élményeiről is beszélni. Az élményszerű tanításnak egyik 
nagy eredménye a szemléletes, egyszerű tisztán folyó magyar 
kifejezésmód elsajátítása lesz E stílusban nyelvünk ősi törvényeit 
ismerik fel tanítványaink és nem sajátítják el a tartalmi kivonatok 
színtelen nyelvét. A másik eredmény pedig az lesz, hogy köl-
tőink, íróink tanítványaink személyes életéhez fognak szólani, ér-
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zéseiket, gondolataikat alakítják és örök utitársaik maradnak. 
Ezeket a serkentő, építő élményeket még a rendszeres irodalom-
történet tanítása előtt kell meggyökereztetnünk tanítványaink lel-
kében. 

A felső osztályok irodalom-tanítása csak akkor lehet igazán 
eredményes, ha az I. osztálytól kezdve rendszeresen építünk az 
elemibea megkezdett munkára és tanítványaink élményeit foko-
zatosan gazdagítjuk. Igy válik majd számukra élménnyé az egész 
magyar művelődés. Ezzel a módszerrel nevelhetjük rá tanítvá-
nyainkat arra, hogy a magyar életből kiindulva ítéljék meg népi 
társadalmi kérdéseinket majd akkor is, amikor iskoláinkból már 
kikerültek. 

A magyar művelődés kérdéseit, intő tanulságait a VI. VII. és 
VIII. osztályban tanított irodalomtörténet fogja összefoglalni min-
den vonatkozásában föltárni. Itt már szintétikus látásra kell töre-
kednünk, meg kell mutatnunk egy egész kor lelkét, szellemi tö-
rekvéseit. A keresztyén középkor tárgyalása közben rá kell mu-
tatnunk arra, hogy a keleti magyarság most kapcsolódott hozzá a 
keresztyén Európához és ettől fogva művelődése elválaszthatat-
lanul együtt halad az európai kultúrával. De az új lelki tartalom 
alatt meg kell látnunk az ősi, zordonan primitív magyar formát is. 
A reformációnak nemcsak valláserkölcsi és irodalmi hatása van, 
hatalmas társadalom-formáló erővel előtörnek a népi törekvések 
is, nyelvünk, irodalmunk szellemét keményebben nemzetivé for-
málják. Balassában elénk áll a hányatott életű, de még most is 
lovagi lelkületű magyar vitéz. Az ellenreformáció kora rendkívül 
érdekes sokszor ellentétesnek látszó kérdéseket hoz. Zrinyiben 
a magyar magára hagyatottság ébred öntudatra, Szenczi 
Molnár, Apáczai a nyugateurópai műveltséghez való fájdalmas 
ragaszkodást és a művelődés által való felemelkedni akarást hir-
detik. A szabadság, a függetlenség eszméi a kuruc költészetben 
kelnek szárnyra. A pihenés kora a kitartó türelemnek, csön-
des magába vonuló várakozásnak igen jellemző példája A fel-
újulás, a nyelvújítás törekvéseiben meg kell látnunk a ma-
gyar szellemi élet két örök végletét: azt, amely mohón kap a 
nyugati haladás példája felé és egyszerre mindent át akar for-
málni és azt, amely görcsösen ragaszkodik a multhoz és befelé 
fordulva akar lassan tovább építeni. Igy jutunk el a XIX. és XX. 
század változatos irodalmi hagyatékához, eleven műveihez, Vö-
rösmartyval együtt viaskodunk majd az élet és halál, a magyar-
ság és Európa kérdéseivel, Petőfivel, Arannyal, újabb íróinkkal 
pedig végigküzdjük a szabadságért és a nép felemeléséért foly-
tatott harcot. 

Művelődésünk folyamatát őszintén, takargatás nélkül, kriti-
kával kell szemlélnünk. Csak a kritikában megfürdetett értékek-
nek lehet igazán tartós építő hatása Ezt a munkát természetesen 
nem csupán az irodalomban végezhetjük el, hanem éppen így 
meg kell vizsgálnunk művelődésünk többi örökhagyóit is. Igy pl. 
végigkísérhetjük a magyar zene fejlődését, bemutathatjuk a nagy 
magyar képzőművészek alkotásait. Igy alakíthatjuk majd ki az 
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egységes magyar értékelést, amely a középosztálytól átterjed a 
nemzet többi rétegére is. 

Művelődésünket végigkísérve összetalálkozunk mindazok-
kal a problémákkal, melyek életünket ma is nyugtalanítják. Mert 
könnyű meglátnunk, hogy nemcsak művészi szempontból emel 
magához minden magyar művészi alkotás és az irodalmi érték nem-
csak egy kor szellemi arcát adja, hanem egyuttal világnézeti és 
erkölcsi útmutatást is ad, kétségeink között megerősít. 

Már a török hatalommal folyó harcok óta mindegyre fel-
merül irodalmunkban az a kérdés, hogy mi a magyar. A mai 
magyar szellemi életet is ez a kérdés nyugtalanítja leginkább, mert 
hiszen európai helyzetünket, szerepünket akarjuk megérteni. 
Milyen a mai magyarság helyzete, állapota, jelleme? És felel reá 
költészetünk és meglátjuk a kényelembe, tunyaságba, patópálos-
kodásba süppedt, önemésztő harcokban vergődő, civódó magyart. 
De meglátjuk a magyar nyugalmat, erőt, kitartást is. 

Hol a magyarság helye? Kelethez tartozik-e vagy a nyu-
gathoz? Mi a magyarság sorsa, rendeltetése? Mi a magyarság 
szerepe, hivatása? Mindezek a kérdések nem újak a magyar 
életben, évszázadok óta állandóan találkozunk velük szellemi éle-
tünkben. Ma, amikor értelmiségünk és sokszor szellemi irányítói is 
a keleti és a nyugati kulturához tartozás; a népi és az európai 
polgári kultúra között tétován ingadoznak: ezekhez a gondo-
latokhoz, művelődésünk tanulságaihoz vissza kell fordulnunk. 

Művelődésünk fejlődését vizsgálva ezeket a kérdéseket is 
fel kell tárnunk tanítványainknak. Nem azért, hogy talán elhibá-
zott következtetésekkel végleges, lezárt tanulságot, mereven el-
határolt világnézetet adjunk, hanem, hogy megadjuk tanítvá-
nyaink tájékozódásának az alapot, szempontokat, irányítópontokat 
nyujtsunk. 

A nép, a föld és művelődésünk életét, az így felmerült 
kérdéseket nem ismertethetjük meg csupán egyes tantárgyak 
keretében. A szellemi tudományokkal foglalkozó tantárgyak taní-
tásában összefogózva együtt kell haladnunk, de ezen kívül külö-
nösen a tanulók tevékenységénék megindítására kell törekednünk. 
Az ifjúság lelki világának alakításában ma sokkal nagyobb szere-
pük lehet a munkaközösségeknek, mint régen az önképzőkörök-
nek volt. A munkaközösségek tisztíthatják és érlelhetik meg iga-
zán az előbb felvetett kérdéseket ifjúságunk lelkében. 

Végül pedig ne feledjük el, hogy művelődésünk örökhagyóit, 
küzdelmeinknek eredményeit legközvetlenebbül intézeteink történe-
tében és ezen át erdélyi multunkban találjuk meg. A kollégiumi 
alapítók, adományozók, tanárok és tanítványok sorában művelő-
désünk egész sereg érdekes és értékes alakjával találkozunk, ezek 
visznek igazán közel a mi életünk fejlődésének megértéséhez. Ezekről 
azonban többnyire csak ünnepélyes keretek között beszélünk, em-
léküket megmerevítjük, ahelyett, hogy gyakori találkozásokkal be-
vinnők az életünkbe. Múzeumainkban, könyvtárainkban, gyüjte-
ményeinkben épen ezért össze kell gyüjtenünk és azután rend-
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szereznünk kollégiumaink multjának emlékeit és irodalmát. 
Vezető szellemeink életére emlékeztető tárgyak, arcképek, 
kéziratok, könyvek közvetlen kapcsolatba hoznak nagyjaink-
kal és esetleg egész életünkön végig kísérő élményt alakítanak ki. 
Bethlen Gábor, Apáczai vagy Gyulai Pál alakját egy-egy re-
gény vagy novella elevenebbé teheti számunkra és különösen az 
ifjúság számára, mint sok tudományos könyv. Épen ezért össze 
kellene gyűjtenünk és egyuttal könnyen hozzáférhetővé tennünk 
pl. a Bethlen Gáborról, vagy Apáczairól, Kőrösi Csoma Sándorról, 
Mikó Imréről szóló irodalmat. 

Ha a könyvtár, a múzeum állandóan az ifjúság rendelkezé-
sére áll, valóban bele is szólhat az életbe, megfelelő irányítással 
formálhatja azt. Ismerje meg belőle a diák az intézet multját, a 
régi tanárok fáradhatatlan munkásságát és irodalmunkat. Az ifjú-
ság maga is gazdagíthatja a gyüjteményeket, így azután szemé-
lyes szálak fűzik hozzájuk, az intézet munkatársa lesz. A hála és 
boldog önérzet, szerető gondoskodás egyformán hozzáfűzi. 

Magyar önismeretet, magyar gondolkozást, felelősségteljes, 
önálló látásmódot akarunk kifejleszteni tanítványainkban, de a 
multban legtöbbnyire idegen módszereket követtünk, idegen lé-
lekformákba akartuk belekényszeríteni ifjúságunkat. A magyar ne-
velést a magyar lélek formáihoz kell alakítanunk, önmagunkból 
kiindulva kell kifejlesztenünk, ez lesz a jövő évtizedek legnagyobb 
magyar nevelői feladata. Mai törekvéseink sokszor talán még azért 
nem hoznak megfelelő eredményeket, mert nem használjuk fel 
eléggé a magyar lélek adottságait, nem alkalmazkodunk törvé-
nyeihez. 

Vannak azonban már ma is olyan szempontok, amelyeket 
leszögezhetünk. Az első az hogy a gyermeki léleknek a valóság-
gal való közvetlen kapcsolatát nem szabad megszakítanunk, az 
élet valóságának be kell áradnia az iskolába. A magyar lélek jó-
zan, realista hajlamú. A mult században elszakították a valóság 
meglátásától, ezért álmokban, álmodozásokban élte ki magát. Ma 
a közvetlen szemléletet, a cselekvést egyre nagyobb mértékben 
használja fel a nevelés, könnyen alkalmazkodhatunk ezért a szem-
léletből kiinduló cselekvés magyar törvényére, csak arra kell 
ügyelnünk, hogy a gyermek környezetének szemléletére kell to-
vább építenünk. A szemlélettel megismert valóság akkor nyer 
értéket a magyar ember számára, ha azt fel is tudja használni 
életének gyarapítására. Önmagában, elvontan nem ragadja meg 
sem a tudás, sem az igazság, sem a művészeti érték. A mi közép-
iskoláinkban épen az a nagy feladat, hogy a különböző társadalmi 
környezetből kikerült ifjúság számára a saját életében átélt élmé-
nyekből alakítsuk ki a valóság egyre gazdagabb képét, de vezes-
sük rá egyszersmind arra is, hogy az az ő életében válik értékké, 
építő erővé. 

