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C l u j  m e t a m o r f ó z i s a  
Irta: SZÁSZ ENDRE 


Az ember a legkevésbé tudja szemmel tartani hozzátarto- 
zóinak a természet rendje szerinti metamorfózisát, megörege- 
dését, vagy elbetegedését, mert állandóan együtt van velük, 
egyik napról a másikra vajmi keveset mélyül a ránc, görbül 
meg a hát, a gyerekek sem egyszerre ugorják át az éveket, az 
apák rendszerint mások csodálkozásából eszmélnek rá arra, 
hogy fiuk, vagy lányuk nem pálcával kormányozható csemete, 
hanem felnőtt ember. Ez a város a szülővárosom, mindig ugy 
néztem rá, figyeltem történetének hullámzását, emelkedését, 
aztán visszaesését, szépülését, a fejlődés irányának kisiklását, 
uccáinak az idők folyamán elkopott öltönyét, az uj aszfaltru- 
ha átmeneti csillogását, gyors megrokkanását, a lyukakat raj- 
ta, amelyekhez sokszor csak évek mulva fér hozzá az aszfalto- 
zó munkás, — olyan féltő szeretettel álltam őrt átváltozásai- 
nak lépcsőin, mintha legalábbis ősi birtokom volna, én pedig 
a gondos gazda. 


Mától-holnapig csakugyan keveset változik egy város ar- 
ca, igy van ez a mi városunkkal is. De csak most döbbentem rá 
a maga igazában arra, amikor feldatom megoldásához hozzá- 
láttam: bizony más, bizony olyan ez a város, hogy Ripp van 
Winkle csodálkozva dörzsölné meg a szemét, ha az operett me- 
séjéből éppen tizennyolcesztendei alvás után ide költöztetnék. 
Persze egy szittyásan magyar nevű benszülöttnek kellene len- 
nie a mi Ripp van Winklénknek, egy repatriált őslakosnak, ki 
nem is kellett átaludja a tizennyolc évet, csak utlevelére se- 
hogy sem kapott vizumot. És mivel ez már nem mese, hanem 
könnyen elképzelhető realitás, én is in medias res kezdem a 
dolgokat: induljunk el a pályaudvar leszedett „Kolozsvár” táb- 
lájától és érkezzünk meg a mai Clujra. 


* 
Ott álltam 1918 karácsony szombatján a „Tamási Tamás 


és Fia” fakó boltcégére alatt (hol van már a Tamási cég?) s 
elszoruló szivvel néztem a megszálló román hadsereg első osz- 
tagainak bevonulását. A katonazenekar vidám indulója sem 
tudott jobb kedvre deriteni: soha sem felejtem el azt az érzést, 
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amely akkor elfogott. Nem tudnám pontosan elemezni, de ta- 
lán a megalázottságból volt benne a legtöbb. Igy lettem „ki- 
sebbségi”, igy változtattam állampolgárságot anélkül, hogy ut- 
levelet váltottam, elköltöztem volna. 


A várost akkor még Kolozsvárnak nevezték. Még Necul- 
cea tábornok első román-magyar hirdetményén is szerepelt a 
magyar városnév a Cluj mellett. Nehezen is lehetett volna bol- 
dogulni magyarnyelvü rendelet nélkül akkor. A város kilenc- 
venöt százaléka magyar anyanyelvü volt, párezer monostori 
lakoson kivül csak néhány intellektuel-család volt román. A 
legismertebbek: Isac, Porutiu, Francu Amos, Ratiu, Dragomir, 
Hatiegan, Socol, Giurgiu, Nemes s még egynéhány. 


De a román csapatok bevonulásának idejében a román la- 
kosság százalékszáma már megduzzadt. Jelentékenyszámu ro- 
mán gárda volt, legénységét hadviselt katonák, parancsnokait 
leszerelt tisztek alkották. 


A mai idők szélsőséges nacionalistái keveslik a transzilvá- 
niai városok romanizálásának iramát. Elfelejtik, hogy Cluj ki- 
lencvenöt százalékig magyar többsége századok alatt alakult 
ki s az elmult tizennyolc év elég volt arra, hogy a kilencvenöt 
százalék lecsökkenjen negyvenöt-ötvenre. Igaz, hogy a kilenc- 
venötben a magyar zsidóság is benne volt, ezt pedig ma már 
nemcsak a statisztika veszi külön, hanem a megerősődött zsidó 
nemzetiesség is. A románság minden évben nagyobb tért nyer, 
ma talán a harmincöt százaléknál tart. Kár olyan nagyon siet- 
ni, a numerus nullusok nélkül is el fogja érni a magyar arány- 
számot. 


* 
A város tagadhatatlanul megnőtt. Hány lakosa van ma 


Clujnak? Csak sejtjük, hogy százöt, vagy száztizezer, mert a 
legutóbbi népszámlálás nem tudott pontosan informálni erről a 
meglehetősen fontos és érdekes számadatról. A szaporodás an- 
nál jelentékenyebb, (az uralomváltozás nyolcvanezer embert 
talált itt), mert legalább huszezerre kell tennünk a repatriált 
lakosság számát. Ez a veszteség természetesen egyedül a ma- 
gyarság tehertétele. 


De a lakosság számlának emelkedésénél még feltünőbb a te- 
rületi terjeszkedése. Kinyultunk, mint a rétestészta. Akármer- 
re indulunk el, a várost átszelő főutakon, vagy a határ felé ve- 
zető girbe-görbe mellékuccákon, mindenütt uj városrészekre 
találunk. A régi tisztviselőtelepet ugyszólván egyetlen és meg- 
lehetősen rövid ucca alkotta, ma pedig uj utak és terek lepték 
el a dombos-völgyes vidéket. A Grigorescu ut szerény villa- 
negyede megháromszorozódott, az egykori Renner bőrgyár 
(Dermata) környékén is házrengeteg nőtt ki a földből, a Dó- 
náth ut és Török-vágás már-már régóta nem a szerelmesek sé- 
tautja. A perifériák terjeszkedése azonban korántsem fejező- 
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dött be ezzel, sőt az irányzat még emelkedőben van. 
Helyes-e ez a lázas épitkezési tempó, amely megsokszoroz- 


ta a külvárosi negyedek területét, nagyobbára primitiv, vékony- 
falu földszintes házacskákkal ültette be a szántóföldeket? Alig 
hinném, hogy ez volna az egészséges városfejlesztés ideálja. 
Annál helyénvalóbb ez a megállapitás, mert a belvárosi részek 
városiasodása egyáltalában nem tartott lépést a lakosság sza- 
porodásával. Egyik kezem ujján is el tudnám számlálni azokat 
a középületeket, amelyek az impériumváltozás óta épültek és 
a magánépitkezés is csak itt-ott emelt fel monumentálisabb pa- 
lotákat. 


Nagy város lettünk, — szószerinti értelemben, — mert a 
területi kiterjedés legalább egyharmaddal növelte meg a város 
térképét, de kisváros maradtunk, a főtér és az azt környező fő- 
uccák fölött ugy repült el két évtized, hogy alig hagyott nyo- 
mot rajtuk. A városi tanács legfeljebb azzal dicsekedhetik el, 
hogy rendbeszedte a főteret és a görögkeleti székesegyház te- 
rét előléptette, a Hamupipőkéből diszesen felöltöztetett uri dá- 
mát csinált. Ez a dáma azonban feszes és hüvösen tartózkodó, 
mert nem akad udvarlója. A belvárosnak legnéptelenebb fertá- 
lya ez, hiányzik az a palotasor, amely lüktetéssel, tömeggel 
tölthetné meg a széles aszfaltjárdákat. 


* 
Valamikor — kisgyermek koromban — kis gőzvasut pö- 


fékelt a pályaudvar, Monostor és a Szentpéteri templomi felé. 
A sinhálózat még sokáig az ut közepén maradt, várva a villa- 
nyost, de aztán felszedték a sineket, pár évvel utána a „Megál- 
lóhely” jelzőtáblákat. Villanyos helyett az autóbusz grasszál 
uccáinkon. A rozoga, döcögő kocsik büzösek, disztelenek. Egy 
biztos üzlete lehetett volna ennek a szegény városnak, ha meg- 
csinálja saját kezelésében a kifogástalan autóbuszüzemet. E 
helyett megengedte, hogy kifejlődjék az az ellenszenves kis- 
ipar, amelynek megváltásához most tizmillió kellene. De egy- 
szer mégiscsak végre kell hajtani ezt az operációt, már azért is, 
mert az autóbuszforgalom igazi szegénységi bizonyitványa a 
város tehetetlenségének. A városi autobuszjáratok jövedelmé- 
ből kétszer is fel lehetett volna épiteni a városházát, amelyet 
harmincezer ember épitett fel és százezer a mai napig sem 
tudott lebontani. 


* 
Nem kell magyaráznom, hogy más világban élünk, más esz- 


mék és irányzatok szabják meg életünk minden lépését, mint 
ahogy az a békében volt. A liberálizmust felváltotta a tulhaj- 
tott nemzetiesség, a prosperitás korszakát az állandósult gaz- 
dasági válság. A régi diákélet megszokott formái helyett elő- 
lépett a politizáló diák, akivel lépten-nyomon kénytelenek va- 
gyunk találkozni. A régi diák csak tanult és szórakozott, a 
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mainak már az egyetemen arra kell gondolnia, mi lesz, ha meg- 
szerzi a diplomát? Ezért veti bele magát a politika hullámai- 
ba, rendszerváltozást követel, olyan politikai irány győzelmét, 
amely őt, a pionirt állással jutalmazza. Persze mindez csak a 
többségi diákra vonatkozik, a kisebbségi nem gondolhat kar- 
rierre, nyomorogva tanul az elhelyezkedés reménye nélkül. A 
fórumon tehát csak a politizáló diákot látjuk, a másik tábor 
csendben meghuzódik, nem tüntet, nem ad életjelt magáról. 


Ugyancsak hozzájárult a városkép átalakulásához a politi- 
záló diák előtérbe nyomulása. Emiatt ritkultak meg a kávéhá- 
zak, alakultak meg a klubok, ahol szükebbkörü közönség ta- 
lálkozhatik. 


De az egyidőben zenitjén álló klubéletnek is befellegzett, 
mert ez a város soha sem volt hires mulatozásairól, soha sem 
pályázott a rivális Oradea kétes babéraira. A lakosság száma 
megnövekedett, de az éjszakai élet nagyvárosias formája még 
sem alakult ki. Egyedül a szombat mozgalmas, a derék nyárs- 
polgárok ezen a napon mégis kimerészkednek otthonaikból: 
holnap nem kell felkelni. 


* 
A békebeli egynyelvüséggel szemben kétnyelvü lett a vá- 


ros. De ugyanakkor nem két, hanem háromfelé tagozódik. Kü- 
lön kulturéletet élnek románok, magyarok és zsidók. Csak egy 
kis réteg találkozik a römi, vagy bridzs-asztalnál, egyébként 
legjobban az jellemzi egymástól való elzárkózásukat, hogy a 
román kulturmegmozdulásokat a román, a magyar gyülése- 
ket, zenei és más kultureseményeket csak magyar, az aláhuzot- 
tan zsidó jellegü kultur demonstrációkat csak zsidók látogat- 
ják. Jellemző példának hozom fel, hogy a városnak van egy 
kitünő magyar és egy kitünő zsidó zongoraművésznője. A ma- 
gyar szokásos hangversenyein csak véletlenül találunk egy-két 
zsidó zeneértőt és forditva ugyanez a helyzet. 


Kivétel az opera és a magyar szinház. Itt az elzárkózás 
még legkevésbé jelentkezik. Ami érthető, mert a cionista zsi- 
dóknak is magyar az anyanyelvük és semmi okuk sincs rá, 
hogy megfosszák magukat a szinházi előadások szórakozásá- 
tól. De hány magyart láthatunk az idetévedő zsidó szintársulat 
előadásain és hány zsidót a „Csongor és Tünde” felujitásán? 


* 
Tiz évvel ezelőtt még azzal dicsekedtünk, hogy fővárosi 


szinten álló sajtónk van. Sok tulzás volt ugyan ebben a beálli- 
tásban, de nem tagadhatjuk el, hogy sok igazság is. Addig, 
amig három-négy nagyobb lapja volt Transzilvánia fővárosá- 
nak, ez a sajtó könnyebben megélt és jobbat nyujthatott. Ma 
hat magyarnyelvü, (egy közülük cionista) és három román na- 
pilapunk van. Azt hiszem, román és magyar vonatkozásban is 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Győri Illés István: Metamorphosis Transylvaniae 


127 


megállapithatom: a jóból is megárt a sok (Különösen, ha a 
„jó” ezuttal problematikus jellegü.) 


Gogáék kedvenc vesszőparipája a sok magyar lap. Goga 
azt a következtetést vonja le a maga különös teóriájából, hogy 
a magyaroknak nagyszerü gazdasági helyzetük van, ezért tud- 
nak annyi lapot fenntartani. Pedig éppen az ellenkezője áll: ez 
a szegénységünk jele. Lapjaink nagy részét nem a közérdek 
hivta életre, hanem az irgalmatlan kenyérharc: kis lapot tőke 
nélkül is lehetett elinditani. 


Hogy a magyar élet tizennyolc év után sem sorvadt el, 
igyekszik megtartani tudományos és irodalmi egyesületeit, az 
jele a magyarság szivósságának, de sok részben annak köszön- 
hető, hogy két püspök székel a városban és a harmadik egyház, 
a r. kat. is igen erős. Az egyházak nélkül bizony nem maradha- 
tott volna a magyar kulturális mozgalmak gócpontja Hollós 
Mátyás városa. A magyarság politikai megszervezése is innen 
indult ki és itt van a Magyar Párt központja is. 


Cluj szerepe nagyot változott azóta, hogy Kolozsvár meg- 
szünt hivatalos neve lenni. Románok és magyarok egyformán 
Transzilvánia fővárosának tekintik s még a zsidó 
nemzeti szövetség is legerősebb várának tartja. És ha a nacio- 
nalista áramlat megállana azon a ponton, amelynél most tar- 
tunk, ha minden ittélő nép tiszteletben tartaná a másik eszmé- 
nyeit, kulturérékeit, akkor ez a szerep naggyá magasztosulhat- 
na. Innen sugározná ki a béke és megértés eszméjét Transzil- 
vánia legelrejtettebb zugába, románok és magyarok felé egy- 
aránt. Mert Transzilvánia népei nem most kerültek egymás 
mellé s ezentul sem volna szabad egymással szemben állaniok... 


Cluj közgazdasági térképe 
Az impériumváltozás óta Clujon a kereskedelmi élet álta- 


lánosságban fellendült. Ez az azelőtt kimondottan egyetemi és 
mágnás város a politikai adottságoknál fogva Transzilvánia fő- 
városává nőtte ki magát közgazdasági vonatkozásokban is és 
az uralomváltozás után tempósan fejlődött fel e város ipara 
és kereskedelme. 
A vállalkozó kedv finanszirozására régi megalapozott ma- 
gyar pénzintézetek s az ókirályságbeli nagy bankok gyorsan ki- 
épitett fiókjai egyaránt alkalmasak voltak. A Banca Ardeleana 
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank érdekközösségében csakha- 
mar országrészünk vezető intézete lett, amelynek a cluji és bu- 
curesti központokon kivül még hét transzilvániai városban 
vannak fiókjai s le kell szögeznünk, hogy e fiókok minden vá- 
rosban a pénzpiac élén állanak. A másik nagy cluji pénzinté- 
zet a Pesti Hazai érdekeltségéhez tartozó Takarékpénztár és 
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Hitelbank néhány évvel ezelőtt a tulzott agrárkihelyezések, 
valamint az anyaintézet mostoha bánásmódja miatt sulyos vál- 
ságba került, de remény van rá, hogy most már lassan kievic- 
kél a bajból. A piac vezetőintézetei közé tartozik az Angol-Ma- 
gyar érdekeltségébe tartozó Mezőgazdasági Bank, a pesti Le- 
számitolóbankkal szoros összeköttetésben álló Leszámitoló 
Bank, valamint a Sebestyén család mozgalmas életü bankhá- 
za, a Kereskedelmi Hitelbank is. 


A nagy regáti és külföldi biztositó intézeteknek Clujon 
vagy fiókigazgatóságuk, vagy vezérügynökségük van, de van 
itt két biztositó intézet, amelynek éppen ez a város a székhelye. 
Igy az Első Magyar Általános Biztositóból alakult Prima Ar- 
deleana, valamint a teljesen transzilvániai magyar tőkével ala- 
pitott Minerva Biztositó is itt székel. 


A gyáripar szintén erőteljesen kifejlődött az utóbbi két 
évtizedben Clujon, mert a Dermata bőr- és cipőgyár, a Vasön- 
tőde és Gépgyár, a Gladys és Ufarom vegyészeti gyárak, 
a Kő- és Agyagipar és Heinrich szappangyár mind országosan 
ismert ipartelepek, amelyek termékei még a külföldi piacokra 
is elkerülnek. Több magángyógyintézete is van Clujnak, mely- 
nek élén dr. Mátyás Park-szanatóriuma áll. 


A kereskedelem dacára a vállalkozókedv fellendülésének, 
átvette Cluj konzervativ mentalitását s bár a gazdasági válsá- 
gok itt is elsodortak nehány gyengébben megalapozott céget, 
végeredményében azonban a cluji piac mindvégig intakt ma- 
radt. 


Ime egy kis részletes statisztika a gazdasági erőkről: 


 
 


 


PÉNZINTÉZETEK 
A bank neve Ucca 


Banca Ardeleana Piaţa Unirii 
Mezőgazdasági Bank Calea Regele Ferdinand 
Leszámitoló Bank Piaţa Unirii 
Kereskedelmi Hitelbank Piaţa Unirii 
Takarékpénztár és Hitelbank Piaţa Unirii 
Economia menetjegy és sors- 


jegyiroda 
 
Piaţa Unirii 


Hermes menetjegyiroda Calea Regele Ferdinand 


BIZTOSITÓ-INTÉZETEK 
Név Ucca 


Adriai Biztosító Str. Memorandului 
Prima Ardeleana Str. I. G. Duca 
Dacia-Româna Calea M. Foch 
Agricola-Fonciera Calea M. Foch 
Steaua Româna Calea Regele Ferdinand 
Minerva Calea Regele Ferdinand 
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GYÁRAK-IPARTELEPEK 


Név Gyártási termékek 
Vasöntőde és Gépgyár Vas, gép és szerszám, 
Dermata Bőr és cipő 
Gladys Vegyészeti anyagok 
Marasesti Enyv, mütrágya 
Eterna Villanyégő 
Ufarom Vegyészeti és drogcikkek 
Emailunion Zománcedény 
Czink József Vegytisztitó, kelmefestő 
Kő és agyagipar Cserép, tégla és kő 
Etna Börönd és bőrdiszmü 
Heinrich Szappan és vegyiszerek 
Belgo-Romana Posztó és szövet 
Linda Cukorka, bonbon 


GYÁRI-LERAKATOK 
A cég neve neme Cime 


Stössel Lajos ólom, ón és fémek Calea Regele Ferd. 
Colectiv cipők, hócipők Calea Regele Ferd. 
Bohusi posztó Calea Regele Ferd. 
Bognár és Szántó likör, bor, sör Calea Regele Ferd. 
Ravina likör, bor, szesz Calea Regele Ferd. 
Lilienthal Sándor varrógép, kerékpár Calea Regele Ferd. 
Bloch és Schwartz bélipar Str. Săcuieni 
Bumtex fonal Str. O. Iosif 
Aradi Textilipar textiláruk Str. Neculcea 
Automobilia Ford lerakat Piaţa Stefan cel Mare 
Astra olajtermékek, cukor Str. Reg. Carol II. 
Porzsolt Oszkár huzalok, elektro cikkek Str. Londra 
Furnitura cipészeti cikkek Str. Regina Maria 
Weinrich & Zapfe gépalkatrészek Str. Regina Maria 
Clujana készbőr Str. Regina Maria 
Ferencz Mendel papir engros Str. Regina Maria 
Hansa Romana gyarmatáruk Str. Matei 
Astra likör, rum, szesz Piaţa M. Viteazul 
Kontinental R. T. vasáruk Str. Regina Maria 


VEZETŐ-CÉGEK 
A cég neve neme Ucca 


Hotel Newyork S. A. Hotel és kávéház Piaţa Unirii 
Dr. Biró gyógyszertár Piaţa Unirii 
Dr. Kohn gyógyszertár Piaţa Unirii 
Royal M. Rózsa S. A. nagydrogeria Piaţa Unirii 
Kalapkirály férfidivatáruk Piaţa Unirii 
Morvay Vilmos rövidáruk Piaţa Unirii 
Grünwald és Steiner selyem és textil Piaţa Unirii 
Schuszter Emil sportcikkek, bazáráruk Piaţa Unirii 
Blatt M. kötöttáruk Piaţa Unirii 
Boschán Géza konfekció Piaţa Unirii 
Scherg Vilmos et Co. posztó gyári lerakat Piaţa Unirii 
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A cég neve 
Massler Lajos 
Nimberger Ernő 
Gilovits & Papszt 
Costum 
Braunfeld S. Henry 
Bernát 
Lepage 
Erika 
Construkció 
Dietrich & Stössel 
Taub Sándor 
Schenker & Co. 
Unio 
Agimex 
Szabó Jenő S. A, 
Fischer S. A. 
Sipos Jenő 
Transglobus 
Hercules 
Rados et Co. 
Gólya áruház 
Corsó 
Heller & Molnár 
Boros Bernát 
Kuck 
Moskovits & Comp. 
Juno 
Weisz Ernő 
Tapitex S. A. 
 
Leopold Haas 
Atlantica 
Diamandstein 
Leitersdorfer 
Zenith 
Farkas Ernő 
Hoffmann I. 
Regal 
Flohr József 
Dr. Lengyel József 
Autotrans 
Trifolino 
Fructunion 
Léb Fivérek 
Réthy József 
Cultura 
Déri Lajos 
Segesváry et Comp. 
Izrael József 
Sămânţă 
Konkoly Antal 
Fotofilm 
Izvortextil 
Arbor 


neme 
konfekció 
cipő 
füszer, csemege 
konfekció 
ékszer 
papir, irószerek 
könyv és zenemü 
cipő 
elektrotechnikai cikkek 
ékszer 
férfidivatáru 
szállitási vállalat 
szállitási vállalat 
kereskedelmi ügynöks. 
textil és szövet 
üveg, porcellán 
kötöttáruk 
szállitási vállalat 
Baby-áruház 
lakk és festék 
textil 
bazáráruk 
textil 
papir, irószerek 
divatáruház 
porcellán és edényáruk 
konfekció 
szücs 
butorszövet, zsineg, 
szőnyeg 
linoleum, 
kávé, tea 
vasáruk, lemezek 
drogeria 
óra, ékszer 
készbőr 
cipő 
kávéház és bár 
gyógyszertár 
szanatórium 
szállitási vállalat 
termény és mag 
déligyümölcs 
gyarmatáruk 
hentes és mészáros 
könyv és lapterjesztő 
szücs 
festékáruk 
szücs 
termény 
füszer és csemege 
fotografia 
textil engros 
Str. Paris 


Ucca 
Piaţa Unirii 
Piaţa Unirii 
Piaţa Unirii 
Piaţa Unirii 
Piaţa Unirii 
Piaţa Unirii 
Piaţa Unirii 
Piaţa Unirii 
Piaţa Unirii 
Piaţa Unirii 
Piaţa Unirii 
Piaţa Unirii 
Piaţa Unirii 
Piaţa Unirii 
Calea Regele Ferd. 
Calea Regele Ferd. 
Calea Regele Ferd. 
Calea Regele Ferd. 
Calea Regele Ferd. 
Calea Regele Ferd. 
Calea Regele Ferd. 
Calea Regele Ferd. 
Calea Regele Ferd. 
Calea Regele Ferd. 
Calea Regele Ferd. 
Calea Regele Ferd. 
Calea Regele Ferd. 
Calea Regele Ferd. 
 
Calea Regele Ferd. 
Calea Regele Ferd. 
Calea Regele Ferd. 
Calea Regele Ferd. 
Calea Regele Ferd. 
Calea Regele Ferd. 
Calea Regele Ferd. 
Calea Regele Ferd. 
Calea Regele Ferd. 
Calea Regele Ferd. 
Calea Regele Ferd. 
Calea Regele Ferd. 
Piaţa M. Viteazul 
Piaţa M. Viteazul 
Piaţa M. Viteazul 
Piaţa M. Viteazul 
Str. Memorandului 
Str. Memorandului 
Calea M. Foch 
Calea M. Foch 
Str. Regina Maria 
Str. Regina Maria 
Str. Regina Maria 
Str. O. Iosif 
tüzifa, épületfa 
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Metamorphosis Transylvaniae 
 


Néhai való jó Apor Péter báró az Urnak 1736-ik esztendejében, tehát 
pontosan kétszáz évvel ezelőtt irta meg Metamorphosis Transilvaniae 
cimü müvét, amely mü első oldalán a következő magyarázó szöveg áll: 


„Erdélynek régi alázatos idejében való gazdagságából e mostani 
kevély, cifra, felfordult állapotjában koldusságra való változása, 
melyen amint életében sohasem kapott, hanem Erdélynek régi 
alázatos együgyüségében holtig megmaradott, ugy következendő 
maradváinak örökös emlékezetire irt le hazája felfordult álla- 
potján szánakozó igaz hazafija és gyükeres székely 


báró altorjai Apor Péter 
végezte penig el munkáját az 1736. és életének 60-ik esztendejében 
alsó-torjai udvarházánál.” 


Kétszáz év multával ismét aktuális lett Transilvania nagy meta- 
morphozisáról számot adni, hiszen idestova már két évtizede, hogy 
Transilvania életében még a XVIII-ik századbeli átalakulásnál is na- 
gyobb fordulat történt: 1918. december 1-én az albaiuliai nemzetgyülés 
kimondta Transilvániának Romániához való csatolását s ez uj állam- 
jogi helyzetet az 1920. junius 4-én aláirt trianoni békeszerződés is szen- 
tesitette. Azóta nagy, viharos multu országrészünk uj történelmi korsza- 
kot ért el s erről a korszakról akar számot adni ez az uj Metamorphosis 
Transilvaniae. Történelmi tárgyilagossággal számol be ez a könyv a nagy 
változásról és az azóta történt eseményekről. Nem kritikusai akarunk 
lenni a történéseknek, hiszen azok még oly közel vannak hozzánk, még 
annyira benne élünk a legutóbbi évtized eseményeiben, hogy a kritika, a 
birálat nem is lehetne minden elfogultságtól mentes s önkéntelenül a 
politika mesgyéjére siklanánk, már pedig e mű szerzőitől távol áll min- 
den politizálási szándék. 


18 transzilván földből sarjadt és szülőföldjéhez őszintén ragasz- 
kodó iró, ujságiró és publicista irta meg e könyv fejezeteit s müvük el- 
készítésénél egyetlen magasztos gondolat lelkesitette, hevitette őket, 
nevezetesen, hogy a történelmi mult nagy tévedései után végre elhárul- 
janak az akadályok a Transylvania földjén élő román és magyar népek 
őszinte közeledésének utjából. Ne várjon tehát tőlünk elfogult politizá- 
lást az olvasó, hanem elégedjék meg a tények és események tárgyilagos 
ismertetésével, hiszen a megismerés ugyis a legrövidebb ut az igazság- 
hoz. 


E Kárpátok koszoruzta gyönyörü országrész sok véres zivatart élt 
már át, de aminthogy e véres zivatarok nem tudták eltüntetni Transil- 
vania természeti szépségeit, épugy népének lelki adottságait sem töröl- 
ték el e vérzivataros megpróbáltatások. Transilvania bércei között min- 
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dig különböző nyelveket beszélő népek laktak, de e nyelvi különbözőség 
dacára sem tudta semmiféle politikai fordulat az itt élő népeket intéz- 
ményesen szembeállitani egymással. Van ennek a hegyes-völgyes szép 
földdarabnak valami olyan szuggesztiv kisugárzása, amely tul a törté- 
nelmi fordulatokon és politikai átalakulásokon minden időkben kihang- 
sulyozta az itt élő s különböző nyelveket beszélő népek együvé tarto- 
zandóságát. Érthető tehát, hogy az itt élő népek lelkétől távol áll min- 
den olyan akció, amely ezt az együvétartozandóságot veszélyeztetni 
akarná. Éppen ezért e mü irói is gondosan vigyáznak arra, hogy az ese- 
mények hü regisztrálásán tul ne kalandozzanak el irásaikkal messzire, 
hanem becsületes számvetést tartsanak a legutóbbi 18 esztendő törté- 
netének betükbe rögzitésénél. Pontosan annyit irunk meg, amennyire a 
történelemnek szüksége van s ha ez a könyv elsősorban is kisebbségi 
sorra került életünk ujkori történelmének vázlata csupán, mégis Tran- 
silvania minden népét érdekli, mert az eseményeket nemcsak egymás 
mellett, hanem együtt is éltük át. Ezzel a meghatározással már körül- 
belül meg is mondtuk, hogy mi is az a transilván igazság. Transilvániá- 
ban mindig együtt és nemcsak egymás mellett éltek a különböző nyelve- 
ket beszélő, de egymás örömét-bánatát minden körülmények között át- 
érző népek. 


Amint a kétszáz év előtti Metamorphosis Transilvaniae-ben Apor 
Péter báró az első cikkelyben azzal indokolja meg müvét, hogy ami ke- 
vés eszébe jut, hogy feledékenységbe ne menjen, azt leirja, ugy e mü 
szerkesztője is az elfeledés veszélyétől akarja megmenteni a könyvben 
felsorolt s Transylvania legujabbkori történetére vonatkozó adatokat. Egé- 
szen bizonyos, hogy akadnak majd uj Cserei Mihályok, akik ezt az uj 
Metamorphosis Transylvaniae-t is megjegyzésekkel és pótlékokkal lát- 
ják el, mint egykoron Apor Péter müvét, de nagyon vigyázzanak ezek 
az uj Csereiek, hogy meg ne hamisitsák könyvünk szellemét, amely az 
itt élő népek együvé tartozandóságának kihangsulyozásával készült el 
Transylvania fővárosában, az Urnak 1937-ik esztendejében. 


A SZERKESZTŐ. 
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K é p z ő m ű v é s z e t  
Irta: KŐMIVES LAJOS 


Világtörténelmi erők kikerülhetetlen végzetéből Transzil- 
vánia sorsfordulata 1918. Karácsony havában beteljesedett. 
Zsibbadtan kereste új életlehetőségeit a leszakadt országrész. 
Kábultan, a reménység nedvkeringése nélkül sorvadozott a ki- 
sebbségi sorsba került öntudat. Az anyatesttől elvált tagok 
szellemi ütőerei alig-alig adtak életjelt magukról. Az elveszett 
helyett uj szivet kerestek s az élet örök törvényeibe vetették 
bizalmukat, hogy megtalálják azt. Az alkalmazkodási-képes- 
ségek természeti törvényének vas-szigorával kapaszkodott bele 
a magyarság az uj létfeltételek talajába és hősi életvággyal ke- 
reste az elszakadt vérpályák uj hálózatát. 


Kirendelt uj glóbusán is élni akart a magyar. 
Népünk legegészségesebb rétege: a föld embere, a falvak 


népe tért legelőször magához kábult zsibbadtságából. Nem fu- 
tott lidérclángok után. Helyén maradt. Itt marasztotta a 
föld. A föld, amely drága vigasztalást és életet igért. A föld 
kiáltó szava a téli hótakaró alól, napsugárra vágyó magvak 
füvei titokzatosan serkenő üzenetekkel keltegették a szunnya- 
dó öntudatot: 


— Nem a határok, hanem az élet törvényei szabják meg 
kötelességedet! Itt vannak eltemetve apáid, neked is itt kell 
élned és halnod! 


Ezt üzenték a termő sikságok, az erdőktől ölelt völgyek, 
felhőkbevesző zord csúcsok és ezt üzente a kicsiny falvak 
nagy politikához mitsem értő, a munka uj ütemébe lendülő 
népének ősi ösztöne. 


A kenyér volt az első öntudatraserkentő erő. A szellemi 
erők csak ennek az ősi-ösztönü erőforrásnak alázatos követő- 
jeként és kiegészitőjeként léptek munkába. A felocsudott szel- 
lemi élet ujjáébredésének első egészséges tünete az ittmaradt 
magyarság sajtójában jelentkezett. A sajtó találta meg első- 
sorban tapogatózó érzékeivel azt a helyet utat, amelyen a ma- 
gyarság politikai, gazdasági és kulturális cselekvéseinek el 
kellett indulnia. Ez az út a transzilvánizmus utja volt. 


Miután megtaláltuk elveszettnek hitt önmagunkat s he- 
gyeink és folyóink között már a magunk szivét éreztük do- 
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bogni, a természet örök parancsa folytán gondolkodásunk ro- 
hamos ráeszméléssel, tudatosan hozzásimult a transzilván 
föld, hegyek és sziklák szárnyaló vonalaihoz és lüktető ritmu- 
sához. 


Az addig szinte ismeretlen Transzilvánia kitárta felénk 
minden napfényű-szépségét, hatalmas, adakozó jóságát és mi 
uj fiaiként borultunk ölelő keblére fogadalmat tenni. 


Ennek a nagy történelmi-vallomásnak hűségnyilatkozata 
a szellemi élet uj megmozdulásaiban és gyümölcsbeérlelt vi- 
rágaiban jelentkezett nemvárt gazdagságban. Most már nem- 
csak a földeken indult meg a szántás-vetés, hanem a szellemi 
munkások acélos ekéi is belehasitottak a tespedő ugarba, hogy 
megteremtsék az önálló irodalmat és művészetet. És megin- 
dult a transzilván magyar szellemi termelés hősi époszának 
első fejezete. 


 
* 


Csodálatos dolog, hogy mialatt a gyakorlati-politika kö- 
vetei tapogatózva keresték uj faladataikat és az uj ország- 
határok között elhelyezkedő magyar nép egyensulyának szi- 
lárdabb utjait: addig az irodalom munkásai biztos intonálás- 
sal találták meg sajátosan egyéni, uj kifejezési-hangjukat. 
Ezek a hangok titokzatos benső lényegükben és hangszerelé- 
sükben eltértek, önálló, külön utakra csapongtak az addig cent- 
ralisztikus és minden táj szineit magábaolvasztó budapesti 
irodalomtól. Átmenet nélkül, egyszerre, mintegy varázsjelre 
szólalt meg költők és irók havasi kürtszava, amely bezúgta, 
bezengte uj muzsikájával a magyarlakta földeket és sziveket. 
Történelmi-szükségszerűség hozta létre az uj transzilván iro- 
dalmat azzal a hivatással, hogy a népet a faji-elmosódástól 
megőrizze. 


Iróink tárgykeresésben és mondanivalóik távlatában a 
transzilván történelem mult századainak mélységeibe, vagy a 
jelenkor magyar népének falukörnyezetébe merültek s a föld 
felé forditották tekintetüket és érdeklődésüket. Nem kétséges 
már, hogy a mi uj irodalmunk mondanivalóinak eredetiségével 
és sugallóerejével uj mithoszt teremtett az egyetemes magyar 
irodalomban. 


Vajjon a történelmi szükségszerűség és matériális erők a 
képzőművészet területén is hasonlóan gazdag sarjadzást ered- 
ményeztek? 


Meg kell állapitanunk, hogy a képzőmüvészet nem találta 
meg az uj viszonyokban azt a megtermékenyitő melegágyat, 
amit az irodalom. Míg a megnyugtatás és csillapítás legköz- 
vetlenebb eszköze: az írott ige és a könyv után sóvárgott 
szomjas és szikkadt lélekkel a szertezilált és egymás kezét ke- 
reső magyar társadalom, addig a képzőművészet termékei nem 
találtak megfelelő fogyasztóközönségre. Nem találtak főleg 
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azért, mert a középosztály kiesett abból a töréneti helyzetből 
és anyagi körülményeiből, amely hivatottá és kötelességszerü- 
vé tette számára a művészetnek bármilyen szerény istápolá- 
sát. A gazdasági élet élére került, háború-utáni uj polgárság 
szellemi sivársága és képzőművészeti műveletlensége egészen 
selejtes izlésre valló, csak a jólétet és gazdagságot fitogtató, 
uj szőnyegekkel és giccses képtermékekkel zsufolta tele laká- 
sát. 


Ha igazságosak akarunk lenni, akkor ki kell jelentenünk, 
hogy ez az osztály még a multból hozta magával örökségkép- 
pen a képzőművészeti érzéketlenséget. Iskola és politika telje- 
sen elhanyagolta, mostoha gyermekké degradálta a képzőmű- 
vészeti-nevelést. Kulturális hátramaradottság, polgáriosztá- 
tályaink teljes tájékozatlansága eredményezték a képzőművé- 
szeti-kultura tengődését. 


 
Visszapillantás a múltba 


Pedig tehetségben Transzilvánia földjén a múltban sem 
volt hiány. 


Ha csak a mult század derengő művelődésének zsenge, de 
gyakran messzemutató fénnyel fellángoló tehetségeinek nyom- 
dokait keressük: megtalálhatjuk a zseniális székely szárma- 
zásu Barabás Miklós palettájának szineiben és jellemzőerejé- 
ben a külföldi nagy mestereket megközelitő, sőt velük egyen- 
rangú képességeket. Vagy nem hivatkozhatunk-e joggal a ma- 
gyar „táblabiró-művészet” egy másik hasonló izmos és nagy- 
vonalú tehetségére: Szathmáry Károlyra, aki kalandos pálya- 
futásának derekán Bucurestibe költözött, a gazdag bojárok 
festője lett és karrierjét azzal tetőzte be, hogy I. Károly király 
udvari-festőjének nevezte ki. 


A régi udvarházak két szűziesen gyengéd és harmatosan 
üde művészetü piktoregyéniségének egész életéről és alkotá- 
sairól is kötelességünk lehántani az elfeledettség kérgét. Si- 
kó és Simo ez a két művész. Ők ajándékozták meg a vidéki- 
kúriák és arisztokrata kastélyok boltives enteriőrjeit, hófehér- 
re meszelt falait, a magyar Biedermeier-stiluskorszak szelle- 
mében festett, a szinek zománcos tisztaságában csillogó akva- 
rell-arcképekkel. 


A földnek önmagáhozalakitó erejéről és Transzilvánia 
vadontájainak ideláncoló varázsáról beszél hozzánk Melka 
Vincze művészete. Cseh földről zarándokolt ide, arisztokrata 
és előkelő polgári körök meghívására a fiatal Melka, akit kéz- 
ről-kézre, helyesebben: udvarházról-udvarházra adtak át egy- 
másnak az egykori mecenások. Melka Vince kifejezőerejü port- 
réi dús vízfestményei előbb-utóbb gálériák falát fogják dí- 
sziteni. A prágai szépművészeti-minisztérium máris erősen ku- 
tatja a Melka-képek lelőhelyeit, hogy a transzilván föld ihlető- 
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műhelyében megittasult szláv piktor kulturkincseit összevá- 
sárolja és muzeumában kiállitsa. 


Transzilvánia dajkálta a nagy Székely Bertalan bölcsőjét, 
aki legelső művészeti-oktatását itt nyerte és egészen bizonyos, 
hogy a magyar történelem hősi-jeneteinek megörökítése és e 
tárgykör iránti mély szerelme is erdős-hegyes szülőföldjének 
és történelmének gyökérszálaiból fakadt. 


Veress Ferencnek, — a szines fénykép zseniális feltatálójá- 
nak Sétatér-uccai műhelyéből indult ki Vastagh Györgynek, a 
legnagyobb magyar állatfestőnek művészi pályafutása is. 


Meg kell állanunk, — mégpedig mélyen megrendülve és ka- 
laplevéve Gyárfás Jenő művésztragédiája előtt, aki „Tetemre- 
hivás” c. képével már-már a művészi nagy karriér csúcsára 
szárnyalt, amikor hirtelen, egészen váratlanul lezuhant és el- 
merült a vidéki-élet terméketlenitő kopárságába. 


Szándékosan léptem ki meghatározott keretemből a mult 
művészeti-egyéniségeinek és életkörülményeinek rövid vázla- 
tára. Feladatom nem egy átfogó és a régit a jelennel szervesen 
egybeölelő és részletező történelemirás, de mégis, kénytelen vol- 
tam kitérni annak bizonyitására, hogy a kedvezőtlen közéleti- 
és társadalmi viszonyok ellenére is, milyen megtermékenyitő 
erővel hatott-e történelmi-föld a művészetekre. Másrészt, ráakar- 
tam mutatni arra a körülményre, hogy hosszu időn át az itt be- 
teljesedő művészetet majdnem kizárólag az arisztokrata-kasté- 
lyok és vidéki-udvarházak kifejezetten mecénás-jellegű ven- 
dégszeretete és dilettáns pártfogószelleme ápolta. Az arisztok- 
rácia vagyonilag deklasszálódott és birtokállománya a megél- 
hetésnek olyan szerény lehetőségévé zsugorodott össze, amely- 
ből nem engedheti meg a régi és egyébként is anakronisztikus 
mecénáskodás fényűzését. 


Hogy állunk a városi középosztállyal? 
A városi középosztály, a polgárság, az előkelőbb lateiner- 


kaszt tagjai, ha festményt, vagy más műalkotást vásároltak, 
ez kevés kivétellel nem a művészeti-gyönyörérzet kielégitésének 
öszötönéből, vagy az otthon izléses összhangolásának lelkiszük- 
ségéből eredt. A kép nem a gazdája izlésének fémjelzője, ha- 
nem egyszerűen csak dekorativ tárgy, legtöbbször olcsóhatású 
lom. Műértő, műgyűjtő olyan ritka jelenség volt és ma is az a 
gazdag és vásárlóképes polgári osztályban, hogy ujjainkon 
tarthatjuk őket számon. Nem kedvezőbb a helyzet arisztokrá- 
ciánk ifjabb nemzedékében sem. A vidéki középosztály, a 
dzsentri pedig úgyszólván teljesen fogyatékos műérzékü volt 
minden időkben és legfeljebb abban nyilatkozott meg műpárto- 
lása, hogy a megyeháza disztermének falaira megrendelte fő- 
vagy alispánjainak rendszerint merev, pléhből kivágott port- 
réit. 


Ime a kor, amelyben elindult 1919-ben a transzilván-képző- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Győri Illés István: Metamorphosis Transylvaniae 


58 


művészet. Itt kezdődik történeti- és osztályhelyzetünk kisebb- 
ségi sorsa. 


Transzilvánia metamorfózisában mégis történnek olyan kol- 
lektiv és egyéni megmozdulások, amelyek a művészet örökéle- 
tüségében való hitnek lángját élesztgetik. 


 
Hagyományőrzők és újhitűek 


Ennek a korszaknak legelső kiemelkedő jelensége: Baia- 
mare, amelynek művészkolóniája hagyományainak gazdag 
örökségével, a történeti határváltozás folytán Romániába ol- 
vadt bele. A szabad iskola és festőkolónia élén Thorma János 
mesterrel és gazdag multjából átmentett tekintélyével, elsőnek 
vette fel a kapcsolatot a közönséggel. Mikola András, Réthy 
Károly, Ziffer Sándor, Ferenczy-testvérek: Valér, Noémi és 
Béni, Jándy Dávid, Börtsök Samu, Krizsán János, Boldizsár 
István, Rátz Péter, Dóczyné Berde Amál indulnak el fellángoló 
élethittel az uj országhatárok között kitűzött művészeti-cél- 
jaik felé. 


A naturalista-impresszionista stilust követők művészeti-el- 
veivel ekkor már összecsaptak az uj stilustkeresők pionir-csa- 
patai és a harcokból Baiamare hagyományai sem kerültek ki 
sebek nélkül. A harc csendes lefolyású. Belül folyik a műter- 
mekben a nyugati hullámok hatására megmozdult művészeti 
reformtörekvésekben. 


Transzilvánia metamorfózisának már kezdeti-korszakában 
kettészakadva találjuk a Zazar-parti-festők-társaságát. 


Ziffer Sándor spekulativ, stilizáló és a lényeget összesüri- 
tő formanyelve, a német képzőművészet által elindított ex- 
presszionizmust választja kifejező festészeti stilusául. Ziffernél 
ez az új stilus nem merev és száraz elméletek és formák 
kalodájába szoritott modorosság, hanem belsőleg átélt művé- 
szeti-meggyőződés, amely ideges lényét új- és új keresési-utak- 
hoz vezeti. 


Ferenczy Noémi a rendkivüli látomásokat kifejező, eredeti 
tehetségü gobelinmüvésznő, az egymást felváltó lelkiátalakulá- 
sok és társadalmi-hitvallások nyomában művészeti-stiluskere- 
sésének egész skáláján megy át. Eleinte gótikus krisztiániz- 
mus áhitata ömlik el faliszőnyegein, később, tépelődő benseje 
szinte egészen természetes átváltozással átcsap egy egészen 
egyéni neoprimitivizmusba. Ferenczy Noémi számára nincs 
megállás, már ez a kifejezési-forma sem elégiti ki őt és világ- 
nézetének fejlődésével együtt jelentkezik művészetében az ak- 
tivista-szellem. 


Ikertestvére: Ferenczy Béni a szobrász, agyagban, fában 
és bronzban dolgozik. Érdekes, hogy a művészeti-kifejezési-mó- 
doknak ugyanazokon a változásain megy át, mint Noémi. Ő is 
új gótikával kezdi, expresszionizmussal folytatja, és az új 
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tárgyszerűség aktivizmusával fejezi be művészeti hitvallásá- 
nak útjait. 


A diszidensek közé tartozik Jándy Dávid is, akinek erős- 
sége a harsogó szinek összehangolásában rejlik. Dinamikai- 
hatásokra törekvő kompozicióiban az alakok és szinek sűritett 
drámaisággal szólnak hozzánk egy szenvedélyes lélek mélyé- 
ből. 


Thorma János nem ingadozik. A nagy korszak, amelynek 
Hollósyval, Ferenczy Károllyal és Iványi Grünvald Bélával 
egyenrangú megindítója volt: művészetében nem zárul le, ha- 
nem fiatalos frisseséggel tovább terebélyesedik. Thorma fejlő- 
dése csodálatos revellációja volt a nagy művész dús vénájának. 
Szilárdan megy tovább ugyan a hagyományok utján s nem 
tér el a nagy és művelődéstörténeti hivatást teljesitő stilus- 
korszak kijelölt céljaitól, de egyéni zsenialitásával gazdagon 
kimélyiti a hagyományokat. Sokrétű ez az impresszionista-mű- 
vészet, amely, mintha ujra, meg ujra megfürödne a Mester 
nagyszerű és friss színlátásában. Ő az, aki igazán megérti a 
természet titokzatos közléseit, amelynek sokszólamú szimfó- 
niáját mesteri átkomponálással vetiti vászonra. 


Mikola is kialakította önmagában a saját egyéni stilusát. 
Az ő kisérleti-vajudásai még ifjukorában lezajlottak. Még az 
1910-es években megvívta harcát a neoimpresszionizmussal és 
a termékeny párisi esztendők után ismét visszatért a mikolai- 
impresszionizmushoz. Az ő festészeti törekvéseit lényének ér- 
dekes kettőssége jellemzi: a festőiség tiszta, tárgyilagos hang- 


súlyozása, a szinek ökonomikus harmóniája, a formák egyen- 
súlyozott beosztása és felépítése, egyszóval a józan objektivi- 
tás mögött minden festményén ott vibrálnak szemérmesen ta- 
kargatott lirikus érzései. Poétikus ellágyulásait megtaláljuk 
elomló, sárga naplementéinek tüzében, reggeli pirkadásainak 
rezge fátyolozottságában, ködös hangulatainak lilás-borongós 
titokzatosságában. 


Krizsán János a tiszta szinek és a plain-aire igazi szerel- 


mese, akinek festményeiben a színértékek egymásra-hatásának 
titok-keresőjét ismerjük meg. Alázatos hódolat nyilatkozik 
meg az ő üde impresszionizmusában: panteista beleolvadás a 
a nagy természetbe. Levegő, fény és szin a krizsáni-látás priz- 
máján vetül élet- és nedvdúsan vásznára. 


A baiamarei iskola emlőin izmosodott meg Dóczyné Berde 
Amál felfokozott koloritu impresszionista-naturalizmusa is, a 
színfoltok és vonalritmus egybefoglaló és összefogó művészi- 
erejévé. Külföldi tanulmányutjai nagy gazdagitó hatást jelen- 
tettek számára látásban, erőben és kifejezési-skálájában. 


A szabadiskola 1920-ban ünnepelte fennállásának negyed- 
százados évfordulóját. Ezek az esztendők voltak a művészkoló- 
nia rönesszansz-évei. A gazdasági konjunktura is szárnyára 
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veszi a kolónia művészeit. A hagyományőrzök büszke arisz- 
tokráciájával, rátartin és duzzadó önérzettel vonulnak fel az 
ezerkilencszázhúszas évek elején az első nagy kollektív tárlat- 
ra, amelyen egész Transzilvánia pikturáját akarta glédába ál- 
lítani egy lelkes Schöngeist: Bacaloglu ezredes. 


Óriási érték-különbségek sorakoznak egymásmellé ezen a 
kiállitáson. A cluji vármegyeháza diszterme zsufolva képekkel. 
Ez volt az első zsűris kiállitás, amely különös keverékét adta a 
komoly művészetnek, a dilettantizmusnak s a legolcsóbb kép- 
kereskedői-hatásra vadászó kispolgári-izlésnek. Ez az első 
együttes kiállitás, melyen a magyar és román művészek közös 
tárlaton jelentkeztek. Tömegfelvonulás volt ez, de a kiállitott 
művek egyetlen kompoziciójából és vonalából sem éreztük meg 
az idők méhében már fogamzó transzilván magyar művészet 
szellemét. 


 
A transzilvánizmus kovásza 


Kós Károly akkoriban már megütötte az első vérbeli tran- 
szilván hangot nemcsak az irodalomban, hanem a képzőművé- 
szetben is. A stanai „Varjuvár” puritán falai között valóságos 
szellemjárást, régkihunyt idők lelkét idézte vissza a költőmű- 
vész képzelő-ereje. Kemény és dacos koponyája nem riad visz- 
sza a lehetetlentől, sőt minél lehetetlenebbnek tűnik fel mások 
előtt egy terv kivitele, vagy egy gondolat, egy eszme testetöltő 
megvalósitása: a stanai fantaszta annál makacsabbul döngeti 
a sziklafalakat, töri az új csapásokat. Ebben a miniatűr-mé- 
retű, középkori hangulatot árasztó sasfészekben, vagy ahogy 
ő nevezte el: a „Varjúvár”-ban, ekkor már megnyilatkozási- 
formaját és hangját kereste a vajudó transzilván-gondolat. 
Hányszor láttam őt zord téli éjszakákon át, amikor szomszéd- 
ja voltam a stanai erdők magányában, ólmos, kicsiny ablakain 
kiszűrődni a gyér világosságot. A stanai Varjuvárban haj- 
nalba-virrasztón égett a kicsi láng, mintha egész Transzilvánia 
fölött virrasztott volna. Minden teremtett lélek már régen 
aludt és megbujt vackában körülötte: csak az ő csontos, ideges 
alakja mozgott, élt, furt-faragott, dolgozott, írt, rajzolt, vagy 
pedig sajátmaga-alkotta kicsi kézi nyomtatógép fölé hajolva 
teremtette meg primitiv eszközeivel, de lohadatlanul égő lélek- 
kel Transzilvánia köveit. 


Iró, grafikus és épitőművész egyszemélyben. Mintha a 
négy évszázaddal ezelőtti rönesszansz embere támadt volna fel 
poraiból, hogy hivatását a Mában teljesitse. Az idő kovásza és 
Transzilvánia élő lelkiismerete ő. Az új magyar épitőművészet 
megálmdója és megteremtője. Felfedezte, kiásta, elveszett hal- 
vány nyomokból, úgyszólván a semmiből, s méginkább fantá- 
ziájának ujrateremtő-erejéből és életrevarázsolta, megvalósi- 
totta az addig csak álmokban sejlő új magyar épitő-stilust. A 
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halvány nyomok elvezetik őt a kalotaszegi és székely népi-mű- 
vészet és épitészet ősi fundamentumaihoz és dekorativ jelleg- 
zetességeihez. Az összegyüjtött nyers anyag adataiból rend- 
szert teremt és beléjük életet lehel. 


Ugy érezzük, hogy Kós Károly művészeti-hitvallása termé- 
kenyitette meg a faluról-falura vándorló Debreczeni László 
művészetét. A nélkülözések kemény köveivel van kiverve az az 
ut, amelyen bevándorolja a völgyekben lélekző falvakat, hogy 
lerajzolja és a jövő számára megörökítse ősi templomainkat. 
Ugy tesz, mint a buvár, aki leszáll a tengerfenék mélyére, 
hogy az elmerült roncsokból kimentse a kincseket. 


Azt mondottam, hogy itt Transzilvániában minden egész- 
séges művészeti-kezdeményezésnek és kivirágzásnak a kovásza 
Kós Károly. Nem túlzás ez. Hiszen a stanai várban, a mester- 
gerendás, szigorú és zord egyszerűségű szobákban született 
meg a „Szépmives-Céh” eszméje és itt emlegette először azt a 
szükségszerüséget is, hogy hasonló keretek között kellene meg- 
szervezni a képzőművészet céhét is. Ez a terv sem száradt el 
magjában, mert nyugtalan szelleme később életre hozta a „Ba- 
rabás Miklós-céhet”. 


A húszas évek alkonyatán jelentkezett a Barabás Miklós- 
céh a fórumon. Megtartotta első, tartalmi összeválogatásában 
meglepően szép, szinvonalas kiállitását. A kiállitásnak átütő- 
erejű sikere volt a műértők kicsiny csoportjában. A vásárló- 
közönség rétegei felé azonban nem találta meg azt a remélt 
útat, amely az igazi művészet őszinte felkarolásához vezetett 
volna. A Barabás-céh azóta nem adott életjelt magáról. Nem 
nyugodhatunk bele azonban, hogy ez a leghelyesebb úton elin- 
dult képzőművészeti-társulás úgyszólván rügyeiben megfagy- 
jon. Hinni akarjuk, hogy ezt a már egyszer életrehívott ideát 
fel fogják éleszteni hosszas dermedtségéből. 


 
A nagy magánosok 


A Barabás-céh kiállitását megelőzően, nem társas kiállitá- 
son, hanem büszke elszigeteltségben, egyedül jelentkezett a szü- 
lőföldjére visszatérő, nagyálmú és robusztuserejű székely zse- 
ni: Nagy István. 


Nagy István éppenúgy bolyongója a Dunántúli Bakony ho- 
mályának, a Balaton varázsos költészetének, mint a mi teme- 
tőink komor és fekete gyászának, a csiki havasok zord fensé- 
gének. Vándorlója a faggyal, hóval, széllel és viharral viasko- 
kodó, hókucsmák alatt kuporgó székely viskók völgyeinek s ti- 
tokzatos bolyongója és életrehivója a tudat alá rejtőző emberi- 
léleknek. Mint ő maga: művészetének kifejezésében is zord és 
szűkszavú. A zseni ösztönösségének megszállott sugallatából 
és izzó kohójából ömlenek, zuhognak forró látomásai. A „lé- 
lekidomár” titokfejtő szemeivel felszinre hozza a lélek mélyé- 
ből a letakart, elrejtett tulajdonságokat, hogy a valóságnál is 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Győri Illés István: Metamorphosis Transylvaniae 


62 


plasztikusabb, felfokozottabb életté varázsolja. Marcona, sö- 
tét-tekintetű és sötétsorsú erdei favágók, szénégetők, elgyötört 
napszámosok, testierejükből kizsigerezett ösztövér kőfejtők 
és bányászok, lázadókifejezésű csavargók, vad, farkasösztöntől 
megszállt cigányok, ájtatos, bávakifejezésü falusi leánykák, 
angyali tisztaságú és tudatlanságú gyermekfejek vonulnak fel 
gazdag, élő panoptikumában. Egy panoptikum, amelynek alak- 
jai eleven húsból, vérből és szenvedésből teremtődtek vérző, 
vonagló életté. A mostoha Föld és a lelketlen Város proletáriá- 
tusának szomorú és vádló karavánja: az elesettek, az ország- 
utak hazátlan vándorai, az uccák üldözött bolondjai, a társada- 
lom kitaszitottjai állnak előttünk megrenditő realitásukban. 
Román és magyar arc- és fejkarakterek, székely és kalotaszegi 
tatárkoponyák gyűjteményéből álló, minden etnikai magyará- 
zatnál erőteljesebben beszélő transzilván népi-galériát hozna 
össze az, aki egybegyűjtené Nagy Istvánnak Romániában szer- 
teszórt tanulmányfej-remekeit. 


Nagy István nemcsak az embert, hanem a tájat is igazi lé- 
nyegére egyszerűsiti le. Szines krétája alatt, — amely szinte 
freccsen és porzik kezében a teremtő-munka lázában, — a táj- 
kompozicióik belső feszültsége már-már szétrobbantja a szen- 
vedélyes vonalakkal összefogott dimenziókat. Az ő ciuci hava- 
sain, a békási-szoros gigászi sziklafalain és az ő tanulmányfe- 
jein éreztem meg legelőször megdöbbentő erővel a transzilván 
táj és ember mithikus nagyságát. 


Különös és csodálatos találkozása sorsnak és időnek, 
hogy majdnem ugyanakkor, — mindössze egy évre a Nagy 
István fellépésétől, — a hirnév teljes megelőzése nélkül, az is- 
meretlenből tünt fel a másik nagy székely művész: Nagy Im- 
re. Érdekes, hogy ő is a ciuci hegyek közül jött népének gé- 
niuszát hirdetni. Megnyilatkozásszerű hatása volt legelső je- 
lentkezésének. Hatalmas termőbőség árad ki ebből a rendki- 
vüli művészből. Mintha nem is a mi mindennapi és közön- 
séges életünknek lenne osztályos társa, már a külső megjele- 
nésében is, testi habitusában, a csiki hegyek és falujának: Ji- 
gednek kristálytiszta levegőjét és kiegyensulyozott, tántorít- 
hatatlan lelkét viseli magán. Tekintete magábafogadta az er- 
dők és havasok, a ritmikusan lélekző völgyek és falvak, erdei 
emberek és pásztorok, földmivelők és dolgozó asszonyok s az 
egész nagy, székely élet és falu kitáruló szivét és izenetét. 
Nagy Imre tájlátása és szinköltészete a nagyistváni-komor- 
sággal szemben a humánum biztató derüjét és reménységét 
viseli magán. 


Tájképein a hegyláncok egymásfölé felsorakozó, hatalmas 
vonulatai szinte lélekzenek, egy belső, óriási sziv lüktetésétől 
dobognak. 


A perspektiva kitágul s a távolság kék párájában elvesző 
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horizont, a beláthatatlan, messzi hegygerincek, az alkotómű- 
vész végtelenségvágyának biblikuserejű kinyilatkoztatásai. 
Az Ember is mindenütt megjelenik tájaiban, mint a nagy ter- 
mészet alázatos szolgája, de méginkább, mint hatalmas műhe- 
lyében veleegyütt dolgozó társa. Minden képén megszólal 
együttérző emberiessége, sokszor himnikus erővel, — valami 
nagy átfogó, átölelő világérzés jelentéseképpen. 


 
Aktivista művészeink 


Azok a művészek, akikről e közös nevező alatt beszámolok: 
az új idők új emberének problémáit fejezik ki új formanyelvű 
művészetükben. Ennek az új művészetnek leglényegesebb 
mondanivalója a munka, a cselekvés: az aktivizmus. Világné- 
zet megszólaltatója ez a művészet, amelynek hatóereje egyen- 
értékű kell, hogy legyen a cselekvés hatóerejével. Éppenezért 
témája nemcsak a produktiv munka, hanem az élet mélypont- 
jára zuhant emberközösségek és egyéni embersorsok sóvárgá- 
sa, jajkilátása egy szebb, igazabb, tisztább lét után. 


Gallasz Nándor, a Banatban élő nagyvonalú, konstruktiv- 
tehetségű szobrász, talán legelső volt művészeink között, aki a 
munka monumentális tömegjelenségeit ábrázolta, gyurta 
agyagba. A timisoarai munkásbiztositó-palota homloksikjá- 
ba épitett féldomborművű-alkotása, amelyen hatalmas szik- 
lákat görgető alakok szimbolizálják a nehéz testi munkát: ki- 
fejezésével és témájával már programmot ad. A mozgás dina- 
mikája döbbenti meg a nézőt munkáiban. Kisplasztikáiban is 
tömören érvényesül a konstruktiv erő. Gallasz Nándor az 
anyagnak abszolut megérzője. Nem véletlen körülmény, hanem 
sorsszerű találkozás művészetében, hogy a munkásnak, a 
dolgozó embernek és általuk a munkának drámai erejű meg- 
szólaltatója. Az engedelmes anyagon át beletudja önteni bronz- 
ba és kőbe az emberi sorsok tragikumát és epikus hősiségét. 
Plasztikai kifejezése agitatorikus-erejű. Az élet igazságtalan 
súlya alatt görnyedő robotosok a szemlélőben folytatják a 
szenvedések életérzését. 


A Barabás-céh kiállitásán jelentkezett Podlipny Gyula, 
aki az élet legfeketébb, fojtogató hatású drámáit rögziti meg 
a vonalbaátvitt zolai reálizmussal. A nyomorultak rajzos epi- 
kusa Podlipny, aki teljes lelkével a szenvedő, elnyomott, szin- 
te állati sorban élő páriák felé fordul, — a társadalomból ki- 
vetettek kasztja felé; ezt a témakört a polgári művészet ki- 
zárja önmagából, mert vagy nem érez elég lelkiszabadságot 
és szellemi függetlenséget hozzá, vagy nem tartja praktikus- 
nak a páriák megérintését. Ennek a kitűnő grafikusnak, — 
aki, sajnos, évek óta eltűnt ellenőrzésünk alól, — mesteri az 
ábrázoló-módszere: mikép lehet fekete és fehér foltok festői 
játékával az abszolut lényegest kifejezni. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Győri Illés István: Metamorphosis Transylvaniae 


64 


Szolnay Sándor művészete Baiamaréből indult ki, de böl- 
csőjétől messze eltávolodott egészen egyéni-jellemvonású pik- 
turájával. Szint és formát abszolut egységbe-tömöriteni, a 
szemünkbe reflektáló világképet szintetikus harmoniába fog- 
lalni, a szinek egymásrahatásának titkát keresni: ezek a Szol- 
nay Sándor müvészetének problematikái. A természet gazdag 
kivirágzását, az emberi test anatómiájának részletösszefüggé- 
seit egyforma kutatószomjusággal bontja szét, hogy aztán 
művészetének szinszűrőjén és formaépitő-fantáziáján keresz- 
tül ujraalkossa. Aktjai belülről-kifelé épülnek fel: fej- és 
alak-kompozicióinak lényege és fundamentuma a csontszerke- 
zet, amelyen szervesen épül fel az izmok élete. 


Művészetének egyik legszebb állomását jelzi az a nagy- 
vonalú ciklus, melyet a munka hatalmas üzemeiről, gyárak és 
kohók izzó levegőjéből, transzmissziós szijjak és gépek monu- 
mentális világából ragadott ki a Mának kollektiv mondaniva- 
lójaként. 


Komoly igérete művészeti-kulturánknak G. Szabó Béla. 
Kimondottan grafikustehetség, aki a fametszetek fehér és fe- 
kete foltjainak kontrasztjaiban, vonalvezetésének erőteljes 
kifejezésében találja meg szociális mondanivalóinak szeren- 
csés formanyelvét. Spekulativ egyéniség, aki ma még ugyan 
az expresszionizmus utjain halad, de nem tudni, hogy holnap 
nem érkezik-e vajjon el egy uj tárgyszerüség stilusához. Mert 
nyugtalansága és művészeti kifejezésének örökelégedetlensége 
viaskodva keresi rejtett énjének ujabb arculatát. 


Jelentős értékünk Bordy András, akinek művészeti kultu- 
ráján felismerjük a transzilván életérzést, amely átsut 
falusi, dolgozó embereket ábrázoló, erőteljes kompozicióin. 


E korszaknak legfiatalabb szobrásza: Szervátiusz Jenő, 
akinek zseniális, eredeti művészete, úgy érezzük, — külön fe- 
jezet lesz Transzilvánia képzőművészetének történetében. Iga- 
zi őstehetség. Nem utánoz semmiféle stílust, vagy modort. 
Mindent önmagából merít, belső lázának teremtő vizióiból. 
Szervátiusz Jenő elsősorban faszobrász. Agyaggal kezdte 
zsenge kisérleteit, amikor még az itthoni szegényes művelődé- 
si- és tanulmány-lehetőségei mellett, nagybátyjának asztalos- 
és esztergályos-műhelyében, mint fizikai-munkás még nem is 
sejthette azokat a lehetőségeket, amelyek művészi-énje leg- 
mélyén már lappangó erőkként keresték előhivásuk utját. De 
mikor az éhezés nyomorát is vállalva megjárta Párist és kitá- 
rult szomjas és ámuló szemei elé a csoda: a hivatottak ren- 
díthetetlenségével tudta, hogy elsősorban a fa jelenti számára 
azt az engedelmes és alázatos anyagot, amely által megvaló- 
síthatja művészi-elképzeléseit. Ha valaha művész szerelmes 
volt az anyagba, amellyel kifejezte önmagát: akkor Szervá- 
tiusz Jenő olyan szerelmese a fának, mint a rönesszanszban 
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Veit Stoss vagy a barokk-kor híres faszobrászai. Annyira igé- 
zete alatt áll a fának, hogy néha szentségtörésnek tartja a 
kézhezkapott és faragásra kiszemelt fa-anyag Istenalkotta vo- 
nalainak, göbjeinek, szeszélyes csavarulatainak megmásitását. 
Ehelyett azt vallja, hogy neki csak folytatnia szabad az isteni 
fantázia elképzeléseit és csupán hozzáadnia a saját látomásait, 
amely testvéri harmóniában kell, hogy egyesüljön a Terem- 
tőtől előirt, Istenkéz-gyurta formákkal. E szinte már fétis- 
imádó ámulatában és pantheisztikus áhitatában történik meg, 
hogy a természettől kinált forma és téma lehetőségeket aláza- 
tos lélekkel meghagyja eredeti, ős-viziós jelentkezésükben, s 
fantáziájának forró hevületében beleálmodja és bele dolgozza 
a tömbjében csak durván és nyersen létező figurába az általa 
látott élet és mozgalmasság formáit és jelentését. Igy alakul 
át az ő varázstevő kezei alatt kristályos formává, értelemmé 
és világos jelentéssé: megvalósult életté az azelőtt kusza, irom- 
ba, zavart és érthetetlen faképződmény, amit ő nyersen kapott 
a természet kezéből. 


A fa-anyag iránti mély vonzalma azonban nem szabja 
szűkebbre kifejezési-nyelvének határait, mert ugyanolyan ér- 
zékkel és az anyag természetéhez való hozzásimulással oldja 
meg feladatait agyagban, vagy kőben is. Legutóbbi kiállitá- 
sán terakotta szobraival is bebizonyitotta művészi teljesítőké- 
pességének és formaérzékének széles lehetőségeit. Már jelent- 
kezésének legelső idejében stilust teremtett magának, amely a 
természetnek rabszolgai utánérzése helyett szabadabb, kötet- 
lenebb, tehát bensőségesebb lelki és érzelmitartalommal te- 
litve fejezi ki vizióit. 


 
Az emberábrázolás művészei 


Vásárhelyi Z. Emil két évvel ezelőtt feltűnést keltett portré- 
kiállitásával. Eddig kizárólag pasztellben dolgozott. Erőssé- 
ge elsősorban virtuóz rajztudásában és éles karakterérzékében 
ben rejlik. Egy piktor, akit a stiluskérdés különösképen izgat: 
hogy miképpen fejezze ki a létező világot? Az élet, a modell, a 
festésre kiszemelt téma csak alárendelt tényezője stilusának. 
Mint a költészetben néha Kosztolányi: az egyéniségét kifejező 
és már tudatos stilusa, zenéje, ritmusa számára keresi a hozzá- 
simuló témakört és modellt, — éppenígy jár el Vásárhelyi Z. 
Emil is. Sokszor előbb jelentkezik nála a kisérőzene, mint a ve- 
zérmotivum. Ennek a stilusnak programszerüsége néha elvér- 
teleniti művészi alkotásainak átlényegülését s a művészi-ön- 
kénytelenség és átszellemült önkivület suggalló lázát. Pedig 
bizonyos, hogy Vásárhelyinél is a megszállottság transzában 
fogannak festői látomásai, de mire megoldja és megvalósitja 
azokat: elengedi röppenni a szuggetiv hév ösztönösségét, hogy 
helyet adjon a raffinált tudatosság tárgyilagosságának. Akár- 
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milyen tökéletesen épiti is fel rajzban és arányaiban portréit: 
a tökéletes képszerkesztés ellenére mégis hiányzik azoknak 
összhatásából a lelkidivináció. Az az ihletség, a lelkiéletnek az 
a jelentkezése, amely sugallóan tudja közölni önmagát. 


Oda kell törekednie Vásárhelyi Z. Emilnek, — s ezért, ha 
kell, viaskodjék önmagával, mint Jákob az angyallal, — hogy 
modellje tekintetéből, szemének egy időmértékkel ki nem fejez- 
hető villanásából, idegeinek és lénye igazi jellemének az arcra 
kiülő egyetlenegy rándulásából el tudja lesni és megtudja fog- 
ni azt a pillanatot, amikor a test börtönébe zárt lélek jelt ad 
önmagáról. Mert a nagy portréfestők, e tökéletes lelkiábrázo- 
lás nélkül modelljeiket éppenugy, mint művészetüket, nem tud- 
ták volna halhatatlanná tenni. 


Vágó Gábor olaszországi tanulmányi — évei után Clujon 
telepedett le. Évekig készült a monumentális szobrászat előadó 
formanyelvére. Ennek a többesztendős studiumnak és a folyton 
érő önmagátfejlesztésnek eredményeit egyrészt a róm. katoli- 
kus gimnázium disztermének oldalfülkéiben elhelyezett szob- 
raikban, másrészt műtermi büszt- és szoborcsoport-tanulmá- 
nyaiban mutatta be. Portréit elsősorban erős karakterérzék jel- 
lemzi. Pathetikus egyéniség, a szónak igazi jelentésében, ez 
műveiben ugyanolyan őszinteséggel nyilatkozik meg, mint éle- 
tében. Ennek a páthosznak van valami vallásos, spirituális jel- 
lege. Minden alakját felnagyítja, nemcsak külső méreteiben, 
hanem pózaiban is. Ebben a megcsinálási-módban még nem 
lenne semmi hiba, ha megtestesitett alakjaiban nem egy kész 
eszményt, hanem magát az emberi valóságot ábrázolná. Vágó 
Gábor éppen azzal szűkiti meg kifejezési határait, hogy figurái 
vagy a „fenség”, vagy a „jóság”, a „férfibüszkeség,” az „aka- 
rat”, a „hősiesség”, az ellágyuló „gyengédség” páthoszát viselik 
magukon. Ünnepi magatartásukban, a léleknek egy kivételes 
állapotát viszi bele szobraiba, holott az életnek és a léleknek 
egyszerü hétköznapjai is vannak. Rodin például Balzac szobrát 
hosszu hálóköpenyben ábrázolta, de ezt a felfogást mégis az te- 
szi démonierejüvé, hogy Rodin a munka önkivületi lázában fog- 
ta meg és lehellte agyagba a balzaci lényeg szuperlativuszát. 


Másrészt azonban igaza van Vágó Gábornk, amikor az ál- 
tala ábrázolt emberek karakteréből a legmonumentálisabbat 
ragadja ki, azt a hősi momentumot, amely a modell tetteit 
hangsúlyozza ki minden mást elnyomó szándékkal, mert az ő 
művészi látása számára éppen az általa megragadott tulajdon- 
ság jelenti modelljében az igazi embert, azt, akit ő szeretne 
tudni benne. Arra vigyázzon azonban Vágó és fokozott éber- 
séggel figyelje önmagát művészi céljai keresztülvitelében, hogy 
ez a monumentalitásra-törekvés viharosan őszinte legyen. Ne- 
hogy beleessék a teátrálitás köz-szobor-pózába. 
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A három utolsó évtizednek, — amely áthajlik a jelenbe, — 
több jelentős és kiváló tehetségével nem foglalkozhatom az 
őket megillető részletességgel. Visszapillantva azonban a mult- 
ba, nem hagyhatom méltánylás nélkül sem a friss impresszio- 
nizmusnak egy időszakában termékeny jelentkezésű, de később 
érthetetlenül visszavonult Ács Ferencet, sem a Tóth István ne- 
vét, aki üde, hangulatos és pittoreszk akvarelljeivel szerzett 
népszerűséget. Fel kell sorolnom a széles foltokban dolgozó, 
szines Tibor Ernőt, a virtuóz tehetségű, színpompás megoldá- 
sokat kereső akvarellistának: Pataky Sándornak művészetét, 
Grúzda Jánosnak meleg lirizmusát és természetszeretetét, a 
kiváló tehetségű, gazdagskálájú Litteczky-házaspárt: Krausz 
Ilonkát és Litteczky Endrét. Időznöm kell Szopós Sándornál is, 
akinek meleg és őszinte naturalizmusát, portréinak hűségét és 
akvarelljeinek frisseségét kell kihangsulyoznom. Nem suhan- 
hatok el megértetlenül Udvardy Ignác széles ecsetkezelésü, ele- 
ven, mozgalmas akvarelljei mellett és meg kell emlitenem a biz- 
tatóan induló, de később visszavonult Szabó Verát s a fáradha- 
tatlan vándort: Barabás Mártont, aki a kalotaszegi és székely- 
földi tájakat elevenitette meg sokhuru kifejezőerővel és termé- 
keny produktivitással, továbbá az erőstehetségű Nagy Osz- 
kárt, aki szintén a baiamareiakhoz tartozott. 