A magyar nép józan, higgadt gondolkozását, ellenálló erejét, 
szívósságát megtartva az érzelmi és akarati fellángolásokat a tet-
tek felé fordíthatjuk és ezáltal nem engedjük meg, hogy a benne 
levő pazar érzelem és képzelőerő céltalanul eltékozolódjék, Ne-
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velésünk számára rendkívül fontos feladat a mély rétegekben gaz-
dag magyar érzelem- és képzeletvilág harmonikus továbbfejlesz-
tése. A mai életben legtöbbször az érzelemvilág eldugulását, ke-
serű elfojtódását, közben-közben pedig terméketlen, duhaj kitö-
réseit láthatjuk. A későbbi meddő ellenzékieskedések csíráját már 
ifjúságunkban megtalálhatjuk, amikor tevékenységi és független-
ségi vágyai lenyesegetésére makacs engedetlenséggel, nyers kitö-
résekkel felel. A magyar nevelés meleg, tiszta érzelmű légkört, 
közvetlen, természetes érintkezési formákat kíván, ilyen légkör-
ben lehet a fölágaskodó akaratokat feladatok vállalására, önálló te-
vékenységre nevelni. A magyar önérzet egészséges felhasználása, 
a visszahúzódó szemérem tapintatos kimélése levezetheti az olyan 
gyakori lázadó hajlamokat és munkára sarkalhat. Ehhez azonban 
a mainál több friss levegőre, önálló, a maga erejére támaszkodó 
gyakorlati tevékenységre van szüksége ifjúságunknak. 

A magyar nevelést, mint az egész magyar életet, ma még 
sok megoldatlan kérdés feszíti. De a magyar műveltség minden 
fontos kérdésének feltétlenül be kell hatolnia nevelésünkbe, hogy 
ifjúságunkat egy gazdagabb élet felé vigyük. Nem folytathatjuk 
változatlanul, csupán a megszokott pontossággal és kitaposott mód-
szerekkel a munkánkat, az élethez, a mi életünk törvényeihez nem 
lankadó frisseséggel kell folyton újra alkalmazkodnunk. Röviden 
szólva azt a levegőt kell kialakítanunk, amelyben a magyar élet 
a leggazdagabban tud fejlődni. Olyan cél ez, mely állandó küz-
delmet, kitartást, bátorságot kíván és egy új nemzedékben termi 
majd meg gyümölcseit. 

VITA ZSIGMOND 

Erdélyi Magyar Adatbank



M E T A M O R P H O S I S 
T R A N S Y L V A N I A E 

A LÉLEK PÜSPÖKE 
Mailáth érsek emlékezete 

SZEKFŰ GYULA. A „HÁROM NEMZEDÉK” függelékében össze-
foglalva a legújabb idők magyar történetét, megállapítja, hogy új, építő 
irány mozdult meg a magyarságban. E mozgalmat spiritualizmusnak, 
vagyis a lelkiség irányzatának nevezi. Ez irány hivatott felépíteni, jóvá-
tenni és kiengesztelni mindazt, amit a materializmus és liberalizmus 
nemzedékei vétkeztek a magyar testben. Erkölcsi, társadalmi, gazda-
sági, szellemi és vallási élettérben óriási feladatot kell megoldania. De 
meg tudja oldani, ha önmagához hűen megmarad a lelki alapon. 

A történetíró népe ütőerére téve kezét, már látja az újjáalakulást 
és tudós kíváncsisággal keresi okát. A spirituális irány honnan indult s 
honnan érkezett hozzánk vissza? Az eltikkadt magyar parlagra azok 
vezették vissza életadó csatornáit, akiknek élén látjuk Prohászkát s 
Mailáthot. Ebben áll Mailáth érsek történeti nagysága. Ennyit már most 
megállapít a hiteles történetkutatás. 

Nem kell sötétre festenünk a hátteret, hogy annál fényesebben 
ragyogjon elő a püspök alakja. Szomorúan sötét volt a háttér amúgy is. 
Prohászka röviden így jellemzi a korabeli magyar hitéletet s a nép még 
buzgó, a művelt osztály nagy többsége nem sokat törődik lelkével, a 
világi papság jórésze csak örvend annak, hogy nem adnak neki mun-
kát és magának él, a főpapság pedig a császár lekötelezettje. A kor-
mány pedig egymásután hozta egyházellenes rendelkezéseit, de a püspö-
kök Rampolla bíboros erélyes felszólítására sem mernek közbelépni, 
Ebben a feszült légkörben tartják meg Szabadkán az első Katolikus 
Nagygyűlést 1893-ban. Egyetlen püspök sem vesz részt a gyűlésen, de 
ott van a hívő nép s annak lelkes vezetői: Molnár, Zichy, Prohászka, 
Boromissza, Mailáth. A nagygyűlés várakozáson felül sikerül. A püspö-
kök is felfigyelnek. „A püspöki kar vagy velünk tart, vagy feje fölött 
sodródik el az ár” – írja Prohászka. Ugyanazon levelében kiemeli, 
hogy az egész mozgalom egyik vezetője Mailáth. 

Mailáth akkor még fiatal, öt-hat esztendős pap. Prohászkával és 
Fischer-Colbrie, későbbi kassai püspökkel együtt az esztergomi pap 
nevelő-intézet tényleges vezetői. Prohászka világosan látja: „Mind-
addig, amíg nem lesznek más szemináriumaink, ahol a papokat valóban 
nevelik, nem lehet sokat csinálni. Sokat foltozhatunk, toldozhatunk, de 
a ruha szabása a régi marad”. – Még mielőtt átvette volna Prohászka 
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a kispapok lelki vezetését, azon panaszkodik, hogy szemináriumainkban 
a tanárok és elöljárók nem nevelik, hanem pusztán csak felügyelik a 
növendékeket. Egyedül Lollok József, a Pazmaneum akkori rektora, 
ismeri fel a reform szükségességét, de egymagában nem sokat tehet. 

Lollok József volt Mailáth rektora is a bécsi tanulmányi évek alatt. 
Ez a puritán, buzgó, áldozatkész pap, aki később lemondván kanonoki 
méltóságáról, a lazaristák rendjébe lépett, mély hatást gyakorolt a 
fiatal Mailáthra. Mondhatjuk, hogy lelkipásztorációs elveit és a jóságos 
modort, mellyel Mailáth püspök a szívekhez férkőzött, elsősorban „Lol-
lok atyától” tanulta. Még nagyobb volt azonban Mailátra Prohászka 
hatása. Hisz nyolc esztendeig működtek együtt az esztergomi szeminá-
riumban s később is sokáig támogatják egymást a munkában. Ott az 
esztergomi papnevelő-intézetben valósítják meg először az igazi pap-
nevelés követelményeit. Együtt nevelték fel azt a nemzedéket, mely 
az új spirituális iránynak a zászlóhordozóit toborozza össze. 

Rövid tízéves papi működés után Mailáth Erdély püspöke lett. A 
kormány mindent megkísérelt, hogy megakadályozza a kinevezést, de 
az ifjú katolikus mozgalom már elég erős ahhoz, hogy keresztülhúzza 
a kormány terveit. Prohászka örül legjobban a kinevezésnek; szerinte 
Mailáth ismét az első magyar püspök, aki dolgozik. 

Prohászka 1900 elején Kolozsvárt időzik, mikor ott a Mária-kegy-
kép kétszázéves jubileumát ünneplik fényes keretek között. A követ-
kező év nyarán pedig bejárja a Székelyföldet. Elismeréssel könyveli el 
Mailáth püspök négyéves működésének eredményeit. Annál súlyosabbak, 
keményebbek szavai a magyar püspöki karról. Pedig nagy püspökei 
voltak akkor is a magyarságnak. Simor és Haynald a vatikáni zsinaton 
dicsőséget hoztak a magyar névnek s mindenkit bámulatba ejtettek 
nagyszerű latin tudásukkal, szónoki műveltségükkel, no és fényes udvar-
tartásukkal. De működésüknek hatóerői befelé teljesen elapadtak. Hí-
veikkel és papjaikkal nem sokat törődtek. Elsősorban nem a lelket 
szolgálták; urai, sőt főurai voltak, de nem jó-pásztorai népüknek. Pedig 
erre volt akkor is, van ma is leginkább szükségünk. Akkor gazdagon 
tönkrementünk, mert beteg volt a lélek; most szegényen is újjászüle-
tünk, ha ég bennünk, ha van, aki gyújtsa, irányítsa, vezesse a lelket. 
Prohászka ezt így fogalmazta meg: jóakaratu pap, az nem elég, – 
nekünk szent papok kellenek! 

* * 
* 

ERDÉLY ELÉG HŰVÖSEN VÁRTA Mailáth püspököt. Az egy-
kori krónikás följegyzése szerinti „Abban az időben sokat emlegették, 
hogy nem érdem, hanem születés s családi összeköttetései emelték őt 
a püspöki székbe; az erdélyi mágnások s az államhatalom képviselői 
is bizalmatlanul fogadták, de végtelen szeretetreméltóságával s pazar 
bőkezűségével megnyerte nemcsak híveinek bizalmát és szeretetét, ha-
nem a másvallásuak becsülését is úgy, hogy rövid idő alatt az egész 
Erdélyben nem volt tiszteltebb és népszerűbb ember Mailáth püspöknél.” 

Mailáth püspök érkezésekor rögtön a legfontosabb feladat meg-
oldásához fogott. Első pásztorlevele nemcsak akkor keltett csodálkozást 
papjai körében, hanem még mostani olvasáskor is sajátosan hat. Nem 
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szónoki mű ez a levél. Egyszerű beköszöntő, melyben a Főpásztor üd-
vözli papjait s mindjárt in medias res meghívja magához lelkigyakor-
latra. A püspök néhányheti időzése után már látta, mire van a pap-
ságnak leginkább, legsürgősebben szüksége. A papi lelkigyakorlatokat 
nemcsak bevezette, hanem állandósította is az egyházmegyében. Távoli 
egyházmegyékből is látogatták ezeket a lelkigyakorlatokat, hogy csak 
egyet említsünk: Molnár apát több ízben végezte Gyulafehérvárt lelki-
gyakorlatait. Prohászka pedig Gyulafehérvárt is, Csíksomlyón is tartott 
lelkigyakorlatokat. 

Közben Mailáth püspök nemcsak fenntartotta az érintkezést régi 
munkatársaival, hanem be akarta vonni őket az erdélyi egyházmegye meg-
újításának nagy munkájába. A püspök terve az volt, hogy idehozza 
Prohászkát a papnevelő intézet rektorának, Molnárt, a keresztény párt 
vezérét, pedig plébánosnak és kanonoknak. A körülmények azonban 
meghiusították ezt a tervet. Más, kisebb látókörű emberek jöttek az 
egyházmegyébe, akik sem erkölcsileg, sem szellemileg nem állottak a 
helyi papság felett. Ez természetesen fájt az erdélyieknek s a szabad-
kőműves meg liberális sajtó kihasználta e hangulatot a püspök ellen. 
A komolyabbak azonban nem ugrottak be a lázításnak. Hűek marad-
tak a püspökhöz. 

Prohászkát akarta megbízni a püspök a gyulafehérvári papnevelő 
intézet újjászervezésével. Ez a terv nem sikerülvén, nem szűnt meg 
továbbra is állandóan gondoskodni kispapjairól. Mind, akik az ő püs-
pöki működése idején a szemináriumban éltek, tapasztalhatták jóságát, 
szeretetét, atyai gondviselését. Az az elv lebegett előtte, hogy a pap-
növendékeket nemcsak felügyelni, hanem nevelni kell. Kevés volt az 
egyháztörténelemben az olyan püspök, aki annyit törődött volna kis-
papjaival, mint Mailáth. U j épületet is készült emelni az intézetnek, de 
az „építő-bizottság” hanyagságán mult, hogy nem tudtak idejében meg-
egyezni a tervezetben s a közbejött világháború a kivitelt megakasz-
totta. Mailáth püspök nemcsak nevelte kispapjait, de szerette is. Ezt 
éreztük mindnyájan. Sokszor eljött közénk. A nagyteremben volt egy 
kicsiny szószék. Odagyüjtött maga köré és atyai jótanácsokkal látott 
el, felvillanyozta szívünket. Húsvétkor pedig szeretetasztalánál látott 
vendégül, ebéd után négyszemköztire hívott és igazából megrostálta 
lelkünket. A papi hivatásról senki sem tudott szebben beszélni, mint ő. 
Azt kívánta kispapjaitól, hogy „égretörő lélekkel lépjenek a papi pá-
lyára”. A papi hivatást igazi természetfölötti nagyságában hirdette. 