Számon kell még kérnem a nagy igéret elvetéléseért az 
Oradeán élő Balogh Istvánt. Milyen nagyszerű indulása volt! 
A legnagyobb és legmodernebb magyar illusztrátort sejtettük 
és jósoltuk benne. Zseniális plakát-tervező és a szinte ékszer- 
ként ható miniatűrök virtuóz mestere hallgatott el benne. 


 


* 


Amikor feladatom megirásához hozzákezdtem, hogy a va- 
judó tizennyolc év művészetének történetét egybemarkoljam: 
alázatos lélekkel éreztem a kitűzött cél megoldásának nehézsé- 
gét. Eleve leszámoltam azzal, hogy a megvalósitás tárgyi töké- 
letességét távolról sem tudom elérni. Tudom és érzem, hogy a 
jelennek sokkal mozgékonyabb és csalékonyabb képei torlód- 
nak a kortársként dolgozó krónikás elé, semhogy értékmérésé- 
ben és itéletében csalhatatlan lehessen. De, ha csak egy pará- 
nyi tükörcserepet is tarthattam az érdeklődők szeme elé, — 
amelyben a transzilván magyar művészet harcait s az egyéni él- 
niakarások és fellángolások epoépiáját, — bár halvány vissz- 
fényként is — sikerült bemutatnom: megnyugtatja aggodal- 
mamat az a reményem, hogy e visszfényben a megközelitő 
igazságnak egy kis sugárnyalábját mégis felfogtam. 


Egyebet aligha tehettem, minthogy seregszemlét tartottam 
az előttem elvonuló évek és művészegyéniségek munkája fö- 
lött. Most így, ahogy művészeink lelkiarcképének gyüjtemé- 
nyét és a bennük megnyilatkozó nemzeti kulturértéket lemé- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Győri Illés István: Metamorphosis Transylvaniae 


68 


rem: büszke önérzettel rovom le a történelem gondviselésével 
szemben a számadás eredményének háláját. Ezen a szíkes, sze- 
gény, sziklás és bizony legtöbbször közönyös talajon csodavirá- 
gok is nőttek! 


Mi melegítette őket? A napnak micsoda titokzatos sugarát 
szívták magukba, honnan merítették a termékenyitő-nedveket 
művészeink? Hiszen majdnem mindig a megértetlenség vastag- 
ködű éjszakájában és apostoli szegénységben vállalták a külde- 
téses megbizatást. Kitudja micsoda benső bujtogató-erők élnek 
a művészben, amelyek a mi érzékszerveinken és felfogóképessé- 
geinken kivülesnek. És kitudja micsoda bethlehemi csillagkép 
hívja, vonzza, az önmagáért, népükért és népük hivatásának 
beteljesüléseért és az egész világ megváltásáért való alkotás 
gyönyörüségeinek és kínjainak tájai felé őket? Olyan tájak fe- 
lé, amelyeknek Szézám-szépségei a mi gyarló szemeink számá- 
ra kitárulhatatlanok. 


Tudatában vagyok annak is, hogy szerény munkám csak 
fragmentuma Transzilvánia művészetének. Teljessé csak akkor 
válhatott volna, ha a Transzilvánizmus gondolatát és lényegi 
tartalmát kiszélesíthettem volna a román és szász képzőművé- 
szet felölelésével kiegészült, kiteljesedett valóságáig. 
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A  s z i n j á t s z á s  
Irta: Dr JANOVICS JENŐ 


Az alábbiakban csak hiteles okmányokat és statisztikai 
adatokat fog találni az olvasó. Ezekből mindenki kihámozhat- 
ja a transzilvániai magyar szinjátszás átalakulásának utkere- 
séseit. 


Az okmányok és adatok tulnyomó része a cluji magyar 
szinház küzdelmes életét világitja meg. Ennek az az oka, hogy 
már a háború előtti időben is Transzilvániának ez a vezető szin- 
háza képviselte és irányitotta országrészünk szinpadi müvésze- 
tét, az impérium-változás után pedig a cluji szinház igazgató- 
ja hatványozott mértékben érezte kötelességének, hogy Tran- 
szilvánia valamennyi magyar szinházának érdekeit szolgálja. 


Az okiratokhoz megjegyzéseket nem kell fűzni. A kritika 
ideje akkor érkezik el, ha majd történelmi távlatból nézhetik az 
arra hivatottak az eseményeket. 


Háttér gyanánt azonban talán már most is fel lehet vázol- 
ni ennyit: Az utódállamok között Jugoszlávia bánt legkimélet- 
lenebbül a magyar szinházzal. Már az uralom-változás első, za- 
varos idejében kitoloncolta az összes magyar szinészeket s ott 
azóta is legföljebb mükedvelők tarthatnak olykor-olykor ma- 
gyarnyelvű szinházi előadásokat. Csehszlovákia viszont igen 
jelentékeny állami, zsupanatusi és városi támogatásban része- 
siti a területén működő magyar szintársulatokat s az elé sem 
gördit akadályokat, hogy magyar állampolgárságú tagokat 
szerződtessenek a szinigazgatók, az egyetlen megszoritás ott 
az, hogy a városok lakosságának nemzeti arányszáma alapján 
szabják meg a hatóságok azt, hogy egy-egy magyar társulat 
mennyi ideig játszhatik egy-egy városban. El kell ismernünk, 
hogy e tekintetben a román kormányhatóságok nem okoztak 
nehézséget a magyar szinházaknak, inkább a magyar szinigaz- 
gatók egyike-másika csonkitotta meg önként — sokszor fö- 
löslegesen és a magyar szinészetre nézve károsan — a városok 
megszokott szinházi idényét. 


Ide kivánkozik annak a sajnálatos ténynek a megállapitá- 
sa is, hogy igen sok esetben nem a hatóságok rosszindulata, 
vagy korlátozó rendelete, hanem a magyar szinigazgatók rö- 
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vidlátó marakodása okozta a magyar szinészet tekintélyének 
csorbulását és müvészi szinvonlának süllyedését. 


 
* 


Lássuk mindenekelőtt mi volt a magyar szinészek helyzete 
1918-ban, tehát még a magyar uralom idején? 


Clujnak három szinháza volt akkor és ezenkivül Transzil- 
vániában tiz magyar szinigazgató müködött: Szendrey Mihály, 
Erdélyi Miklós, Sebestyén Géza, Szabadkay József, Neményi 
Lipót, Kovács Imre, Fehér Imre, Krasznay Ernő, Gáspár Jenő, 
Szabó Pál. 


A cluji szinházak: I. A Cogălniceanu uccai régi szinház, 
amelynek helyén az egyetem kulturháza épült az elmult évben. 
Ezt a szinházat a XIX. század elején épitették lelkes műbará- 
tok, polgárok, munkások és áldozatkész arisztokraták gyűjté- 
séből. 1821 március 21-én nyitották meg s 1905-ig sohasem né- 
mult el benne a magyar szó. Ebben a régi szinházban gyönyörű 
opera-kultusz és olyan nagyszabásu Shakespeare-kultusz virág- 
zott, amire a nagy világvárosok is büszkék lehettek volna. A 
multra visszatekintve, nem szabad arról megfeledkeznünk, 
hogy Clujon ringott a magyar szinészet böcsője. 1792-ben itt 
alakult meg a legelső magyar szintársulat s ez a szintársulat 
lett a szülőanyja az egész magyarországi szinészetnek. Cluj ne- 
velte fel a legkiválóbb magyar szinészeket, akik közül nem egy 
jutott európai hirnévhez. Az akkori Magyarországon itt volt 
a szinészetnek legmélyebb gyökere és legtisztultabb kultusza. 
Miután nyolcvan évi használat után a régi szinház tüzrendé- 
szeti és tüzbiztonsági szempontból elavult lett, uj szinház épült 
az akkori Trencsin-téren. 


II. Az uj szinház: Megnyilt 1906 szeptember 8-án. Most 
a román nemzeti szinház és opera hajléka. Igen fontos tény, 
hogy az a minisztertanácsi, 1903-ból való jegyzőkönyv, amely- 
ben az uj szinházra vonatkozó épitkezés határozata foglalta- 
tik, kategórikusan leszögezi, hogy az állam fedezet hiánya 
folytán az épitkezés költségeihez egyetlen fillérrel nem járul 
hozzá, az uj szinház épitkezési költségeit tehát a következő 
pénzekből fedezték: Eladták 70.000 forintért az egyetemnek a 
régi szinházat, eladták azt a birtokot és erdőséget, amelyet egy 
áldozatkész műbarát, Ujfalussy Sándor ajándékozott a magyar 
szinészet céljaira (az ajándékozás körülményei, feltételei és 
okmány-másolatai olvashatók a Ferenczi Zoltán könyvében: 
A cluji szinészet történeté-ben). Felhasználták azt a közada- 
kozásból begyült pénzt is, amelyet addig, mint „Szinházi Alap”- 
ot kezeltek s minthogy ezek az összegek sem fedezték teljesen 
az épitkezés költségeit, a hiányzó pénzt kölcsönként vették fel 
a Pesti Magyar Kereskedelmi Banktól azzal a kötelezettséggel, 
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hogy annak teljes amortizációját a mindenkori igazgató fogja 
fizetni. (Az igazgató kötelezettségeit biztositandó, az amorti- 
záció céljaira visszatartották az udvartartási alapból járó évi 
40.000 korona szubvenciót, illetve abból 38.000 koronát, úgy, 
hogy az igazgatónak évenként csak 2000 koronát folyósitottak, 
a többit a banknak fizették be közvetlenül. A szinház épitési 
költségeire tehát egyetlen fillér állami pénzt sem forditottak. 
Az uj szinházat egy cluji vezető férfiakból alakult szinházi vá- 
lasztmány adta bérbe Janovics Jenő dr.-nak, a szerződést pe- 
dig a kultuszminisztérium hagyta jóvá. A szinház telkét a vá- 
ros adta ingyen azzal a kikötéssel, hogy az soha mást, mint a 
magyar szinészet céljait nem szolgálhatja. Olvasható a telek- 
könyv illető lapjain szószerint: „Az épület-tulajdonosi joga és 
a teljesen dijmentes térhaszonélvezeti jog a cluji országos nem- 
zeti szinház-alap javára bekebelezetetett.” Janovics Jenő dr. — 
bérlő igazgató — legutolsó szerződése 1913 március hó 12-én 
kelt s e magánjogi bérleti szerződés értelmében Janovics Jenő- 
nek 1921 szeptember hó 30-áig kizárólagos joga volt az épület- 
nek és a hozzá tartozó felszereléseknek használatára. 


III. A szinkör, ahol most játszik a magyar szintársulat, 
amelyet ez évben Davila-szinháznak neveztek el. Ennek a tel- 
két a város adta ingyen azzal a kikötéssel, hogy a rajta épülő 
szinházban csak magyar nyelvű előadások tarthatók. Az épitke- 
zési kölcsönt a város vette fel a Magyar Jelzálog Hitelbank 
itteni fiókjánál, de ugy, hogy a magyar kormány leiratilag 
garantálta, hogy az amortizációs kölcsönt Janovics Jenő dr. 
szinigazgató fogja mindig fizetni s a városra ebből teher nem 
hárulhat. E kötelezettség biztositékául a szinigazgató lekötöt- 
te az államtól járó 40.000 korona segélyét. 


Ez volt a helyzet akkor, amikor 1918 karácsonyán a román 
hadsereg bejött. 


Első időben a szinház rendes menetelét semmi sem gátolta. 
Az előadások zavartalanul folytak. 1919 január 21-én szi- 
gorú, de eredménytelen házkutatás után a VI. hadtest parancs- 
noka a szinházat minden indokolás nélkül bezáratta. Január 
28-án szintén minden idokolás nélkül engedélyezték az előadá- 
sok megkezdését. Március 13-ától március 20-áig ismét tilos 
volt játszani. Március 20-án éjszaka ujabb házkutatás volt a 
szinház épületében, de természetesen ismét eredménytelenül. Az 
előadások folytak tovább. Április 1-étől 7-éig megint zárva vol- 
tak a szinház kapui a katonai parancsnokság rendelete folytán. 


1919. május hó 14-én megjelent a szinház irodájában a si- 
biui kormányzótanács képviseletében Ghibu Onisifor államtit- 
kár és kijelentette, hogy az épületet átveszi. Erről az aktusról 
tanuskodik a következő jegyzőkönyv: 
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Másolat. 


JEGYZŐKÖNYV 


mely felvétetett 1919 május hó 14-én délután fél 4 órakor a 
cluji nemzeti szinház igazgatói irodájában a szinház át- 
vétele tárgyában. Jelen vannak: A nemzeti kormányzótanács 
részéről dr. Ghibu Onisifor kultuszminiszteri államtitkár, a vá- 
ros részéről dr Hosszu Vazul főjegyző. A szinház részéről dr. 
Janovics Jenő igazgató, Parlagi Lajos h. igazgató, az államépi- 
tészeti hivatal részéről Geréb Kálmán. 


Dr. Ghibu Onisifor kultuszminiszteri államtitkár felszólit- 
ja dr. Janovics Jenőt, hogy a cluji nemzeti szinházat, mint ál- 
lamtulajdont adja át a sibiui román kormányzótanácsnak. 


Dr. Janovics Jenő e felhivásra a következő nyilatkozatot 
teszi: 


1913 március hó 11-én kelt magánjogi szerződésem értel- 
mében én ennek az épületnek s a régi fölszerelésnek tulajdono- 
sa nem vagyok, csupán bérlője. 


Mint ilyen, természetszerűleg mindezekkel nem rendelke- 
zem és igy azok átadására sem volnék illetékes. 


Azonban, miután e szerződésben kötelezettséget vállaltam 
az iránt, hogy a magyar államkincstár tulajdonát képező in- 
gatlan és ingó vagyont meg fogom gondosan őrizni s azokat 
hiánytalanul vissza fogom szolgáltatni, bérleti szerződésemből 
eredő ezen kötelezettségem folyamányaképpen én kijelentem, 
hogy az átvétel ellen tiltakozom, semmit át nem adok s ameny- 
nyiben az átvétel mégis megtörténik, azt csak erőszak tényé- 
nek tekintem, amely sem a bérbeadó, sem a bérlő jogi helyze- 
tét nem érintheti. 


Kijelentem, hogy az épület nem szorosan vett állami tulaj- 
don, mert annak egész épitési költségét a Pesti Kereskedelmi 
Bank adta, évi amortizációját pedig én fizettem abból az évi 
szubvencióból, melyet a szerződés számomra biztosit. 


Kijelentem és hangsulyozom, hogy a leltárnak (diszlet-, 
ruha-, könyvtár, kelléktár, villanyos felszerelés, gépezetek, 
stb.) csupán egy része a kincstár tulajdona, a modern fölsze- 
relések, melyeket magam hoztam ide s magam csináltattam, 
kizárólagos egyéni tulajdonomat képezik. A kincstár tulajdo- 
nát képező fölszereléseket a hivatalosan fölvett leltár tartal- 
mazza. 


Utalok arra, hogy szerződésem 1921 szeptember hó 30-ig 
szól és mig egyrészről kötelez, másrészről fel is jogosit arra, 
hogy a szinház épületét, mint annak leltárba felvett járulékait 
ezen idő alatt a szerződésben meghatározott célra kizárólagos 
joggal használhassam. 


Minthogy ezen szerződéses kötelezettség alól felmentve 
nem vagyok és az alól csakis hozzájárulásommal volnék föl- 
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menthető s minthogy másfelől kötelességemnek tartom e szer- 
ződésben biztositott jogaimhoz ragaszkodni, határozott választ 
kérek arra, hajlandók-e a szerződés zavartalan teljesitését ré- 
szemre lehetővé tenni vagy nem? 


Annál inkább határozott és kötelező választ kérek erre, 
mert a szinházi szervezet természete folytán a szintársulati ta- 
gokkal több évre kötöttem szerződéseket és igy ez idő szerint 
mintegy 300 család eltartására vagyok szerződésileg kötelezve. 


A szerződés teljesitésének esetleges megakadályozásából 
eredő minden káromat, ugyszintén az általam szerződéses kö- 
lezettségem folytán fenntartott több száz tagu személyzetre 
háramló összes károkat azokra lennék kénytelen átháritani, 
akik a szerződés egészben, vagy részbeni teljesitését megaka- 
dályozzák. 


Dr. Ghibu Onisor kultuszminiszteri államtitkár kijelenti, 
hogy a nemzeti szinházat, mint államvagyont átveszi és a 
sibiui kormányzótanács részéről Papp Lászlót (Pavel 
Constantin) nevezi ki megbizottjának, illetőleg ellenőrző kö- 
zegének a magyar vallás és közoktatásügyi miniszterium és dr. 
Janovics Jenő között kötött szerződésben a szinházi választ- 
mány részére fentartott hatáskörrel. 


A magyar vallás- és közoktatásügyi miniszter ur dr Jano- 
vics Jenő között létrejött szerződésnek egyenlőre magánjogi 
oldalát nem érinti és felszólitja dr. Janovics Jenő igazgató 
urat, hogy ezen szerződésnek két hiteles példányát tanulmá- 
nyozás végett a román nagyszebeni kormányzó tanács részére 
az államtitkár ur részére adja át. 


Dr. Janovics Jenő erre a következőkben nyilatkozik: A 
szinházi ügyek igazgatása tekintetében is fenntartom a szer- 
ződés által részemre biztositott intézkedési jogokat. 


 
Felolvasás után aláiratott. 


Kmf. 
Dr. Janovics Jenő mp. Dr. Onisifor Ghibu mp. 
 secretar de stat 
Parlaghy Lajos mp. Dr. Vasile Hosszu mp. 


primnotar 
Geréb Kálmán mp. Constantin Pavel mp. 


 
A formális átvétel dacára a szinházban folytak tovább az 


előadások, akadályokkal, nehézségekkel, szigoru katonai cen- 
zura felügyelete alatt és gyakori betiltásokkal. 


A kinevezett kormánybiztos igyekezett rábeszélni Jano- 
vics Jenőt, hogy ellenállás nélkül békésen és önként adja át a 
szinház épületét és a társulattal vonuljon ki a szinkörbe. Ez az 
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igyekezete eredménytelen lévén, a szinháznál akkor müködő 
bizalmi testület elnökéhez, Réthely Ödönhöz fordult, hogy a 
magyar szinészet érdekében mozditsák el helyéről igazgatóju- 
kat, adják át a szinházat és önként menjenek ki játszani a bi- 
zalmitestület vezetése mellett a szinkörbe. A bizalmitestület 
julius hó 9-én ülést tartott ez ügyben s határozatáról jegyző- 
könyvet vett fel, amelynek érdemleges része igy hangzik: „A 
szinház művész-személyzete az igazgatóval, dr. Janovics Jenő- 
vel minden tekintetben szolidárisnak vallja magát, álláspont- 
ját a legteljesebb mértékben magáévá teszi és elhatározza, 
hogy jogszerű pozicióját szintén csak az erőszaknak engedve 
hagyja el, ugyannyira, hogy ez évben még a rendes nyári szü- 
net igénybevételéről is lemond, hogy az előadások folytonossá- 
ga hiányt ne szenvedjen. Különben is a kormánybiztos szemé- 
lyében semmi garanciát nem lát arra, hogy itt a magyar szin- 
házi kultura tovább is virágozhassék. Egyben minden ilyen bol- 
sevista irányú bujtogatást, kommunizáló célzatu ajánlatot a 
legkerekebben elutasit, minthogy igazgatójának elmozditása, 
direktórium választása, saját rizikóra való működése nem vol- 
na egyéb, mint bolsevizmus...” A jegyzőkönyv kelt 1919 julius 
hó 9-én. Aláirták: Réthely Ödön, Harcsay Ferenc, Pálffy Ber- 
talan, Gálosi Zoltán, Vetési Dániel, Táray Ferenc, Baranyai Jo- 
lán, Báthory Elza, Godányi Julia, Balogh Árpádné, Lévay 
Ilona. 


1919 julius 21-én Emil Hatieganu és Tiberiu Brediceanu 
reszortfőnök urak megkérdezték az igazgatót, minő feltételek 
mellett volna hajlandó önként a szinház épületét átadni? Az 
igazgató 1919 augusztus 10-én kelt kimeritő és a kérdés min- 
den részét megvilágitó terjedelmes beadványában testvéries 
ajánlatot tett: Adják át neki a régi, 1821-ben megnyilt és köz- 
adakozásból épült Cogălniceanu-uccai szinházat, biztositsák ar- 
ról, hogy ott 30 évig zavartalanul fog müködhetni a magyar 
szinház, akkor ő a saját költségén átépitteti a régi szinházat, 
az uj szinházból pedig kivonul a társulatával. 


Erre a konciliáns ajánlatra szeptember hó 16-án jött meg 
a Kormányzótanács rideg válasza, amelyben értesitik az igaz- 
gatót, hogy 1919 október hó 1-jétől államositják a szinházat, 
ekkor a román szinészet kezdi meg ott müködését, azonban dr. 
Janovics Jenő szerződése értelmében megmaradhat igazgatói 
állásában, feltéve, ha leteszi a hűségesküt. 


Erre az átiratra már két nap mulva elment az igazgató 
válasza, amelyben tiltakozik a téves megállapitások ellen. 


A sibiui Kormányzótanács nem szállott vitába az érvekkel, 
hanem forduló postával ennyit válaszolt: 
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REGATUL ROMÂNIA. 


 
Consiliul Dirigent, pentru Transylvania, Banat si ţinuturile 


ungurene locuite de Români. 
Resortul ocrotirei Sociale. 
No. ad. 5088. Secţia G.   Sibiu, la 21. Sept. 1919. 


Domnului Dr. EUGEN JANOVICS 
director de teatru 


CLUJ 


Prin aceasta confirmăm primirea hărtiei Dvoastră de dată 
18. Sept. a. c. şi Vă avizam, că susţinăm intru toate cele comu- 
nicate prin scrisoară noastră Nr. 5088 de dată 16. Septembrie 
a. c.   TIBERIU BREDICEANU m. p. 


Şeful Resortului. 


 
A hivatalos irás mellett a kormánybiztos utján szóbeli üze- 


netet is küldött a Kormányzó Tanács, a mely igy hangzott: A 
hatáság október 1-én minden tiltakozás ellenére, ha kell, kato- 
nai erő igénybevételével fogja a szinházépületet átvenni, de át- 
engedi a társulatnak a Szinkör-mozgót, hogy ott megfelelő 
bérfizetés ellenében folytassák előadásaikat. Amennyiben okt. 
1-étől számitott 3 napon belül nem kezdik meg ott az előadáso- 
kat, s nem törődnek bele önként az intézkedésbe, ugy a társu- 
lat tagjait kitoloncolják. 


Aggodalom és kétségbeesés ütött tanyát a szinház tagjai 
között. Az október elseje veszedelmesen közeledett. Janovics 
Jenő dr. ekkor a tényállásról értesitette a társulat tagjait, kö- 
zölte, hogy ő a maga részéről önként nem adja át a szinházat és 
felszólitotta őket, nyilatkozzanak, miként akarják sorsukat 
biztositani? A társulat szeptember 29-én a térparancsnokság 
engedélyével és hatósági közeg jelenlétében gyülést tartott. 


A. társulati gyülésen Janovics Jenő nem jelent meg, nehogy 
az ő jelenléte befolyásolja a hozandó határozatot. Kimeritő és 
minden eshetőséget latolgató vita után a gyülés egyhangúan 
elfogadta Szakács Andor következő határozati javaslatát: 


„Kedves Pályatársaim! Amikor a világháború pusztitó vi- 
hara ránk zudult, hajóinkról ugy menekültek a szinigazgatók 
mint a megriadt patkányok. Csak Janovics Jenő dr.-ban volt 
meg az az erkölcsi erő és bátorság és a kötelességteljesitésnek 
az a klasszikusan nemes tudata, hogy most kell csak igazán 
biztos és erős kezekkel kormányozni a hajót, amely őreá biza- 
tott, — hogy össze ne roppanjon. — És ez sikerült is neki. 
Hogy milyen nagy erőfeszitések és áldozatok árán, azt mi tud- 
juk a legjobban. A megpróbáltatások ezen szomorú napjaiban 
tanultuk meg Őt igazán becsülni és szeretni. Bizonyosak va- 
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gyunk afelől, hogy amikor egy ujabb és az eddiginél sokkal 
nagyobb és sulyosabb megpróbáltatás előtt állunk: Ő maga fo- 
kozott mértékben érzi vezéri feladatának kötelmeit és erős hit- 
tel, szilárd lélekkel és rendithetetlen akaraterővel száll sikra a 
magyar szinészet szent ügyéért, amely itt Clujon közel 
másfélszázados multra tekinthet vissza. — Ha el kell veszte- 
nünk ezt a templomot, amelyet a nemzet áldozatkészsége 
emelt és amelyben olyan szent hittel és lelkesedéssel áldoztunk 
eddig nemzeti kulturánknak: Uj templommá fogjuk felavatni 
azt a helyet, amelyet a hatalom jelöl ki számunkra, de sziné- 
szetünk ügyét föl nem adhatjuk! Azzal kell élnünk és meghal- 
nunk! De Janovics Jenő dr. legyen a vezérünk. Az Ő erős keze, 
biztos itélete, tudása, teljes művészi képessége és nemes ál- 
dozatkészsége az a talizmán, amelynek birtokában mi is, vala- 
mennyien készek vagyunk a megpróbáltatások, nélkülözések, 
szenvedések kálváriáját csüggedetlenül és emelt fővel végig 
járni, mint a Nagy Uttörők. 


— A következő határozati javaslatot terjesztem a társulati 
gyűlés elé elfogadás végett: Mondja ki a gyűlés, hogy a cluji 
nemzeti szinház összes személyzete rendületlen bizalom- 
mal viseltetik szeretett igazgatójának, Janovics Jenő dr.-nak 
illusztris személye iránt, Őhozzá ragaszkodik és vele minden- 
ben szolidárisnak érzi magát.” 


A jegyzőkönyv aláirói: Réthely Ödön elnök, Bérczy Mi- 
hály jegyző, Hetényi Dömény Elemér és Bretán Miklós hitele- 
sitők. 


Szeptember hó 30. A „Hamlet” előadása volt kitüzve, Jano- 
vics Jenővel a cimszerepben. A szinészek is tudták, az egész 
város közönsége tudta, hogy ez lesz a szinházban az utolsó 
magyarnyelvü előadás. A cenzura engedélyezte a darab előadá- 
sát, de a nagy monológot törölte, csak az első sort volt szabad 
elmondani: „Lenni, vagy nem lenni, ez itt a kérdés!” Hét órára 
már szorongásig megtelt a szinház, a zenekari helyiség, a so- 
rok közötti szabadterek, még az előcsarnokok is zsufolva vol- 
tak emberekkel. Abban a szinházban soha, sem azelőtt, sem 
azután annyi ember nem szorongott. Mindenki jelen akart len- 
ni a nagy bucsun. Minden szinészt tapsorkán fogad, amikor a 
szinpadra lép és tapsorkán kisér, amikor kimegy. Szentgyör- 
gyi István a király, Laczkó Aranka a királyné, Poór Lili Ophé- 
lia. A rettenetes izgalom a szinpadon is, a nézőtéren is minden- 
kit lenyügöz. Éjfél már régen elmult, már október 1-e van, de 
még magyar közönség lelkesedik ott. Az utolsó jelenet követke- 
zik. Fortinbras diadalmas bevonulását a cenzor törölte és igy 
azzal végződik az előadás, hogy Hamlet e szavakkal leheli ki 
lelkét, melyeket a hű baráthoz. Horatiushoz intéz: 


„Én meghalok, te élsz, győzd meg felőlem 
És igaz ügyem felől a kétkedőket!” 
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Ezek voltak az utolsó magyar szavak a cluji szinházban. 
Másnap korán talpon volt mindenki. A szinészek mind ösz- 


szegyültek a szinpadon. Várták az eseményeket. 
Délelőtt tiz órakor bizottság jelent meg polgári és katonai 


kisérettel a szinház irodájában. Dr. Porutiu Bálint prefektus, 
dr. Pop Julian polgármester vezették a bizottságot, amely 
felszólitotta Janovics Jenő igazgatót, hogy adja át a szinházat. 
Az igazgató ezt megtagadta, mire kijelentette a bizottság veze- 
tője, hogy erőszakkal is átveszi az épületet. 


Az átvétel aktusa alatt a szinház egész személyzete a szin- 
padon tartózkodott és izgatottan tárgyalta, hogy ők sem men- 
nek ki önként. Az igazgató felszólitotta a bizottság vezetőjét, 
hogy az átvétel tényét közölje a szinpadon összegyült személy- 
zettel is. A polgármester néhány szóval értésére adta a tagok- 
nak, hogy az épületben többé magyarnyelvü előadások nem 
tarthatók, az igazgató pedig hozzátette, hogy távozzanak bé- 
kességgel és várják meg az ő további rendelkezéseit. 


Másnapra, október 2-ára az igazgató a szinkör szinpadára 
kérette az egész személyzetet. Ott biztositotta őket, hogy nyug- 
ton legyenek, bármi történik is, kitart mellettük. 


Október hó 4-én megkezdték a szinészek a szinkörben az 
előadásokat. 


Emberfeletti nehézségekkel, áthághatatlannak hitt akadá- 
lyokkal kellett küzdeniök. A ruhatárból, diszletekből, felszere- 
lésekből eleinte kölcsönként esetről-esetre még kaphattak szük- 
ségleteket, de később ezt is megtagadta a minisztérium. Gon- 
doskodni kellett teljesen uj felszerelésekről. 


Amellett alighogy megkezdték az előadásokat, ujabb csa- 
pás érte őket: a magyar közönség rendkivüli szeretettel támo- 
gatta az előadásokat, a nézőtér minden este zsufolásig meg- 
telt, mire a katonai parancsnokság október hó 30.-án minden 
indokolás nélkül bizonytalan időre betiltotta a szinházi előadá- 
sokat. Az igazgató ekkor áruba bocsátotta értéktárgyait, de 
szinészeit továbbra is pontosan fizette. November 19-én ujra 
engedélyezték az előadásokat, ismét minden indokolás nélkül. 


A mozgófénykép-előadások céljaira épült szinkör akkori 
állapotában teljességgel alkalmatlan volt rendes szinházi elő- 
adások tartására, a szinészek fagyoskodva, minden nap ujra 
kockára téve egészségüket, valahogy mégis átvergődtek a té- 
len. De mindenki előtt világos volt, hogy a szük, mellékhelyi- 
ségnélküli, alig füthető épületben több telet alapos átépités 
nélkül nem lehet kihuzni. 1920 február 3-án az igazgató átirat- 
ban kérte a várost, állapitaná meg, hogy kit illet tulajdonkép- 
pen a szinkörépület tulajdonjoga, kinek a kötelessége az átépi- 
tés, mert a helyzet az, hogy a város csupán a telket ajándékoz- 
ta „örök időre, a magyar szinészet céljaira” az épitkezés amor- 
tizációját és tervezési költségeit, valamint fenntartási szükség- 
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leteit Janovics Jenő fizette ki a sajátjából az utolsó fillérig. 
Ahhoz sem az állam, sem a város soha egyetlenegy fillért sem 
adott. 


Májusban kiszivárgott annak a hire, miszerint a Kormányzó- 
tanács március hó 21-én elhatározta, hogy 1920 szeptember 1- 
től — a jugoszláv példát követve — egész Transzilvániában 
megszünteti a magyarnyelvű előadásokat. 


A cluji szinigazgató ekkor nyilt levélben, amely a Keleti 
Ujság homlokán jelent meg, fordult az akkori kultuszminisz- 
terhez, Goga Octaviánhoz s nyilt, hátsó gondolat nélkül vá- 
laszt kért arra, hogy mi a célja a hatalomnak a 128 éves dicső- 
séges multu magyar szinészettel? Reámutatott az érdemekre, 
amelyeket az egyetemes emberi kultura oltárán szerzett az it- 
teni magyar szinház s a történelem itélőszéke előtt Goga Oc- 
táviánt teszi felelőssé a tervezett megszüntetésért. A cikk nagy 
feltünést keltett s szószerinti forditásban átvették azt a ro- 
mán lapok. Feszült várakozásban telt el két hét. Végre megér- 
kezett a válasz: Goga kultuszminiszter junius hó 5-én magához 
kérette Janovics igazgatót itteni lakására, a Muresan-uccai 
Ghilezán-villába és meghallgatta előterjesztését, amelyben a 
transzilvániai magyar igazgatók részére játszási engedélyük- 
nek egy évre való meghosszabbitását kérte s annak a biztosi- 
tását, hogy az itteni szinkörben legalább 25 évig zavartalanul 
fog játszhatni a magyar szintársulat. Goga teljes egészében 
honorálta az igazgató előterjesztését, egy névjegyet adott át 
neki, amely Prie Octávián, akkori államtitkárhoz szólott s 
amelyben elrendeli, hogy az összes Transzilvániában müködő 
magyar szintársulatnak működési engedélye egy évre meghosz- 
szabbittassék. Ime, az igazgatók névsora, akik akkor megkap- 
ták engedélyüket: 


 
I. Cluj: Dr. Janovics Jenő. 
II. Oradea: Erdélyi Miklós. 
III. Arad: Róna Dezső. 
IV. Timisoara: Sebestyén Géza. 
V. Satumare—Carei—Baia-Mare: Szabadkay József. 
VI. Deva—Sighet—Lugoj—Sibiu—Petroseni: Kovács Imre. 
VII. Beius — Sighisoara — Medias — Hateg — Resita — Caran- 


sebes — Lipa — Oravita — Anina — Diciosânmartin: Krasznay 
Ernő. 


VIII. Dej — Zilau — Simleul — Bistrita — Orăstie — Gheorghe- 
ni — Gherla — Albaiulia — Dumbraveni: Gáspár Imre: 


IX. Făgăras — Târgu Săcuiesc — Odorheiu — Sfântu Gheor- 
ghe — Turda — Mercurea Ciuc — Reghin — Nasăud — Cristurul Sa- 
cuiesc: Fehér Imre. 
X. Târgu-Mures—Brasov: Szabó Pál. 
A cluji szinház épületére Goga megigérte, hogy 25 évre 


bérbe adja, végezzen rajta Janovics megfelelő átalakitásokat. 
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Goga megtartotta szavát, mert junius 22-én már kiadta a 
következő szövegű rendeletet: 


„Se decide, că toate concesiunile de teatru germane şi un- 
gare din Ardeal se prelungeşte până la 1. Septembrie, 1921. 


Bucuresti, la 22 Iunie, 1920. 
OCTAVIAN GOGA 


Ministru de Stat, Ministrul 
cultelor şi al Artelor.” 


A cluji szinkör épületére vonatkozólag igéretét nem tart- 
hatta meg a miniszter, mert bizonyos körök elgáncsolták. Csu- 
pán 1927 szeptember 1-éig biztositotta a magyar szinház ját- 
szási engedélyét, de ezzel szemben Janovics kifejezetten hang- 
sulyozta, hogy ilyen körülmények között az épület tulajdonjo- 
gáról nem mond le. 


Mihelyt ilyenformán a játékengedélyek ideig-óráig bizto- 
sitva voltak, az igazgatókat azonnal értekezletre hivta össze 
Janovics s eléjük terjesztette a memorandumot, amelyet vala- 
mennyien aláirták és amelyben a kormánytól művészi munká- 
juk teljes szabadságát kérik. 