De mindezeken túl a püspök szívügye az ifjúság volt. Már második 
körlevelében felhívja munkatársai figyelmét erre a fontos feladatra s 
„Akié az ifjúság, azé a jövő”. Nemcsak a népiskolák ügyét és a közép-
iskolákat viselte szívén, hanem talán még inkább a főiskolások szellemi, 
lelki fejlődését. Ép ezért munkásságának súlypontját áthelyezi Kolozs-
várra. Rögtön püspökségének első esztendejétől sokat időzik a kincses 
városban s ottidőzésének legszebb perceit az egyetemistáknak szenteli. 
Már 1900-ban összegyüjti a főiskolásokat és az egyetemi templomban 
nekik is lelkigyakorlatokat készít. A beszédeket kérésére Prohászka 
mondotta. Az ifjúságot is elsősorban igazi lelki nagyságra akarta ne-
velni, Egyik körlevelében mély felkészültséggel fejti ki ezt a gondola-
tot, „Az a vágy ugyan nem hiányzik tanulóinkból, hogy akár az iro-
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dalomban, akár egyéb magasabb szerepkörben nagyok legyenek. Támad-
jon föl bennük élénk tudata annak, hogy minden igazi tudományos, 
irodalmi, művészeti vagy történelmi nagyság alapja – a gondolkodás-
nak nemessége, a jellem komoly feddhetetlensége, a léleknek nagysága. 
És nem is az a célunk, hogy irodalmi vagy történeti, hanem köteles-
ségteljesítő, emberszeretettől áthatott lelki nagyságok lévén, nevünk 
tetteink által be legyen írva az élet könyvébe. A nagyzó és sokat 
beszélő emberek helyett munkás fiakra van immár szükség.” 

Ime az új nemzedék eszménye, amint azt elénk rajzolta a püs-
pök. Mintha már előre látta volna azt a sok szenvedést, mely érni fog, 
már 1903-ban figyelmeztetett arra, hogy „minél nagyobb a vihar kívül-
ről, annál nagyobb küzdelemmel kell befelé dolgoznunk”. A világ-
háború után a püspök munkássága is ilyen befelé építő munka volt. Mi, 
fiatalok, tudjuk leginkább, hogyan bátorított, emelt, erősített bennünket, 
s hogyan ébresztette, lelkesítette, tartotta bennünk a lelket. 

De nemcsak „mindeneknek mindene” volt a püspök, hanem szent 
példaképei, borromei szent Károly és szalézi szent Ferenc tanítása sze-
rint, saját lelkén is mesterin dolgozott. Pedig nehéz anyag volt, sötét 
örökséggel terhes. De a kegyelem közreműködésével saját lelkében is 
csodát alkotott a püspök. Papjainak, kispapjainak, de híveinek is maga 
járt elől a jó példa világosságával. Az öreg Imecs kanonok meg is jegyzé 
róla a központi papság összejövetelei alkalmával: „Igen elől halad a 
püspök, alig tudjuk követni”. 

Nemcsak a lélek apostola, püspöke volt, hanem lelki ember. Sok-
szor csodáltuk benne a lelki nagyságot s ha most visszatekintünk alig 
felmérhető nagy munkabírására, azt kell vallanunk, hogy nem a gyönge 
test, hanem egyedül a lélek képesítette őt erre a fáradhatatlan tevékeny-
ségre. Gyönge teste éjjel-nappal, esőben-hóban, úton és idegenben, min-
denütt szolgálta a lelket, míg végre is kidőlt, nem tudta követni már. 
Mailáth püspök életének ez volt az apotheozisa. Hosszú betegsége 
nemcsak szenvedés volt, hanem a gyönge test megtörése az erősebb 
lélek nagysága alatt s lassú készülődése a túlvilági találkozásra, mikor 
majd méltó lényegtársa lesz a feltámadás dicsőségében a nagy léleknek. 

X. PIUS PÁPA SÍRJA MELLETT állították fel egykori állam-
titkárjának, Mery del Val biborosnak síremlékét. Mindkettőnek bizalmas 
munkatársa volt Mailáth érsek. Mikor utoljára járt Rómában, szokása 
szerint ellátogatott a Vatikáni Grottákba. Megállott a sír mellett, sokáig 
nézte Mery del Val egyszerű márvány-szarkofágját és könnybelábbadt, 
imádkozó szemmel olvasta a feliratot: Da mihi animas, cetera tolle. 

A Mindenható meghallgatta imáját Mindent elvett tőle. Mindent, 
csak a lelkek maradtak övéi. A Lélek püspöke meghozta ezt az áldo-
zatot is. Még szenvedését is értük ajánlotta fel. Kórházból küldött 
utolsó sajátkezű levelében írta nekünk: imádkozzatok, hogy szenvedé-
semmel a lelkeknek szolgálhassak. Da mihi animas, cetera tolle. 

Minden elvétetett tőle itt a földön, mindent odaadott a lelkekért. 
Ezrek hálája néz fel hozzá! 

DR. ERÖSS ALFRÉD 
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EURÓPA HANYATLÁSA? 

AZ EURÓPAI SAJTÓ és közvélemény az utóbbi időben egyre 
többet foglalkozik a jövő Európájának képével s ez legalább is annyira 
izgalmas, mint a harctéri jelentések. Mindinkább nyilvánvalóvá válik 
ugyanis, hogy az európai élet gazdasági, szellemi, erkölcsi és társadalmi 
vonatkozásban olyan mértékű átalakuláson megy át, melyre példa a 
renaissance óta nem volt s kérdés, hogy jelenlegi méreteiben nem mulja-e 
még azt is felül. Abban a gigászi küzdelemben, mely ma Narviktól 
Calaisig folyik s ki tudja, hogy holnap meddig terjednek határai, nem-
csak különböző imperiálizmusok mérik össze erejüket, hanem különböző 
világnézetek, társadalmi és gazdasági berendezkedések is. Természetes 
tehát, hogy az emberiséget egyre jobban kezdi érdekelni mindaz, ami 
ezzel a változással összefügg. Vannak, akik a spengleri jóslat beteljese-
dését és az európai kultúra visszavonhatatlan hanyatlását látják a most 
folyó küzdelemben, de egyre több olyan hang szólal meg, mely egy új 
egyensúlyi korszak eljöveteléről beszél. Különösen az olasz sajtó derü-
látó és rávilágít arra, hogy Európa sorsát nem a vak véletlen, hanem 
határozott szándék irányítja. 

Hol az igazság? Hosszú ideig úgy képzeltük, hogy a világháború 
előtti szinte félszázados nyugalmi állapot betetőzése volt mindannak, 
ahova az emberiség eljuthat. A technikának hihetetlen fejlődése és az 
egyes tudományágakban elért eredmények az emberiség fejlődésének 
olyan lehetőségét nyitották meg, hogy a jámbor polgár joggal várhatta 
az aranykor eljövetelét. Csak most látjuk, hogy mennyi feszültség, bontó 
tényező, belső ellentét feszítette ezt a kort, amelynek csendje nem a 
nyugalomé, hanem a viharelőtti nyomottságé volt. Erről a korszakról 
azt mondják sokan, hogy a humánum teljesedett ki benne és védelmére 
a humánum nevében rántanak kardot. Ideje volna kikutatni, hogy való-
ban olyan eszményien humanista volt az a kor, melyben a tőkés szaba-
don használhatta ki munkását és az emberi erővel, élettel és munkával 
a leggyalázatosabb rablógazdálkodás folyt – Európa szívében. S azt 
sem ártana megvizsgálni, hogy egyensúlyozott volt-e az a kor, mely az 
embert kiszakította ősi környezetéből: a természetből és géppé, számmá 
aljasította, és bár törvénybeiktatta és hangzatosan szónokolta az em-
beri szabadság eszméjét, de annak lehetőségét csak a kiválasztottak 
számára adta meg. Sokan visszaélnek ma a humánum jelszavával, de 
ezek között nem .a legrosszabbak azok, akik azt állítják, hogy az igazi 
humanizmust a jelenkor teremti meg, melyben az egyén közösségben 
felolvadva él, – sokkal messzebb járnak az igazságtól azok, akik a 
humánum örve alatt múló érdekeket védenek. Mert bár a humanizmus 
alatt a görög ideált: a teljes értékű emberré válást és válhatást értjük, 
azonban túlzás volna azt állítani, hogy ezt a teljes értékű embert ki-
zárólagos joggal a szőrösszívű bankár, vagy az emberhajcsár favállal-
kozó képviseli. Nem tagadható azonban az sem, hogy örökértékű gon-
dolatokat és ideálokat vetett fel, melyeknek megvalósulása századokra 
méretezett s a tudományok egyes területein olyan eredményeket ért el, 
amelyekre az emberiség joggal büszke lehet, de a tőkés társadalmi 
rend nem igyekezett arra, hogy az elért eredményeket az emberiség 
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javára hasznosítsa és nem tette boldogabbá az embert. A gazdasági élet, 
a tudomány, a szellem, az irodalom öncélú volt, a maga törvényeit kö-
vette és törekvéseinek középpontjába nem az embert, hanem a profitot, 
a tudományos eredményt, az öncélú játékot állította. Az ember nem 
vált boldogabbá, a legragyogóbb orvosi eredmények dacára elpusztul-
hatott, ha pénze nem volt; az irodalom virágozhatott, de mi élvezete 
lehetett benne a szegénynek, akinek sorsában a leggyönyörűbb szabad-
ságeszme dacára csak annyi változás történt, hogy a föld jobbágyából 
a tőke rabszolgájává változott? Ez a kor kitermelt egy gyönyörű el-
képzelést az emberi szabadságról és önrendelkezésről, de az ezt ki-
fejező liberálizmus arra volt jó, hogy megkösse az állam kezét, nehogy 
beleszóljon a gazdasági életbe. Minek, mikor mindenki szabad, szaba-
don választhat munkát és senki sem kényszeríti, hogy rosszul fizetett 
munkát válasszon! Senki, csak az éhség és nyomorúság. Mert ezek 
voltak a hű szövetségesek. 

A GAZDASÁGI FESZÜLTSÉG egyre nőtt, a profitvágy nem 
ismert sem könyörületet, sem megállást, de még észszerű engedményeket 
sem, a társadalmi ellentét robbanásig feszült: az emberiség új eszmék 
után kutatott s mivel az előidéző okok főkép gazdasági természetűek 
voltak, a megváltást is a gazdasági rend felforgatásától várta. Az örök 
álmodozók nagyszabású kísérlete a gyakorlatban nem hozta meg a kí-
vánt eredményt. Az orosz nép ázsiai passzivitása eltűrte ugyan a kí-
sérletet, de az európai népek más megoldás után kutattak. Az állam 
feladta a benemavatkozás elvét és egyre több rendszabállyal korlátozta 
a tőkét, s ahol az állam gazdag volt, mint Angliában és Franciaország-
ban, ott a nagyarányú szociális befektetések révén sikerült is az ellen-
tétek enyhítése. A szegény államok erőteljesebb rendszabályozásra 
kényszerültek s itt nem volt elegendő a nagy vagyonok progressziv 
adóztatása, hanem az egész gazdasági életet az állam irányítása alá 
kellett helyezni. A régi államot tehát az újtól a szociális jelleg külön-
bözteti meg s az, hogy a nemzet nagy részét kitevő népréteget állította 
törekvéseinek középpontjába s gyakorlatilag törekedett arra, amit a 
liberálizmus olyan szépen hirdetett, hogy az emberi szabadsággal élni 
is lehessen és hogy mindenki élhessen azokkal a vivmányokkal, melye-
ket eddig a tudomány és a technika csak a kiváltságosak számára te-
remtett meg. Az orvosi kutatás nem állt meg az egyes szervek, vagy 
jobb esetben az egyes ember betegségeinél, hanem az egész nép egész-
ségének ügyét vizsgálta, a városrendezésnél nem a festői kunyhók meg-
tartására, hanem az egészséges munkáslakások építésére fektették a 
súlyt és a népnevelésnél nem állottak meg annál, hogy akadémiák legye-
nek, hanem minél több népiskola és népfőiskola fölállítására törekedtek. 