Mialatt igy külső küzdelmekkel és iratok váltásával kel- 
lett gondoskodni a szinházak létéről, bent, a szinpadon gyönyö- 
rü munka folyt. A magyar nemzeti kulturának minden ünne- 
pét megülte a szinház s minden ilyen ünnepi estén az igazgató 
tartott bevezető beszédet, nemcsak az iró, vagy a mű érdemeit 
méltatva, hanem egyszersmind a magyar közönség szivébe vés- 
ve a kötelességeket, amelyekkel a multak hagyományainak és 
jövendő életének tartozik. Később a miniszter eltiltotta Janovi- 
csot az ilyen bevezető előadások tartásától, de nehány hónap 
mulva sikerült e tilalmlat feloldatni és akkor nemcsak itthon, 
hanem Transzilvánia többi városaiban is hasonló módon ser- 
kentette munkára a magyar szinházakat és közönséget. 


Ugyanez évben megalakitja a cluji igazgató a Transzilvá- 
niai és Banati Magyar Szinészegyesületet, amely fegyelmet és 
rendet teremtett a szinházak müvészi munkájában s rendezte a 
Transzilvániában élő kb. 90 öreg nyugdijas szinésznek a járan- 
dóságát, amelyeket az átmenetel másféléve alatt a cluji igaz- 
gató a sajátjából fizetett, hogy ezek az agg szinészek szükséget 
ne szenvedjenek. 1923 nyarán két magáról megfeledkezett 
transzilvániai magyar szinigazgató önös érdekből irredentiz- 
mussal és Magyarországgal való szoros kapcsolatokkal vádol- 
ta meg Bucurestiben Janovics Jenőt, mint a Szinészegyesület 
elnökét s ámbár a meginditott vizsgálat a denunciáns igazga- 
tóknak egyetlenegy vádját sem tudta igazolni, a kultuszkor- 
mány feloszlatta a Magyar Szinészegyesületet. Nagy kár volt 
ez, mert ennek az egyesületnek a müködése példátlanul áldá- 
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sos volt s a szinházak élete azóta vált egyre szomorubbá, a mü- 
vészi munka azóta züllött le, a fegyelem azóta lazult meg, ami- 
óta ennek az egyesületnek a müködése megszünt. 


A szinház további életének beszédes tanui azok az évvégi 
beszámolók és statisztikai összeállitások, amelyeket minden 
évad befejezése után kiadott a szinház. Ezek a beszámolók hű 
tükrei szinházunk munkájának, törekvéseinek és utkeresései- 
nek. 


 
1921—22. 


Az évad augusztus hó 25-én kezdődött és tartott megsza- 
kitás nélkül 1922 julius hó 25-éig. 


Tehát teljes és megszakitás nélküli 11 hónapos szezon volt! 
Összesen 410 előadást tartottak, e mellett 14 ifjusági elő- 


adást és 5 munkás-matinét. Műfaj szerint igy oszlottak meg 
az előadások: Prózai müvek 208 este, opera 54 este, operette 
158 este, gyermekelőadás 5, hangverseny 4. 


Harminchat ujdonságot mutatott be a szinház és pedig 24 
prózai müvet, 9 operettet és három operát. 


A szinház uj életének kezdetén tehát ezek az irányelvek 
domináltak: Klasszikus műsor, erőteljes opera-kultusz, állan- 
dó, megszakitás nélküli szezon egész évben, transzilvániai irók 
ösztönzése eredeti darabok irására, az ugynevezett „kulturkö- 
zeledés” meginditása román drámák bemutatásával (Eftimiu: 
Prometheus.) 


Az évad-beszámolóban olvastuk már, hogy a szinház igaz- 
gatója felveti a „Szinpártoló Egyesületek” megalakitásának 
szükségességét minden nagyobb városban, sőt annak a jelen- 
tését is, hogy Oradeán és Târgumuresen ilyen egyesület ép- 
pen az itteni szinház igazgatójának sürgetésére és jelentékeny 
alapitványa folytán meg is alakult. Másik érdekessége ennek 
az első évad-beszámolónak, hogy már akkor határozott hangon 
kijelentette, hogy a magyar szinészet is joggal tart igényt az 
állam támogatására. 


 
1922—23. 


Az évad 1922 augusztus 20-án kezdődött és 1923. julius hó 
19-éig tartott. 


Tehát: Tizenegy hónapig tartó, megszakitásnélküli szin- 
házi szezon! 


Ezalatt az idő alatt összesen volt 478 előadás és 3 hang- 
verseny. Ifjusági előadás 13 volt. 


Hat előadásból álló irodalmi „munkás-cyklust” is rende- 
zett a szinház ez évad folyamán. 


Petőfi születésének 100-ik évfordulóját egy hétig tartó Pe- 
tőfi-ciklussal ülte meg a szinház. E ciklus keretében szinre ke- 
rült Herczeg Ferencz ünnepi játéka, a Költő és Halál, János 
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vitéz, egy Petőfi-zenetörténeti hangverseny, részletek a Tigris 
és Hiénából és Petőfi forditásában a Coriolanus. 


Három transzilvániai iró szinművét mutatták be ez évad 
folyamán: Bárd Oszkár „Citerá”-ját, Indig Ottó „Játék”-át 
és Gulácsy Irén „Kincs”-ét. 


 


1923—24. 
Az évad augusztus 21-én kezdődött és tartott megszakitás 


nélkül 1924 junius 18-áig. Tehát ismét: tizenegy hónapos ál- 
landó szezon. 


Összesen 469 előadást tartottak, ezek között 183 előadás 
volt drámai, 42 operai, 7 hangverseny. Negyvenhárom bemu- 
tató volt az évad folyamán. 


Nevezetes művészi teljesitménye volt a szinháznak a 24 
előadásból álló Shakespeare-ciklus, amelynek keretében Othel- 
lo, Makrancos hölgy, Szentivánéji álom, Romeo és Julia, Ham- 
let, Vizkereszt kerültek szinre. Minden előadást Janovics Jenő 
conférence-sza vezetett be. 


A kultur-közeledés ügyét is megtorpanás nélkül szolgálta 
ez évadban is a szinház. Ime, egy év alatt előadta a következő 
román darabokat: A vörös szenvedély (Sorbu darabja, a Jano- 
vics Jenő forditásában), Zamolxe (Lucian Blaga darabja, a 
Bárd Oszkár forditásában), továbbá Nem zörög a haraszt, 
Templom küszöbén és Fekete Banda (Kádár Imre forditásá- 
ban). 


Ebben a szezonban mutatta be a cluji szinház Győri Illés 
István—Vadas László 3 felvonásos „Szultána” cimü operett- 
jét, amely Clujon 25 előadást ért el s a többi transzilvániai 
szinpadokon százövenszer került előadásra. 


Az évad-jelentés beszámol arról is, hogy a minisztérium 
megtiltotta, miszerint a magyar szinházak magyar állampolgár- 
ságu szinészeket szerződtessenek társulataikhoz, de szinházunk 
vezetőségének ez irányban inditott akciója és a felvilágositó 
munkája alapján ezt a tilalmat hatályonkivül helyezték s a ma- 
gyar szintársulatok továbbra is pótolhatták a müvészi erők 
hiányosságait magyar állampolgárságú szinészekkel. 


 


1924—25. 
Negyvenhat uj darabot mutatott be a szinház az évad fo- 


lyamán, ezek között prózai mű volt: 31, opera 1 és operette 14. 
Az eredeti transzilvániai drámairás bátoritása és ösztöké- 


lése céljából a szinház igazgatója 20 ezer lejes pályadijat tü- 
zött ki. A biráló bizottság döntése alapján a dijat Gulácsy Irén 
kapta „Valuta” cimü darabjáért. A pályadijat nyert darab be- 
mutatásának kapcsán szenvedélyes vita támadt a sajtóban, 
melynek tanulságait levonva, az igazgató bejelenti, hogy a jö- 
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vő évadban szélesebb mederben igyekszik segitségére lenni a 
transzilvániai drámairásnak. 


Román daraboknak magyarra való átültetésével és előadá- 
sával folytatta a szinház kitartóan a kulturközeledés szolgála- 
tát. Ez évadban szinrekerültek: Caragiale „Năpasta” cimü da- 
rabja a Janovics Jenő forditásában, Iorga Nicolae „Fetalita- 
tea” cimű darabja a Bittay Árpád forditásában és a Bretán 
Miklós „Agyagember lázadása” cimű operája. Ugyanezt a gon- 
dolatot szolgálta román müvészek gyakori vendégszerepelteté- 
se: Grozavescu Traian, Ioan Athanasiu, Aca de Barbu, Marcus 
Rita, Leonard, Giacomo Borelli, Jean Bobescu, Niculescu Bas- 
su lépett fel ez évadban a magyar szinházban. 


Ide kivánkozik egy megállapitás, amely elsősorban szoci- 
ális és anyagi természetü ugyan, de természetszerüleg maga 
után vonja a művészi szolgáltatás zavartalanságát. Mindaddig, 
amig a szinház vezetését Janovics Jenő végezte a saját felelős- 
ségére és a saját számlájára, a szinház valamennyi tagja, mü- 
vészek és munkások, kardalosok és zenekari tagok egész évi 
szerződést kaptak 12 hónapos fizetéssel és teljes hónapi sza- 
badságot, levonás nélküli fizetéssel. A szinház tagjai anyagi 
gondok nélkül, megfelelő pihenő biztositása mellett, egyedül mű- 
vészi kötelezettségei kteljesitésének élhettek. A fennti beszá- 
moló hangsulyozza, hogy az igazgató a legnyomasztóbb gazda- 
sági válság idején sem változtatott ezen a rendszeren. És még 
egy megállapitást kell leszögeznünk: Az itteni szinház állandó 
jellegét, az egész éven át tartó, megszakitásnélküli idényt is 
biztositotta a régebbi vezetőség a legnehezebb időkben is. A 
szezonok ijesztő megröviditése és a tagok 7—8 hónapos szer- 
ződése, néhány hónapig tartó fizetésnélküli szünidővel akkor 
kezdődött, amikor Janovics a szinházat elhagyta. És ezen a 
hasznothajtó rendszeren az egész világon jelentkezett bőséges 
„szinház konjunktura” sem javitott. Ezek száraz tények, ame- 
lyek mellett nem szabad megemlékezés nélkül elhaladni, mert 
hiszen szorosan összefüggnek a szinház életével és metamorfo- 
zisával. 


Felejthetetlen emléke marad ennek az évadnak a bucuresti 
három napos és az oradeai hat napos vendégszereplés. Bucures- 
tiben 1925 jan. havában a mi hires drámai együttesünk négy 
darabot mutatott be és a sikerről a nagy fővárosi lapok kriti- 
kusai az elragadtatás hangján irtak. A nagy sikernek Párisban 
is visszhangja támadt. Nicolae Iorga u. i. Párisban, az „Ocea- 
nografiai intézet” nagy amfiteatrumában mintegy ezer főnyi 
közönség előtt a francia népszövetségi egyesület meghivása 
folytán előadást tartott a romániai kisebbségekről s előadásá- 
ban a legteljesebb elismerés hangján szólott a cluji magyar 
szinház bucuresti vendégszereplésének sikeréről és többek kö- 
zött ezeket mondotta: „Mindig elismertem a magyarság kul- 
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tur-értékét. Csak nemrégiben történt, hogy a cluji magyar 
szinház tagjait lehivtam Bucurestibe, hogy a román főváros- 
ban magyar darabokat adjanak elő. Nos, kijelenthetem, hogy 
magyar szintársulatnak Bucurestiben olyan győzelmes fogad- 
tatásban volt része, amilyenben még ott szintársulatnak soha. 
S hozzátehetem, megérdemelt fogadtatásban. E siker és ez a 
példa a két nép közötti közeledés biztató jele.” Jorga Miklós- 
nak ezeket a szavait föl kell jegyezni a mi szinházunk történel- 
mének lapjain. 


Ugyanilyen messzehangzó sikert aratott szinházunk ora- 
deai vendégjátéka alkalmával. 


 
1925—1926. 


Ennek az évadnak első előadása augusztus 10-én volt, ami- 
kor Jókai „Aranyember”-e került szinre s az egész bevételt az 
érettségiző magyar diákok segélyalapjának adta a szinház. Az 
utolsó előadás 1926 julius 26-án volt. 


Tizenegy és fél hónapig tartó, megszakitásnélküli idényt 
jelent ez. 


Ez idő alatt 529 előadást rendezett a szinház, ebből a ko- 
moly műfajra esett 279, az operettre 250 előadás. 


Az évad folyamán 45 premier volt, ezek között 30 prózai 
műnek, 14 operettnek és 1 gyermekdarabnak a bemutatója. 


Az eredeti transzilvániai drámairás ösztökélése céljából 
ebben az évadban ujra 25.000 lejes pályadijat tüzött ki a szin- 
ház igazgatója, vállalván azt a kötelezettséget is, hogy minden 
bemutatandó transzilvániai dráma szerzője ezentul a bruttó 
pénztári bevétel 20 százalékát fogja kapni külön jutalmul. Saj- 
nos, a biráló bizottság jelentése szerint (Előadó: Kuncz Ala- 
dár) egyik benyujtott darab sem ütötte meg a mértéket, az 
igazgató tehát a pályadijat letétbe helyezte és ujra kiirta a 
pályázatot. 


Ez évben is próbálta a szinház szolgálni a román-magyar 
kulturcsere és kulturközeledés gondolatát román daraboknak 
magyar nyelvre való átültetésével és előadásával. Szinrekerül- 
tek ebben az idényben: Apáról fiura (Iorga Nicolae darabja, 
a Bittay Árpád forditásában), Szerelmes próbababa (Minules- 
cu játéka, Kádár Imre forditásában) és Vergődő szivek (Cons- 
tantin Riuletz drámája a Janovics Jenő forditásában). 


Az ifjúsági előadások intenziv müvelésével a magyar isko- 
lák tanitási munkájának igyekezett szolgálni a szinház. Ez év- 
ben is 18 ifjusági előadást rendezett a szinház igen-igen olcsó 
helyárak mellett s az intézetek által kijelölt szegényebb tanu- 
lók pedig teljesen ingyen kapták belépő jegyeiket. 


Felejthetetlen emléke marad ennek az évadnak a bucuresti 
kéthetes vendégszereplés. Társulatunk két hét alatt a főváros- 
ban első sorban a magyar drámairásnak s mellette a más- 
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nyelvű irodalomnak is 16 művét mutatta be a Teatrul Popular- 
ban. A sikerről a nagy bucuresti lapok kritikusai az elragadta- 
tás hangján irtak terjedelmes hasábokat, sőt a Rampa külön 
ünnepi számot adott ki a magyar szinészek tiszteletére. A bu- 
curesti sikert fel kell jegyezni a transzilvániai magyar sziné- 
szet történetében. 


 
1926—1927. 


Ez az évad több tekintetben jelentékeny változást mutat 
szinházunk életében. A szinházi idény megrövidült: az eddigi 
tizenegy és félhónap helyett csak kilenc hónapig tartott. Az 
opera-előadások müsora pedig szükebb keretek közé szorult. 


A kisebbségi szinházak két legfájóbb sebe: a jegyadó és 
az állami támogatás teljes hiánya. 1926 március 17-én törvényt 
hozott a parlament, amely elrendeli, hogy ezentul a román 
nyelven tartott szinházi előadások maximális jegyadója csak 
13 százalék lehet, viszont a kisebbségi nyelven tartott szinházi 
előadások minimális jegyadója: 26 százalék. A román nyelven 
tartott szinházi előadások adója bizonyos esetekben 10, sőt 5 
%-ra is csökkenhet, a kisebbségi nyelven tartott szinházi elő- 
adások jegyadóját ellenben semmi szin alatt sem szabad s nem 
lehet 26 százaléknál alacsonyabbra szállitani. Hogy a közön- 
ség is megértse, mit jelent ez az intézkedés a szinház költség- 
vetésében, nem lesz érdektelen ideiktatni, hogy a mi szinhá- 
zunk a lefolyt kilenc hónapos szezonjában, katasztrofális gaz- 
dasági nehézségekkel küzdve, két és fél millió lejt meghaladó 
jegyadót fizetett be az állampénztárba. Hol van nálunk luk- 
rativ vállalkozás, amely ilyen terhet megbirhat? Másik nyitott 
sebünk az állami támogatás teljes hiánya. Kormányunk eléggé 
nem dicsérhető áldozatkészséggel évenként 120 millióval támo- 
gatja a szinészetet. De ebből az óriási állami szubvencióból 
egyetlenegy bani sem jut a kisebbségi szinházaknak. Ez nem 
okos, nem jövőtépitő kulturpolitika. Egymás mellett, egymást 
megbecsülve, egymás sikereinek örvendve, egymást támogatva 
megélhet, virágozhatik és magasra lendülhet e földön a két 
testvér szinházi kultura, de egyik sem élhet meg a másiknak 
holtteste felett. 


Az évad-beszámoló bevezetésében a magyar sajtó erőtelje- 
sebb védelmére is számit: „A transzilvániai magyar sajtó na- 
gyon okosan, nagyon jogosan cselekszik, amikor mostani ki- 
sebbségi sorsunkban sulyosabb feladatok megoldását, tisztul- 
tabb célok felé való törekvést követel a magyar szinházaktól. 
Hiszen a szinház is világosan látja ezeket a célokat, érzi a 
vállára nehezedő, megdandárosodott kötelességeket és százszo- 
rosan fájlalja, hogy fellángolásai megfagynak, hogy szárnyai 
foszlányokká szakadnak. Ámde, amikor a sajtó felállitja két- 
ségenkivül jogos kivánságait, igyekezzék a maga publicitásá- 
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nak erejével képessé tenni a szinházat e kötelességek teljesité- 
sére s a közvélemény és államhatalom mggyőzésével igyekez- 
zék felszabaditani a szinházat a terhek alól, amelyeknek sulya 
alatt már lélekzeni is alig tud.” 


Ez évadban a szinház 406 előadást tartott, ebből a köny- 
nyebb műfajra 183 előadás esett. Premier 37 volt. Ezek műfaj 
szerint igy oszlottak meg: Dráma-vigjáték 25, operett 12. 


A beszámoló egy tényről hallgat: eddig mindig volt jelen- 
teni valója arról, hogy a román-magyar kulturcsere gondolatát 
hány román darab forditásával és magyar nyelven való előadá- 
sával szolgálta. Ugylátszik, a szinház belefáradt a meddő igye- 
kezetbe és ebben az évadban ilyen akcióról semmi jelenteni va- 
lója nem volt. 


 
1927—1928. 


Az évad-beszámoló igy kezdődik: 
„A magyar szinház jelenlegi igazgatójának 23-ik évi be- 


számolója ez. E beszámolók régebben csupán a végzett munka 
statisztikai összefoglalásai voltak, az oszlopokba sorakoztatott 
számok céltudatos kulturprogram fölfelé ivelő utját jelezték. 
Nem kértek elnézést, hanem a kötelességteljesités benső hité- 
vel és nyugodt önérzetével pillantottak vissza a lefolyt évad 
eredményeire. Néhány év óta azonban e beszámolók hangja 
megváltozott. A statisztikai számokat magyarázatok, szomorú 
panaszok előzik meg. A beszámolók önigazolásféle irások let- 
tek: ennyit tudtunk végezni, többet nem lehetett. 


A most lefolyt évad ujabb csapásokkal sujtotta a kisebb- 
ségi szinházat. A szinkörért, amelyért eddig legalább bért fi- 
zetni nem kellett, az évad elejétől 100.000 lej évi bért szed az 
állam. Kikötötte a minisztérium, hogy az uj idény megkezdé- 
se előtt az igazgató 2 millió lej költséggel tartozik renováltat- 
ni a szinkör épületét. Hogy a magyar szinigazgató tartozik a 
leggazdagabb és leghatalmasabb román kultur-intézménynek, 
az Astra-nak évi 700.000 lej szubvenciót adni. Hogy havonként 
10 előadásra tartozik a szinházat ingyen átengedni a köruton 
levő román szintársulatoknak. E mellett továbbra is érvényben 
marad az a törvényes intézkedés, hogy a román szinházak 10 
százalékot, a magyar szinházak pedig 26 százalékot fizetnek 
jegyadóként. Ezek az uj terhek évi 3—4 millió kiadási több- 
letet jelentettek a szinház költségvetésében. Ezzel szemben az 
állam, amely olyan pazar bőkezűséggel, évi 120 millió lejjel se- 
gélyezi a román szinházakat, egyetlen fillért sem juttat a ki- 
sebbségi szinházaknak. Ezek az adatok egy tervszerű, céltuda- 
tos, de igazságtalan és méltánytalan kulturpolitika következe- 
tes nyomjelzői.” 


Majd igy folytatja a beszámoló: „Ezek az évad végén fel- 
szakadó panaszszavak nem elnézést kérnek. Nyugodt lelkiis- 
merettel pillanthatunk vissza a megtett utra. Tudjuk, hogy ke- 
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vés az, amit elérnünk sikerült, de tudjuk azt is, hogy ezek kö- 
zött a nehézségek között a legtöbb, amit elérni lehetett.” 


Az 1927—28-as idény az ujjálaakitott szinkörben 1927 szep- 
tember 1-én kezdődött és 1926 május hó 14-ig tartott. Fel kell 
jegyezni, hogy a Janovics Jenő negyedszázados igazgatásának 
ideje alatt ez volt a legrövidebb szezon, de ez is nyolc és fél 
hónapig tartott. 


A szinház ez idő alatt 320 magyarnyelvű szinházi előadást 
tartott, huszonhét premier volt: 18 drámai és 9 operett-uj- 
donság bemutatója. 


 
1928—1929. 


Az 1928—29-edik szinházi idény különös hangsulyt kap az- 
által, hogy a mi szinházunk vállalta el az oradeai szinház igaz- 
gatását is. A szomszéd körösparti város szinészete a válság 
szélére jutott s a közönség parancsoló kivánságára határozta 
el szinházunk vezetősége, hogy ott is igyekszik feltámasztani 
a régi szinházi élet értékeit. 


Külön ki kell azonban hangsulyozni, hogy ezt az áldozatos 
kisérletet nem a mi szinházunk megkárositásával, vagy szin- 
házi idényének megröviditésével, hanem ugy vállalta, hogy a 
másik város számára is teljesen különálló, nagy társulatot 
szervezett, ami nemcsak művészi szempontból, de szociális 
szempontból is nagy jelentőségü tény volt, mert hiszen 180— 
200 kisebbségi szinésznek, munkásnak biztositotta a megélhe- 
tését. A prominens tagok csere-vendégjátéka uj szint és válto- 
zatosságot kölcsönzött az előadásoknak. 


Hogy a két város szinházi kapcsolata által anyagi érdek- 
ből nem akart az igazgatóság idény-csonkitást elkövetni s nem 
akarta egyik város kultur-igényeit sem megröviditeni, az ki- 
domborodik abból, hogy Clujon megszakitás nélküli tiz hóna- 
pos szezont tartottak, Oradeán pedig ugyancsak megszakitás 
nélküli tiz hónapos szezont. 


Clujon az idény 1928 augusztus 21-én kezdődött Shakes- 
peare „Romeo és Julia” előadásával és az utolsó előadás 1929 
julius 14-én volt, amikor Molnár Ferenc „Testőr”-e került 
szinre. Ez alatt az idő alatt 357 előadást tartottak a szinház- 
ban. A könnyebb műfaj előadási száma 153 volt, a mi azt bi- 
zonyitja, hogy a komolyabb műfaj ezévben is számbeli tulsuly- 
ban volt az operettelőadásokkal szemben. 


Harmincnégy premierje volt ez évadban a szinháznak. Mű- 
faj szerint a bemutatott ujdonságok igy oszlottak meg: 21 drá- 
mai és vigjátéki és 13 operettbemutató. 


Transzilvániai szerzők művei közül bemutatta a szinház 
Sebesi Samu „Baddy földjé”-t, Bárd Oszkár „Liszt Ferenc első 
szerelme” cimű dramolettjét és Tabéry Géza „Kolozsvári bál”- 
ját. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Győri Illés István: Metamorphosis Transylvaniae 


87 


Emlékezetes, soha el nem felejthető eseménye volt ennek 
az évadnak szinházunk kitünő drámai együttesének budapesti 
lés a pesti közönség, valamint a sajtó olyan forró szere- 
lés, a budapesti közönség, valamint a sajtó olyan forró szere- 
tettel, olyan magasztaló elismeréssel kisérte a transzilvaniai 
szinészek játékát, amely örökre emlékezetes marad és helyet 
kér szinházunk annaleseiben. 


Molnár Ferenc irói működésének 25-ik évfordulóját 12 elő- 
adásra terjedő srozattal ünnepelte a szinház. A sorozat rend- 
jén szinrekerült: A farkas, A testőr, Ördög, Doktor ur, Szin- 
ház, Játék a kastélyban, Vörös malom. 


Ugyanennek az évadnak oradeai beszámolója jelenti, hogy 
az ottani előadások 1928 szeptember 25-én kezdődtek a Bánffy 
Miklós „Naplegendá”-jának bemutatásával és Moliere „Dandin 
György”-ének reprizével. Az évad utolsó előadása pedig 1929 
julius 29-én volt, amikor Maeterlinck „Monna Vanná”-ját ad- 
ták elő szinészeink. Ez idő alatt 373 magyar előadást tartottak 
az ottani szinházban (előző évadban, amikor Oradeának még 
önálló társulata volt és nem volt meg a kapcsolata a mi szin- 
szinházunkkal, a magyarnyelvü előadások száma ötven száza- 
lékkal kevesebb volt. 


A transzilvániai irók sorában szerepeltek: Tabéry Géza: 
Kolozsvári bál, Nikodémusz Károly: Judás Iskariót, Bárd Osz- 
kár: Liszt Ferenc első szerelme. 


Bizonyára kevesebb ez a munka, amit ez a vázlatos beszá- 
moló jelent, mint az, amit tervbe vett az évad elején. 


De a páratlan figyelőt arra kérjük, hasonlitsa össze e sta- 
tisztikai adatokat azokkal az eredményekkel, amelyeket az ora- 
deai szinház most felmutatni tud azok alatt a szórványos, pár 
hétig tartó vendég-ciklusok alatt, amikor ott magyarnyelvű 
szinházi előadás van. 


 


1929—1930. 
Janovics Jenőnek ez volt az utolsó olyan évadja, amelyért 


felelősséget vállalt. Ez volt az utolsó évad, amikor a maga 
számlájára és a maga tervei, akarata szerint vezette a szinhá- 
zat. 


Erről az évadról csak rideg számok fognak beszélni. 
A panaszok elnémultak. Süket fülekre találtak. 
Ám a szinigazgató, mint az alanti statisztikai adatok 


mutatják, nem lemondással és elcsüggedéssel felelt a felada- 
tok és nehézségek dandárosodására, hanem sokszorosan fel- 
fokozott munkával. 


Előző évben, mint láttuk, nagy és komoly müvészi ered- 
ménnyel támasztotta fel Oradea halódó szinházi életét. Ti- 
misoara magyarsága is felfigyelt erre a munkára és azt ki- 
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vánta, hogy Janovics vegye át az ottani szinház gondjait is, 
mert ott alig-alig lélegzett már a magyar szinház. 


A mi szinházunk vállalta ezt az emberfelettinek látszó 
feladatot is. 


Ime, az eredmény számokban: 
Clujon tartott a szinház teljes kilenc és félhónapos sze- 


zont. És pedig: 1929 augusztus 30-ától 1930 május 17-ig és 
julius 17-től augusztus 13-ig. Ez alatt az idő alatt 407 (négy- 
százhét) előadást rendezett a szinház. 


Ugyanez idő alatt Oradeán 397 (háromszázkilencvenhét) elő- 
adást tartott szinházunk vezetősége. 


Sigheten 61 előadást tartott szinházunk. 
Timisoaran 87 előadást. 
Satumarén 33 előadást. 
Baia-Maren 23 előadást. 
Ez évadban tehát összesen 1008, azaz egyezernyolc ma- 


gyarnyelvü előadást rendezett Transzilvánia területén szinhá- 
zunk. 


Ezt a munkát természetesen csak a lelkesedéstől fütött, 
felfokozott életvággyal és három teljes szintársulat szervezé- 
sével tudta a szinház becsületesen elvégezni. A társulat pro- 
minens tagjai voltak: Kondor Ibolya, Major Kató, László An- 
dor, Solthy György, Horváth Böske, Ihász Aladár, Tóth Elek, 
Tompa Béla, Tompa Sándor, Bellák Miklós, Marsi Gizi, Poór 
Lili, Lengyel Irén, Karácsonyi Ili, Balázs Samu, Forgács Sán- 
dor, Török Emil, Benes Ilona, Komjáthy Károly, Stephanides 
József. 


A három társulat fenntartása rendkivül áldozatokkal járt, 
annál is inkább, mert minden tagnak és szinházi munkásnak 
tizenkét hónapos szerződése volt, egy hónapig tartó szünidő- 
vel, amely időre azonban szintén mindenkinek levonásnélküli 
fizetését folyósitotta a szinház. A 8 és 9 hónapos szerződése- 
ket és a fizetéstelen hosszu szünidő „élvezését”, csak az utób- 
bi években rendszeresitette a szinház. Valamint az állandó 
idényt helyettesitő „előadási cyklusok”-at, ami annyit jelent, 
hogy azokban a városokban, ahol a Janovics igazgatása idején 
egész éven át tartó, tiz-tizenegy hónapos szezon volt, az egész 
idény legföljebb 4—5 hónapig tart, de ez is sűrű megszaki- 
tásokkal. 


 


1930. 
A Szinpártoló Egyesület intenziv belenyulása a szinház 


vezetésébe 1930 szeptember 1-én kezdődött. 
Ezen a napon vette át a szinházról való gondoskodás kö- 


telességét a Szinpártoló Egyesület és az igazgatást László 
Ákosra és gróf Horváth Tholdy Istvánra bizta. Ettől az idő- 
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től Janovics Jenő csak névleg szerepelt a szinház vezetői kö- 
zött. Erre a névleges szereplésre azért volt szükség, mert az 
állami koncesszió is, az állami szerződés is az ő nevére szó- 
lott. 


A László Ákos—Horváth Tholdy István és Szinpártoló kö- 
zös egyéves idénye szomorúan végződött. 


A Szinpártoló Egyesület tehát az évad végével arra kérte 
Janovics Jenőt, hogy vegye át ismét a szinház felelős vezeté- 
sét, de ugyanekkor a szinkörben működő mozi vezetését Ke- 
mény János báróra bizta, azonban szerződésileg arra köte- 
lezte magát, hogy ezekből a jövedelmekből havi 80.000 leivel 
segélyezi a szinházat. Alighogy 1931 október elsején a szinház 
vezetését átvette Janovics, a Szinpártoló Egyesület dr. Grois 
László utján arról értesitette a szinigazgatót, hogy a változott 
viszonyok miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelességeinek 
s nem tudja a havi segélyt folyositani. Ekkor Kemény János 
br. megbizásából dr. Kádár Imre azt az ajánlatot tette, hogy 
egyesitsék a szinház és mozi bérletét, mert igy jobban ki tud- 
ják aknázni az épületet és jobban tudják szolgálni a szinház 
érdekeit. Igy jött létre a „Dr. Janovics és Társa” betéti társa- 
ság, mely egy évig müködött, váltakozó szerencsével és az- 
zal az elvitathatatlan érdemmel, hogy itt teljes 8 hónapos 
szinházi szezont tartott. Miután azonban az állandó szinházi 
szezonhoz és a szinészek szociális helyzetének biztositásához, 
vagyis a 12 hónapos szerződések rendszeréhez Janovics ra- 
gaszkodott, a másik két tagja a betéti társaságnak ezt nem 
akarta vállalni, 1932 szeptemberében uj társaság alakult, 
amelynek cime: „Dr. Kádár Imre és Társa b. t.” volt. 


Az uj társaság, amellyel már dr. Janovics Jenőnek semmi 
belső kapcsolata nem volt, uj rendszert honositott meg, amely- 
lyel a volt szinigazgató közösséget nem vállalt és igy kültag- 
ságáról is lemondott. 1933 szeptember 1-étől a „Thália r. t.” 
vezeti a szinházat. 


 


* 


Dr. Janovics Jenő beszámolója az 1933. évi szezonnal vé- 
getért s mert azóta a szinház ügyeitől távoltartja magát, nem 
tartja ildomosnak a transzilvániai magyar szinjátszás törté- 
netének legujabbkori históriájához hozzászólni, kénytelen 
e mű szerkesztője ismertetni az 1933 óta történteket. 


A cluji szinház uj vezetés alá került s azok, akik Jano- 
vics „konzervativ” módszereit kifogásolták, nagy várakozás- 
sal tekintettek az uj szinigazgató, dr. Kádár Imre szinházve- 
zetése elé, aki akkor már elismert iró és ujságiró volt Tran- 
szilvániában s aki a román irók darabjainak leforditásával 
Bucurestiben is jó nevet szerzett magának. Valóban nagy 
elánnal feküdt bele dr. Kádár Imre a szinház programjának 
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modernizálásába: a szinház régi gárdáját fiatalokkal frissi- 
tette fel s a cluji magyar szinházon keresztül akarta szóhoz 
juttatni az igazi transzilván gondolatot, Kádár Imrének ez az 
elképzelése nem sikerült, mert tul lőtt a célon. Azt hitte 
ugyanis, hogy csak akkor lesz igazi interpretálója a transzil- 
ván gondolatnak a cluji szinház, ha azt szorosan a Helikon 
néven ismert transzilvániai irodalmi társaság szekeréhez lán- 
colja. Hogy milyen nagyot tévedett a kétségkivül jóhiszemű 
szinigazgató, arra éppen az 1936-os szezon tette rá a pecsétet, 
amikor ugyanis a Helikonnal együtt kitüzött s erősen berek- 
lamirozott eredeti transzilvaniai szindarab-pályázat csufos 
kulturbotrányba fulladt. Megbukott az előre agyonreklámozott 
eredeti transzilvániai darab a cluji premieren s természetesen 
megbukott a darabbal együtt Kádár elképzelése s és igy már 
más városokban nem is kisérleteztek ez „eredeti transzilván” 
darab szinrehozásával (Tamási Áron: Tündöklő Jeromos.) 


Tagadhatatlan, hogy éppen az 1936-os év indult ugy, mint- 
ha a közönség a régi elánnal igyekeznék a szinház iránti in- 
tenziv érdeklődésével a transzilvániai magyar szinjátszást el- 
juttatni egy ujkori reneszánszhoz. Nagyban hozzájárult a fel- 
fokozott érdeklődéshez az a körülmény is, hogy a mozikban mi- 
niszteri rendelettel betiltották a magyar feliratok használa- 
tát s igy a románul nem tudó magyar közönség ujból a szin- 
ház felé fordult szórakozás céljából. Sajnos, ezt a rendkivül 
kedvező körülményt a cluji szinház igazgatósága nem tudta 
kellőleg kihasználni a maga számára, mert három városban 
(Cluj-Oradea-Brasov) vállalt kötelezettségei miatt mindig ak- 
kor kellett megszakitsa szezonját, amikor a közönséget már- 
már sikerült ismét teljesen beszoktani a szinházba. Ez az ide- 
oda kapkodás — hogy ne mondjuk — vándorkomédiázás, 
amely a nyári hónapokban valóságos faluzó szinjátszásig 
süllyedt le, — nagyon megbosszulja magát. 


Megbosszulja magát, mert a közönséget elkedvetleniti ez 
az ide-oda szaladgálás. Mindig akkor fordit hátat egy-egy vá- 
ros közönségének a szinház, amikor az már belemelegedett a 
szezonba. Nagyon szomorú epizódja a transzilvániai szinját- 
szásnak az a körülmény is, hogy a sok szinigazgatók közötti 
viaskodás után ma már csak 60 napon keresztül játszhatik 
Oradeán a cluji szintársulat kéthetes időközökben, holott pár 
évvel ezelőtt 8—10 hónapos sziniszezonokat birt el ez a ha- 
társzéli város. Parlaghi Lajos, majd Erdélyi és Gróf László 
szinigazgatása idején az oradeai önálló szintársulat felvette a 
versenyt a cluji tekintélyes szintársulattal is s az egykori fé- 
nyes szinházváros ma csupán kis mellékállomása a cluji szin- 
társulatnak, ahová be-be kukkant egy-két hétre Kádár Imre 
együttese. Alig melegednek meg egy kicsit a szinészek a 
peceparti Párizsban, máris rohannak tovább Brasovba, ahon- 
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nan viszont esetenként tovább pendliznek Târgumuresre, 
Sfântu-Gheorghere, Târgu-Sacuiesc-re s ha jól megy, nemso- 
kára a székely falvakba is, hogy elvegyék a kenyerét a kis fa- 
luzó s igazán hősi korukat élő szinésztruppoknak. 


Mindezek előrebocsátása után meg kell állapitanunk, 
hogy ma is vannak igen nivós bemutatók a cluji szinházban, 
ragyogó kiállitásu előadások, vannak kitünő szinészei az 
együttesnek, a rendezői gárda, élén a kitünő Gróf Lászlóval 
elsőrangu s ha mégis előfordulnak zavaró zökkenők, azok sem- 
miesetre sem irhatók fel a kitünő együttes számlájára. A da- 
rabok kiválasztása, a szubjektiv szempontu szerepsztások 
bizony sokszor hagynak kivánnivalót maguk után s bár a 
Szinpártoló Egyesület igazán tekintélyes támogatással siet a 
legelső transzilvániai magyar szintársulat segitségére, mégis 
állandósultak az anyagi bajok is ennél a szinháznál. Ezek az 
anyagi fogyatékosságok két évvel ezelőtt például odáig fajul- 
tak, hogy a legelső transzilvániai szintársulat a nyári szezon- 
ra konzorciumos alapra kényszerült, ami pedig eladdig soha 
sem fordult elő Transzilvánia első szinházánál. Ma a szinház 
kitünően megy s minden reményünk megvan arra, hogy eb- 
ben a szezonban nem lesz szükség Clujon a konzorciumos át- 
alakulásra. 


* 


Dr. Janovics beszámolója nem tér ki részletesen a többi 
transzilvániai és banati város szinházi életére, nem mintha 
dr. Janovics nem ismerte volna az ott történt szomoru ese- 
ményeket, de talán volt kollégái iránti opportunitásból nem 
óhajtott a szomoru részletezésbe belemenni. Pedig van irni- 
való bőven a többi városokból is, ahol a koncon marakodó 
szinigazgatók egymással versenyezve züllesztették le a tran- 
szilvániai magyar szinjátszást. 


Aradon Szendrei Mihály vezette a szinházat egészen az 
1936-os szezonig s bizony az ő igazgatása idejére esik az ara- 
di szinházi viszonyok teljes leromlása. Az a denunciáló had- 
járat, amit a szinigazgatói koncon marakodó direktorok és 
direktorjelöltek folytattak egymás ellen Bucurestiben és a 
helyi hatóságoknál, teljesen elkedvetlenitették a közönséget 
s a valaha fényes szinházi szezonokkal dicsekedő Aradon zül- 
löttek le a leghamarabb a viszonyok. Az egymásra licitálga- 
tások miatt a helyi hatóságok nem nagyon ambicionálták az 
alapos renoválásra megérett szinház kitatarozását s igy az 
aradi szinház évtizedek óta egyformán piszkos és hideg. Ter- 
mészetesen ebbe a rossz kinézésü szinházi hodályba nem szi- 
vesen jártak az emberek, különösen télen, amikor téli kabát- 
ban kellett ülni a nézőtéren, mert a fütéssel mindig bajok vol- 
tak. De hozzájárult a viszonyok teljes lezülléséhez az a csa- 
ládi szinházvezetés is, ahogy Szendrei Mihály évtizedeken ke- 
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resztül szinházát igazgatta. Az állandó botrányok a gázsi hát- 
ralékok miatt, elmaradt előadások, a nézőtérre is lehangzó 
szinpadi civakodások, fegyelmezetlenség és pontatlanság, 
kapkodás és állandósult anyagi zavarok, teljesen lezüllesztet- 
ték az állapotokat Aradon, ahol most egy uj társulat próbálja 
ismét szinházhoz szoktatni a közönséget, nem sok remény- 
nyel. 


Timisoarán a szinház leégése a Krecsányi szintársulatot 
kifüstölte a Banat fővárosából s hosszu éveken keresztül a 
Ferdinand Hotel nagytermében játszott az odavetődő magyar 
szintársulat s amikor végre pár év előtt elkészült a gyönyörü- 
en átalakitott timisoarai szinház, már szó sem lehetett állan- 
dóbb jellegü magyar szinjátszásról és csak vendégként rándult 
le oda egy-egy szintársulat. Ebben az évben két társulat is 
játszik a banati szinházban s egymással versenyeznek abban, 
hogy válogatott eszközökkel tegyék tönkre egymás szezon- 
jait. Az uj aradi Inke—Kozma-féle szintársulat és a satuma- 
rei Szabadkai szintársulat kapott ebben az évben engedélyt 
Timisoarára. 


Satumaren is teljesen lezüllöttek a szinházi viszonyok, 
amikor a redivivus Szabadkai József, aki denunciálások miatt 
évekig nem kapott koncessziót, ismét szóhoz jutott és vissza- 
szoktatta a közönséget a szinházba. Ma a vidéki városok kö- 
zül éppen Satumaren vannak a legrendezettebb szinházi vi- 
szonyok, mert bár nagyon lefokozott igényekkel szerződtet 
Szabadkai, de a gázsit a szinészek pontosan megkapják, teljes 
a rend és fegyelem a szinháznál, ahol éppen Szabadkai épí- 
tette fel az első transzilvániai forgószinpadot. 


A satumarei szintársulat a már emlitett Timisoarán ki- 
vül, Sibiuban, Careiban, Baiamaren és Sigheten is játszik, 
mig az aradi szintársulat Timisoaran és Lugojon fog játszani 
még ebben a szezonban. 


A többi ugynevezett faluzó szintársulatok közül meg kell 
emlitsük a Réthely Ödön vezetése alatt álló kis târgumuresi 
szintársulatot, amelynek az ottani Zsidó Kulturház adott me- 
nedéket, Ferenczy Gyula dr. kis nivós revütársulatát, amely- 
lyel a kisebb városokat járja be, Battyán Kálmán és Jódy Ká- 
roly faluzó szintársulatát. Ez utóbbi szinigazgató a faluzó 
szinészet viszonyaira jellemzően ugy kötötte meg a természe- 
tesen évek óta konzorciumos alapon működő társulata tagjai- 
val a szerződéseket, hogy a szintársulat elhagyása esetén jo- 
ga van a szinigazgatónak csendőrrel visszahozatni az eltávozó 
tagot, mint egykor a hütlen béresekkel tették Magyarorszá- 
gon. 


Ezek a kis faluzó társulatok hovatovább teljesen meg fog- 
nak szünni, mert a nagyobb városok szintársulatai mindjob- 
ban kapnak rá a falusi kirándulásokra s a nagy szinigazga- 
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tók nem nagyon törődnek azzal, hogy igényesebb elődásaikkal 
lehetetlenné teszik a kis társulatok egzisztenciáját. Pedig ta- 
lán minden nivótlanságuk mellett is meg kellene tartani ép- 
pen ezeket a kis faluzó szintársulatokat, mert a falvak népe 
még tud őszinén lelkesedni a magyar komédiásokért. Mi taga- 
dás, a városiak lassan-lassan teljesen leszoknak erről a ma- 
gyar szinjátszás iránti lelkesedésről. 


Leszoktatják a lelkesedésről azok a szinigazgatók, akik 
a magyar kultura legszentebb értékeit aprópénzre váltva fe- 
csérelik el. 
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A  s a j t ó  
Irta: MIKES IMRE 


 
1. 


 
Micsoda szent ügyük volt az a románoknak a magyar vi- 


lágban, nemzetiségi ujságot irni! 
Micsoda tiszta, megfélemlithetetlen, lelkes és eszményi 


lap volt a Romanul, a Gazeta Transylvaniei, az Adeverul, 
a Tribuna Poporului, vagy a Telegraful Roman. S a többiek, 
ezek a krajcárért küzdő, nyomorgó, halódó, vonagló heti 
meg havi ujságocskák! 


Micsoda fogalom, micsoda véres, remek kötelesség volt 
az: majdnem éhenhalni, de nemzetiségi ujságirónak lenni! 
Ujságiró: több, mint polgár, több, mint intellektuel, több, 
mint katona, több, mint pap. Együtt mind: tanitó, harcos, 
lelkész s ha kell, mártir! 


Hogyan is lehetne elfelejteni Vaida Sándor cikkét dr. 
Braniste Valérről? Ez a Braniste, aki egyébként tanár volt, 
egy kis román hetilapot, a Dreptatea-t szerkesztette Lugo- 
jon. A cikkek a néhai Monarchia minden részéből érkeztek 
hozzá. A szélrózsa négy irányába sodródott románok kül- 
dötték az irásokat, politikusok, tanitók, diákok, mesterem- 
berek. Keserüek és szenvedélyesek voltak ezek a cikkek, tele 
éles panasszal és néha szenvedélyes, sőt durva kitörésekkel 
afölött, ami egykoron politikailag, müvelődésbelileg és köz- 
igazgatási vonatkozásban a nemzetiségi politikát jelentette. 
Vad kavargásban áradtak a sérelmek: választójog, anya- 
nyelvi használat, oktatásügyek, csendőrsikanériák és a többi 
és a többi. 


Braniste Valér bölcs és higgadt cenzorként gyámkodott 
a kéziratok felett, összhangba hozván őket a törvény pa- 
ragrafusaival. Ahol a kibuktatott és felingerült román kép- 
viselőjelölt „gaz választási erőszakről” irt, ott a frázis Bra- 
niste cenzurája nyomán igy enyhült: „A közigazgatás ille- 
téktelen beleavatkozása a népakarat szabad megnyilatkozá- 
sába.” Ahol az ifjonti egyetemi hallgató „forradalomra kész, 
éhező néptömegeket” emlegetett, ott Braniste iró ónja igy 
alakitotta a kifejezést: „A rosszul ellátott rétegek elégedet- 
lenkedése.” Lapjában, amely szélső öntudattal képviselte a 
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román törekvéseket, sok üggyel-bajjal és tulzott óvatosság- 
gal bukdácsolt a törvényszakaszok között. 


Egyszer mégis baj történt. Braniste tolla elcsuszott s a 
közleményért lefogták. Igazságtalannak találta a dolgot s 
ámbár egyébként megfontolt egyéniség volt, elhatározta, 
hogy megvédi jogait a türelmetlen közhatalommal szemben. 


Mikor az ügyész elé vezették s az feltette az első kérdést 
hozzá, igy válaszolt: 


— Nu stiu ungureste! 
Az ügyész mosolygott. Baráti viszonyban állott Branis- 


tével, jól ismerték egymást, kis város, kis élet, kis halál. 
— Ne bondozz, Valér! 
— Nu stiu ungureste! 
— Mondom, ne bolondozz! Felelj, azután szabadlábra 


helyezlek... 
— Nu stiu ungureste! 
Az ügyész ideges lett. Bántotta ez a csökönyösség, ame- 


lyet nemzeti szempontból is sérelmesnek érzett. 
— Bizony isten visszavitetlek a zárkába! 
— Nu stiu ungereste! 
S visszavitték a zárkába. Nem boldogult vele a vizsgáló- 


biró sem s igy fogvamaradt egészen a főtárgyalás napjáig. 
Mikor bevezették a tanács elé s elhangzott a személyfelvé- 
tel első kérdése, hogy mi a neve, a válasz igy hangzott: 


— Nu stiu ungureste! 
Tolmácsot hozattak. S a tárgyalás folytatódott: 
Elnök:Mi a neve? 
Tolmács: Cum te chiama? 
Vádlott: Valeriu Braniste. 
Elnök: Hol született? 
Tolmács: Unde ai nascut? 
Vádlott: La Nagysink. 
Elnök: Milyen iskolát végzett? 
Tolmács: Ce şcoala ai facut? 
Vádlott: Universitatea din Budapesta. 
Elnök: Mi a foglalkozása? 
Tolmács: Ce meserie ai? 
Vádlott: Sunt profesor de limba si literatura maghiara... 
A budapesti egyetemen végzett és a magyar nyelv meg 


irodalom tanára volt! 
De azért egy szót sem válaszolt magyarul. 
És miként körülbelül vele egyidejüleg Vasile Lucaciu a 


debreceni törvényszék előtt cselekedte egy röpiratper kap- 
csán, ő is oda kiáltotta a biráknak: 


— Am drept să vorbesc romaneste! 
Joga volt románul beszélni s ha tudott is magyarul, nem 


engedett jottányit sem. 
Az ő korszakának és közösségének minden ügye-baja, 
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sérelme, fájdalma, kötelessége, öröme és követelése ott 
égett lelkében. 


Igazi ujságiró volt, tehát kollektiv egyéniség. 
Önérzetesen dobbantott a birák előtt. 
Két évet kapott a semmi cikkecskéért, összeszoritotta a 


fogát és leülte. 
* 


Ma már egy egész sereg bucuresti napilap mellett tekin- 
télyes transzilvániai román napilapokkal árasztják el ország- 
részünk városait és falvait. Az első komoly transilvániai ro- 
mán napilap az 1918. december 1-én, tehát az albaiuliai 
nemzetgyülés napján meginduló Patria, amelynek szellemi 
vezérei az egyesitést keresztülvivő Maniu Gyula és Vaida 
Voevod Sándor voltak, majd az idők során minden nagyobb 
városban az időszaki lapok mellett megindul egy-egy ro- 
mánnyelvü napilap is. Igy Clujon a Patria mellett a Maniu- 
párti Romania Noua, a liberális Natiunea, Oradean a Ga- 
zeta de Vest, napilap lesz a brasovi Gazeta Transilvania-ból 
is, Aradon a Stirea és Ecoul, Timisoarán az Unirea és Sa- 
tumaren a Frontul jelennek meg. 


Az az erkölcsi őserő, amely a transilvániai román nem- 
zeti ujságirást jellemezte a multban, bő kutja volt a tiszta, 
lelkesült, nemes népi ethikának. A debreceni pör után, 
amely dr. Vasile Lucaciut Vácra küldötte, a transilvániai 
román nemzet legendás alakká növelte a rabot. Doina keletke- 
zett róla, amely végszállott falvakon s a szakaszok végén min- 
dig ismétlődött a refrain: 


„Vine dalba primăvară 
Fi-va Lucaciu liber iară.” 


 
Az a néhány botor börtönév, amelyet a királyi tanácsok 


és esküdtszékek kiosztottak a transilvániai román sajtó ro- 
mantikusan lelkes, gyakorta kihivóan öntudatos munkásai 
között, a népi öntudat forrásává vált. Csak néhány román 
lap, összesen alig néhány ezer példányban jelent meg a régi 
Magyarországon: de miután ez a senyvedt, vérszegény- 
sajtó-torzó tökéletes kifejezése volt a tömegeknek, amiket 
képviselt, miután a nemzeti ellenállás és a szociális küzde- 
lem sikján egyaránt teljesitette kötelességét, hatása és befo- 
lyása mégis végtelenné vált. Az, aki az igét leirta, lelkét 
tárta ki s aki elolvasta, lelkébe véste. 


A román sajtó a népből és a népért volt. A nép viszont 
a sajtóért. Az ő sajtójáért. 


Ez az ideális talapzatu sajtó természetesen nem volt és 
nem is lehetett kommerciális. Viszont bármily nyomorogva 
is, megfelelt feladatának. A krónikás, aki most, hogy e rövid 
vázlatot megirhassa a transilvániai magyar nemzetiségi 
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sajtóról — végiglapoz régi-régi román ujságok fakó lapjain, 
tiszteletet és meghatódást érez. Ugy érzi ősforrásra talált, 
amiből meriteni kellene. 


2. 


Ebből a forrásból bőven merithetett volna 1918-ban az 
uralomváltozás idején, a transilvániai magyar sajtó is. A 
fakó lapokban, mint a román nemzetiségi ujságirás jog- 
utódja, megtalálhatta volna erkölcsi és eszmei mintaképét. 


De a forrás teljesen ismeretlen volt számára. 
A magyar közélet területén a nemzetiségi problémák 


idegen lápvirágnak számitottak csak. A román kérdés, mint 
olyan, büntetőjogi fogalom volt. Egy szellemileg egészen 
előkelő, zárkózott intellektuális réteg foglalkozott csak ér- 
deme szerint a nemzetiségi kérdéssel, de ez is inkább ideoló- 
gikusan és az alkalmazott politika berkeiből az uralkodó 
osztály által kirekesztve. 


Maga az egyetemes köztudat és vele a sajtótudat is el- 
intézte a román problémát azzal, hogy a „románul beszélő 
magyarok” igyekezzenek minél kifogástalanabbul alkalmaz- 
kodni. Ennél feljebb eszmeileg nem emelkedett a sajtó, 
alább azonban gyakorta süllyedt még egy oly ragyogó ko- 
ponya is, mint amilyen — például — az Apáthy Istváné 
volt, aki a románság kulturális és politikai törekvéseit rö- 
vid uton elintézhetőnek vélte azzal a megállapitással, hogy 
„egy történelmileg beszivárgott, fajilag tulkeverék, müvelő- 
désbelileg impotens népelem bölcsen teszi, ha visszahuzódik 
a kuckóba.” 


Ahogy végignyomozzuk a régi transilvániai magyar 
lapokat, még a legkiemelkedettebb szinvonaluakban sem ta- 
láljuk meg a nemzetiségi problémakör mélyebb értékelését. 
Az egykori „Nagyváradi Napló” különösen Ady Endre szer- 
kesztésének idején, messzemenően türelmes volt ugyan, de 
ideológusan még csak fel sem fogta, meg sem közelitette a 
román kérdést, amelynek megoldását ködös öntudatlanság- 
gal részint a magyarositó politikában, részint türelmi bár- 
cák osztogatásában látta. 


Azt például, hogy Transilvániában román sajtó él és 
hal, a magyar lapok inkább csak törvényszéki rovataikban 
vették tudomásul. Egyébként az a hajszálcsöves érintkezés, 
ami a nyomtatott betü életében fennáll, nem létezett. Ma- 
gyar és román ujságirás teljesen elkülönitve két idegen vi- 
lágban élt s kapcsolatuk nem több, mint időnként egy-egy 
mérges horkantás, vagy fölényes leintés. 


Mikor az uralomcsere bekövetkezett, az itteni magyar 
sajtó teljesen felkészületlenül, tájékozatlanul, mintegy főbe- 
kólintva állott itt egy uj világ sodrásában. 
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3. 


 
Azzal a tehetséggel és rugékonysággal, amely a magyar 


ujságirást jellemezte és jellemzi (kivételes helyet biztositván 
neki az egyetemes európai sajtóban is) a talpraállás és a re- 
organizáció folyamata rövidesen megkezdődött. A központ 
szerepét azonnal Cluj vette át: a magyar világban is ez az 
egyetemi város volt a transilvániai politika és szellemiség 
központja. Az államcsere után helyzete méginkább erősbödött, 
mert ott székelt a Consiliul Dirigent, ott ütötték fel sátorfáju- 
kat a transzilvániai kormányhivatalok és különböző konzulátu- 
sok s ott indultak meg a magyarság első politikai szervezkedé- 
sei is a Magyar Szövetség, a Magyar Néppárt és később a 
Magyar Párt formájában. 


Ilyen körülmények között Cluj hihetetlen dinamikával ra- 
gadta magához az irányitást: Transilvánia többi részei ugy- 
szólván periférikus szerepre szorultak s minden kezdeménye- 
zést, minden utasitást Clujról vártak. 


Cluj központi szerepe legerőteljesebben a sajtóban fejező- 
dött ki. Már a magyar érában is igen erőteljes és eszmei kez- 
deményezésekben tehetséges lapja volt a Szász Endre szer- 
kesztette Ujság és a Bartha Miklós által alapitott Ellenzék. 
E két laphoz csatlakozott azután az államcsere előtt közvetle- 
nül megalakult Keleti Ujság és annak bulvár-kiadása, az 
5 Órai Ujság, valamint a cionista zsidó érdekeket képviselő, 
de hirszolgálati és intellektuális szempontokból általánosan 
transilvániai fontosságu Uj Kelet dr Marton Ernő alapitásá- 
ban. Meg kell emliteni még a Napkeletet, a Keleti Ujság iro- 
dalmi folyóiratát, amely az önálló Transilván irodalomnak 
volt első jelentősebb megnyilatkozási területe, továbbá Győri 
Illés István riportlapját, a Gyilkos-t, amely az emigránsokat 
tömöritette és Transilvániában a hetisajtó első fővárosi vágá- 
su organumát testesitette meg. 


Mindeme lapok közül a Keleti Ujság tett szert a legdön- 
tőbb sulyra és a legnagyobb tekintélyre. Ennek a napilapnak 
a pályafutása egy darab igen szomorú és keserü izü kisebb- 
ségi történelem, amelynél pillanatra meg kell állani. A hata- 
lomcsere utáni új helyzetben Transilvánia magyarsága tájé- 
kozatlanul és tétován állott. Egyszeriben egészen megváltozott 
állam- és közéletbe pottyant bele. A régi, hagyományos lét- 
forma nem volt megfelelő. Utmutatásra és programra volt 
szüksége. 


A Magyar Párt, amely monopolisztikus politikai szerv- 
ként átvette a magyarság szervezését, sem összetételben, sem 
szellemben nem volt kielégitő és rugékony testület. A nagy 
tapogatódzások idején az igazi fárosz a Keleti Ujság volt. A 
lapot üzletileg és politikailag dr Weisz Sándor vezette, aki a 
szerkesztőségben kitünő gárdát gyüjtött egybe. A Keleti Uj- 
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ság azután megrajzolta azt a sikot, amelyen a magyar közü- 
letnek, mint kisebbségi néptestnek mozognia kellett: a román 
államéletbe való tevőleges bekapcsolódást, a magyar népélet 
demokratizálódása és a román demokratikus erőkkel való 
együttmüködés, önálló gazdasági szervezkedés. 


A Keleti Ujság csakhamar a magyar élet középponti szer- 
vévé vált. A Magyar Párt által irányitott politikával szem- 
ben a független és erőteljes birálatot jelentette s a tömegek- 
kel szemben pedig feltétlen erkölcsi hitelt és a sajtó magas- 
rendűségét. Ezt a fensőséges állapotot csakhamar eljátszotta 
ez a kitűnő lap. Pályafutásán két törés esett. Az első akkor 
történt, amikor dr. Weisz Sándor főszerkesztő megválasztatta 
magát a Magyar Párt képviselőjének. Ekkor a Keleti Ujság 
elvesztette addigi teljes függetlenségét, erkölcsi zuzódást szen- 
vedett s régi intaktságát a képviselői kaland után nem tudta 
többé visszaszerezni. A második akkor következett be, amikor 
dr. Weisz Sándor 1927 nyarán eladta a lapot a Magyar Párt- 
nak. 


Erkölcsbotrány erejével hatott ez az üzlet. A Keleti Uj- 
ság nem anyagszerüség volt a magyar kisebbségi közéletben, 
hanem az a spirituális szószék, amit a román sajtó is jelentett 
a román nemzetiségi korszakban. Messianizmus alakult ki e 
lap körül: a transilvániai haladó, nyugati magyar gondolko- 
zás rajongása. A bálvány porbadőlt s kiderült, hogy belül üres, 
talmi... 


Méltatlan kezek úgy üzleteltek ezzel az organummal, mint- 
ha rőffel posztót mértek volna. A progressziv törekvések se- 
bet kaptak az üzlettel s a seb még máig sem gyógyúlt be. 


A korszerűség és európaiasság szempontjából legtisztább 
veretü lap volt addig a Keleti Ujság, de tömegeit magcsalta. 
Az emberek, akik hittel és tisztelettel piedesztállá avatták a 
nyomtatott betüt, kiábrándulva és megvetéssel fordultak el. A 
magyarságnak és sajtónak eszményi kapcsolata azóta sem 
állott helyre és nem is fog helyreállitani, mert a Keleti Ujság 
korszakot nyitott meg: az üzletesitett és eszménytelenitett saj- 
tó korszakát. S ha vannak is lapok, amelyek tisztesen küzde- 
nek, befolyásuk közönyös: a magyar irás talpa alól kicsuszott 
a tömegek bizalmának és hitének talaja. 


4. 


A magyar sajóélet második fókuszává Brasov vált. 1918 
végéig teljesen helyi jelleggel jelent itt meg a sulytalan Bras- 
sói Lapok. Az államcsere után egyszeriben vezető orgánum- 
má lesz. Ezt az olvasottságot és népszerüséget annak köszön- 
hette, hogy a román államéletbe való tevőleges bekapcsolódást 
hirdető Keleti Ujsággal és a teljesen romanofil beállitásu Ujvi- 
lággal szemben a passziv ellenállás politikáját képviselte, te- 
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hát a meddő magyar optimizmus organuma volt. S ennek meg- 
felelőleg konzervativ, tradicionálista politikát hirdetett. 


Ezzel a politikával 1927-ben hagyott fel, amikor a Ma- 
gyar Párt tulajdonába átkerült Keleti Ujság demokratikus 
irányzatát vállalta s azóta rövid megszakitással — 1931-ben 
néhány hónapig, ameddig kiadója ,,Bukuresti Lapok” cimen 
külön progressziv lapot adott ki, ismét konzervativ irányt kö- 
vetett. A Brassói Lapok egyébként a Keleti Ujság hivatalos 
magyarpárti lappá való vedlése után zsurnalisztikailag kitünő 
organummá fejlődött. Azt az eszmei sulyt azonban, amivel 
egykor a Keleti Ujság rendelkezett, sohasem érte el. Egyrészt 
azért nem mert a kisebbségi közvéleménynek a nyomtatott be- 
tüvel szembeni hite megtört, másrészt azért, mert a Brassói 
Lapok ideológiai pályafutása maga is lázgörbét mutat. Éppen 
ugy, mint az Ellenzéké és egykori Ujságé is. 


Nem akadt a cionista zsidó és azért magyar szempontból 
számba sem vehető Uj Keleten kivül — egyetlen központi lap 
sem, amelynél a komercializáltság szelleme ne végezte volna 
el bomlasztó utját. 


Irányról-irányra, üzleti eshetőségről-üzleti eshetőségre 
szálltak a vezető közlönyök, elképesztő pálfordulásokkal döb- 
bentve meg a tömegeket, utjukban söpörve, mint a lavina, 
magukkal ragadva a legtisztesebb és legjobban hivatott tol- 
lakat is. Nagy és kitünő lapokat adott a magyar kisebbségi 
ujságirás, de egy olyan hófehér, vakitó csucsot, mint a csöpp- 
nyi Dreptatea, sohasem. Kiváló és képzett ujságirók sokan 
vannak, de Valér Braniste a komercializált sajtó sajátos kö- 
rülményei között egy sem lehet. 


5. 


A többi lapok az uralomváltozás idején periférikus jelle- 
gűek voltak és terepileg kötött szerepükből mindvégig is alig 
birtak kiszabadulni. Önállóságuk és sulyuk csak abban a mér- 
tékben volt, amilyen mértékben a nagy központi lapok orszá- 
gos jellege lejjebb-lejjebb morzsolódott, tehát legfeljebb nega- 
tív fejlődési folyamaton estek keresztül s ezt a sajátos fur- 
csa energiatöbbletet időnként bizarr módon a példányszám 
csökkenése tette még kirivóbbá és szemléletesebbé. 


Timisoarán az uralomcsere csak a Temesvári Hirlapot ta- 
lálta a magyernyelvü lapok közül. Német nyelven megjelent a 
Temesvarer Zeitung és a Volksblatt, mindkettő tekintélyes 
példányszámban. Később sok lap alakult. Emlitésreméltó az 
Esti Lloyd, mely rövid ideig állott csak fent, de a legvárosia- 
sabb organum volt, a Déli Hirlap, amely fokozatosan terjesz- 
kedik, a radikális 6 Órai Ujság, amely hetilappá szegényedett. 


Aradon az Aradi Közlöny többé már nem az a döntő befo- 
lyású vidéki napilap, ami az imperiumváltozás előtti időkben 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Győri Illés István: Metamorphosis Transylvaniae 


37 


volt, a Hirlapnak is lokálkoloritja van s elég eleven a nehány 
év előtt alapitott Reggel és a két bulvárlap a Friss Ujság és 
Esti Ujság. 


Oradeán a nagymultu, régi napilapok erősen helyi szineze- 
tü és szellemü organumokká váltak: a Napló valaha irodalmi 
és politikai fogalom volt, ma szerény, küzködő újság. A Sza- 
badság hasonlóan. A Friss Ujság bulvárjellegü és állásfogla- 
lástól menekülő s a Magyar Lapok országos jellegü ugyan, de 
klerikális irányával térhez kötött és nem egyetemes jellegü. 


Satumare, Târgumures és Salonta sajtóélete jellegzetesen 
vidéki és különösebb intellektuális bélyeget nélkülöző. 


Összefogva a mai transilvániai magyar napisajtót, a kö- 
vetkező képet nyerjük: 


Számszerüleg óriási a sajtó kapacitása. Körülbelül 30 na- 
pilap jelenik meg. Szinvonalilag egy bizonyos decentralizálódó 
helyi és süllyedő irányzat mutatkozik. A bulvártermékek el- 
öntötték a területet és csökkenteték az igényesebb lapok le- 
hetőségeit. 


Politikailag a sajtó egyöntetüen a kisebbségi sikon mo- 
zog, de a kisebbségi állásfoglalás nem közös eszmei alap, ha- 
nem adottság, amelyből kiindulva a legellentétesebb állásfog- 
alások marják egymást. Nagy általánosságban a magyar sajtó 
maradi s a kisebbségi sorsban már csak egy-egy lap vállalja 
a haladó gondolatot. Ime egy kimutatás: 


 


 


 


 
 
 


A lap neve Megjelenési helye Iránya 
1. Keleti Ujság Cluj Magyarpárti konzervativ 
2. Magyar Ujság „ Magyarpárti falulap 
3. Ellenzék „ Haladó konzervativ 
4. Estilap „ Konzervativ bulvár 
5. Uj Kelet „ Cionista zsidó 
6. Jóestét  Konzervativ bulvár 
7. Szabadság Oradea Magyarpárti konzervativ 
8. Magyar Lapok „ Klerikális 
9. Néplap „ Klerikális falulap 
10. Napló „ Radikális progressziv 
11. Estilap „ Haladó bulvár 
12. Friss Ujság „ Információs 
13.Magyarság 
14.Brassói Lapok 


„ 
Brasov 


Konzervativ bulvár 
Radikális transilván 


15. Népujság „ Radikális falulap 
16. Brassói Napló „ Konzervativ klerikális 
17. Szabadsajtó Satumare Mérsékelt konzervativ 
18. Ujság „ Magyarpárti konzervatív 
19. Aradi Közlöny Arad Konzervativ 
20. Hirlap „ Mérsékelt konzervativ 
21. Reggel „ Haladó 
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A felsorolt lapokon kivül kisebb városokban, igy Sigheten, 
Turdán, Lugojon, Sfântugheorghen, Petrosaniban, Mercurea 
Ciucon, Gheorgheniben, Oodorheiun, Diciosanmartinban, De- 
van, Carei Maren, Baia Maren, Dejen, Gherlan, Zalaun, Sim- 
leul Silvaniein, Marghitan, Sibiuban, Orsovan jelennek meg he- 
ti és kétheti, esetleg hetenként kétszer is megjelenő kis helyi 
vicinális lapocskák. A nagyobb városok időszaki sajtótermé- 
kei közül a Clujon megjelenő Magyar Nép cimű parasztujság- 
nak, az ugyancsak cluji Uj Transilvániának, a Korunk cimü 
intellektusok számára készült folyóiratnak, az Ellenőrnek és 
Transilvaniai Futárnak, továbbá a Timisoarán megjelenő Toll 
cimű riportlapnak és aradi Ország-Világnak van országos pub- 
licitása. 


Talán itt kell még emlitést tennünk arról a körülmény- 
ről, ahogy a transilvániai magyar ujságolvasó közönség el- 
szokott a pesti lapok olvasásától. Az első időkben nehezen nél- 
külözte a közönség a pesti lapokat, de lassan kezdett a saját 
bajaival foglalkozó transzilvániai lapok iránt érdeklődni s elha- 
nyagolta a pesti lapokat. Ma már csak 3 pesti napilap, Magyar 
Hirlap, Kurir és az Ujság fogy itt aránylag csekély példány- 
számban; olvassa még a közönség a Szinházi Életet, ami- 
ből még ma is tekintélyes példányszámot adnak itt el, miután 
hasonló szinházi lapja nincs országrészünknek, a Tolnai Világ- 
lap-ot, a Futárt, Ojságot, a Reggelt, Hétfői Naplót, Társadal- 
munkat s még egy-két engedélyezett pesti időszaki sajtóter- 
méket. 


6. 


A transzilvániai magyarság másfél milliós tömbjét 30—35 
napilap szolgálja (a szám állandóan változik). Ennek a ren- 
geteg ujságnak összpéldányszáma napi 150 ezer körül mozog- 
hat. 


Hogyan osztozhat 30—35 újság 150 ezer példányon és a 
másfélmilliós magyar lélekszámon s miképpen élhetnek a saj- 
tó munkásai? 


Igen megrázó éposza fog kialakulni egykor az itteni ma- 
gyar ujságirók küzködésének. A határszéli városban, ahol e 
sorok születnek, ugy teljesitik feladatukat az ujságirók, mint 


22. Friss Ujság „ Információs bulvár 
23. Esti Ujság „ Információs bulvár 
24. Temesvári Hirlap Timisoara Liberális kapitalista 
25. Déli Hirlap „ Magyarpárti konzervativ 
26. Maros Tg-Mures Magyarpárti konzervativ 
27. Reggeli Ujság „ Mérsékelt haladó 
28. Salontai Lapok Salonta Konzervativ 
29. Ujság „ Mérsékelt haladó 
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a XIX. század vándorkomédiásai: esőben, hóban, sárban, tü- 
zön-vizen keresztül. 


Végeredményében miben csucsosodik ki a transilvaniai 
magyar közélet, ha nem a sajtóban? Ha ez a sajtó törik, haj- 
ladozik és alkuszik is, mégis csak az egyetlen massziv oszlop. 
De akik irják, ugyancsak kolduskodó próféták. Az a regényes- 
ség azonban, ami a Branisték és Lucaciuk körül kialakult, itt 
sohasem fog kialakulni. 


Nem is alakulhat ki, mert ehhez az kellene, hogy a sajtó 
eszményi legyen. De ha önemésztő gesztusok nem is akadtak, 
hősök mégis termelődtek. 


Névtelen hősök. 
Rójják a betüket, oly kopottan, oly nincstelenül nélkülöz- 


ve, mintha azt irhatnák, amit akarnak és ugy irnának, ahogy 
a szivük diktálja. 
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A  s p o r t é l e t  
Irta: karádi NAGY LAJOS 


A politikai és földrajzi határoknak a trianoni békeszer- 
ződés rendelkezései szerint történt megváltoztatása természet- 
szerű kihatással volt a Nagy-Romániához csatolt területek, 
első sorban Transzilvánia és Banat sportéletére is. A régi ma- 
gyar uralom idején Transzilvánia sportélete szervesen kapcso- 
lódott össze a Budapesten székelő magyar sporthatóságok- 
kal: a Magyar Labdarugók Szövetségével és a Magyar Ath- 
letikai Szövetséggel, amelyeknek transzilvániai szervei dr. 
Schmiedt Henrik egyetemi, tanár és dr. Somodi István elnökle- 
tével, mint a MLSz és MASz keleti kerületei müködtek, mig a 
budapesti MOTESz transzilvániai képviselői az elhunyt Var- 
ga Sándor ref. kollégiumi tornatanár és Rázsó Ferenc, a ke- 
reskedelmi akadémia tornatanára voltak. 


De Transzilvánia sportélete — sajátos elkülönülésében — 
még a magyar uralom idején sem tudott lépést tartani a 
többi sportkerületekkel és tömegsport tekintetében messze 
maradt el például a déli kerülettől, ahol Timisoaran, Aradon, 
Szegeden, Szabadkán, Ujvidéken eleven sporélet fejlődött ki 
és olyan kiválóságokat termelt, mint Uitz-Ujlaki Rezső, Fó- 
thy Sándor, Bukovinszky és mások. Transzilvánia fővárosá- 
ban viszont országos és nemzetközi viszonylatban is az atlé- 
tika terén egyedül dr Somodi István, a labdarugásban pedig 
dr. Kuntner Róbert kereskedelmi akadémiai tanár áldozat- 
készségéből nagyratört KKASE (Kereskedelmi Akadémiai 
Sportegyesülete), később pedig a KEAC játszott vezetősze- 
repet. A birkózásban dr. Gaál Alajos, dr. Papp Jenő és a je- 
lenleg Debrecen tanár dr. Benedek László, Jacob Josif volt 
oradeai prefektus, dr. Sütő Imre, Steflea Cornél, a ritka erejü 
Nemes Sabin voltak a legkiválóbbak. A műkorcsolyázásban dr. 
Somodi András, az elhunyt dr. Manouschek Langer Ottó 
mérnök, dr. Nászta István (jelenleg vitéz dr. Hatfalussy Ist- 
ván budapesti ügyvéd) és Hegyi Endre voltak a legjobbak, a 
gyorskorcsolyázókat Voith József, Marczienkievitz Lajos és 
Marczinkievitz Arthur többszörös bajnokok, később a legfia- 
talabb „Marci”, a Zoltán, Nagy Tibor és Holecsek Ernő kép- 
viselték méltó módon. Már az 1912. évben megkisérli Koncz 
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Rudolf tanár a jéghokizók megszervzését, az első csapatban 
mellette dr. Moldován István, a KAC Mukszi néven becézett 
kiváló jobbszélsője, Hegyi Endre, Strauch Jenő, Holecsek 
Ernő jeleskedtek. A transzilvániai vivók büszkeségei dr Posta 
Sándor bajnok és a galiciai harctéren elesett Repeczky An- 
dor voltak. A transzilvániai sportélet fejlődését nagyban elő- 
segitette az 1911. évi szeptember 17-én országos atlétikai ver- 
seny keretében ünnepélyesen felavatott cluji sporttelep, ame- 
lyet Kovács Gyula főmérnök épitett meg. 