De az európai változás nemcsak ennyi. A felvilágosultság azt tar-
totta, hogy minden ember egyéniség, mindentől független egyed, szaba-
don rendelkezhetik önmaga felett s ha ezt még törvénybe is iktatom, 
úgy mindent megtettem érdekében. Mindenki azt tesz, amit akar s 
mindenki azzá lesz, amivé lenni tud. Nem vették észre, hogy az egyen-
lőségnek ezzel a tanával az egyenlőtlenséget állandósították, mert az 
erősnek szolgáltatták ki a gyengét. Más oldalról ez tulzott szabados-
sághoz vezetett s felbontotta a régi családi és népi kötelékeket. Az 
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egyén szabad volt, de mit kezdhetett a szabadságával? Független lény 
volt elméletben, de láncrakötött gyakorlatban. Úgy vélték, hogy az 
egyén független a társadalomtól, amelyben él s ahelyett, hogy az egyén 
és a közösség viszonyának a megállapításán fáradoztak volna, egysze-
rüen tagadásba vették ezt a kapcsolatot. A világmindenség, a föld, a 
természet és az ember titkait feltárták úgy, mint soha eddig, de a nagy 
összefüggések megállapításáig nem jutottak el. A részletigazságok kuta-
tása közben részeire bomlott maga az ember és az egyénnek és közös-
ségnek, a közösségnek és istenségnek örök törvényeit az új lehetősé-
gekhez alkalmazni meg sem próbálták. 

ÚJ KOR SZÜLETÉSÉNÉL állunk s mindabból, ami belőle kiele-
mezhető, nincs okunk félni, sem mint embernek, sem mint magyarnak. 
Bár szép, hogy vannak olyan együttérző lelkek, akik egyéni sorsukat 
összetévesztik Európáéval, mégsem hiszem, hogy Európa hanyatlásáról 
és az európai kultúra összeomlásáról beszélhetnénk. Inkább hihető az, 
hogy Európa nem a spengleri hanyatlás, hanem egy új egyensúlykorszak 
felé halad s dinamizmusa – mely egész kulturáját olyannyira jelle-
mezte, hogy ez különbözteti meg leginkább más világrészek kultúrá-
jától – nemhogy apadna, hanem növekedik. 

Az európai kultúra, mely a görög szellem, a római civilizáció és 
a keresztény életérzés társulásából született, új formát ölt magára. Ez 
a forma kevéssé fog egyezni az elmult korszakéval, de bizonyára nem 
fog távolabb állni eredetének forrásaitól, mint az elmult korszaké. Ma 
még Európában ennek a formának szélsőséges, sokszor alaptalan és 
bántó megnyilatkozásait látjuk, de tévedés lenne a szülés kellemetlen 
járulékain túl meg nem látnunk a születés nagyszerü misztériumát. Ezt 
a formát igazán szükségtelen összetéveszteni a diktaturával s annak 
járulékaival. A diktaturát a gazdasági kényszer és az írástudók felelőt-
lensége vezette be, s ahogy jött, úgy el is tűnik, ha szükségessége meg-
szűnik. Nem volt olyan korszak, melyben rövid vagy hosszabb ideig ne 
lett volna nyílt, avagy rejtett diktatura, s ha e korszakokról beszélünk, 
mégsem ezt a vonását látjuk meghatározónak. Ugyancsak tévedés lenne 
azt látni, hogy ennek az új korszaknak a kialakulásához csak a totális 
államok járulnak hozzá. S még nagyobb tévedés lenne azt hinni, hogy 
azok a totális államformák, melyek a szükségletek és a nemzeti adott-
ságok szerint keletkeztek, változatlanul alkalmazhatók és alkalmazásuk 
a kérdéseket megoldja. Viszont épp ilyen tévedés lenne tagadásba ven-
nünk azt, hogy ezek az államok az új korszak jellemző sajátságait na-
gyobb mértékben valósították meg, mint a többiek s ennek folytán kisu-
gárzó erejük nagyobb. A réginek és az újnak összecsapása mérséklőleg 
és kiegyenlítőleg hathat s a küzdelem folytán az ellenfelek is egymás-
hoz hasonulnak. Kétségtelen az, hogy az európai szellem átalakulása 
törvényszerű s ettől az átalakulástól még azok az államok sem mente-
sek, akik a régi megőrzése érdekében nyúltak fegyverhez. Pár hónappal 
ezelőtt e helyen írtam le azt az egyáltalában nem jövendőmondó, ha-
nem a politikai küzdelmek természetéből folyó tételt, hogy Anglia a 
háború végén, ha sokáig tart, jobban fog hasonlítani berendezkedésében 
Németországhoz, mint régi mivoltához. Tévedtem annyiban, hogy ez 
hamarább következett be; a történelem kereke most gyorsan forog. A 
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felhatalmazás, amelyet Churchill kormánya kapott, példátlan az angol 
parlamentárizmus történetében s jelentős lépést foglalna el egy dikta-
túra fejlődéséban is, hiszen az állampolgár vagyona, munkája és ideje 
felett a kormány kizárólagos rendelkezési jogot nyert. S bár erre még 
jel nincsen, valószinű, hogy a szigetország szelleme Németországra sem 
marad egész hatástalan. Bizonyos azonban az, hogy bármelyik hatalom 
győzzön is, a világháboru előtti életfelfogás, társadalmi és állami beren-
dezkedés soha többet vissza nem tér. S ezen bánkódni – ismétlem – 
nincs sok okunk. A jövendő kor több értéket hozhat az emberiség szá-
mára, semmint remélhetnők. Furcsán hangzik talán, de mint ember és 
magyar, vigasztalót találok a háború új módjában is, mivel a szúrony-
erdők helyett újból az egyéni hősiesség, bátorság, leleményesség és ki-
válóság vált döntő tényezővé. S ha tovább nézünk, az élet többi vo-
natkozásában is azt látjuk, hogy a számszerűség kezd veszíteni súlyából 
a minőség javára. A mennyiségtermelés helyét a minőségtermelés fog-
lalja el, a tanítást a nevelés váltja fel, az aranyrudak számát a munka 
értéke, a bérházakat a kertvárosok s a liberális szabadságálmot, mely 
megkötötte az állam kezét és lehetőséget adott az erősebbnek a gyen-
gébb kihasználására, a szociális megkötés és gondoskodás, hogy min-
denki számára megadassék az emberi körülmények közötti élet és 
emberréválhatás lehetősége – nemcsak papiron, de ténylegesen. A 
részletkutatások, a túlságos elemzés, a ráció önérvényesitése helyét a 
szintetikus kutatás foglalja el, mely a közösségben élő embert állítja 
vizsgálatainak központjába és a tudományt gyakorlativá teszi, hogy a 
közösségben élő ember számára emberi és egyensúlyozott életet bizto-
sítson. 

AZ ÚJ REND ELJÖVETELE mindíg a régi feláldozásával jár s 
nehezen lehet elkerülni, hogy meg ne semmisüljenek olyan értékek, 
melyeknek elpusztulása örökös kár marad. Gondoljunk csak arra, hogy 
a reformáció szükségszerű forradalma révén mennyi művészi emlék 
semmisült meg. A nagy népek nem igen törődnek az áldozatokkal, ezért 
merevebbek és kizárólagosabbak. A kis népeknek a feláldozható érté-
kük jóval kevesebb, tehát náluk a kísérletezésnek nincs helye. Nagy-
vonalú építész helyett, aki a régi épületet egészen lebontja, mert el-
képzelését minden áron meg akarja valósítani, józan és bölcs, az adott-
ságokkal számoló fejtörő építész kell, aki meghagyja a jó és ép régi 
falakat s csak annyit bont le, amennyi okvetlen szükséges. És ez a 
bölcsesség és józanság a magyarságnak egyik ősi jellemvonása. Bár min-
dig európaiak voltunk és átéltünk, – szinte egyidőben, néha a megol-
dásban példamutatóan megelőzve – minden nagy európai szellemi 
áramlatot, mégis átalakítottuk és a magunk szükségleteihez szabtuk eze-
ket. Eléggé érett és szellemileg kifejlett nép voltunk mindig ahhoz, hogy 
szolgai utánzásra ne legyen szükségünk. A szellem ereje most sem 
csökkenhetett annyira, hogy ne tudjon magyar lélekkel feleletet adni a 
lét minden kérdésére s a jövő útjának kijelölését mástól várja. Csupán 
az előítéletet kell levetkeznünk és erőinket elzárkózás helyett arra állí-
tanunk, hogy éberen figyeljük, kutassuk egyfelől a változás tényezőit 
és okait, másfelől a népünk életében észrevehető ösztönös várakozást 
egy másik, gazdagabb és mélyebben emberi életforma után. Ma főképp 
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két fajta magyar álláspontot látunk s mindkettő egyaránt veszélyes s az 
egyik, amely a változást észre sem akarja venni, a régit védi csökö-
nyösen és makacsul és ezzel lemaraszt és elapasztja a lehetőségeket és 
a másik, amely ahelyett, hogy mélyebbre nézne, megütteti magát a 
külföldi példáktól s azt erőszakkal és gondolkozás nélkül uralomra 
akarja juttatni. Közbül halad az ősi rugalmas magyar gondolkozás, mely 
bölcs és elfogulatlan, mely Európában és Európával együtt él és így 
idegrendszerével Európa idegrendszerébe van ágyazva, de a kívülről 
jött ingereket megszűrve engedi át s ami felesleges, azt elhessegeti s 
ami szükséges, azt megvalósítja a saját adottságai és szükségletei sze-
rint. De ezt megvalósítja s ettől nem térítik el sem a majmolók, sem a 
hízelgők. ALBRECHT DEZSŐ 

MAGYARSÁGUNK MEGOSZLÁSA ELLEN 
Nemrég egy közügyeink iránt 

mindig meleg érdeklődést mutató 
fiatal papunk keserűen panaszko-
dott arról, hogyan hintik szét egye-
sek a bizalmatlanság magvát vidé-
ken vezetőinkkel szemben. Személyi 
vetélkedések hullámai a központok-
ból a távoli kis falvakig eljutnak, de 
nem az egészséges kiválasztás le-
hetőségét könnyítik meg, hanem 
lassú méregként szívódnak fel a 
társadalom szervezetébe, mert ez 
a vetélkedés kicsinyes és személyi 
jellegű, nagyon sokszor egymás hi-
telének teljes lerontásában vagy 
éppen egymás rágalmazásában je-
lentkezik. Ugy látszik, a kérdés 
nem csupán aggodalmas papok lel-
kén ül nyomasztó súllyal, hanem 
foglalkoztatja közvéleményirányitó 
rétegeinket is. Nemrég egyik napi-
lapunk tiltakozott a célzatos hír-
verés, értékes egyéniségek háttérbe-
szoritása, másoknak érdemeiken fe-
lül való dicsérete ellen. „Ha egy 
kicsiny kör illetékesei – írja a lap – 
nem a valóságnak megfelelően tájé-
koztatják a maguk közvéleményét 
és a nyilvánosságot, mint a hamu 
alatt a parázs, izzik az elégedet-
lenség.” Káros és veszedelmes min-
den célzatos propaganda, de hiába-
való is, mert „a kisebbségi nép a 
maga körében pontosan ismeri min-
den emberét, aki az élen állt vagy 

odakerült”, a kisebbségi nép ítélő-
képessége ki van finomodva, tisz-
tában van az igazsággal, tudja, ki-
nek mi az értéke s ezért nem lehet 
félrevezetni. Ha valóban igaza volna 
napilapunknak – amely elsősorban 
sajátmaga marasztalható el az ál-
tala ostorozott visszásságban – nem 
kellene, hogy szorongással eltöltsön 
az intrikák, gyanúsítgatások és bi-
zalmatlanság fojtó légköre, amely-
ben élünk. Hiszen ha népünket 
nem lehet félrevezetni, akkor nincs 
ok aggodalomra, a veszedelmesnek 
látszó tünetek nem kezdhetik ki 
sem közéleti erkölcsünket, sem egy-
más iránti bizalmunkat. Attól tar-
tunk azonban, hogy a bizakodás 
ebben az esetben nem indokolt s 
a felelőtlen suttogások mérge sok-
kal mélyebben és messzebbre hat, 
mintsem hinnők, s a nemzeti lélek-
ben is súlyos, veszedelmes rombo-
lást végez. Milyen igaza van Spen-
cernek: „A támadás könnyű, a vé-
delem nehéz; az igazság korlátolt, 
a tévedés határtalan, s több hely 
és idő kell egyetlen állitás valót-
lanságának bebizonyítására, mint a 
támadás egész művére, mely egy 
pillanat alatt ölhet s lerombolhatja 
azt, amit más egy egész élet alatt 
épített.” 