Önállósitási kisérletek 
A világháborút követő zavaros átmeneti állapot, majd a 


hatalom átvétele szükségessé tette Transzilvánia sportéleté- 
nek átszervezését is. Cluj székhellyel megalakult 1919 tava- 
szán a Transzilvániai Labdarugók Szövetsége, amely Sáfrány 
Ferenc vasuti műhelyfőnök és Stotter Aladár irányitása mel- 
lett igyekezett a sportélet folytonosságát fenntartani és a régi 
sportszabályok szellemében müködött. Ez a szövetség élénk 
kapcsolatot épitett ki Arad és Timisoara, valamint Târgu-Mu- 
res sportköreivel és egyesületeivel, tevékenységét azonban 
megbénitotta az a bizalmatlanság, amellyel hivatalos részről 
kezelték. 


A Budapestről szülőföldjére visszatért Suciu Adrian mér- 
nök, jelenleg Timişoara főmérnöke, Salvan Virgil mérnök, 
majd később dr. Morar Teofil erőteljesen bekapcsolódtak 
ugyan ennek a szervnek a müködésébe, de a nemzeti szem- 
pontok kidomboritására való törekvés viharos szócsatákat és 
heves összetüzéseket robbantott ki a „zöld asztalnál” és a ké- 
ső éjszakai órákba nyuló tárgyalások és Nagy Lajos szövet- 
ségi előadó békitő kisérletei sem tudták közös nevezőre hozni 
azokat az ellentéteket, amelyek nem is sportjellegüek, hanem 
inkább már politikai szinezetüekké váltak. 


Fanyar humor 
Nem nélkülözték a humort sem a futballszövetségi tár- 


gyalások, amelyek a Str. Avram Iancu 18. szám alatt, a szö- 
vetség hivatalos helyiségében zajlottak le. 


Hajnali órákig nyuló tárgyalások után, amikor már min- 
denki kimerült és fáradt volt, szót kért az azóta elhunyt 
Goldner Ármin is, aki mint KAC képviselője a tárgyalás alatt 
levő kérdéssel semmiféle összefüggésben nem levő részletek- 
ről kezdett terjedelmes előadást tartani. Az elnöklő Suciu mér- 
nök félbeszakitotta: 


— Kérem, Goldner ur, ez a kérdés nincs összefüggésben 
a tárgyalás alatt levő anyaggal, — mondta türelmetlenül. 


— Tudom, — válaszolta stoikus nyugalomal Goldner, — 
én csak azért szólalok fel, hogy — komplikáljam a helyzetet... 
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replikázott harsogó derültség közben Goldner, akit „Samu” 
néven becéztek sportkörökben. 


Sporttilalom 
A lelkes megbékitését célzó komoly és humoros tárgya- 


lásoknak és ezzel a Transzilvániai Labdarugók Szövetsége 
életének is a katonai hatóságok fellépése vetett végett. A ka- 
tonai hatóságok 1919 junius 23-án kelt rendelettel mindenne- 
mü sportolást betiltottak Clujon, az egyesületek müködését 
felfüggesztették, a sporttelep kapuit lezárták és katonai őri- 
zet alá helyezték. A szigoru tilalom több, mint egy évig, 1920 
julius végéig tartott. 


A csatolt területek többi városaiban az egyesületek már 
az 1920. év elején megkapták a müködési engedélyt, Arad 
és Timisoara atlétái azonnal komoly munkába is kezdtek, mig 
Clujon a KEAC-nak részben a KAC, részben az MSE szinei- 
be átlépett tagjai és az Universitateaba tömörült román spor- 
tolók csak később kezdhettek rendszeres munkába. 


Az egyetemi hallgatók országos kongresszusának napján, 
1920 szeptember 12.-én tartották meg hosszu szünet után az 
első klubközi atlétikai versenyt az Universitatea rendezésében 
és ezen a versenyen lépett ki önként vállalt visszavonultsá- 
gából dr. Somodi István, akinek szaktudása és nagy gyakor- 
lati tapasztalata a sima, zavartalan, zökkenésmentes rende- 
zésben érvényesült. Ezen a versenyen tünt fel először Péter 
László, a KAC sokoldalu atlétája, aki később több országos 
rekordot is állitott fel és sorozatos bajnokságot nyert a 100 és 
200 méteres sikfutásban, a hármasugrásban. A román ver- 
senyzők közül dr Nemes Aurel (Univ.) a 400 m. gátfutásban, 
Morar Teofil és Pop Zorilla a sulydobásban, Bodea kapitány 
a kalapácsvetésben, Belu pedig a hosszutávokon elért 
eredményekkel igazolták teljesitőképességüket, mig dr. Cor- 
can Lajos és dr. Corcan Pali sokoldalu sportérzékükről tettek 
tanuságot. 


Cluj és Ardeal még vezet... 
A FSSR-rel, a Romániai Sportegyesületek Szövetségével 


lassan kialakul a szorosabb kapcsolat, de Transzilvánia, fő- 
leg pedig Cluj sportélete és annak vezetői még domináló fel- 
sőbbséget képviselnek. A cluji Comitetul Regional, a kerületi 
sportbizottság vezetői: dr. Dragomir Silviu egyetemi tanár, 
majd utóda dr. Tataru Coriolan volt miniszter, egyetemi ta- 
nár és a Comitetul Regional titkárai: dr. Tempea Valér, dr. 
Mitter Valer, dr. Colbazi és dr. Tirlea, dr. Bilascu György, az 
elhunyt „Gyuri bácsi”, a turistaság apostola, dr. Pop Livius 
egyetemi tanár, a tenniszszakosztály elnöke, dr Pop Alexand- 
ru, a kiváló sebésztanár, a vivók elnökei: Pop Marian ezredes 
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és dr. Cosma János közjegyző, Barbul Eugen, az egyetemi 
könyvtár igazgatója, dr. Pop Jonel képviselő, Ilies Simon tor- 
natanár, dr Popa Ádám ügyvéd, dr. Lapedatu Constantin, a 
futballbirák részére rendezett első mentőtanfolyam rokon- 
szenves előadója irányitó szerepet játszanak és értékes taná- 
csokkal segitik elő a szervezés munkáját. 


A kisebbségi egyesületek közül a KAC dr. Somodi István, 
az elhunyt Viola Kornél mérnök, Winkle István, Holecsek Er- 
nő, dr. Lám István, a korán elhunyt Horváth Kálmán és 
Nagy Ádám, Horváth Balázs, Nádor Rezső, dr. Koczka Ár- 
pád orvos, a vivósportban Széle Márton és Losonczy Mi- 
hály többszörös bajnokok vezetése mellett fejtett ki eredmé- 
nyes müködést, uszógárdája pedig a tragikusan elhalt Pusz- 
taffy Jenőtől nyert szakszerü kiképzést. 


A jelenlegi CFR sportegyesület elődje, a KTC Sáfrány 
Ferenc mérnök, Lőrinczi Gyula, Lőrinczi Sándor, Georgescu 
mérnök, Grimm Kálmán, Deák Fifi és Takács Gyurka közre- 
müködésével, a KKASE Kuck Ferdinand, Schuster Viktor, 
Guth Árpád, Kupás Samu, Sándor Samu Sztupjár József, a 
torna hivei Andrássi Gyula és László Gyula unitárius kollé- 
giumi tornatanár, a munkások sportegyesülete, a KMSC pe- 
dig Bruder Ferenc, Jordáky Lajos, Tótfalussy Lajos és a ki- 
váló szocialista szervező és lapszerkesztő, a fiatalon elhunyt 
Székely János vezetésével müködtek közre a helyi sportélet 
fellenditésén. 


Morar és Guga 
A sportélet hivatalos vezetésében lassan, de határozottan 


érvényesülnek az államhatalom uj birtokosai. A szövetségi 
kapitányi tisztséget Nagy Lajostól Morar Teofil vette át és 
ő lett a nemzeti válogatott szövetségi kapitánya is és ebben 
a minőségében hatalmas sikerrel mutatkozik be. 


1922 junius 8.-án Románia 2:1 arányban győz Jugoszlá- 
via ellen a Sándor király kupáért vivott mérkőzésen, majd 
1922 szeptember 3.-án Cernautiban 1:1 arányban eldöntetle- 
nül játszik Morar csapata Lengyelország reprezentativ 
együttesével, Guga Aurel, a tragikussorsu kiváló játékos sze- 
mélyében pedig román csapatkapitányt kap a válogatott csa- 
pat. 


Az Universitatea dr. Dragomir Silviu egyetemi tanár dr. 
Leucutia Aurel és dr. Leucutia Ion, dr. Bireescu Nicolae fő- 
ügyész, Popescu Ioan, a népszerű „Spicc”, Metianu Eugen had- 
biró őrnagy, dr. Boila Romulus és dr. Lucian Sándor, majd 
később dr. Buteanu Aurel, az U sportigazgatója, aki értékes 
tevékenységével a román-magyar sportbékét hozta létre, Ba- 
leanu őrnagy, Dalea Virgil, a Patria felelős szerkesztője, az 
uszásban kiváló eredményeket elért Giurgiu Ghita tömöritet- 
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ték soraikba a román sportolókat és értek el komoly sikere- 
ket. Riválisa, a Victoria dr. Mihali Tivadar polgármester 
Salvan Virgil, Curea professzor, dr. Tosa Gyula, Ciortea fő- 
mérnök, Savu vizv. igazgató, Suciu mérnök, Blumberg Josif, 
dr. Ciurel Ilie, Seliceanu Gligore vezetésével tör az élre. 


De nemcsak Clujon, hanem a többi transzilvániai váro- 
sokban is felpezsdült a sportélet. 


Turdan 


Catarig Luca és Frenkel József szervezték meg az első 
sportegyesületet és a helyi csapatok mindig szivesen látott 
vendégei és ellenfelei voltak a TSC fiatal csapatának. 


Târgu-Muresen 


már békében jelentős szerepet játszott az MSE, amely dr. 
Szöllőssy János rendőrkapitány, Oroszlán Gábor, Gyulay 
Pali gyógyszerész, dr. Kabdebó orvos, Fejér István, a Melzer- 
fivérek, Bükkös József, Csont Samu, Fischer Samu közremü- 
ködésével népszerüsitette a sportot. Később megalakult a hi- 
res MTK és a lila-fehérek lelkes és áldozatkész vezetőket nyer- 
tek Bodor bankvezér, Lukács Imre petróleumgyári igazgató, 
Gárdos József, Pogány László, Auspitz Sándor, a hires „drib- 
ler”, az „öreg” Glanczmann Ármin személyében. Csapatában, 
amelyben gyakran szerepeltek „nem saját nevelésü” játéko- 
sok is (Csiga, Leither, Geller Sándor, Szilágyi, Kajla), a ben- 
szülött Deutsch Simi, Zongor, Szász Misi, Nuridsány, Glancz- 
mann, Szabó azonban mindig komoly veszélyt jelentettek 
minden csapatra. 


Külön dicséret illeti Kovács Miklóst, aki tevékeny szerepet 
játszott Târgu-Mures sportéletének megszervezésében, aki a 
labdarugásban mindig a „tiszta amatőrizmust” képviselte. 
Érdemeit az FSSR is elismerte, amikor a központi szövetség 
pénzügyi bizottságának elnökévé nevezte ki és Kovács Miklós 
ebben a minőségben fáradhatatlan munkásságával tette lehe- 
tővé, hogy Románia nemzeti futballcsapata résztvett az 1924. 
évi párisi Olimpián. 


A MTK ritka bravurt hajtott végre 1922 tavaszán, ami- 
kor egy délután két mérkőzést játszott: a KAC ellen bajnoki 
mérkőzésen 3:0 arányban, közvetlenül utána pedig az AAC 
ellen 3:1 arányban kettős győzelmet aratott. Később a Mures, 
élén dr. Dandea Emil polgármester, dr. Popescu Adrian, Rus- 
su titkár, Alex. Birtolon, Boros Theodor, Pasere Sabin és 
Radu Simion kapitány vették át a sportélet irányitását és a 
kisebbségi egyesületek, főleg a munkás sportegyesület — 
anyagi eszközök hiányában háttérbe szorultak. 
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Az ország legjobb uszója 
Târgu-Mures dicsekedhetett az ország legjobb uszójával, 


a nemzetközi viszonylatban is kitünő Szentgróti (Sötét) 
László személyében, aki Komjátival együtt fáradozott sike- 
resen az uszósport megteremtésén és fejlesztésén. Sovatan, a 
Medve tóban megrendezett erős versenyeik az uszószezon ki- 
magasló eseményei voltak és minden uszó részére dicsőséget 
jelentett a sovatai győzelem. Mellettük gróf Vay, a nők kö- 
zül, pedig gróf Bethlenné voltak példaképei a feltörő fiata- 
loknak. 


Brasovban 
dr. Ritter Salamon orvos, a népszerü „Sala” nevéhez füződik 
a sportéletnek az uj helyzetbe való beillesztése. Mint a Comi- 
tetul Regional és a Brasovia elnöke sorozatos sikereket ért 
el és nemes vetélkedésben, életre kelti a brasovi román és 
szász sportolók szunnyadó energiáit is. Méltó segitőtársai 
voltak Ignatescu ezredes, Nicoara kapitány, dr. Iconomu, 
Tompa Sándor, Hellwig Vilmos, dr. Schul Ottó, Steiner Jenő, 
akiknek tevékenységével a brasovi sportélet hatalmas lendü- 
letet vett. Külön kell megemlékezni Suciu Alexandru őrnagy- 
ról, aki teljes tárgyilagossággal és ritkán tapasztalható meg- 
értéssel kezelte a kisebbségek sportkérdéseit. 


Aradon 
a hagyományos multu AAC és ATE mellett az AMTE, majd 
a Gloria—CFR és Olimpia törnek az élre és Mittermayer 
Ödön szerkesztő, valamint Markovits Miksa, Ferdinand Gyur- 
ka, Bischof Ferenc, Herbay tábornok irányitása mellett hajt- 
ják végre a sportélet átszervezését. A futball mellett az atlé- 
tikában is komoly szerepet játszott Arad. A futószámokban 
Steinfeld, Halmos, Heus, Schwellengräber Kálmán, Stefán Jó- 
zsef, Grieshaber, Pálinkás, Spolarich, Zsák, Czégka, Gencsy, 
a „hires csonttörő”, Halmi, országos viszonylatban is első- 
rangu teljesitménnyel dicsekedhettek. Az atletika mellett a 
Toldi a birkozósportban tört az élre, a teniszsport pedig Lu- 
pu György dr. sokszoros egyéni bajnok, Széllné és Obetkóné, 
Dörner László közremüködésécel és sorozatos győzelmeivel 
külföldön is ismertté válik. 


Timisoarán 
a Kinizsi vitte a vezetőszólamot. Futballcsapata sorozatosan 
nyerte Románia bajnokságát, melyet csak egyszer tudott tőle 
elhóditani a brasovi katonacsapat: a Coltea. Méltó riválisa 
volt a Kinizsinek a TAC, amely dr. Kovács Ödön orvos irá- 
nyitása mellett nemcsak a labdarugásban volt komoly ténye- 
ző, de az atlétikában is. Schmiedt a rövid távokon, Buko- 
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vinnszky János hosszu távokon, Stefán a magasugrásban, 
Uitz-Ujlaky Rezső pedig a dobószámokban nyertek bajnok- 
ságokat. Az imperiumváltozás után V. Vlad professzor, dr. 
Lazar Cornel, Trinksz Rezső, Balázs mérnök, Szika János 
szövetségi kapitány, dr. Juga Liviu, Mihailescu őrnagy, Petrik 
Ferenc, br. Gudenus Leó, dr. Litsek a vezetői a Bánát fővárosa 
sportéletének, a birkozók az áldozatkész dr. Adamow Dusan, 
Popoviici Milutin, Oberl és Pollák irányitása mellett nemzet- 
közi viszonylatban is dicséretes szerephez jutnak. 


A Kinizsi épiti ki elsőnek nemzetközi kapcsolatát a futball- 
ban s 1922. évben Szabadkán a Bácska ellen 3:0 arányban győz, 
Ujvidéken az NTK csapatát veri 3:1 arányban, Belgrádban pe- 
dig kétszer is diadalt arat a nagy játékerőt képviselő Beo- 
gradsky ellen 3:2 arányban. Az Unirea is sikeresen szerepel 
ugy Jugoszláviában, mint Olaszországban, Fiumeban, Trieszt- 
ben, Nápolyban és Rómában győz és a külföld kezd ráfigyelni 
Románia labdarugósportjának megerősödésére. 


A Nemzeti Bajnokság kiirása óta a Ripensia a Banat büsz- 
kesége és Románia többszörös futballbajnoka. 


A Jiul-völgyében 
a Petrosani Kőszérbánya Rt. áldozatkész vezérének Winkleh- 
ner vezérigazgató támogatása Lietz József és Steinhübel Zol- 
tán irányitása mellett mindhárom bányavárosban: Petrosani- 
ban, Lupeniben és Vulcanban is intenziv sportélet fejlődik ki 
és a „Jiul” csapata rettegett ellenfele volt főleg az aradi csa- 
patoknak. A gazdag dijazásu nemzetközi atlétikai és tenisz- 
verseny megrendezésével pedig a Jiul és vezetősége csak öreg- 
bitette Románia sportéletének jóhirnevét a külföld előtt. 


Oradeán 
a megváltozott keretekben is „heves lendülettel” folyt a sport- 
élet. A NAC továbbra is megtartotta a háború előtt kivivott 
népszerűségét és erejét, a Törekvéssel való tulzó riválizálása 
azonban átmeneti zavarokat idézett elő. A bucuresti Comitetul 
Central fel is oszlatta az oradeai kerületet, mert a központ ren- 
deleteit — állitólag dr. Steiner Sándor makacskodása miatt— 
gyakran nem hajtotta végre és teljesen autokrata uralomra tö- 
rekedett. Az átszervezéssel dr. Ritter Salamont, a brasovi ke- 
rület elnökét bizták meg, de megbizatása az oradeai vezetők el- 
lenállásán megtört. Birósztrájk és heves hirlapi csatározások 
kavarták fel a város sportéletét, mig végre dr. Zigre Miklós és 
dr. Pelle János, dr. Vasca Theodor, Triff Titus, Pásztor Ber- 
talan, Kiss Kálmán, Sonnenfeld Andor és Molnár Lajos tapin- 
tatos és jóindulatu intézkedései meghozták az általános „sport- 
békét” és uj fejlődési irányt szabhattak Oradea sportéletének. 


Méltó és hivatott vezetői voltak Oradea sportéletének a 
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felsoroltakon kivül, Szabó Andor, a NAC futballszakosztályá- 
nak elnöke, Strasser Emil, a NAC csapatkapitánya és az ora- 
deai kerület szövetségi kapitánya, Balogh János az Egyetér- 
tés intézője, Kálmán Gyurka, az Egyetértés elnöke. A mun- 
kás tömegeget Mikló Béla és Sonnenwirth Sándor világosi- 
tották fel a testedzés jelentőségéről és tömöritették a Törek- 
vés sportegyesület zászlója alá. 


A Romcomit szerepe 
A domináló szerep ekkor még Transzilvániáé és a régi ki- 


rályság sportegyesületei csak a Nemzeti Bajnokság kiirásá- 
val veszik át a vezetést, amelyet a jelentős anyagi eszközök, a 
saját pálya előnyei és a hivatásos edző rendszeres alkalmazá- 
sa tett lehetővé, párosulva a regáti lélek minden iránt gyorsan 
hevülő, lelkesedésével. A Rom-comit, később Juventus végzi az 
uttörés energiát kivánó munkáját, de Vittorio Brunelli, a 
Romcomit igazgatója és lelkes olasz munkatársai a soroza- 
tos nemzetközi mérkőzések megrendezésével pezsdülő sport- 
életet varázsolnak az ország fővárosában és uj tempóra ösz- 
tönzik Mario Gebauert, Lazar Bleiert, Luchide Octaviant, 
akik közül az első kettő már békében, az 1911. évben megis- 
merkedett Clujon a transzilvániai sportviszonyokkal, amikor 
mint a békebeli Venus csapatának vezetői és játékosai Clu- 
jon a Str. Grigorescun, a téglagyár helyén volt régi futballpá- 
lyán mérkőztek a KKASE csapatával. 


Transzilvánia zsidó sportjának 
megteremtése és fejlődése külön fejezetet érdemel. A zsidó 
nemzeti törekvésekkel egyidejüleg indul a szervezkedés Weisz- 
burg Chaim, Stotter Aladár, dr Fischer József, Biró Andor, dr 
Krémer Ármin, dr. Klein Miksa, Czódik Jenő, Giszkalay János, 
dr. Marton Ernő, Salamon Lajos, a Braziliába kivándorolt Ei- 
senstädter Samu, László Jenő, Rózsa Mór, Jakobi Ernő, No- 
szin Mór, Imre Lajos, Janovitz Károly, dr. Knöpfler Berci, 
dr. Fischer Matyi, dr. Löbl Dólfi irányitása mellett. A zsidó- 
áldozatkészség és összetartás tette lehetővé, hogy a cluji Hag- 
gibbor, az első Transzilvániai zsidó sportegyesület az 1922. év 
tavaszán leszerződtette Frontz Antalt, a „Döme” becenéven 
ismert kiváló futballedzőt, akinek működése gyors és meglepő 
eredményekben nyilvánult meg. A tragikus sorsu Sugár Andor, 
Pollák Dani, az Amerikába kivándorolt Lazarovits Dezső, a ro- 
mán labdarugás büszkesége, a felejthetetlen emlékű Jakobi 
Dudi, az „ideális futballista”, aki soha még birói figyelmezte- 
tést sem kapott és fegyelmezett magatartásával külön örömöt 
szerzet a biróknak, a ,,Pocsék” néven dédelgetett Mózes, Csil- 
lag László, Braun Béla, Nyul, Bornstein, a Palesztinába kiván- 
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dorolt Rosenberg Béla és Wesel Karcsi, Farkas Laci dicsősége- 
sen képviselték a sportban a zsidó szineket és az Ungvári TK, 
valamint a hires brüni Blue Star ismerhették meg, hogy Ro- 
mániában, de főleg Transzilvániában olyan sporterők szervez- 
kedtek meg, amelyek többé nem kicsinyelhetők le. 


A sportsajtó 
Dicsérettel kell megemlékezni a sportsajtóról, elsősorban 


a Nagy Lajos, később dr. Erős Vilmos szerkesztésében megje- 
lenő „Sport” és „Sportul” cluji lapokról, az oradeai „Sporthir- 
lap”-ról, melyet Berkes József szerkesztett, a timisoarai és br. 
Gudenus Leó szerkesztésében megjelenő „Banati Sport”-ról az 
aradi „Vidéki Sport”-ról, amelyet Mittermeyer Ödön szerkesz- 
tett nagy ügyszeretettel és amelyek fel nem becsülhető értékü 
sportpropagandát fejtettek ki. 


Az „ifjusági tudósitó” 
Az ifjusági sport lelkes felkarolója dr. Kasztner Rezső uj- 


ságiró volt, aki minden vasárnap kora reggeltől a késő déli 
órákig gyüjtötte össze az ifjusági mérkőzések eredményeit és 
adta le a hivatalos lapnak, a „Sport”-nak. Fiatal korában, mint 
középiskoli diákot megmérgezte tehát a „szerkesztői levegő”... 


Akiket mindenki szid... 
És nem feledkezhetünk meg a lelkes birói karról sem, amely 


Koncz Rudolf professzor, Molnár Lajos és Nagy Lajos, Marko- 
vits Miksa, Szika János irányitása mellett kitünő gárdát ne- 
velt, dr. Valianu Sabin személyében kiképezte az első román 
birót, majd megalakitotta az AAFAR-t, a Romániai Futball- 
birák Testületét, amelynek megszervezésénél Sincai Eugen 
mérnök szerzett hervadhatatlan érdemeket. A domináló szerep 
a birói karban is a feltörő román fiatalság kezébe került és 
dr. Morar Teofil, dr. Ciurel Ilie, Suciu őrnagy, Seliceanu Gli- 
gore, dr. Russu, Muresan Toni méltó módon képviselik a tran- 
szilvániai románságot, Denis Xifando, Radulescu Costel, Lu- 
cescu pedig a regáti román sportnivót és szakértelmet. 


„Csöves” 
Kimagasló szerepet játszott országrészünk és az egyete- 


mes sportéletben dr. Hirsch Elemér, a többszörös válogatott 
játékos és a műkorcsolyázás sorozatos bajnoka, akinek népsze- 
rűségét csak fokozták a játék izgalmában elkövetett „kiszólá- 
sai”, az öltözőben pedig „bemondásai”. 


A transzilvániai, illetve cluji uszósport megteremtéséért Seli- 
ceanu Gligort és Koncz Rudolf tanárt illeti a babér. 
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A Hatieganu-család és Morar Albin 
Külön kell megemlékeznünk dr. Hatieganu Simion volt rend- 


őrkvesztor tevékenységéről, aki a sportnak mindig megértő 
pártolója volt, fivérével dr. Hatieganu Eugennel, a többszörös 
válogatott játékossal, aki mint az Universitatea intézője, a nem- 
zeközi mérkőzések sorozatát kötötte le Cluj részére és számos 
külföldi csapat romániai vendégszereplését tette lehetővé és 
külön kell kiemelni dr. Hatieganu Iuliu egyetemi tanár tevé- 
kenységét, aki a Soimii Carpatilor megszervezésével hatalmas 
mértékben erősitette meg a román sportolók táborát, áldozat- 
készségével pedig lehetővé tette a Mihály parkban a második 
modern cluji sporttelep, sőt stadion megteremtését. Hatieganu 
Iuliu személyében valóban érdemes sportkormánybiztost kapott 
Transzilvánia sportélete, segédtisztje, Morar Albin, Románia 
tornászbajnoka pedig a Villamosmüvek sportegyesületének és 
az asztali teniszezők (ping-pong) megszervezésével, a romániai 
tornászcsapat betanitásával és dicsőséges szereplésével ir- 
ta be aranybetükkel nevét a romániai sporttörténelem köny- 
vébe. 


A sport jelentőségét nemzetvédelmi és kulturális fontos- 
ságát elismerték a legfelsőbb helyen is és II. Károly király, 
már trónörökös korában és ma is, valamint Miklós főherceg lel- 
kes patrónusai az ép testben ép lélek jelszavának érvényesülé- 
séért dolgozó sportférfiaknak. 


Történelmi tény és elismerésreméltó tevékenység volt az, 
amelyet az impérium megváltozása után a kisebbségek Romá- 
nia sportéletének naggyáfejlesztése érdekében kifejtettek és 
ahhoz a babérkoszoruhoz, amely az ország sportéletét ma már 
dicsőségesen övezi, tekintélyes számu levelet fűztek hozzá az 
ittélő kisebbségek is. 


 








[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Győri Illés István: Metamorphosis Transylvaniae 


 
 
 
 
 
 
 


II. TRANSZILVÁNIAI KALAUZ 
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A transzilvánai kalauz 
Könyvünk e második részében az általános vonatkozáso- 


kon tul részletezzük a transzilvániai városok metamorphozisá- 
nak sajátos történetét, mert hiszen a nagy átalakulás kontur- 
jai éppen e városokban rajzolódtak ki a legélesebben. A falu 
lakossága nagyon hamar beletörődött a változhatatlanba, mert 
minden kiélését megtalálta a magamüvelte föld áldásaiban s 
miután a nemzetiségi elkülönülések a falvakban a lakosság 
békekereső szándékával csakhamar elsimultak és mert az ál- 
lamhatalom a városok speciális elrománositási célkitüzéseivel a 
falvak népét kevésbé méltatta figyelemre, természetszerüleg 
éppen a transzilvániai városoknál mutat nagyobb kilengéseket 
az átalakulás lázgörbéje. 


E transzilvániai kalauzban tehát külön-külön beszámolót 
talál az olvasó hét nagy transzilvániai és banati város (Cluj, 
Oradea, Arad, Timisoara, Brasov, Târgumures, Satumare), va- 
lamint a kisvárosok átalakulásáról. Minden városról más-más 
benszülött ujságiró rajzolja meg az átalakulás térképét, amely 
mellett seregszemlét is tartunk e városok gazdasági erejéről és 
főleg annak kisebbségi vonatkozásairól. 


A kis városok metamorphozisának összefoglaló ismertetése 
után külön tanulmány számol be arról a belső népvándorlás- 
ról, amely Transzilvániából az ókirályság felé elindult, hogy a 
magyar munka és szorgalom az ókirályságban is elismerést ta- 
láljon. 


Hisszük, hogy könyvünknek ez a kalauz-része komoly bizonyi- 
ték lesz az arra illetékesek előtt, hogy a kisebbségi sorra került 
magyarság még ma is produktiv tényező ebben az országban, 
amelynek erejével és becsületes törekvéseivel még a tőlünk in- 
dokolatlanul idegenkedőknek is számolniok kell. 
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Satumare metamorfózisa 
Irta: BARADLAI LÁSZLÓ 


 
1919 április 19. 
A város virágvasárnapra készül. Furcsa ünnep lesz ez. 


Ünnepi áhitat, tavaszi megbékélés helyett izgalom. Senki sem 
tudja, hogy mit hoz a holnap. Az események rohannak. Min- 
den nap uj világot hoz. A helyi lap pénteki számában még a 
magyar tanácsköztársaság megbizottja hangoztatja, hogy min- 
denki a helyén marad, mert „a proletárdiktaturát semmi meg 
nem ingathatja.” Ugyanaz a lap másnap, szombaton reggel, 
vezető helyen jelenti, hogy „A direktórium feloszlott. Tagjai 
elutaztak.” A polgárság nevében Bélteky Lajos református lel- 
kész népgyülést hivott össze. A népgyülés a következő hatá- 
rozati javaslatot fogadta el: 


— A népgyülés Satumarera nézve eltörölte a kommunis- 
ta államformát, visszaállitja a teljes sajtószabadságot, az el- 
kobzott javakat tulajdonosaiknak visszaadja, a hivatalokból a 
politikai megbizottakat eltávolitja, oda a tisztviselőket vissza- 
helyezi és a város rendjének megóvása céljából polgárőrsé- 
get szervez, de ennek keretében csak megbizható emberek ke- 
zébe ad fegyvert. 


A hatalom irányitását a székely hadosztály vette át és 
Bobesch alezredes első ténykedése az volt, hogy megbizta dr. 
Streicher Albertet a vármegye főispáni teendőinek ellátásá- 
val. 


A statáriumot életbeléptetik. Tiz órán tul senkinek nem 
szabad az uccán járni. Az itteni Népszava beszüntette meg- 
jelenését. Minden kommunizálást célzó kormányzótanácsi ren- 
delkezés eltöröltetett. 


A vármegye közepén Seinin az ágyuk dörögnek. A szé- 
kely hadosztály még tartja a vonalat, de a városban már sen- 
ki előtt sem titok többé, hogy Satumarera bevonulnak a román 
csapatok. 


Április 19.-én, szombaton reggel a székely hadosztály 
megkezdte visszavonulását. Tiz órakor vonult át a tüzérség. 
Tizenegy órakor már csak a fronton harcoló vörös gárdisták 
voltak hátra. Ezeket — egyesével-kettesével jöttek — a hidon 
tul lefegyverezték. 
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Pontban tizenkét órakor a hidon keresztül bevonult az első 
román járőr. Egy szakasznyi lovasság, egy dzsidás őrnagy 
vezetésével. A szakasz meg sem állott a városban, hanem to- 
vább haladt. Egy összekötő járőr után, pontosan háromne- 
gyed egy órakor fordult ki a Várdomb-uccából Ressel román 
királyi ezredes csapata. Három hatalmas ágyu, a város felé 
forditott csővel a Pannonia előtt volt elhelyezve. Itt fogadta 
az ezredes dr. Lénárd István polgármester rövid üdvözletét. 


Délután 3 órakor megérkezett Davidoglu tábornok is. A 
városháza nagytermében együtt volt a városi tanács és a vá- 
ros társadalmának vezető emberei. A polgármester a követ- 
kező beszéddel üdvözölte a tábornokot: 


— Tábornok ur! A régi magyar város polgárainak képvi- 
seletében, mint a város ezidőszerinti polgármestere üdvözlöm 
Önt. Mély rezignáció, mély depresszió üli meg a lelkemet, mert 
nem tudom e percben, hogy a román impérium mennyiben fog- 
ja magyar anyanyelvünket, városunk autonómiáját, törvény- 
hatóságunk jogait respektálni. De tudom, hogy az ostoba kele- 
ti bolsevizmussal szemben önök a müvelt Nyugat civilizáció- 
ját hozzák és ennek tudatában ehhez és a város rendjének 
fenntartásához ezennel felajánlom ugy a magam, mint a város 
egész polgárságának szolgálatait. Üdvözlöm a Tábornok Urat 
a város közönsége nevében. 


A polgármester beszédét Cloaje kapitány tolmácsolta a tá- 
bornoknak, aki román nyelven a következőket válaszolta: 


— Nem, mint megszálló csapat jöttünk ide, nem is mint 
ellenség. Testvérként jöttünk az ántánt parancsára megszálla- 
ni a kijelölt vonalat. Mi mindenkit megbecsülünk, csak a bol- 
sevizmusnak vagyunk ellenségei. A román hadsereg ideérkez- 
tével visszaáll a régi, forradalmak előtti rendszer. A hivatalno- 
kok nemzetiségre való tekintet nélkül a helyükön maradnak. 


— Kijelentem, hogy türelemmel várjük az ántánt dönté- 
sét. Ha az ántánt azt fogja mondani, hogy Satumare a romá- 
noké, megtartjuk, ha a döntés ellenkező lesz, akkor a román 
csapatok nyugodtan vissza fognak vonulni. 


— Senkit sem bántunk, senkit sem tartóztatunk le, ha be- 
csületes ember és mindenki folytassa foglalkozását, 


— A főcélunk az — fejezte be a tábornok — hogy a ma- 
gyarokat barátjainkká tegyük. 


Szatmárnémetitől — Satu-Mareig 


Virágvasárnap reggelén román és magyar nyelven megje- 
lenik a hirdető oszlopokon az első számu rendelet, amely Da- 
vidoglu tábornok aláirásával bejelenti, hogy Szatmár-Németi 
városnak a mai naptól fogva Satu-Mare a neve és a város et- 
től a naptól kezdve a román birodalomhoz tartozik. 
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Ugyanebben a rendeletben történik intézkedés a tisztvise- 
lőkről is: 


— A volt osztrák-magyar birodalom összes állami tisztvi- 
selői jelentkezni tartoznak és kötelesek hivatalaikat elfoglalni, 
müködéseiket folytatni, amig más rendelkezés nem történik. 


„A román hadsereg az egész lakosságnak boldog és nyu- 
godt ünnepeket kiván.” 


Ezzel a jókivánsággal végződik az első román hirdetmény. 
Husvét vasárnapja volt. Ettől az időtől kezdve Szatmár- 


Németi átalakult Satu-Marévá. 
 


Az első változás 


Husvét után összegyült a városi tanács. A polgármester 
leköszönt és átadta a helyét a város eddigi gazdasági tanácso- 
sának, Ferentiu Ágostonnak azzal az indokolással, hogy a ro- 
mán származásu uj polgármester jobban tud a katonai pa- 
rancsnokokkal érintkezni. A polgármester helyettese és a 
gazdasági ügyek vezetője az eddigi polgármester: dr. Lénárd 
István lett. 


A város parancsnokságát Constantinidi tábornok vette át. 
Este 9 óra után és reggel 6 előtt a lakást tilos elhagyni. A vá- 
rosból való eltávozáshoz közlekedési jegy szükséges. Kijelölik 
a tuszokat is. Az első csoport: dr. Tanódy Márton, Rooz Samu, 
dr. Fischer József, Benkő József, Halász Mór és Bánó Gábor. 
Ezeket felváltja a második csoport, amelynek tagjai: dr. Ke- 
resztszeghy Lajos, dr. Weisz Sándor, dr. Havas Miklós, Fogel 
Károly, dr. Lengyel Alajos és dr. Rácz Endre. 


Az idegen egyenruhák viselése tilos. 
A polgármester egyetértésben a Román Nemzeti Tanács- 


csal a fontosabb intézmények élére uj vezetőket nevez ki. Az 
Osztrák-Magyar Bank fiókjához Puticiu Traian, az iparfel- 
ügyelőséghez Sutai József, a munkásbizt. pénztárhoz Achim 
Demeter, Ilie Miklós és Marcos György kerülnek. A közkórház 
élére dr. Popu Flaviust, a tanfelügyelőséghez Groza Ferencet, 
Papp Ivánt és Pétert, a törvényszékhez és a járásbirósághoz 
dr. Pop Silviust és Erdős Ferencet nevezik ki. Az uj rendőrfő- 
kapitány Cloaje Inel, az államvasutak helybeli vezetője Flon- 
tás Demeter, a posta és távirda hivatal vezetésére dr. Szilágyi 
Ágoston, dr. Erdélyi Traján, Mihalca Gyula és Pop Gyula let- 
tek kijelölve. 


A Román Nemzeti Tanács az iskolák husvéti szünetét tiz 
nappal meghosszabbitotta. 


Május 4.-én kinevezték az első román prefektust dr. Rá- 
kóczi Filep Sándor személyében. 


A város élete minden nagyobb megrázkódtatás nélkül fo- 
lyik tovább. A nyugalomhoz nagyban hozzájárul, hogy ugy a 
polgármester, mint a prefektus becsült és régi őslakói a régi 
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Satumarenak. Csaknem személy szerint ismerik a polgárságot 
és a polgárság is tudja, hogy a város és a megye élén becsüle- 
tes, komoly emberek állanak. 


Május 7.-én már megszüntetik a tuszok kijelölését is. 
Ugyanaznap Brebán Sándor a nagyszebeni kormányzóta- 


nács által kinevezett kormánybiztos átvette a tanfelügyelősé- 
get és az összes iskolákat s elrendelte, hogy minden iskolában 
heti egy órában kötelezőleg tanitsák a román nyelvet. 


Az uccán már este 11.-ig lehet sétálni. A szinház a román 
hadsereg tisztjeinek akar kedveskedni, amikor jelenlétükben 
diszelőadásként bemutatja Lehár Ferenc: Pacsirta cimü ope- 
rettjét. 


Május 10-én már ünnep van. Az ünnepségen a vidéki ro- 
mánság is nagy számban vesz részt. 


 
Eskütétel 


Május 12.-én a városi és megyei tisztviselőket az uj pre- 
fektus felszólitja, hogy tegyék le az esküt. A tisztviselők kér- 
désére Rákóczi Filep Sándor prefektus kijelenti, hogy aki az 
esküt le nem teszi, az többé nem tekinthető hivatalnoknak. A 
tisztviselői kar, hangoztatva, hogy „exisztenciális kényszer 
hatása alatt” cselekszik, az esküt letette. 


Az uj tanfelügyelő közli, hogy ezentul minden iskolai ügy- 
ben csak román nyelven szerkesztett kérvényeket fogad el. 


Május 27.-én Őfelsége Ferdinand román király és Mária 
királyné a szomszédos Careiba érkeznek. A megye románsága 
lelkes szeretettel ünnepli az uralkodópárt. 


Junius 15.-én megkezdődik a pénzlebélyegzés. 
A békeszerződést aláirják. 
Satu-Mare hivatalosan is Romániához tartozik. 
Repatriáló vonatok indulnak Budapest felé. 


II. 


Tizenhét esztendő telt el. 
A város képe nemcsak belsőleg, hanem külsőleg is megvál- 


tozott. 
A két határszél mellett fekvő város forgalmasabb, na- 


gyobb, élénkebb lett. A hajdani Satmar 33.000 lakosa a jelen- 
legi Satu-Mareban majdnem duplájára emelkedett. Hozzávető- 
legesen a város lakosainak száma, ma 57.000 körül mozog. 


 
Külső változások 


A Piata Unirii belső helyén, az elhanyagolt piac helyett 
gyönyörü, kulturált park épült. 


Az idén költözik át a megyeház hatalmas költséggel fel- 
épitett uj épületébe. 
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A szinház háta nyögött készitik a Pop Valér miniszterről 
elnevezett sugár-utat. 


A Regina Maria uccát is parkirozzák. 
A strandot, kisajátitás révén az országos Testnevelési Ta- 


nács kapta meg és bérleti szerződéssel az Olimpia sportklubra 
ruházta át. A strand egyik nevezetessége a városnak. 


Doros Alexandru közjegyző polgármestersége alatt fel- 
épült az uj sporttelep. 


 
A város gazdasági élete 


is érdekes metamarfozison ment keresztül. A határok közel- 
sége az uj államban megismertette a várost egy uj iparággal: 
a csempészéssel. Uj egzisztenciák teremtek és máról-holnapra 
uj vagyonok nőttek ki a földből. Nem kellett hozzá csak egy 
kis tőke, egy kis merészség és egy kis szerencse. Ebben a vá- 
rosban éveken keresztül mindig és mindent csempésztek. 


A törvénytelen utkon beözönlő árut a köznyelv „fekete” el- 
nevezéssel jelölte meg. Vagyonokat szereztek a feketeszesszel, 
a fekete selyemmel, a fekete áruval. Csehszlovákiából jött a 
karton, selyem és textil-áru. Csehszlovákia felé özönlött az 
élelmiszer, a szesz és a szarvasmarha. Néhány éve, a devizati- 
lalmi rendelkezések óta hihetetlen erővel virágzik az uj üzlet- 
ág: a fekete valuta. Az 57.000 lakos közül legalább tiz százalék 
csempészéssel foglalkozik. 


 
Kulturélet 


A magyarság egyrésze elszegényedett. A megmaradtak 
nemzeti életüket főleg kulturális területen élik ki. A román im- 
périum óta tevékeny életre ébredt a Kölcsey Kör, amelyet egy 
nagyszivü református pap: Debreczeni István kiabált életre. 
Ez a kulturegyesület, felismerve az idők parancsát minden 
hétfőn ismeretterjesztő tudományos, irodalmi és művészeti 
előadásokat rendez tagjainak. Jellemző a kör munkájára, hogy 
évekkel ezelőtt husz-harminc hallgató előtt kezdte meg előadá- 
sait és ma már hetenként 4—500 hallgató figyeli érdeklődés- 
sel az érdekes és mindig politika-mentes előadásokat. A kör 
jelenlegi elnöke dr. Schöber Emil tanár, az egyes szakosztályok 
élén dr. Pirkler Ernő, dr. Göbl Zoltán, Bakcsy Gergely, dr. Ha- 
vas Miklós és Baradlai László állanak. 


* 


A magyar szinház az impériumváltozás óta kisebb-na- 
gyobb zavarokkal bár, de minden esztendőben folytathatja 
müködését. A nagy átalakulás 17 esztendeje alatt a szinház ma- 
gyar igazgatói a következők voltak: Kovács Imre, Szendrey 
Mihály, Gróf László, Hevesi Miklós, dr. Ferenczy Gyula, Róna 
Dezső, Földes Mihály, Erdélyi Miklós és évek óta Szabadkai 
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József. Három évvel ezelőtt a szinház helyiségébe beköltözött 
az Astra román kulturegyesület mozgószinháza, amely Sza- 
badkaival kötött szerződése értelmében évente négy hónapig 
a magyar szintársulat részére átengedi a helyiséget. 


Ez a szerződés az idén lejár és a magyarság vezetői között 
mozgalom indult meg, hogy a szinház létét egy kulturház épi- 
tésével biztositsák. Az elmult évben a románság megteremtet- 
te a satumarei román szintársulatot is, amely egyelőre heten- 
ként egyszer: vasárnap este játszik és a többi napokon a kör- 
nyék jelentősebb városaiban: Sigheten, Careiben, Baia-Maren 
játszik. A folyton fejlődő és erősödő románság szinháza ma 
még csupán gyermekcipőben jár, de a fejlődés jelenlegi tempó- 
ja mellett rövidesen számolni kell azzal, hogy ez a román szin- 
társulat legalább annyi helyet fog elfoglalni a szinházban, 
mint a magyar szintársulat. 


Az impérium átvétel pillanatában a városnak egyetlen na- 
pilapja volt, a 67 esztendős Szamos, amelyet harminc eszten- 
deje Dénes Sándor szerkeszti. A Szamos nevét az elmult esz- 
tendőben, hatósági intézkedésre Szabadsajtó-ra változtatták 
át. Kivüle még egy magyar napilap van, amelynek cime: Uj- 
ság. Szerkesztője Manyák József. 


Két évvel ezelőtt a románság megteremtette a saját napi- 
lapját. A lap első cime Granita volt és elfogult, támadó, ma- 
gyarellenes hangjával az itt élő kisebbségnek sok kellemetlen- 
percet okozott. A lapot Pop Darius tanfelügyelő szerkesztette. 
A Granita különböző belső ellentétek miatt megszünt és átad- 
ta helyét a Frontulnak, majd a Gazetának, amelynek vezetője 
Gavrilas Gavril tanár és felelős szerkesztője Stremp Augus- 
tin. 


 
Pártok 


A kisebbségi politikai élet három párt keretein belül fo- 
lyik le. A legnagyob tömegei a Magyar Pártnak vanak, amely- 
nek elnöke Ilosvay Lajos kanonok és ügyvezetője Figus Al- 
bert. A Zsidó Párt elnöke dr. Borgida József ügyvéd, mig a 
szociáldemokrata párt elnöke dr. Gergely János ügyvéd. 


A románság különböző pártokban talált elhelyezkedést. A 
legnagyobb pártja kétségtelenül a Nemzeti Parasztpártnak 
van, amelynek vezetői, dr. Osian Gavril, dr. Demian Titu, dr. 
Dobosi Endre, dr. Pop Octavián, Barbul Gavril és dr Andrea 
István megbecsült és érdemes polgárai a megyének és a város- 
nak. A jelenleg uralom lévő liberális párt helyi vezetői: Drá- 
gos Aurél főesperes, szenátor, dr. Ardelean Octavian várme- 
gyei prefektus, dr. Benea Stefan polgármester, Ciontea Romu- 
lus, Latis Alexa. A Goga-párt vezére dr. Barbul Illés Károly 
parlamenti képviselő, a Junian párté: Záchiu Gh. Felicián ügy- 
véd, a Vaida-féle Román Fronté Bohatiel mérnök, de a többi 
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kisebb pártoknak is van hivük a városban és a megyében. 


* 


A közoktatás nagyrésze természetesen az uj államhatalom 
kezébe ment át. A hajdani királyi katolikus főgimnázium he- 
lyét az Eminescu-liceum vette át. A felekezeti elemi iskolákon 
kivül a kisebbségi oktatást a református fiugimnázium, a re- 
formátus felsőbb leányiskola és a zárdai felsőbb leányiskola 
reprezentálják. 


 
A sport 


Igen érdekes az a metamorfozis, amit a város sportja 
mutat. A magyar uralom alatt a város két sportegyesülete, a 
Satumarei Sport Egylet és a Törekvés Munkás Testedző Egy- 
let küzdöttek a rangadóért. Az impériumváltozás után a két 
kisebbségi egyesület anyagi eszközök hiányában vajmi kevés 
eredménnyel tudott versenyezni a tőkeerős és nagy áldozat- 
készséggel vezetett román sportegyletekkel. Igy a város fut- 
ball-sportjában az elsőség ma az Olimpiát illeti. A csapat mel- 
lett pártállásra való tekintet nélkül egységesen sorakozik fel 
a város egész románsága. A sportélet az elmult 17 év alatt kü- 
lönben is erősen kifejlődött. A futballmérkőzéseket állandóan 
többezer főnyi közönség nézi végig. Az Olimpián kivül nagy 
román tábora van az Olimpia testvér egyesületének, az Osana- 
nak. Szerényebb eredménnyel müködnek a vasutasokból álló 
CFR, a nagymultu SzSE, a Törekvés, a Barkochba. A megyé- 
ben igen nagy tábora van a baiamarei Phönixnek, amely a 
Phönix kénsavgyár áldozatkészségéből fejlettudásu futballcsa- 
pattal rendelkezik. 


Tenniszben, evezésben és vivásban — szóval azokban a 
sportágakban, amelyeket ma még amatőr alapon üznek — a 
kisebbségi SzSE vezet. 


A magyar közönség a sportra alig áldoz. Hasztalan hang- 
zanak el az áldozatkészségre ösztökélő szavak, hasztalan hiv- 
ják fel a vezetők a kisebbségi közönség figyelmét arra a nagy 
erőre, amelyet a sport jelent, a szavak eredménye nem sok. 
Sportra nincs pénz és a leszegényedett magyar társadalom 
részvétlensége miatt a kisebbségi egyesületek igazán csak a 
vezetők hallatlan erőfeszitése révén tudják magukat ugy, 
ahogy fenntartani. 


 
Szobrok, emlékek 


Az uj uralom 17 éve alatt ma már teljesen eltüntek a vá- 
rosból a magyar vonatkozásu müemlékek. A Kölcsey-szobor, a 
Petőfi-emléktábla, a satumarei béke emlékére felállitott dom- 
bormü, Kiss Gedeon hajdani rendőrkapitány szobra, mind a 
mult emlékei. 1936 decemberében a város polgárságától gyüj- 
tött adományokból felállitották a park közepén Vasile Luca- 
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ciunak a szobrát. Ugyancsak ebben az évben készült ez az uj 
vármegyeház előtt Romulus és Rémus emlékmüve és a hajda- 
ni Kossuth, jelenleg Római-kert nevet viselő közkertbe a mult 
évben helyezték el az eredetileg a piac közepén felállitott Ma- 
rasesti hős emlékmüvét. 


Ez év szeptemberében — a város közönségének nagy meg- 
döbbenésére — ismeretlen tettesek eltávolitották a római ka- 
tolikus székesegyház épületének homlokzatán álló Szent 
László és Szent István szobrokat. 


 
Egyletek 


A kisebbségi élet középpontjai — mint már előbb emlitet- 
tük — a kulturális és karitativ testületekbe tolódtak át. Igen 
eredményes karitativ müködést fejtenek ki: a Jótékony Nő- 
egylet, a Lorántffy Zsuzsánna Egyesület, a Zsidó Nőegylet és 
Népkonyha Egyesület, a Katholikus Karitász, a Kat. Leány- 
klub, a zsidó Leányegylet, az Árvagondozó és a többségi lakos- 
ság kulturális egyesületei. 


Igen élénk és virágzó a dalkultura. Sajnos a Filharmóniai 
Társaságot — különböző és minden alapot nélkülöző irredenta 
vádak miatt — aligha lehet mégegyszer feltámasztani, de a 
dalárdák élnek, müködnek és dolgoznak tovább. 


Zavartalanul müködik a magyarság kaszinója, a Polgári 
Társaskör is, amely száz esztendős fennállása után, jelenleg 
Boros Jenő református esperes és dr. Tóth János volt ügyész 
vezetése alatt — ugylátszik — fénykorát éli. 


Tizenhét esztendőn keresztül példás nyugalommal élt 
együtt a város lakossága. Ha volt is néha apróbb surlódás, biz- 
vást állithatjuk, nem volt komoly. A város egészen az uj áram- 
latok térhóditásáig nem ismerte a nemzetiségi és felekezeti 
gyülölködést. Volt egynéhány prefektus — dr. Pogacias János, 
dr Rákóczi Filep Sándor, Beliu Stefan, dr Dobosi Endre és dr 
Osian Gábor — akiket példaképpen lehetne odaállitani mindig 
s mindenkor, mint az igazságosság és a megértés példaképeit. 


Az uj áramlatok itt is éreztetik a hatásukat. 
A közeledési lehetőség ma távolabb van, mint valaha. Az 


idők szelleme, a divatos jelszavak tömege, az uszitó sajtó fék- 
telen hangja éket ver minden jószándéku törekvés, minden jót 
akaró lendület és kezdeményezés közé. A gyanu bacillusai a le- 
vegőben terjednek és fertőznek. 


Ma a város beteg. A korszellemet nyögi és lázasan várja 
a javulást. 


Az elmult tizenhét esztendő a kisebbségi élet, a kisebbségi 
sors tüzpróbája volt. Kemény próba volt, de kiállottuk. Meg- 
edzöttünk és tüzállóbbak lettünk. Ebben a tüzpróbában sok 
minden a fejetetejére állott. A jelszavak értéke megváltozott. 
Emberek forogtak tizenhét esztendő őrlő malmában, volt aki 
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elpusztult, volt aki fennmaradt. Volt, akit magasból vetett le 
a történelmi sors és volt, akit a mélységből dobtak fel a hullá- 
mok. Volt, aki elsodródott, volt, aki cserbenhagyta a vártát, 
volt aki barátból máról-holnapra gyülölködő ellenség lett, de 
volt olyan is, aki az uj időkben is megértő és kezet nyujt test- 
vére maradt azoknak, akik a szeretetre rászorultak. 


Tizenhét esztendő telt el. 
Ki tudná mindazt felsorolni, ami ezalatt a 17 esztendő 


alatt történt. Ki tartotta számon a sürü könnyet és a falat ke- 
nyér pozitív örömét? Ki tartotta számon a nagy nekibuzduláso- 
kat, a nagy letöréseket? Ki tartotta számon az elveket, a hi- 
tet, a gerincet és a gerincetlenséget? Ki tartotta számon a 
visszalármázott állás boldogságát és a láb alól kicsuszott iró- 
asztal mérhetetlen keserüségét? Ki tartotta számon hőseinket 
és ki a becsteleneket? 


Tizenhét esztendő! Nemcsak kivülről formálta át a várost, 
de belülről is. 


Uj emberek nőttek fel. Nekik talán könnyebb lesz a meg- 
értés és a megbékélés egymás felé vezető hidját megépiteni. 


Satumare közgazdasági térképe 
Satumare, dacára határszéli fekvésének, valamint annak, 


a körülménynek, hogy hinterlandja nagyrészét elvesztette, 
nem vesztett olyan sokat piaci élete lendületéből, mint a többi 
transzilvániai határszéli városok. Miután Csehszlovákiához kö- 
zel fekszik, jóformán teljesen magához ragadta e szomszédor- 
szág felé irányuló tranzitó kereskedelem vezetését s ebben 
még a közvetlen szomszéd Sighet sem tudta letörni. 


Letagadhatatlan szerep jutott ebben a határszéli város- 
ban, amely két szomszédország szélén terül el az illegális keres- 
kedelemnek is, amikoris csempészés utján próbálják kiegyensu- 
lyozni a piaci megrázkódtatások következményeit, mindazon- 
által a legális kereskedelem is gyönyörüen prosperál. E reális 
üzletek finanszirozását szerencséseen irányitották a satumarei 
alapitásu Casa Noastra és Vármegyei Takarékpénztár, majd 
a Banca Ardeleana bevonulásával annak fiókja is. 


A gyáripar is feltünő felfelé ivelést mutatott különösen az 
első tiz évben ebben a városban. A nagy lökést a Casa Noastra 
és Szabó Jenő alapitásában életre hivott Unio vagongyár adta, 
amely pár év alatt az ország egyik leghatalmasabb ipari üze- 
mévé nőtte ki magát. Politikai elgondolások miatt határozták 
el két évvel ezelőtt, hogy ezt a gyönyörüen prosperáló üzemet 
az aradi Astra vagongyárral egyesitve Brasovba helyezik át. 
Ugyancsak jelentőségteljes ipari vállalat Satumaren a Printz 
Testvérek vasöntődéje és emailedény gyára, a Freund Testvé- 
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rek nemrég alapitott textilgyára, valamint a Dac gyermekko- 
csi és kerékpárgyár is. Ezenkivül van még Satumarenak több 
kisebb kapacitásu, de élénk ipari üzeme. 


Az alábbi kis statisztika, hozzávetőleges képet nyujt Satu- 
mare gazdasági erejéről: 


 


PÉNZINTÉZETEK 


Banca Ardeleana fiók 
Casa Noastra központ 
Vármegyei Takarékpénztár központ 
Sătmari Hitelbank központ 


GYÁRAK 


Unio vagongyár vagon, lemez, vasáruk 
Printz Testvérek vasöntőde és emailedény 
Guth A. Fiai dugó 
DAC. R. T. gyermekkocsi, kerékpár 
Freund Chaim Fiai textil 
László Malom malom 
Erzsébet Malom malom 
Dandy R. T. kötöttáru 
Hájtájer Pál Fia vegytisztitó, csipkegyár 


VEZETŐ CÉGEK 


Somesana S. A. fatermelő 
Samex S. A. termény 
Spirtcomerţ S. A. szesz, likör 
Reiter J. és Fia gyarmatáru engros 
Gutmann Béla gyógyszertár 
Beer Miklós gyarmatáru 
Szücs Kálmán butor 
Jónás Jenő mész, cement, cserép 
Vescan és Mertz férfidivatáru 
Mertz N. férfidivatáru 
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Summary 


This monography offers a reconstruction of Slovak society and the Slovak national 
movement, political tensions, conflicts, and attempts at rapprochement between the Hun- 
garian government and the Slovak nationality. He traces the ideological and legal backg- 
round of nationality question in Hungary after the Austro–Hungarian state compromise 
of 1867. As in this period no Slovak national region was constitutionally defined in 
Northern Hungary, and the Slovak nation was in non dominant position from the consti- 
tutional point of view, the Slovak national movement (Slovak National Party) fought for 
autonomy for the compact Slovak language area, while the Hungarian government fou- 
ght for changes in the ethnic character and the reinforcement of Hungarian political do- 
minance in Upper Hungary. 


Chapter I. examines actual interpretations given by Hungarian state and nationalities 
on the concept of unified Hungarian political nation, codified by the Nationality Law of 
1868/XLIV. Relations between contemporary concepts of the nation and political programs 
of nationalities area also sketched. Every nationality in Hungary – except for Transylva- 
nian Saxons – decided to renounce the concept of a unified Hungarian political nation 
and of a nationstate. In the interpretation of Kálmán Tisza and the following Prime Mi- 
nisters, this gave free hand to Hungarian governments in limiting the rights assured to 
nationalities in the Law of 1868. 


Chapter II. offers an overview of inner transformations of Slovak society, and pro- 
cesses of migration and urbanization in the area of Upper Hungary in the period of Dua- 
lism (after 1867). In consequence of inner migrations and American emigration, the re- 
gion of the Slovak nationality suffered a migration loss of more than 500 000 people. 
This was, from the point of view of the Slovaks, further aggravated by assimilation pro- 
cesses. 


An analysis of the causes and consequences of socially and economically motivated 
spontaneous Magyarization, and cultural, educational and administrative policy for a 
concious Magyarization demonstrates the intertwining of the two assimilation processes 
which mutually increased their influence. 


Chapter III. analyses the organizational framework and political program of the Slo- 
vak national movement. The Slovak National Party could not consider cooperation with 
the Hungarian government as a real alternative. On the other hand, during the parliamen- 
tary elections, the radical opposition lacked or the radical opposition was not productive. 
Thus political passivity in the 1880s and 90s was not a manifestation of protest, but a 
provisory acquiescence of the hopeless situation of nationality policy. After the turn of 
the century, the Czech-Slovak cooperation offered a new, real alternative to the Slovak 
movement. The second part of Chapter III. analyzes the genesis of this conception, not 
entirely without antecendents, but with any political and constitutional dimensions. 


Chapter IV. and V. presents the development of the Hungarian government’s Slovak 
policy in the period of Dualism. This first restrictive measures against Slovaks were the 
suspension of three Slovak high schools and the cultural-national association Matica 
slovenská in 1875. Subsequently, Hungarian governments supported first by Hungarian 
associations in Upper Hungary, later by county administrations, adopted a combination 
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of prevention, restriction and concessions. On the information basis of regular nationali- 
ty reports from the counties, governments strived after preventing the spread of a natio- 
nality movement and agitation by regional nationality actions. The autor analyses in 
detail as an example the actions of Prime Minister Gyula Szapáry in 1890, and István 
Tisza in 1913–14 in Upper Hungary. 


Realization of the ideas of the government’s Slovak policy was hindered by two 
fundamental conceptional errors of contemporary Hungarian nationality policy. First, 
Hungarian governments did not acknowledge real ethno-regional aims of the Slovak 
national movement. Second, the Hungarian government could not find any effective ways 
to negotiate with the leaders of Slovak movement because of considered their movement 
as nationalist propaganda. There were no constructive conciliations with the movement. 


Chapter VI. presents the reasons and arguments of Slovak separatism in the framework 
of the disintegration of historical Hungary in 1918. As a result of the failure of Slovak 
efforts for autonomy in the period of Dualism, and of the weakness of Hungarian go- 
vernments isolated in foreign policy, no political fractions of the Slovak National Coun- 
cil regarded the Hungariangovernment’s autonomy project as an alternative equivalent 
to the participation in the foundation of the Czecho-Slovak state. 


The last chapter, a kind of appendix presents the final solution of the Slovak question 
at the Paris conference, the codification of the foundation of Czechoslovakia. It also 
analyses the contradictions of internal and foreign policy of this solution, by presenting 
the activity of the Czechoslovak and the Hungarian peace delegations concerning the 
Slovak question. 


Summary 
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Magyarok az ókirályságban 
Irta: KAKASSY ENDRE 


 
Közel tiz évet töltöttem a főváros magyarjai között, beha- 


tóan foglalkoztam: az Ókirályság más városaiban letelepedett 
fajtestvéreink életproblémáival is, mégis most, hogy irnom 
kell róluk, valami belső kuszáltság bénitó nyomását érzem: 
hiányzik az a bizonyos vezérfonál, amely elvezethetne e nagy- 
jelentőségű magyar sorsprobléma labirintusában. Hol kezd- 
jem, mely jelenség, vagy gondolat köré csoportositsam mon- 
danivalóimat, mi legyen a vezérmotivuma, az átfogó szine és 
vonala, tárgyilagosabban: a szerkezete annak a freskónak, 
amely hivatva volna az Ókirályságban élő magyar tömegek 
életformáját, eszményeit, kis és nagy bajait, s elsősorban 
nemzetkisebbségi mivolta vállalásának mennyiségét és minő- 
ségét ábrázolni? 


Az ember aztán, ahogy elmélyed a feladott témában, las- 
san rájön arra, hogy nem saját percipiáló képességében van a 
hiba, tolla nem a tapasztalatok redszertelen, kusza halmazán 
akad el, hanem azon az egyszerű tényen, hogy az Ókirályság- 
ban élő magyarok kérdése nem egyetlen összefüggő probléma- 
tömb, ami könnyü szerrel szétboncolható. Legtalálóbban vala- 
mi különös, állandó mozgásban levő mozaiklemezhez lehetne 
hasonlitani, aminek szinfoltjai és darabjai örök vándorlásuk- 
ban egymás helyét cserélgetik. Bizonyos, hogy ennek a moz- 
gásnak is törvénye van, aminek felállitásához azonban a mai 
szervezetlenség, vagy pszeudo-szervezettség állapota éppen- 
séggel nem járul hozzá. Egészen más a helyzet például az óki- 
rályságbeli németeknél, akiknek a kataszterét már régen fel- 
fektették. Nálunk még mindig divik a „körülbelül” és a „való- 
szinüleg”, s e nagy leltározási munka késvén, a regátban élő 
fajtestvéreink élete az Isten gondjaira bizott nyájé, aminek 
szaporodását, vagy apadását a rövidlejáratu és a kényelem 
határain nem tulmenő nemzeti felbuzdulás vaksi látcsövével 
szokták megfigyelni kisebb, vagy nagyobb vezéri dombokról. 


Pedig már ideje volna górcső alá tenni: ezt a kérdést. Az 
Ókirályságban körülbelül (ime a „körülbelül!”) negyedmillió 
magyar él s ebből hozzávetőlegesen 120 ezer esik a fővárosra. 
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Tessék kiszámitani, kellő szervezettség esetén, mit jelenthet 
e tömegnek gazdasági ereje és politikai sulya kisebbségi küz- 
delmeink mérlegében. Tudom nem uj e kivánság, én magam is 
többször szóvátettem fővárosi hirlapirói tevékenységem során, 
de nem lehet eleget ismételni és eléggé hangoztatni e vállvono- 
gatással szentesitett nemzetcsonkitást. 


 


* 


Ám, ha nem is állithatunk fel megtámadhatatlan törvé- 
nyeket, ha képtelenek is vagyunk hiánytalanul boncasztalra 
tenni a kérdés egész komplexumát, nagy vonalakban és mérta- 
nilag nem határolt szinfoltokban vázlatot nyujthatunk az óki- 
rálysági magyarság életének legjellegzetesebb felületeiről; va- 
lamint a metamorphózisról, amely itt is bekövetkezett. Min- 
denekelőtt azonban kapcsoljuk ki a csángó-kérdést, amely ré- 
gebbi keletü s igy szervesen nem tartozik e könyv tulajdonkép- 
peni anyagához. E problemáról egyébként számosan, helyszini 
kutatók, kifejtették már véleményüket és tapasztalataikat s 
ujat mi sem tudnánk mondani. Hasonló helyzetben volna a fő- 
városba és a havasalföldi kisvárosokba még a főhatalom vál- 
tozása előtt bevándorolt magyarság, csakhogy mig a csángó- 
vidékeket kikerülte a román határok kiterjesztésével megin- 
dult ujabb „bevándorlási” hullám, addig Bucuresti és a Havas- 
alföld egyik legfőbb gyüjtőmedencéje lett az uj életet, uj lehe- 
tőségeket kereső magyar egzisztenciáknak. Keveredés állott 
be, az „őslakó” magyarok sorai ujakkal duzzadtak fel, aminek 
nemzeti és hitéleti téren is nyomai mutatkoztak. Egész sora 
létesült igy például a református parókiáknak s az egyházhoz 
tartozó egyesületeknek. 


És itt állapitsuk meg azt is, hogy a református egyház 
ugy erkölcsi, mint a nemzeti öntudat konzerválása terén ma 
még fel nem értékelhető missziót teljesitett, noha távol tartot- 
ta magát mindennemü politizálástól. Ezzel szemben a katolikus 
csángó vidékek magyarjainak nemzetiségéből való kiforgatá- 
sában azok az idegen (olasz, cseh, stb) papok jártak elől, akik 
nem ismerve a nép anyanyelvét, lassan a maguk részére for- 
málták át a gyülekezetet. Ez az asszimilációs folyamat ma is 
tart, a fővárosi római katolikus érsekség jóvoltából. 


A háboru után felfokozódott beözönlést a sovinizmus pom- 
pás izgató anyagnak tekintette. Évekig tartó szivós és rend- 
szeres munkával sikerült is a különben jámbor és emberséges 
román paraszt és kispolgár lelkében gyülöletet kelteni a 
„strein”-ekkel szemben. Holott, ezeknek a „streineknek” meny- 
nyit köszönhet az Ókirályság ipara és kereskedelme! A regáti 
városok, de még a főváros kisiparának is a békeidőkben beván- 
dorolt magyar kézmüvesek vetették meg az alapját. Háboru 
előtt 30—40 ezer magyar élt Bucurestiben. Legtöbbjük ipari 
és kereskedelmi pályán kereste kenyerét. Földmives nem le- 
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hetett, mert a földbirtok szerzése állampolgársághoz volt köt- 
ve. Igy hát azokon a területeken próbáltak elhelyezkedni, ame- 
lyek még szabadok voltak. Az őslakók szerették is őket meg- 
bizhatóságukért. Igen sok bevándorolt magyar szerzett igy te- 
kintélyes vagyont. De nemcsak az iparosok, hanem a háztar- 
tásbeli és a gazdasági cselédek is nagyszerüen érvényesültek. 
Ezek közül számosan kis spórolt tőkéjükkel lovat és kocsit vá- 
sároltak, oroszos bársonyköpenyeget öltöttek magukra és 
„birzsárnak” csaptak fel. A fővárosi bérkocsisok igen nagy szá- 
zaléka ma is magyarokból kerül ki. Valóságos birzsár-dinasz- 
tiák létesültek, amelyek ma már autóra tértek át és többszáz 
gépkocsit járatnak Bucuresti uccáin. 


Az Ókirályságbeli magyarság általában meglehetős jómód- 
ban élt a háboru előtt. A fővárosban egyházat tartott fenn, 
gazdaságilag jól megalapozott társadalmi egyesülete volt: az 
iparosok által alapitott és vezetett „Szent István”, amelynek 
vagyonát ma is több millióra becsülik. Az előkelőbb állásuak 
találkozóhelye a román hadüzenetkor megszünt magyar kaszi- 
nó volt. 


Ezek a patriarkális állapotok alaposan megváltoztak az 
ország területének megnövekedésével. 


* 


1918 után a szegénység s az idők változásával járó tár- 
sadalmi földindulás ezrével verte ki a csatolt területek megin- 
gott egzisztenciáit eddigi otthonukból. Kétkézi munkások, hiva- 
talnokemberek, iparosok, kereskedők, mindenfajta üzletembe- 
rek egész rajai indultak az akkor még „terra incognita”, a bő 
kereseti lehetőséggel csábitó, akkor még ismeretlen föld felé. 
A főváros lakossága szinte máról-holnapra százezrekkel duz- 
zadt fel és ebben a magyarság száma csaknem négyszeresére 
szökött. Sorai között viszont — igen sajnálatosan, de elke- 
rülhetetlenül — nagy számban akadtak „félelem és gáncs nél- 
küli” szerencselovagok, akik főhadiszállásukat előbb a Rieg- 
ler-ben, majd a Piccadilly-ben ütötték fel. „Uj stilust” hoz- 
tak magukkal e bő prédára leső bátor ritterek, fantasztikus 
terveket, amerikai ötleteket, nagyvonalu, de a büntetőtörvény- 
könyv határait suroló elképzeléseket. Egyiknek-másiknak si- 
került is feltornásznia magát a szerencse hátaslovára, leg- 
többje azonban regényes bukdácsolások után végleg elmerült 
abban a kávéházi légkörben, amit keserü humorral „Ezeréves 
Magyarországnak” neveztek el a főváros dolgozó magyarjai, 
azon az alapon, hogy e görbe utakon járó pénzvadászokra ezer 
évet lehetne kiosztani, anélkül, hogy fellebbezni mernének. 


Ujság is alakult ebben a nagy kavarodásban a megboldo- 
gult Varjassy Lajos, „aradi miniszter” vezérletével, de rövid 
szereplés után dicstelenül megbukott. 


Évek teltek el, amig a felkavart vizek lassan letisztultak. A 
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Piccadilly ugyan még élt és virágzott és még hallani lehetett 
ilyen beszédfoszlányokat: „Tegnap értesitettek, hogy arany- 
bányát örököltem — adjon száz lejt”, vagy: „Megszereztem 
a dunai hajók szénállátásának a koncesszióját — fizesse ki az 
ebédemet”, a leülepedés azonban már folyamatban volt s az 
ötletmilliomos helyét egy más tipus foglalta el, az, aki a „du- 
ma” helyett pénzt és szakértelmet hozott. Komoly, tőkeerős 
transzilvániai vállalatok állitottak fel fiókokat, uj vállalatok 
létesültek kisebbségi pénzen s ezzel egyidejüleg munkások és 
tisztviselők ezrei jutottak biztos megélhetéshez kisebbségi és 
román vállalatoknál egyaránt. A magyar szakértelemnek és 
munkának igen jó ázsiója volt: még az állami érdekeltségü 
üzemek is szivesen alkalmaztak magyar munkaerőt, egyrészt, 
mert megbizható volt, másrészt pedig, mivel a megnövekedett 
termelés tempóját csak igy lehetett biztositani. 


Kicsiben ugyanaz a folyamat ment végbe az Ókirályság ki- 
sebb városaiban is. 