A felelősség, amely mindazokat 
terheli, akik ma a közvélemény irá-
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nyitói, kimondhatatlanul nagy. Köz-
véleményünket – ebben egyetér-
tünk az idézett lappal – a való-
ságnak megfelelően kell tájékoztatni. 
A kijelölt feladatokról, a megvaló-
sulás módjairól állandó tájékozta-
tást kell nyujtani, a közérdekű cé-
lok jelentőségét át kell vinni a 
köztudatba, s a célok érdekében 
biztosítani kell a társadalom köz-
vetett, vagy közvetlen közreműkö-
dését. Aki ezt a tájékoztatást bár-
milyen egyéni, vagy csoportérdek-
ből, nemtörődömségből, érdektelen-
ségből elmulasztja, vétkezik a kö-
zösség érdekei ellen. De még ne-
hezebb felelősséget viselnek azok, 
akik szabotálják a közösségi mun-
kát vagy homályos vádakkal igye-
keznek megrendíteni a bizalmat a 
közösség vezetőivel szemben. Sok-
szor attól félünk; maholnap társa-
dalmunk fele azon fog marakodni, 
ki a jó és ki a jobb magyar, vá-
laszfalak emelkednek egyének és 
csoportok, magyar és magyar közé, 
általános bizalmatlanság támad a 
társadalomban s ezzel fokozatosan 
gyengül a nemzetkisebbség önma-
gába vetett bizalma is és a nem-
zeti lélek belső meghasadása fe-
nyeget. A mi házi perpatvaraink a 
mai világrengető események mel-
lett valóban kicsinyesnek tűnhetnek. 
Mégis, ha szétnézünk a magunk 
házatáján, hányszor látjuk egymás-
sal szemben hadakozni, sürgölődni, 
gáncsoskodni az önzés és személyi 
becsvágyak megszállottjait, a hiu-
ságukban megbántottakat, a minden 
áron érvényesülni vágyókat vagy 
azokat, akik úgy hiszik, hogy mo-
nopoliumuk van ügyeink intézésére 
s amit nem ők csinálnak, az nincs 
is jól megoldva. Pedig ma minden 
lazulás, széthúzás, belső háboruság 
egyformán mindnyájunk hitelét, mél-
tóságát és öntudatát csorbitja S a 
meddő és céltalan háboruságok nem 
elvek és eszmények, módszerek, 

vagy világnézetek, hanem csupán 
személyek között dúlnak. Régi hiba 
a magyar közéletben, hogy mindent 
csak személyeken át látunk s az 
elvek, amelyeknek életünket irá-
nyítaniok kellene, elmosódnak a 
háttérben. A megvalósítandó esz-
ményekről kevesen beszélnek, de 
annál többen arról: ki akarja meg-
valósítani azokat? Nem a tárgyról 
vitatkozunk, hanem egymás jóhi-
szeműségét vonjuk kétségbe. Ahe-
lyett, hogy a feladatok megoldásá-
ban vetélkednénk, egymás munká-
ját igyekszünk kicsinyelni. A régi 
magyar közéleti erkölcs, a „publica 
honestas” halványulóban. Pedig a 
magyarság történeti cselekvéseinek 
legerősebb hajtóereje a biztos er-
kölcsi magatartás volt. Tudjuk, hogy 
társadalmunk legjobbjaiban ma is 
változatlanul él és hat ez az er-
kölcs, s ha civódó magyart, önző 
különállót, vágyérdekek védelme-
zőjét, mások munkáját, személyét 
kisebbitő és gáncsoló magyart lá-
tunk s a bizalmatlanságkeltésnek 
elszomorító jeleivel találkozunk, 
érezzük, hogy nem ez az igazi ma-
gyar arc, nem ez a magyar szelle-
miség, nem ez a magyar néplélek 
igazi tükre, s az önzés, irigység, 
rosszindulat zürzavarának semmi 
köze a magyar eszményekhez. 

Belső ellentétektől elgyengült, 
meghasonlott magyarságra lassú 
szétmorzsolódás vár. Az egymás 
iránti bizalom megrendülése a tár-
sadalmat összetartó erők végzetes 
gyengülésére vezethet. A bizalom 
fenntartásáért a felelősség mind-
nyájunké s mindnyájunké a tilta-
kozás is azokkal a hangokkal szem-
ben, amelyek nem a belső békét, 
megnyugvást, lelki összhangot ke-
resik. Mert a cél csak egy lehet s 
az építő egység, az összhangos egé-
szet alkotó nemzettársadalom, az 
erkölcsileg és társadalmilag erős 
magyarság. VITA SÁNDOR 
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A BUDAPESTI SOL-KLUB EMLÉKKÖNYVE 

A háborút követő évtízed Ma-
gyarországon a belső vívódások 
ideje. Baráti beszélgetésekben egyre 
gyakrabban vetődnek fel a magyar-
ság létének, hivatásának, megma-
radásának kérdései s egyre többe-
ket nyugtalanítanak. Keresik a tár-
sadalmi szolidaritás ébredésének 
jeleit, a belső ellentétek megszün-
tetésének módjait s a körülmények 
által követelt új életformákat. A 
vívódásokból, vitatkozásokból ak-
ciók indulnak meg, körök, egyesü-
letek alakulnak, programok szület-
nek. A mozgalmak többnyire ké-
részéletűek, az egyesületek meg-
szűnnek, vagy tagjaik cserélődnek 
ki, a programok többnyire csak 
részletigazságokat tartalmaznak. A 
háború utáni nemzedék, a harminc-
évesek nemzedéke, nehezen találja 
meg a maga helyét és szerepét a 
nemzet életében. 

Nemrég egy egyszerű kiállitású 
füzet került a kezembe, annak a 
nemzedéknek üzenetét hozta, mely 
jórészt még a háború alatt nevelő-
dött s közvetlen a háború után 
érett férfivá s magában hordozta a 
magyar lét összes kérdéseit és el-
lentéteit, talán elsőnek igyekezett 
utat törni egy mélyebb, emberibb, 
igazabb magyar élet lehetőségei 
felé. A budapesti Sol-klub emlék-
könyve egy magyar klub életének 
tíz évéről számol be. A klub szó-
nak a kaszinóhoz hasonlóan a ma-
gyar nyelvhasználatban van valami 
kellemetlen mellékzöngéje. Vég-
nélküli kártyacsaták vagy kávéházi 
unalom, kissé dohos levegő, ijesztő 
problémátlanság jellemzi társaskö-
reinket. A Sol-klub arra mutat 
példát, milyennek kellene lenniök 
ezeknek a köröknek, ha az a szel-
lem élne bennük, mely egy évszá-
zaddal ezelőtt Széchenyi sarkalá-
sára létrehozta őket. A klub szó 

itt nemcsak hasonló gondolkozású 
barátok társaságát jelenti, hanem 
valóban munkát is. Ez a munka 
társadalmi jellegű és részint heten-
kénti klubvacsorákon, részint a 
szakosztályokban folyik. Azok, akik 
egy évtizeddel ezelőtt közös gond-
jaik és törekvéseik révén ebben a 
tömörülésben összetalálkoztak, az-
óta is hűen kitartanak eszményeik 
és egymás mellett. Nem kedvetle-
nedtek el, ha azt látták, hogy esz-
méik a társadalomban lassabban 
törnek utat, mint ahogy talán eleinte 
gondolták, nem oszlottak szét, mint 
annyi más hasonló gondolatoktól 
életrehívott egyesülés, mert tudták, 
hogy a társadalomátalakítás mun-
kája nem hozhat máról-holnapra fel-
mutatható eredményeket. S ha a 
klub tagjai részletekben más-más 
megoldásokat is vallottak, közös 
vitákon, megbeszéléseken őszinte, 
egymás megértésére irányuló aka-
rattal lassan egységes életszemléle-
tet alakítottak ki s ez a szemlélet 
szétáradt, hódít a társadalomban. 
Ennek az életszemléletnek alapjait 
a klub emlékkönyvének kiemelkedő 
írása: Bencs Zoltán Magyar Világ-
nézete tárja elénk. Részletigaz-
igazságok helyett olyan hitval-
lást ad, amelyet minden magyar 
ember elfogadhat s az annyiszor 
emlegetett egységes magyar ideoló-
gia megalkotásának a cserkészfér-
fiak zöld füzete mellett legértéke-
sebb kísérlete. Ez a világnézet a 
gondolkodó ember számára termé-
szetes sorrendet követi. Mindenek-
előtt az erkölcsi alapelveket tisz-
tázza, elismeri, de kellő térre irá-
nyítja az emberi alkotószellem ér-
vényesülését és az anyagiakat szük-
séges eszközként fogja fel, de nem 
ismeri el életcélnak. Megállapítja 
a magyar élet antinomiáit, a fele-
kezeti és szociális ellentéteket és 

Erdélyi Magyar Adatbank



Székely Márton: Intő közgyűlési példa 

higgadt, tiszta álláspontot foglal el 
ezekkel szemben. És ami legjobban 
megkap, az az erkölcsi magatartás 
szilárdsága. Ez mind a Magyar Vi-
lágnézetből, mind az emlékkönyv-
ben közölt többi megnyilatkozás-
ból kiárad. Az itt megnyilatkozó 
nemzedék lezárt egész. Legtöbbjük 
elérte az emberélet útjának felét, 
sokan túl is jutottak rajta. Életko-
ruk szerint nem tekinthetők már 
fiataloknak, de azok életösztönük 
szerint. Ma már számosan vezető-
szerepet töltenek be, de erre hiva-
tottságukat nem kiváltságnak, ha-
nem a szolgálatra való elkötelezett-
ségnek tekintik s nem azonosítják 
osztályukat a nemzettel. Hűség, 
becsület, felelősségérzet, szaktudás 
azok az alapok, amelyekre életüket 
emelni akarják: „Kevéssel több 
erényt felmutatni a vétkeknél” – 
mint a költő mondja s ez a kevés, 
mint a történelem során annyiszor, 
megmentheti a nemzetet. Munká-
juk komoly és alázatos munka, 
szolgálat és szolidaritás, s céljuk: 
áldozatkész, értelmes, tisztánlátó, 

egészséges lelkű középosztály ki-
alakítása, új életformák megterem-
tése. S elsősorban saját életüket 
állítják ennek a munkának a szol-
gálatába. S a hangsúly éppen 
ezen van: a reformot, változtatást 
önmagunkon kezdeni, a magasabb-
rendű, erkölcsi cenzussal összekö-
tött kiválasztásra a magunk köré-
ben példát mutatni, a társadalmi 
szolidaritás szükségét és eredmé-
nyét a magunk tömörülésén keresz-
tül bizonyítani. 

A mi lelkileg egymásra talált 
nemzedékünk, amely annyiszor ke-
reste a közös eszmények és a kö-
zös munka megteremtésének mód-
jait, tanulhat a példából. Ime, nem-
csak a közös harcra verődhetik 
össze egy nemzedék és nemcsak a 
nagy csatákban kell egymásra ta-
találnunk, hanem a mindennapi 
munkában is. S az ugyanazokra az 
életelvekre építők szolidaritása 
olyan erő, amelyet sem az idő, sem 
a távolságok meg nem törhetnek. 

V. S. 

INTŐ KÖZGYŰLÉSI PÉLDA 
Egyik jelentős feladatokra hiva-

tott intézményünk nemrég tartotta 
évi közgyűlését. A közgyűlés úgy 
folyt le, ahogy azt évek hosszu so-
rán át megszoktuk. Az igazgatósági 
jelentés s a jövő év munkaterve 
alig kelt érdeklődést, de a válasz-
tás annál inkább, különösen ha két 
párt vetélkedik egymással. Intéz-
ményeink, szervezeteink életében 
a közgyűléseken kínálkozik lehe-
tőség szélesebb rétegek számára is, 
hogy véleményüket hallassák, az 
intézmény fejlesztésébe irányítólag 
beleszóljanak, jövőjét a maguk el-
képzelése és akarata szerint alakít-
sák. Ehelyett egyéni és csoportér-
dekek ütköznek meg egymással s 

nem bizonyos, hogy az ütközetből 
mindig az erkölcsi érték kerül ki 
győztesként. Az intézmények ve-
zetőségei is nem egyszer némi szo-
rongással készülnek a tisztújító köz-
gyűlésekre és a független, önálló 
véleményt nyilvánító közgyűlési ki-
küldött helyett sok helyt a behunyt 
szemű, engedelmes vagy befolyásolt 
ember a szívesebben látott. Elha-
nyagoljuk a közéleti erkölcs fejlesz-
tését. Hiányzik az öntudatra és tisz-
tánlátásra nevelés, a bizalom tö-
megeink érettségében, de igen gyak-
ran hiányzik a vezetőknek egymás 
iránti bizalma is s így nem csoda, 
ha közéletünkben egyre-másra visz-
szás jelenségekkel találkozunk. S 
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ha most egy ilyen jelenségnél meg-
állunk, nem azért tesszük, mintha 
egyetlen és kivételes esetről volna 
szó, hanem éppen azért, mert köz-
életünk jellemző tünetét ismerjük 
fel benne. 

A szóbanforgó közgyűlésen az 
történt, hogy a választás előtt a 
kiküldöttek nagyrésze előre elké-
szített jelölőlistákat kapott kézhez. 
Mivel előzetesen semmiféle vita 
nem folyt arról, hogy az új veze-
tőség kikből, milyen szempontok 
szerint választódjék meg, a kikül-
döttek teljesen érdektelenül sza-
vaztak az eléjük tett listákkal, s 
legfeljebb akkor lepődtek meg, mi-
kor kiderült, hogy a vezetőségnek 
egyik régi s tevékenysége alapján 
épen azon a vidéken népszerű tagja 
kimaradt a vezetőségből, hogy át-
adja helyét egy bizonyára nem ke-
vésbbé érdemes új tagnak, aki azon-
ban történetesen többszáz kilomé-
terre lakik a közgyűlés helyétől s 
így a közelebbi vidékről toborzó-
dott közgyűlési tagok aligha ismer-
hették érdemeit. Bizonyára elked-
vetlenítő tünet, ha egy közgyűlés 
a maga érdemes vezetőivel szem-
ben bizalmatlanságot vagy épen el-
lenszenvet mutat. De mennyivel el-
kedvetlenítőbb, ha az a közgyűlés, 
amelynek öntudatára és felelősség-
érzetére egyik-másik szervezetünk 
működése alapítva van, akkora ér-
dektelenséget mutat saját ügyeivel 
szemben, hogy bárki olyan határo-
zatokat hozathat vele, amelyek sem 
a résztvevők többségének, sem ve-
zetőségnek az akaratát nem fedik? 
Ha a közömbösség vagy gyávaság 
lelke üli meg társadalmunkat, ha 
nem érzi jogát és felelősségét a 
maga ügyeinek intézésében, ha min-
dig azt várja, hogy mások gondol-
kozzanak helyette, lehet-e akkor 
szervezeteinkben erő, élet és fej-
lődésképesség? 

Tökéletesen egészséges társadalom 
épen olyan kevéssé van, mint tö-

kéletesen egészséges ember s hoz-
zászoktunk ahhoz is, hogy az egész-
séges lelkű és alkotóképes társa-
dalomról vallott eszményeinket is 
csak sok megalkuvás árán lehet 
legtöbbször megvalósítani. Mégsem 
tudunk, mégsem akarunk lemon-
dani arról, hogy legalább a magunk 
életében erkölcsi törvények ural-
kodjanak. Intézményeink önkor-
mányzatát és az egészséges kivá-
lasztás lehetőségét olyan erkölcsi 
értékeknek tekintjük, amelyek nél-
kül a nemzeti energiák ésszerű és 
eredményes felhasználása lehetet-
len. Aggódva figyeljük, hogyan ér-
vényesülnek ennek a feltételei éle-
tünkben. Tisztában van-e a társa-
dalom azzal, mit és hogyan kell 
cselekednie, megtanulta-e a maga 
teendőit a kisebbségi sorsban? Ér-
vényesülnek-e új rétegek és népünk 
a maga intézményeinek vezetésé-
ben olyan cselekvő módon vesz-e 
részt, ahogy azt saját érdekei és 
boldogulása megkívánja? 

Mindez leginkább ilyenkor, köz-
gyűlések idején foglalkoztat, s kö-
lönös érdeklődéssel figyeljük s mi-
lyen öntudattal, felkészültséggel, 
felelősségérzettel vonulnak fel e 
gyűlésekre a falu fiai? Gyakran 
elégedetten hallgatjuk okos, bátor 
és tájékozottságra valló megnyilat-
kozásaikat, de nem egyszer bánt 
az elégedetlenség is, ha azt látjuk, 
hogy szerepük kizárólag az eléjük 
terjesztett határozatok megszava-
zására szorítkozik. A tömegek vizs-
gáznak-e ilyenkor vagy vezetőik, 
akik elhanyagolták azt a nevelést, 
amely a nép számára is lehetővé 
tenné, hogy segítőtárs legyen a nagy 
nemzetpolitikai feladatok elvégzé-
sében. Nagyon régi mulasztások 
pótlása ez a feladat, de ennek mun-
kálásában minden szervezetünk a 
maga hatókörében kiveheti részét. 
A gazdaköri elnökök kiképzése eb-
ben az irányban helyes elindulást 
mutat. De milyen önérzetet is ad 
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egy községi vezető számára az, 
hogy közömbösség, üres, fáradt hű-
vösség helyett megnyilatkozásaira a 
közös céloktól hevített, együttérző 
sokaság adja meg a visszhangot. 
Nálunk azonban alig néhány vezető 
érezheti maga felé áradni a tömeg 
bizalmának hullámait. Legtöbben 
bizony alig tettek valamit, hogy az 
együttélés közvetlenségébe kerül-
jenek. S ha erről beszélünk, nem 
demagógiát hiányolunk, hanem a 
nevelést s a problémáknak a tömeg 
előtt való tudatosítását. Akik nem 
neveltek maguknak tömegeket s el-
mulasztották őket a közös felada-

tok részesévé tenni, nem csodál-
kozhatnak, ha ez a tömeg mikor néha 
valamelyik szervezet közgyűlésébe 
szólítja, gondolkozás nélkül szavaz 
az eléje adott névsorokkal. Lehet, 
hogy néha az ilyen csíny a veze-
tőség érdekét szolgálja, de ne fe-
lejtsük el, az ilyen tömeg épen így 
kapható lesz bárki részéről, veze-
tőivel szemben is hasonló megnyi-
latkozásra. Legfőbb ideje tömegeink 
öntudatának és az egy célra törés 
képességének nevelésére több gon-
dot fordítanunk. 

SZÉKELY MÁRTON 

NYIRŐ JÓZSEF – PONYVÁN 

Hetilapok hozzák a hírt, hogy 
a Minerva rt. kiadásában folytatá-
sos formában a napokban megje-
lenik Uz Bence első füzete. A kí-
vánalom, hogy magyar népünk ke-
zébe irodalmilag értékes műveket 
adjunk, régi, de a forma, melyben 
ez megvalósulást nyer, új és érde-
kes. Kiváncsian és reménykedve 
várjuk az eredményt: sikerülni 
fog-e megszervezni az eladást úgy, 
hogy felvehesse a versenyt a ponyva 
selejtes és lélekölő termékeivel. Uz 
Bencének, a természeti erőkkel 
viaskodó székelynek valóban ez 
lesz a legszebb és legnehezebb 
küzdelme: birokra kelni a „Szívek 
harcával” és újabb társaival. Nem 
ezeknek a szellemével, mert bízunk 
annyira népünk ösztönös ízlésében, 
hogy különbséget tud tenni a kettő 
között, hanem azzal a minden háj-
jal megkent üzleti vállalkozással, 
mely a legselejtesebb ponyvater-
mékekkel árasztotta el falvainkat, 
amelynek a szervezete minden vá-

sáron megjelent és a falusiak betű-
éhségét a legsilányabb portékával 
elégítette ki. 

Nem kételkedünk benne, hogy 
Uz Bence ebben a harcában hű 
szövetségesként kapja maga mellé 
minden falusi vezetőnket, öreget 
és fiatalt egyaránt. Mert ha az út-
törés Uz Bencével sikerül, úgy bi-
zonyára követni fogják őt méltó 
társai: az erdélyi és a magyar-
országi irodalom remekei. Elgon-
dolni is szép: falusi legénykét 
téli estén, ahogy Uz Bencével, az 
öreg báttyal kalandozik a havason, 
a Madéfalvi veszedelemben, népé-
nek sorsával ismerkedik, Ábellel 
mosolyog és tréfál a világgal, Bu-
dai Nagy Antallal forrósodik a 
vére. 

Merész és kedvünkre való próbál-
kozás ez s ha sikerül: fontos lé-
pést jelent az egységes magyar 
művelődés megteremtése terén. 
S miért ne sikerülne, mikor minden 
jószándék melléje áll? 

A. D. 
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REZUMAT 

CONTELE ZRINYI MIKLÓS: Meditaţiuni despre viaţa regelui Matei. 

Cu ocazia aniversării a 500 ani dela naşterea regelui Matei, revista publică 
rezumatul unui studiu din anul 1650 al marelui comandant şi scriitor: Zrinyi 
Miklós. 

Contele Zrinyi Miklós nu se ocupă în acest studiu cu viaţa regelui Matei, ci 
analizează aptitudinile sale de comandant şi însuşirile sale de domnitor, ară-
tându-ne un bogat magazin al culturii clasice care este atât de caracteristică 
în această epocă. El apreciază marele succese militare ale regelui Matei (a 
purtat răsboaie victorioase cu cele mai mari puteri Europei de atunci: cu împă-
raţii german şi turc, cu Giskra, conducătorul poporului ceh, cu regele Poloni-
lor) şi constată că Matei a dispus de cele mai strălucitoare aptitudini militare. 
El putea să-şi aleagă timpul favorabil pentru fiecare atac, a întrebuinţat cu 
plăcere operaţiuni militare pentru a aduce inamicul în eroare, nu a dispreţuit 
nici mijloacele diplomaţiei. Pe aristocraţi cari se aflau în lagărul inamicului 
i-a atras, cu cadouri, de partea sa. El s’a folosit nu numai de arme, ci şi de 
psihologie. In faţa inamicului a aranjat petreceri mari pentru a micşora speran-
ţele inamicului. In fine, Matei a fost un om hotărît. Şi-a urmărit scopul fixat 
fără a se lăsa influenţat de vorbe frumoase, de mânie sau de inspăimântare. 

Dr. BIRÓ JÓZSEF: Chestiunea îngrijirii monumentelor maghiare ardelene. 

Autorul tratează în mod amănunţit ţinuta statului maghiar, iar pe urmă 
cea a statului român faţă de monumente. 

In Ungaria care s’a gândit prima dată la problema monumentelor artistice 
a fost Academia lui Széchenyi în anul 1847. Dealtfel această chestiune a fost 
aranjată prin articolul XXXIX. al legiferării anului 1881 şi comisia înfiinţată pe 
această bază a făcut multe restaurări grandioase (Ják, Hunedoara şi Biserica 
încoronării din cetatea Buda, etc.). Unul dintre membrii Comisiei a făcut o notă şi 
o bibliografie a 4000 monumente din Ungaria. Aceasta aşa numită Topografia-
Gerecze conţine în mare parte şi monumentele ardelene. 

Legea română referitoare la monumente artistice s’a format în anul 1892, 
care a fost schimbată prin dispoziţia legii din 1919. care, astăzi, este şi pentru 
Ardeal în. vigoare. Aşa s’a născut şi Secţiunea pentru Transilvania şi ţinuturile 
mărginoase (CMI). Activitatea acestei secţiuni bineînţeles s’a limitat mai ales 
la monumente vechi de origină romană şi la bisericile de lemn româneşti. Acest 
fapt motivează îngrijirea separată a monumentelor artistice ungare ardelene 
prin organizarea Comisiei Maghiare Ardelene pentru Monumente. (Erdélyi Magyar 
Műemlék-Bizottság). 
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VITA SÁNDOR: Spicuire în volumele recensământului român din 1930. 

Primul recensământ al populaţiei din România de după răsboiu s’a făcut 
la 29 Decembrie 1930. Rezultatele publicate acuma de Institutul Central de 
Statistică în 10 volume sunt foarte interesante. Studiul de mai sus constată pe 
baza statisticelor că creşterea populaţiei în Transilvania între 1920–30 a fost 
de 7,8%. Numărul procentual al românismului creşte, cel al ungurimii descreşte, 
cel al nemţilor e aproape acelaş. In situaţia populaţiei satelor abia s’a schim-
bat ceva. Populaţia oraşelor arată mare creştere în favorul Românilor. In cele 
ce urmează autorul arată legătura între naţionalitate şi religie, care este una 
din cauzele principale ale asimilaţiei din Transilvania. 

Dr. JANCSÓ ELEMÉR: Contele Mikó Imre propagatorul culturii. 

Unul dintre celle mai vestite institute maghiare de cultură generală este 
Societatea Muzeul Ardelean, fondată acum 80 de ani. Cu ocazia acestei aniver-
sări autorul se ocupă pe larg cu viaţa şi activitatea fondatorului: Contele Mikó 
Imre. După căderea luptei pentru libertate din 1848–49, când absolutismul 
guvernului austriac a paralizat orice activitate naţională, contele Mikó Imre a 
început o activitate grandioasă pentru a deştepta şi aţâţa puterile naţionale. 
Domiciliul său din Cluj a devenit centrul spiritual al Transilvaniei de atunci. 
In primul rând a reorganizat Societatea Agrară din Transilvania desfiinţată în 
timpul revoluţiei. Aproape în acelaş timp fondează o foaie: Monitorul din Cluj 
(Kolozsvári Közlöny). Adună şi publică în trei volume pe cheltuiala proprie un 
material bogat şi inedit referitor la Transilvania veche. După succesul acestei 
opere, intenţionează să realizeze Societatea Agrară din Transilvania şi oferă 
parcul şi castelul său din Cluj pentru acest scop. Muzeul devine realitate în 
1859. Coleţiile lui preţioase, istorice, arheologice şi de ştiinţe naturale au făcut 
posibilă mai târziu înfiinţarea Universităţii din Cluj. 

Opera sa „Idei fundamentale” (Irányeszmék) ne permite o privire în ate-
lierul spiritual al conştientului fondator Ca politician luptă pentru înţelegerea şi 
colaborarea popoarelor din Transilvania. Când Saşii îl învită la serbarea lor naţio-
nală, în anul 1860, atunci el ridică paharul pentru convieţuirea şi înţelegerea 
popoarelor din Transilvania. 

Mikó Imre a desfăşurat şi o activitate ştiinţifică. In această privinţă e de 
menţionat opera sa despre doi savanţi din Transilvania: Bod Péter şi Benkő József. 

Autorul publică în sfârşit o bibliografie amănunţită a operelor lui Mikó 
Imre şi ale articolelor şi studiilor scrise despre dânsul. 

VITA ZSIGMOND: Chestiunile gândirii maghiare în educaţia noastră. 

După răsboiul mondial toate sistemele de educaţie tind spre a forma o 
unitară concepţie despre lume şi despre viaţă. Şcolile confesionale din 
Transilvania au şi ele această datorie: formarea gândirii unitare maghiare. 
Pentru a ajunge acest scop toată educaţia şi învăţământul trebue să colaboreze. 
In primul rând e necesar să cunoaştem pământul unde ungurimea trăeşte şi 
anume prin geografie şi prin ştiinţele ei ajutătoare. Şi excursiunile şi călătoriile 
ajută mult la acest scop. 

In al doilea rând e necesară cunoaşterea poporului. Aceasta se face prin 
etnologie Poporul maghiar îl putem cunoaşte mai ales din literatura maghiară. 
Deaceea predarea literaturii maghiare este de o importanţă capitală. 
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84 Zusammenfassung 

In rubrica permanentă întitulată „Metamorphosis Transilvaniae” E r ő s s 
A l f r é d îşi ia rămas bun dela archiepiscopul decedat Mailath Gusztáv Károly; 
A l b r e c h t D e z s ő arată că schimbările actuale ale Europei nu aduc decă-
derea culturii europene; V i t a S á n d o r scrie contra discreditării în viaţa 
maghiară, apoi face cunoscut memoriul clubului S o l din Budapesta; S z é k e l y 
M á r t o n cere formarea unui spirit sănătos în institutele noastre, în fine A. D. 
felicită iniţiativa lui Nyirő József de a populariza operele sale prin ediţii poporale. 

ZUSAMMENFASSUNG 

GRAF ZRINYI MIKLÓS: Betrachtungen über das Leben des Königs Mathias. 

Die Zeitschrift veröffentlicht gelegentlich der fünfhundertsten Jahreswende 
der Geburt Königs Mathias ein Studium von Graf Zrinyi Miklós, dem ausgezeich-
neten Feldherrn vom Jahre 1650. 

Zrinyi Miklós beschäftigt sich hier nicht mit dem Leben des grossen Königs, 
sondern er analysiert seine Feldherrnfähigkeit und Herrscherbegabung, indem er 
die für die Kultur jener Zeit so bezeichnende klassische Wissenschaft anführt. 
Er würdigt auch die grossen Kriegserfolge Mathias’ (er führte siegreiche 
Kriege mit den grössten Mächten jener Zeit: mit dem deutschen Kaiser, 
mit dem türkischen Sultan, mit dem tschechischen Volksführer Giskra, mit dem 
polnischen König) und er stellt fest, dass Mathias über die glänzendsten Feld-
herrnfähigkeiten verfügte. Er konnte für jeden Angriff den richtigen Zeitpunkt 
wählen, er wandte gerne die, den Feind irreführenden, Kriegsoperationen an, 
auch die diplomatischen Mittel verachtete er nicht. Die im Lager des Feindes, 
sich befindlichen Aristokraten gewann er mit Geschenken für sich. Er kämpfte 
nicht nur mit den Gewehren, sondern auch mit Psychologie: er veranstaltete vor 
den Augen des Feindes grosse Unterhaltungen, damit er die Hoffnung des Feindes-
vermindere. Er war auch entschieden, von seinem Ziel liess ihn kein schönes 
Wort, kein Zorn, keine Einschüchterung abweichen. 

Dr. BIRÓ JÓZSEF: Die Aufgaben der siebenbürgisch-ungarischen Denk-
mälerpolitik. 

Der Verfasser macht die Sorge des ungarischen, dann die des rumänischen 
Staates bezüglich der Denkmäler ausführlich bekannt. 

In Ungarn nahin zuerst die Akademie Széchenyi’s im Jahre 1847 die Frage-
der Denkmäler in die Hand. Sonst verfügte über das ungarische Denkmälerwesen 
der Gesetzartikol XXXIX. vom Jahre 1881 und die durch dieses Gesetz zustande-
gekommene Denkmälerkommission verrichtete vor dem Weltkriege sehr viele 
Restaurationsarbeiten (Ják, Vajdahunyad, und die Krönungskirche von, Buda, etc.). 
Ein Mitglied der Kommission, Gerecze Péter, stellte ein Verzeichnis und eine 
Bibliographie von 4000 Denkmälern zusammen. Diese sogenannte Gerecze 
Topographie enthält grösstenteils auch die Denkmäler von Siebenbürgen. 

Das rumänische Denkmälergesetz wurde im Jahre 1892 fertiggemacht, und 
an dessen Stelle trat im Jahre 1919 ein Dekretgesetz, welches heute auch für Sieben-
bürgen in Geltung ist, Artikel 10. dieses Gesetzes macht die Gründung regionaler-
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Abteilungen möglich: so bildete sich das CMI (Secţiunea pentru Transilvania şi 
ţinuturile mărginoase). Die Tätigkeit dieser Abteilung begrenzte sich verstand-
licherweise besonders auf. Denkmäler römischen Ursprunges und auf rumänische 
Hoilzkirchen. Diese Tatsache begründet die eigenartige Sorgfalt für die unga-
rischen Denkmäler von Siebenbürgen, das heisst die Organisierung der Ungari-
schen Denkmälerkommission von Siebenbürgen. (Erdélyi Magyar Műemlék-
Bizottság). 

VITA SÁNDOR: Auslese aus den Bänden der rumänischen Volkszählung 
vom Jahre 1930. 

Die erste wirkliche Volkszählung im heutigen Rumänien fand am 29. Dezem-
ber 1930 statt. Die Ergebnisse dieser Volkszählung gibt das Bukarester Statistische 
Amt (Institutul Central de Statistică) bekannt. Das Studium, auf Grund von 10 
mächtigen Bänden, betrachtet nur die in der nationalen und konfessionellen 
Lage aufgetauchten Änderungen und befasst sich mit den Änderungen der Natio-
nalitätenzusammensetzung der Stadtbewohner, endlich prüft es die Frage der 
Assimilation. 

Es stellt fest, dass der Volkszuwachs in Siebenbürgen zwischen 1920–30, 
7,8% war. Die Zahl des Rumänentums ist im Steigen, die des Ungarntums sinkt, 
die der Deutschen bleibt fast dieselbe. Im Leben der Dorfbewohner trat keine 
wesentliche Änderung auf. In den Städten ist die Prozentzahll des Rumänentums 
im Wachsen. Im Jahre 1910 waren 62% der Stadtbewohner Ungarn, im Jahre 
1930 ist diese Zahl auf 37,9% gesunken. Doch sind in einigen grösseren Städten 
auch heute die Ungarn in der Mehrheit. 

Der Verfasser prüft die Nationalitätsänderungen des Schwabentums von der 
Satmarer Gegend und behauptet, dass das einzige Kriterium bei der Feststellung 
de Nationalität nur die Sprache sein kann. Nach den Angaben obenerwähnter 
Statistik hat auch ein grosser Teil der griechisch-katholischen Bewohnerschaft 
die Muttersprache getauscht. Der Verfasser prüft hier die Lage von 17 Gemein-
den, in denen 82,5% der Bewohnerschaft ungarischer Muttersprache war. Im 
Jahre 1930 ist die Zahl dieser auf 63,1% gesunken, aber der grösste Teil dieser 
ist in die Rubrik der Rumänen eingetragen. Die Ursache diser Assimilation 
ist in der Religion zu suchen. Ähnliche Erscheinungen zitiert das Studium auch 
vom Komitate Ciuc. Die Religion und die Nationalität weisen also in Siebenbür-
gen spezielle Zusammenhänge auf. 

Dr. JANCSÓ ELEMÉR: Mikó Imre, der Kulturpolitiker. 

Vor achtzig Jahren wurde eines der bedeutendsten ungarischen Kulturinsti-
tute: der Siebenbürgische Museum-Verein gegründet. Bei dieser Gelegenheit be-
schäftigt sich der Verfasser des Studiums mit dem Leben und der Tätigkeit des 
Gründers Mikó Imre. Nach dem Freiheitskampfe von 1848–49, als der Absolu-
tismus der österreichischen Regierung jede nationale Tätigkeit unmöglich machte, 
begann Graf Mikó Imre eine grosszügige Tätigkeit zwecks Weckung und Stärkung 
der Nationalkräfte. Seine Klausenburger Wohnung wurde der Mittelpunkt des 
damaligen geistigen Lebens Siebenbürgens. Erst reorganisierte er den, in der Zeit 
der Revolution eingstellten, Siebenbürger Wirtschafts-Verein. Fast gleichzeitig 
gründete er ein Blatt unter dem Titel: Klausenburger Mitteilungen (Kolozsvári 
Közlöny). Auf eigene Kosten sammelte und veröffentlichte er in drei Bänden den 
bedeutendsten Teil des Quellenmaterials über Altsiebenbürgen. Nach dem Erfolge 
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dieser Arbeit nimmt er den Gedanken des Siebenbürger Museum-Vereines auf, 
und bietet seinen Park und Schloss für diesen Zweck an. 

Das Museum kommt im Jahre 1859 zustande, und seine ausserordentlich 
wertvollen geschichtlichen, archaeologischen und naturwissenschaftlichen Samm-
lungen machten später die Gründung der Klausenburger, Universität der Wissen-
schaften moglich. 

Sein Werk ”Leitende Ideen” (Irányeszmék) gewährt uns einen Blick in die 
geistige Werkstatt dieses zielbewussten grossen Schöpfers. Als Politiker kämpft 
er für das Verständnis und Zusammenarbeit der Völker Siebenbürgens, und als 
ihn die Sachsen im Jahre 1860 zu ihrer grossen Nationalfeier einladen, da spricht 
er von dem Zusammenleben. und Verständnis der Siebenbürgischen Völker. 

Mikó Imre entfaltete auch eine wissenschaftliche Tätigkeit. Seine reifsten 
Arbeiten sind zwei Werke über zwei Wissenschaftler von Siebenbürgen: Bod 
Péter und Benkő József. 

Am Ende veröffentlicht der Verfasser eine ausführliche Bibliographie der 
Werke Mikó’s und der Artikel und Studien, die über ihn geschrieben wurden. 

VITA ZSIGMOND: Die Fragen des Ungarntums in unserer Erziehung. 

Seit dem Weltkrieg strebt die Erziehungsmethode die Ausgestaltung nach einer 
einheitlichen Welt- und Lebensanschauung an. Auch den konfessionellen Schulen 
in Siebenbürgen kommt diese Aufgabe zu: die einheitliche ungarische Denkweise 
auszubilden. 

Zur Kenntnis des Ungarntums ist ein einziger Gegenstand, – die bisherige 
Literaturgeschichte –, nicht genügend. Der Ganze Gang der Erziehung muss die-
ses Ziel anstreben. E r s t m u s s m a n d e n B o d e n k e n n e n . Das 
geschieht durch die Geographie und ihre Hilfswissenschaften. Ausflüge, Reisen 
u. s. w. Lesestücke aus der Literatur können auch in dieser Hinsicht viel helfen. 

Z w e i t e n s m u s s m a n d a s V o l k k e n n e n . Dazu hilft die Eth-
nologie. Ausflüge, Sammlungen können die Aufmerksamkeit der Jugend schon 
früh auf die Ethnologie lenken. 

Die Tiefe des Volkslebens können wir am besten in der ungarischen Literatur 
betrachten. Die ungarischen Schriftsteller befassten sich in jeder Epoche mit den 
sozialen Fragen und nationalen Strebungen ihrer Zeit. Der richtige Unterricht der 
Literatur ist also eine wesentliche Bedingung der Ausbildung des einheitlichen 
ungarischen Denkens. 

In der „Metamorphosis Transilvaniae” betitelten ständigen Rubrik nimmt 
E r ö s s A l f r é d von dem jüngst verstorbenen Erzbischof, Mailáth Gusztáv 
Károly Abschied, A l b r e c h t D e z s ő spricht sich unter dem Titel „Der Unter-
gang Europas?”, gegen jene Auffassung aus, welche in den jetzigen Umwälzungen 
den Untergang der europäischen Kultur sehen wollen und behauptet, Europa gehe 
einem neuen Gleichgewichts-Zeitalter entgegen, V i t a S á n d o r erhebt seine 
Stimme gegen die im ungarischen Leben verbreiteten Verdächtigungen, anderer-
seits macht er das Gedenkheft des Budapester Sol-Klubs bekannt, S z é k e l y 
Márton fordert die Ausgestaltung des gesunden Geistes unserer Institute, end-
lich begrüsst die Zeitschrift die Initiative Nyirő József’s, welcher seine Werke 
in Volksausgaben in den weitesten Kreisen vervolkstümlichen möchte. 
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E l ő f i z e t é s e k n y u g t á z á s a : 
1937-es évfo lyamra f izet tek: Dr. Magyari Kossa István 210, Piar. Diák-

szöv. Ifj. Csoportja 210. 
1938-as évfo lyamra 210 lej t f i z e t t e k : Áll. Polg. Isk. Tanárképző (Szeged), 

Gál István, dr. Jármay Elemér, Littke Dezső, dr. Magyari Kossa István, dr. Mester 
Miklós, dr. Móricz Miklós, Piarista Diáksz. Ifj . Csoportja, Schubert Tódor, dr. Soós 
József, dr. Tócsányi György, Varga Antal. 

Egyéb összeget f i ze t e t t : Dr. Tonk Emil 150. 
1939-es évfolyamra 210 lej t f i z e t t e k : Dr. Ajtay Gábor, Áll. Polgári Isk. 

Tanárképző, dr. Balogh Jolán, dr. Barabás Endre, gr. Bethlen István, Burits Pál, 
Földes Margit, Gál István, dr. Günther Mihályné, Imecsfalvi Jenő, János Áron, 
Kozma András, Littke Dezső, dr. Magyari Kossa István, Piarista Diáksz. Ifj . Cso-
portja, Piarista Öreg Cs. Fiatal Cs., Schubert Tódor, dr. Szekfű Gyula, Szent-
míklóssy László, dr. Szily László, Szinnyei Merse Pál, dr. Tamás Lajos. dr. Thir-
ring Lajos. 

150 lejt f i ze t t ek : Anghi István, Argay György, Baktai Albert, dr. Balogh 
Elek, dr Balogh Sándor, gr. Bánffy György, dr. Benedek József, Binder Pál, Biró 
Gábor, dr. Bizek Dezső, dr. Bogdán István, Böszörményi Benedek, Csernák Béla, 
dr. Dobay Béla, Dömötör László, dr. Dürr Tibor, dr. Elekes Domokos, Elekes 
Gyula, dr. Elekes Viktor, Erdélyi Erzsébet, Fábián János, Fáy Béla, dr. Fekete 
András, dr. Gál Gyula, Geréb Dénes, Gödri Endre, Grépály András, Gyarmathy 
Vilmos, dr. Gyenge Béla, dr. Györffy Béla, Gábor Andor, „Hangya” (Aiud), 
„Hangya” (Sebis), Haragay Tibor, Hlavathy Károly, Horváth Ágoston, Imecs 
Tamás, Incze Pál, br. Jósika János, Kadáczy Zoltán, Kaszinó (I. G. Duca), Kádár 
Imre, Keresztes József, Knizsek Károly, dr. Kolumbán József, dr. Kovács Károly, 
Kovács Endre, Kiss Béla, dr. Kiss Endre, dr. László Dezső, dr. László Ferenc, 
László Ignác, dr. László Pál, dr, Lénárd Bálint, Lengyel György, dr. Litschek 
Zoltán, Lőrinczy Gergely, Magy. Kaszinó (Torda), dr. Maksay József, Mayerhoffer 
Erzsébet, Mariaffy Lajos, Mária Kongregácio (Temes), Mégyeri Ferenc, dr. Metz 
István, dr. Mikó István, Molnár Balázs, Murányi Géza, Nagy Lajos, Németh 
Lajos, dr. Orbán Dénes, dr. Papazász Lajos, Pataky Zoltán, Pogány Albert, Pre-
montrei Rendház (Oradea), Róm. Kat. Főg. Tanári Könyvtára (Tg.-Mureş), Sán-
dor Imre, Szabó Béni, br. Szentkereszthy Béla, Székely Társaság (Bras.), Szilágyi 
Lajos, Szőts Béla, Szöts János, Szunyogh Rudolf, Tanár i Könyvtár (Bras), T h a -
mandi Ernő, gr. Teleki Artur, Tompa László, dr. T o n k Emil, dr. Török Andor, 
dr. Thury Kálmán, Vasvári Aladár, Vaszika Pál, Vitus Amália, Wesselényi Kol., 
Zathureczky Péter, Zsigmond Pál. 

Egyéb összeget f i z e t t e k : Bethlen Főg. ifj. olv. egyl. 75, gr. Kuun Géza 
60, dr. Móricz Miklós 240, Országgyűlés Könyvtára 147, Polgármesteri közp. 
Segédhiv. 420, Simon Mihály Pál 500, Szász István 300. 

1940-es évfolyamra 300 lejt f i z e t t e k : Gr. Bethlen Bálint, Szász István. 
210 lejt f ize t tek: Littke Dezső, Nagy Lajos Kol. (Pécs), Piarista Diáksz. Ifj. Cs., Szinnyei Merse Pál. 

150 lej t f i z e t t e k : Dr. Balogh Elek, Balázs Gergely, Barabás Samu, dr. 
Bartal György, Bethlen Tanítóképző, gr. Béldi Kálmán, Buday János, Csiha Ernő, 
dr. Erőss Alfréd, Fábián János, dr. Ferenczy Géza, Fodor József, dr. Gajdácsi Béla, 
br. Györffy Lajos, „Hargita” Szöv., ifj. Heim József, Herepei János, Cs. Jakab 
Árpád, Kádár Imre, dr. Kiss Endre, Knizsek Ferenc, Konopi Kálmán, dr. Ko-
vásznay Gábor, Kovács Pál, Magy. Polg. Kör (Dés), Magy. Polg. Kör Irod. Sz. 
(Szeben), Majláth Lyceum, dr. Metz István, dr. Molnár Miklós Nagy Dénes, Nagy 
Jenő, dr. Nagy László, Németh Zsigmond, Premontrei Rendház, dr. Sáhy László, 
Sándor Béla, Sándor Imre, Schartner Sándor, dr. Széll Lajos, Szunyogh Rudolf, 
dr. Szűcs Lajos, dr. Takáts Lajos, Tanka Károly, dr. Troján Károly Tüdős István, 
Vityé Károly. 

Egyéb összeget f i z e t t e k : Bethlen főg. ifj. olv. egy. 75, Biró Józsefné 50, 
dr. Boros Ernő 75, Burits Pál 70, dr Czumbel Lajos 50, dr. Dsida Elemér 105, 
Forrás István 50, dr. Gelei Béla 80, Horváth Lajos 100, Lázár László 170, gr. 
Mikes Mihály 270, dr. Schilling Árpád 100, Szennyessy József 50, dr. Terényi 
Sándor 180. 

1941-es évfolyamra f i z e t t e k : Gr. Bethlen Dániel 200, gr, Béldi Kálmán 
150, Füredi Béla 150, Nagy Jenő 50, Szász István 300. 

1942-es évfo lyamra f i z e t t e k : Gr. Béldi Kálmán 50, Szász István 150. 
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