A nagy tülekedésben kifejlődött és az idegen környezetben 
melegágyra talált egoizmus azonban rányomta bélyegét az uj 
település minden területére. Az egyes rétegek teljesen elszige- 
telve éltek, sőt még az azonos helyzetüek is lehetőleg kerülték 
az egymással való érintkezést, mindössze a református egyház 
körül kristályosodott ki egy kis magyar sziget Nagy Sándor 
és Kányádi Béla lelkészek hősies erőfeszitése folytán. A Szent 
István társaság iparos-patriciusai, idegenkedtek uj tagok felvé- 
telétől (talán okulva bizonyos multbeli tapasztalatokon), más 
szervezési keret pedig nem állott rendelkezésre. Hosszu és ke- 
mény erőfeszitések kellettek, amig Tornya Gyula egykori sze- 
nátor szorgalmazására és e sorok irójának szerény közre- 
müködésével megalakult a diáksegélyző bizottság, amelyben 
már a katolikus egyház is képviseltette magát Horváth-Hé- 
ring plébános személyében. A bizottság az összegyüjtött pén- 
zen otthont bérelt ki, ahol fővárosban tanuló magyar diákok 
igen olcsó ellátást találtak. Nemsokkal ezután megalakult a 
Magyar Párt helybeli tagozata Kányádi Béla református lel- 
kész elnökletével, egy évre rá pedig a munkások részére nép- 
konyhával és szövetkezeti alapon müködő iparos mühelyekkel 
„Népkör” létesült. Sajnos, a nemes és talpraesett kezdeménye- 
zés belső civódások folytán nem váltotta be a hozzá füzött re- 
ményeket és a kezdeményező Geiringer Gyula orvosnak sok 
ezer lejébe került a Népkör likvidálása. 


Általában Bucuresti magyar orvosai alaposan kivették ré- 
szüket az áldozatkészségből. Geiringer Gyula, Bakk Elek Pécsi 
Ernő, Menyász Emil, Papp Béla, Bernáth fogorvos, valameny- 
nyien elől jártak a példamutatásban. Betegek százait kezelték 
ingyen, a Szent István társaság keretein belül pedig ambulató- 
riumot létesitettek. Nagyrészt az ő fáradhatatlanságuk gyü- 
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mölcse a „Pax” kör is, a bucuresti magyar értelmiségek tár- 
sasköre, amely ma is fennáll és igen szép hivatást teljesit. 


Mindezekre csak azért térek ki, mert ujabban több fővárosi 
zsidóvallásu magyar orvost egy transzilvániai magyar lap ré- 
széről méltatlan támadás ért éppen e szervező tevékenysége 
kapcsán. Igazságtalanabb támadást el sem lehet képzelni! Én 
láttam őket a kezdet kezdetén, tudom mit tettek és egész éle- 
temben mély megbecsüléssel fogok rájuk gondolni, nemkülön- 
ben Dalaczi János iparosra, Koppándy János párttitkárra; 
Nagy Andrásra és Szemlér Ferencre a Kós Ferenc diákkör 
megalapitóira és másokra, szerény, névtelen munkásokra, akik 
megtették a szervezés első csákány ütéseit. 


* 


Azóta sok év telt el és még mindig az első csákányütések- 
nél tartunk. A gazdasági válság és a nyomában feltörő politikai 
hullám bizonyára sok tervet, sok szép elképzelést rombolt 
szét. Rengeteg magyar vált munkanélkülivé és ezek valameny- 
nyien gyámolitásra szorulnának. De kitől várhatnak segitsé- 
get, milyen titáni szerencse tudná a bajokat orvosolni, letöröl- 
ni a könnyeket ezer és ezer arcról?!... 


Ott van a Belu-negyed, a Filaret, ahol gyufa-, olaj- és szö- 
vőgyári szakmunkások telepedtek le, a Tei, ez a régi település, 
amely a háboru után otthonává lett a bihormegyei „bevándo- 
roltaknak” is, az Obor a malom és vasmunkások negyede, a 
Grivita a vasuti mühelymunkásoké, a Groapa Oatu, a siralom 
völgye, a végleg lecsuszottak gyehennája... 


Transzilvánia egy-egy kis darabjai ezek. Gazdasági válság, 
beházasodások, más keveredések és maga a város, e nagy ro- 
mán tenger mozgása, lassan kikezdik hullámaikkal ezeket a 
kis szirteket... 


De vajjon csakugyan el kell pusztulniok? 
Nem hiszem. Vannak jelenségek, amelyek azt mutatják, 


hogy éppen ezekben a rétegekben él legerősebben s legérintetle- 
nebbül a magyar öntudat. Egy kimutatás szerint a fővárosi 
magyar elemi iskolát a következő foglalkozással biró szülők 
gyermekei látogatják: iparosok gyermekei 97, kereskedők 
gyermekei 5, sofőrök gyermekei 23, házmesterek gyermekei 
11, kenyérkihordók gyermekei 10, háztartási alkalmazottak 
gyermekei 20, kétkézi munkások gyermekei 18, tisztviselők 
gyermekei 16 . 


Sokat mond számunkra ez a kimutatás. S mindenekelőtt 
azt mondja, hogy nem szabad magára hagyni azt a dolgozó 
magyart, aki nehéz helyzetében is tudja mivel tartozik fajának 
és kulturájának. Meg kell próbálni a lehetetlent is annak ér- 
dekében, hogy az Ókirályságban élő magyar lelkekből eltünjék 
az árvaság, a magárahagyatottság érzése. 


* 
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Még lehet, még meg lehet közeliteni e sorvadó szigeteket. 
Közönyt, vagy elfásultságot legfeljebb egyesek és azok kö- 
zött is főleg az őslakók között lehet tapasztalni, a tömeg 
nemzeti vitalitásával nincs baj. Évről-évre ujabb kontingen- 
sekkel frissül fel ez az emberállag s igy maga is állandó moz- 
gásban van, a mozgás pedig az élet attributuma. Másfelől ál- 
landó visszavándorlási folyamat tapasztalható bizonyos év- 
szakokban, minélfogva az állandó körforgás következtében 
sohasem szünik meg a kapcsolat a nemzeti energiák ősforrá- 
saival. Nem szabad tehát az idevándorolt magyarságot moz- 
dulatlan, porladó tömbnek látnunk és csak annak. Mert, ha 
a porladás csakugyan le nem tagadható, mondhatnók végzet- 
szerű jelenség is és ha a mozdulatlanság benyomása nem is 
képzelődés, ezt a tömböt, bár rendszertelenül és nagy kiha- 
gyásokkal, de vérkeringés járja át, amit föltétlenül be lehet 
kapcsolni az egyetemes magyar érdekek ütőerébe. 


Manapság lépten-nyomon találkozunk „idegen”-ellenes 
jelszavakkal. Mikor ezeket a szólamokat hallom, mindig eszem- 
be jut Bucuresti és eszembe jut Shakespeare örökéletü sora: 
„A mór megtette kötelességét, a mór mehet.” 


Hogy mit tett a magyarság: kő-, vas- és betonkolosszusok 
állnak bizonyságul. 


Kapott is, de adott is. Munkája, szakértelme legjavát adta. 
És még más valamit is adott. Hitet többi fajtestvéreinek. 


A nemzet erejébe, szivósságába, kiváló tulajdonságaiba vetett 
hitet. A népi minőség viharálló értékének a bizonyságát. 


Ha a fővárosban kalapácsos, vagy csákányos magyarral 
találkozol, lelkedben tiszteletadóan süvegeljed meg, mert a ma- 
gyar élniakarás, a világ minden táján megbecsült magyar 
munka apostola ő. Gondolkozz el, ha magyar szolga, vagy 
cselédlány suhan el melletted a Cismigiu virágágyai között. 
Gondolj a méhre, amely kilométeres messzeségekből szállitja 
a virágport a kaptárba. A nemzet kaptárából szálltak ők ki, 
bogy visszavigyék a munkájuk gyümölcsét az ősi transzilvá- 
niai bércek közé. 


Gondoljunk reájuk minél gyakrabban és épitsünk hidat fe- 
léjük. Lelki hidat, ha másra nem telik. 
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1. sz. táblázat / Tabulka č. 1: 
Magyarország lakosságának anyanyelvi megoszlása 


1880–1910 között 


Klasifikácia uhorského obyvateľstva 
podľa materinského jazyka v rokoch 1880–1910 


 1880* 1890* 1900** 1910** 


1000 fő 
v tis. % 1000 fő 


v tis. % 1000 fő 
v tis. % 1000 fő 


v tis. % 


Magyar 
Maďari 6 404 46,7 7 357 48,6 8 649 51,5 9 938 54,6 


Román 
Rumuni 2 403 17,5 2 589 17,1 2 798 16,7 2 948 16,2 


Szlovák 
Slováci 1 855 13,5 1 897 12,5 2 002 11,9 1 946 10,7 


Német 
Nemci 1 870 13,6 1 989 13,1 1 997 11,9 1 901 10,4 


Szerb- 
Horvát 
Srbo- 
Chorváti 


632 4,6 495 3,3 520 3,1 549 3,0 


Szlovén 
Slovinci 63 0,5 71 0,5 77 0,5 75 0,4 


Cigány 
Rómovia 79 0,6 92 0,6 54 0,3 109 0,6 


Egyéb 
Ostatní 69 0,5 91 0,5 92 0,6 103 0,6 


Összes 
Celkom 13 729  15 133  16 799  18 215  


Forrás / Prameň: A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. VI. rész (Sčítanie 
ľudu krajín Uhorskej svätej koruny v roku 1910. VI. časť). Magyar Statisztikai 
Közlemények (Uhorské štatistické vestníky). Új Sorozat. Zv. 64. Budapest 1920. 


 
* polgári népesség / mestské obyvateľstvo; 
** polgári népesség / mestské obyvateľstvo; 


Melléklet – Príloha 
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2. sz. táblázat / Tabuľka č. 2: 
A szlovák régió nemzetiségi összetételének alakulása 


1880–1910 között* 
 


Vývin národnostného zloženia slovenského regiónu 
v rokoch 1880–1910* 


Anyanyelv 
Materinský jaz. 1880 1890 1900 1910 


szlovák 
slovenský 


1 612 989 1 654 652 1 742 073 1 708 592 


(58,2%) (56,6%) (55,3%) (51,4%) 


magyar 
maďarský 


762 024 859 351 1 008 538 1 189 262 


(27,5%) (29,4%) (32,0%) (35,7%) 


német 
nemecký 


249 993 246 582 224 645 210 403 


(9,0%) (8,4%) (7,2%) (6,3%) 


rutén 
rusínsky 


123 747 130 432 138 632 152 358 


(4,4%) (4,5%) (4,4%) (4,6%) 
egyéb 
iné 23 942 30 571 35 603 67 648 


 (0,9%) (1,1%) (1,1%) (2,0%) 
Összesen: 
Spolu: 2 772 695 2 921 588 3 149 491 3 328 263 


Forrás / Prameň: A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. VI. rész (Sčítanie 
ľudu krajín Uhorskej svätej koruny v roku 1910. VI. časť). Magyar Statisztikai Közlemé- 
nyek (Uhorské štatistické vestníky). Új Sorozat. Zv. 64. Budapest 1920, s. 114–119. 


*    Pozsony, Nyitra, Trencsén, Árva, Turóc, Bars, Zólyom, Liptó, Hont, Nógrád, Gömör, Sze- 
pes, Sáros, Abaúj-Torna, Zemplén és Ung vármegyék összesített adatai alapján. 


 
*    Na základe sčítania údajov z Bratislavskej, Nitrianskej, Trenčianskej, Oravskej, Turčian- 


skej, Tekovskej, Zvolenskej, Liptovskej, Hontianskej, Novohradskej, Gemerskej, Spiš- 
skej, Šarišskej, Abovsko-Turnianskej, Zemplínskej a Užskej župy. 


Táblázatok, térképek  – Tabuľky, mapy 
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3. sz. táblázat / Tabuľka č. 3: 
A szlovák régió nemzetiségi viszonyai 1900–1910 között* 


 


Národnostné pomery v slovenskom regióne v rokoch 1900–1910 
 


Megye 
Župa 


Összlakosság 
Obyvateľstvo Növekedés 


Nárast 
1900–1910 


% 


 


1900 1910  


Árva*/Oravská 85 009 78 745 –7,4  
Bars/Tekovská 165 122 178 500 8,1  
Hont/Hontianska 114 359 117 256 1,3  
Liptó*/Liptovská 82 159 86 906 5,8  
Nógrád/Novohradská 239 097 261 517 9,4  
Nyitra/Nitrianska 428 296 457 455 6,8  
Pozsony/Bratislavská 301 635 311 527 6,1  
Trencsén*/Trenčianska 287 665 310 437 7,9  
Turóc*/Turčianska 51 956 55 703 7,2  
Zólyom*/Zvolenská 124 420 133 653 7,4  
Abauj-Torna/Abovsko- 
Turnianska 153 360 158 077 2,9  


Gömör/Gemerská 183 784 188 098 2,4  
Sáros*/Šarišská 174 470 174 620 0,1  
Szepes*/Spišská 172 091 172 867 0,5  
Ung/Užská 153 266 162 089 5,8  
Zemplén/Zemplínska 327 993 343 194 4,6  
Pozsony város 
Bratislava mesto 65 867 78 223 18,6  


Selmec és Bélabánya 
Banská Štiavnica 16 375 15 185 –7,3  


Kassa/Košice 40 102 44 211 10,2  
Összesen: 
Spolu: 3 167 026 3 328 263 5,0  


Magyarország*** 
Uhorsko 16 838 255 18 264 533 8,5  


 


* A Magyar Statisztikai Közlemények 61. és 67. köt. alapján; csak magyar–szlovák reláció- 
ban 


** 1910-ben az északi határ mentén élő goral tájszólást beszélőket az egyéb kategóriában tüntet- 
ték fel, a szlovákok számából 20% az ő arányszámukat növelte. 


*** Horvát–Szlavónország nélkül. 
**** Ez az egész országban 547 136, a szlovák régióban 300 584 főt jelentett. Erre vonatkozóan 


l. KOVÁCS ALAJOS: A nyelvismeret mint a nemzetiségi statisztika ellenőrzője. Magyar 
Statisztikai Szemle 1928. 


Melléklet – Príloha 
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Szlovákok 


Slováci 
Magyarok 


Maďari 


Szlová- 
kul tudó 
magyar 
Maďari 


hovoriaci 
po slov. 


1910 (%) 


Magya- 
rul tudó 
szlovák 
Slováci 


hovoriaci 
po maď. 
1910 (%) 


Kivándorló szlovák 
Vysťahovaní 


Slováci 
1899–1913  1900 1910 1900 1910 


 % %  % 


 94,7 75,1** 1,8 2,5 75,0 6,8 14 648 98,3
 57,5 54,8 31,7 34,8 40,9 24,8 3 341 75,3
 39,5 36,8 54,5 57,1 18,0 28,6 4 070 74,0
 92,5 89,9 3,3 5,0 65,7 8,9 12 251 97,2
 26,9 22,3 70,5 75,6 15,6 34,7 7 071 47,0
 73,0 71,0 18,8 22,6 41,9 15,6 33 031 93,4
 51,0 49,5 39,7 42,3 18,6 11,5 12 044 83,7
 92,7 91,8 2,8 4,3 68,8 7,5 23 560 97,4
 73,6 69,0 4,2 10,0 58,5 14,1 9 596 93,1
 89,3 84,8 7,2 12,4 71,3 16,5 9 139 96,3


 22,9 18,7 73,0 78,0 20,2 36,1 44 258 27,3


 40,6 38,4 56,4 58,5 15,7 36,5 30 958 56,7
 66,0 58,3 6,1 10,4 72,1 14,2 50 390 82,5
 57,9 56,2 6,2 10,8 53,8 9,9 46 007 75,8
 28,0 22,4 30,0 33,2 21,7 28,4 45 657 40,6
 32,4 27,1 53,1 56,5 16,4 19,6 82 584 53,5
 16,3 14,9 30,5 40,6 27,9 41,0 1 480 8,8


 74,0 55,0 19,9 41,8 41,6 57,9 362 83,1


 23,1 14,8 66,3 75,0 41,2 56,8 4 390 16,6


 55,3 51,4 32,0 35,7 25,3 16,5 429 761 66,8


 11,9 10,7 51,4 54,5 2,9**** 21,4 1 195 236 25,0


 
 
 
* Na základe 61. a 67. zväzku Uhorských štatistických vestníkov; iba v slovensko-maďar- 


ských reláciách. 
** V roku 1910 boli obyvatelia hovoriaci goralským nárečím, ktorí žili pozdĺž severnej hrani- 


ce, zaradení do kategórie iní, ich pomer zvyšovalo 20 % Slovákov. 
*** Bez Chorvátska–Slavónie. 
**** V celej krajine toto číslo predstavovalo 547 136, v slovenskom regióne 300 584 obyvateľov. 


V tejto súvislosti pozri KOVÁCS, ALAJOS: A nyelvismeret mint a nemzetiségi statisztika elle- 
nőrzője (Znalosť jazyka ako kontrolór národnostnej štatistiky). Magyar Statisztikai Szemle 1928. 


Táblázatok, térképek  – Tabuľky, mapy 
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4. sz. táblázat / Tabuľka č. 4: 
A szlovák régió magyar többségűvé vált városainak nemzetiségi összetétele 1880–1910 között 


Národnostné zloženie miest slovenského regiónu, v ktorých nadobudli majoritu Maďari, v rokoch 1880–1910 


Város 
Mesto 


Év 
Rok 


Lakosok 
Obyv. 


Szlovákok 
Slováci % Magyarok 


Maďari % Németek 
Nemci % Egyéb 


Iní % 
Ebből zsidók 
Z toho Židia 


% 


1. Kassa 
1. Košice 


1880 26 097 10 674 40,9 10 387 39,8 4 358 16,7 678 2,6 2 846 10,9
1890 28 884 9 713 33,6 14 421 49,9 3 891 13,5 859 3,0 3 306 11,4
1900 40 102 9 244 22,9 25 996 66,3 3 446 8,1 1 416 3,5 5 276 13,2
1910 44 211 6 574 14,8 33 350 75,4 3 189 7,2 778 2,5 6 723 15,2


2. Nyitra 
2. Nitra 


1880 12 033 4 780 39,7 3 403 28,3 3 743 31,1 107 0,9 3 501 29,0
1890 13 538 5 205 38,5 5 002 37,0 3 234 23,9 97 0,7 3 757 27,8
1900 15 169 5 538 36,2 7 219 47,7 2 312 15,5 100 0,7 3 674 24,2
1910 16 419 4 929 30,0 9 754 59,4 1 636 10,0 100 0,6 3 674 22,4


3. Besztercebánya 
3. Banská Bystrica 


1880 7 159 4 460 62,3 1 196 16,7 1 434 20,0 69 1,0 561 7,8
1890 7 958 4 229 56,6 1 799 24,0 1 389 18,6 68 0,9 829 11,1
1900 9 264 4 852 51,7 3 132 34,7 1 179 12,9 101 1,1 1 025 11,1
1910 10 776 4 388 40,7 5 261 48,8 879 8,2 248 2,3 1 260 11,7


4. Zólyom 
4. Zvolen 


1880 4 083 2 938 72,0 658 16,1 430 10,5 57 1,4 304 8,1
1890 5 125 3 590 70,1 1 057 20,6 418 8,2 60 1,2 382 7,5
1900 7 173 4 391 61,3 2 173 30,2 509 7,1 100 1,4 584 8,1
1910 8 799 3 579 40,7 4 973 56,5 209 2,4 38 0,4 611 6,9


 


 
 


Melléklet – Príloha 
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Város 
Mesto 


Év 
Rok 


Lakosok 
Obyv. 


Szlovákok 
Slováci % Magyarok 


Maďari % Németek 
Nemci % Egyéb 


Iní % 
Ebből zsidók 
Z toho Židia 


% 


5. Dobsina 
5. Dobšiná 


1880 5 592 1 324 23,7 372 6,7 3 848 68,8 48 0,9 45 0,8
1890 4 643 1 252 27,0 335 7,2 2 997 64,6 59 1,3 87 1,9
1900 5 115 1 509 29,5 746 14,5 2 790 54,6 70 1,4 110 2,2
1910 5 029 1 503 29,9 1 739 34,6 1 688 33,6 99 2,0 146 2,9


6. Jolsva 
6. Jelšava 


1880 2 730 1 470 53,9 1 168 42,7 57 2,1 35 1,3 96 3,5
1890 2 419 1 249 51,7 1 092 45,1 39 1,6 39 1,6 111 4,6
1900 2 790 565 19,8 2 167 78,1 31 1,1 70 1,4 165 5,9
1910 2 846 449 15,8 2 289 80,4 42 1,5 66 2,3 212 7,4


7. Nagyrőce 
7. Revúca 


1880 1 897 1 630 86,0 212 11,2 49 2,6 6 0,3 14 0,7
1890 1 817 1 474 81,1 299 16,5 34 1,9 10 0,6 14 0,8
1900 1 812 933 51,6 844 46,6 30 1,6 5 0,3 100 5,5
1910 1 925 884 45,9 1 000 51,9 37 1,9 4 0,2 129 6,7


Táblázatok, térképek  – Tabuľky, mapy 
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5. sz. táblázat / Tabuľka č. 5: 
A szlovák régió fontosabb nem magyar többségű városainak anyanyelvi megoszlása 1880–1910 között 


Rozdelenie obyvateľstva vo významnejších mestách slovenského regiónu s nemaďarskou majoritou v rokoch 1880–1910 


 


Város 
Mesto 


Év 
Rok 


Lakosok 
Obyv. 


Szlovákok 
Slováci % Magyarok 


Maďari % Németek 
Nemci % Egyéb 


Iní % 
Ebből zsidók 
Z toho Židia 


% 
1. Selmec- és 


Bélabánya 
1. Banská 


Štiavnica 


1880 15 265 12 075 79,1 1 542 10,1 1 572 10,3 76 0,5 219 1,4
1890 15 280 11 483 75,1 2 534 16,6 1 186 7,8 77 0,5 334 2,2
1900 16 375 12 116 74,0 3 253 19,9 918 5,6 88 0,5 527 3,2
1910 15 185 8 341 54,9 6 340 41,7 453 3,0 51 0,3 527 3,5


2. Pozsony 
2. Bratislava 


1880 48 006 7 537 15,7 7 537 15,7 31 492 65,6 1 440 3,0 4 966 10,3
1890 52 411 8 709 16,6 10 433 19,9 31 404 59,9 1 865 3,6 5 396 10,3
1900 65 867 10 715 14,6 20 102 30,5 33 202 52,2 1 848 2,8 7 110 10,8
1910 78 223 11 673 14,9 31 705 40,5 32 790 41,9 1 638 2,6 8 207 10,5


3. Körmöcbánya 
3. Kremnica 


1880 3 945 1 247 31,6 249 6,3 2 411 61,1 38 1,0 229 2,7
1890 4 235 1 394 32,8 479 11,3 2 319 54,8 43 1,0 223 2,4
1900 4 306 1 485 34,5 858 19,9 1 950 45,3 13 0,3 290 6,7
1910 4515 1 482 32,8 1 501 32,2 1 514 33,5 17 0,4 297 6,6


4. Rózsahegy 
4. Ružomberok 


1880 3 247 2 708 80,4 237 7,0 283 8,4 19 0,6 460 7,2
1890 6 879 5 987 87,0 383 5,6 441 6,4 68 1,0 547 8,0
1900 8 198 6 983 86,9 630 7,8 459 5,7 126 1,5 693 8,5
1910 12 249 8 340 68,1 1 735 14,2 1 031 8,4 1 144 9,3 1 063 8,7


Melléklet – Príloha 
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Város 
Mesto 


Év 
Rok 


Lakosok 
Obyv. 


Szlovákok 
Slováci % Magyarok 


Maďari % Németek 
Nemci % Egyéb 


Iní % 
Ebből zsidók 
Z toho Židia 


% 


5. Nagyszombat 
5. Trnava 


1880 10 824 6 287 58,1 1 596 14,8 2 861 26,4 80 0,7 1 325 12,2
1890 11 500 6 564 57,1 1 625 14,2 3 154 27,4 157 1,4 1 558 13,6
1900 13 181 7 246 56,9 3 124 22,8 2 564 19,1 247 1,9 1 715 13,0
1910 15 163 8 032 53,0 4 593 30,3 2 280 15,0 258 1,7 2 126 14,0


6. Trencsén 
6. Trenčín 


1880 4 402 2 487 56,5 635 14,4 1 208 27,4 72 1,6 1 110 25,2
1890 6 075 2 417 47,4 1 698 33,3 926 18,2 59 1,2 1 198 23,5
1900 7 011 3 715 49,0 2 074 32,6 1 083 16,3 139 2,0 1 275 18,2
1910 7 805 3 676 47,1 2 997 38,4 925 11,8 207 2,6 1 301 16,7


7. Bártfa 
7. Bardejov 


1880 4 884 3 940 80,7 223 4,6 666 13,6 55 1,1 1 113 22,8
1890 5 069 3 294 65,0 358 7,1 1 188 23,4 229 4,5 1 125 22,2
1900 6 102 3 234 53,1 997 16,3 1 721 28,2 150 2,5 1 715 28,1


8. Lőcse 
8. Levoča 


1880 6 603 3 542 53,6 654 10,0 2 247 34,0 160 2,4 399 6,0
1890 6 318 3 175 50,3 1 056 16,7 1 939 30,7 148 2,3 416 6,6
1900 7 866 3 633 53,1 1 670 22,1 1 755 23,8 808 10,3 709 9,0
1910 7 528 3 094 41,1 2 410 32,0 1 377 18,3 647 8,6 718 9,5


9.Zsolna 
9. Žilina 


1880 3 244 2 273 70,1 256 7,9 589 18,2 126 3,9 619 19,1
1890 4 117 2 557 62,1 638 15,5 837 20,3 85 2,1 747 18,1
1900 5 633 3 242 57,6 1 231 21,9 1 059 18,8 101 1,8 1 024 18,2
1910 9 179 4 954 54,0 2 336 25,5 1 463 15,9 426 4,6 1 467 16,0


 
 


Táblázatok, térképek  – Tabuľky, mapy 
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Város 
Mesto 


Év 
Rok 


Lakosok 
Obyv. 


Szlovákok 
Slováci % Magyarok 


Maďari % Németek 
Nemci % Egyéb 


Iní % 
Ebből zsidók 
Z toho Židia 


% 
10. Alsókubin 
10. Dolný Kubín 
 


1880 1 546 1 088 70,4 67 4,3 324 21,0 67 4,3 431 27,9
1890 1 674 997 59,6 359 21,4 298 17,8 20 1,2 394 23,5
1900 1 821 1 055 57,9 471 25,9 245 13,4 50 2,7 394 21,6


11. Turócszentmárton 
11. Martin 


1880 2 341 1 766 75,4 100 4,3 367 15,7 108 4,6 433 18,5
1890 3 357 2 501 74,5 421 12,5 351 10,5 84 2,5 464 13,8
1900 4 113 2 720 66,1 934 22,7 392 9,5 67 1,6 604 14,7


12. Liptószentmiklós 
12. Liptovský 


Mikuláš 


1880 1 777 677 38,1 180 10,1 862 48,5 58 3,3 932 52,4
1890 2 993 1 619 54,1 642 21,4 690 23,1 42 1,4 983 32,8
1900 3 251 1 656 50,9 900 27,7 655 20,1 40 1,2 985 30,3


 
 
 


A 4–5. sz. táblázat forrásai / Pramene tab. č. 4 a 5: A magyar városok statisztikai évkönyve (Štatistická ročenka uhorských miest). Budapest 1920. – Magyar 
Statisztikai Közlemények (Uhorské štatistické vestníky). Új Sorozat. Zv. 64. Budapest 1920. 


 


Melléklet – Príloha 
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6. sz. táblázat / Tabuľka č. 6: 
A szlovák régió elemi népiskoláinak oktatási nyelve 1876–1913 között 


Vyučovací jazyk na ľudových školách cv slovenskom regióne v rokoch 1876–1913 


Vármegye 
Župa 


Szlovák (szlovák–magyar) 
Slovenský (slov–maď.) 


Magyar 
Maďarský 


1876 1895 1901 1908 1913 1876 1895 1901 1908 1913 
Pozsony/Bratis. 137 118 106 78 77 104 196 198 240 245 
Nyitra/Nitrianska 313 247 234 70 52 43 204 240 402 433 
Trencsén/Trenč. 257 272 260 77 34 3 105 115 280 323 
Turóc/Turčianska 61 57 47 28 25 7 19 22 44 46 
Árva/Oravská 93 99 88 69 60 2 3 16 42 50 
Liptó/Liptovská 95 86 84 73 64 – 18 17 30 34 
Bars/Tekovská 102 96 76 6 – 63 108 126 201 221 
Hont/Hontianska 94 78 80 15 14 76 97 95 172 170 
Zólyom/Zvolen. 147 141 128 30 – 5 29 38 134 140 
Nógrád/ 
Novohradská 132 81 69 – – 167 230 234 313 322 


Gömör-Kishont 
Gemer.-malahont. 147 115 77 3 2 152 193 218 307 301 


Szepes/Spiššká 128 131 131 44 26 – 17 16 164 182 
Sáros/Šarišská 141 122 109 6 – – 32 67 228 264 
Abauj-Torna 
Abov.-Turn. 36 28 10 – – 236 242 256 280 285 


Zemplén/Zempl. 133 98 70 3 – 178 296 304 415 462 
Összesen: 
Spolu: 2 016 1 769 1 569 502 354 1 036 1 789 1 963 3 252 3 478 


 
Forrás / Prameň: POTEMRA, MICHAL: Školská politika madarských vlád na Slovensku na rozhra- 


ní 19. a 20. storočia. HČ (26) 1978, s. 497–536. 
 


Táblázatok, térképek  – Tabuľky, mapy 
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7. sz. táblázat / Tabuľka č. 7: 
Magyarország és a szlovák régió 16 vármegyéjének nemzetiségi mérlege 1880–1910 között 


Národnostná bilancia v Uhorsku a v 16 župách slovenského regiónu v rokoch 1880–1910 
 


 
Német 
Nemci 


Szlovák /Ö/ 
Slováci/S/ 


Szlovák /R/ 
Slováci /R/ 


Román 
Rumuni 


Rutén 
Rusíni 


Délszláv 
Juhosl. 


Egyéb 
Ostat. 


Össz. nem 
magyar 


Maďari spolu 
Természetes szaporulat 1880–1910 
Prirodzený nárast obyvateľstva 1880–1910 653 752 621 725 198 239 64 2631


Migrációs veszteség 
Vysťahovalecké straty –140 –370 –308 –150 –60 –33 80 –673


Tényleges népességnövekedés 
Skutočný nárast obyvateľstva 14 82 91 530 110 102 63 901


Asszimilációs veszteség 
Asimilačné straty –499 –300 –217 –45 –28 –104 –81 –1057


Az adott nyelvközösséghez tartozó, 
de elmagyarosodott zsidók száma 
Pomaďarčení Židia patriaci  
k danému spoločenstvu 


104 24 24 11 18 – 30 187


Asszimilációs veszteség 
Asimilačné straty –395 –276 –193 –34 –10 –104 –51 –870


Az asszimilációs veszteség az 1880. évi 
polgári népesség százalékában 
Percentuálna asimilačná strata mestského 
obyvateľstva v r. 1880 


21,1 14,8 11,8 1,4 2,8 12,1 34,5 11,8


 
Szlovák /Ö/ – az összes magyarországi szlovák anyanyelvű lakost számítva. 
Szlovák /R/ – a „szlovák régió” 16 vármegyéjének területén élő szlovák anyanyelvű lakosokat számítva. 
 
Slováci (S) – všetci obyvatelia so slovenskou materinskou rečou. 
Slováci (R) – obyvatelia so slovenskou materinskou rečou žijúci na území 16 žúp slovenského regiónu. 
 
Forrás / Prameň: KATUS, LÁSZLÓ: The Status of Ethnic Minorities in Hungary During the Age of Dualism (1867–1918). In: HIDAS, 


PETER I. (ed.): Minorities and the Law. Toronto 1986. 


Melléklet – Príloha 
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1. sz. térkép / Mapa č. 1: 
A tervezett felső-magyarországi szláv kerület térképvázlata (1861) 


Mapa plánovaného hornouhorského slovenského Okolia (1861) 


 


1. Szlovákia 1920. évi államhatárai (Szepes és Árva megye az 1938. évi határmódosításokkal), 2. 
a Bach-korszak pozsonyi és kassai kerületeinek határai, 3. a felső-magyarországi szlovák kerület 
járásainak (megyéinek) határai, 4. összefüggő szlovák településterület, 5. német településterület (a 
Szepes megyei részek kerülethez való tartozása rendezetlen maradt), 6. ruszin településterület, 7. 
magyar településterület, 8. szlovák–magyar nyelvhatár Czoernig 1856. évi nemzetiségi térképe ala- 
pján. A számok a következő járásokat jelölik: Nagyszombat (1), Szenic (2), Vágújhely (3), Nyitra 
(4), Trencsén (5), Zsolna (6), Turócszentmárton (7), Alsókubin (8), Liptószentmiklós (9), Beszter- 
cebánya (10), Bát (11), Aranyosmarót (12), Nagyrőce (13), Nógrád (14), Sároseperjes (15), Kassa 
(16). A fekete pontok a járási székhelyeket jelölik. 


Hornouhorské slovenské okolie. 1. štátna hranica Slovenska z r. 1920, 2. hranice bratislavského 
a košického dištriktu z Bachovej éry, 3. hranice žúp Hornouhorského slovenského okolia, 4. súvislé 
slovenské osídlenie, 5. nemecké osídlenie (oblasť Spišskej župy zostala v súvislosti s jeho prísluš- 
nosťou k Okoliu nerozriešená), 6. rusínske osídlenie, 7. maďarské osídlenie, 8. etnická slovensko- 
maďarská hranica podľa národnostnej mapky K. v. Czoerniga z r. 1856. Arabské číslice značia okre- 
sy: Trnavský (1), Senický (2), Novomestský (3), Nitriansky (4), Trenčiansky (5), Žilinský (6), 
Turč.-sv.-martinský (7), Nižnokubínsky (8), Liptovskosvätomikulášsky (9), Banskobystrický (10), 
Bátovský (11), Zlatomoravský (12), Veľkorevúcky (13), Novohradský (14), Prešovský (14), Prešov- 
ský (15) a Košický (16). Čierne bodky vyznačujú sídla okresov. 


Táblázatok, térképek  – Tabuľky, mapy 
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2. sz. térkép / Mapa č. 2: 
A szlovák anyanyelvűek aránya Magyarországon 1910-ben 


 
Pomer obyvateľov so slovenskou materinskou rečou v Uhorsku v roku 1910 


 
 
 
Forrás / Prameň: Magyar Statisztikai Közlemények (Uhorské štatistické vestníky). Új Sorozat. Zv. 64. 


Budapest 1920. 
 


 


Melléklet – Príloha 
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3. sz. térkép /Mapa č. 3: 
Az iparban foglalkoztatottak aránya Magyarországon 1910-ben 


 
Pomer pracujúcich v priemysle v Uhorsku v roku 1910 


 


 


Forrás / Prameň: Magyar Statisztikai Közlemények (Uhorské štatistické vestníky). Új Sorozat. Zv. 64. 
Budapest 1920. 


 


Táblázatok, térképek  – Tabuľky, mapy 
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4. sz. térkép / Mapa č. 4\ 
A „Tót Impérium” térképvázlata / Mapa „Slovenského impéria” 


 


 


A „Tót Impérium” térképvázlata. Az 1918. novemberi–decemberi budapesti tárgyalásokon használt térkép a szlovák népesség városonkénti és járásonkénti 
százalékarányát az 1910. évi adatok szerint tünteti fel és a szlovák autonóm terület határát a járások nemzetiségi összetétele alapján jelölte ki. 


Mapa „Slovenského impéria.” Na mape, ktorá bola používaná na budapeštianskych rokovaniach v novembri–decembri 1918, je vyznačený percentuálny pomer 
slovenského obyvateľstva v jednotlivých mestách a okresoch na základe údajov zo sčítania ľudu v roku 1910. Hranica slovenského autonómneho územia je na 
mape zakreslená na základe národnostného zloženia okresov. 


Melléklet – Príloha 
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5. sz. térkép / Mapa č. 5: 
A magyar–csehslovák állami határ kialakulása 1918–1920 


Vytvorenie československo–maďarskej hranice v rokoch 1918–1920 


 


. . . . . . . . . Csehszlovák elképzelések a világháború alatt / Hranice Uhorska pred prvou svetovou vojnou (1914) 
– – – – – – Csehszlovák javaslat a párizsi békekonferenciára / Československé predstavy počas prvej svetovej vojny 
– – – – –  Jászi által felajánlott Tót Impérium déli határvonalai / Československý návrh na mierovej konferencii v Paríži 
+ + + + + + A Hodža-vonal (1918. december 6.) / Hodžova línia (6. december 1918) 
. . . . . . Az Antant demarkációs vonala (1918. december 23.) / Demarkačná línia Trojdohody (23. december 1918) 
– . – . – . – . Trianoni határvonal (1920. június 4) / Trianonská hranica (4. jún 1920) 


Táblázatok, térképek  – Tabuľky, mapy 
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O r a d e a  m e t a m o r f ó z i s a  
Irta: TABÉRY GÉZA 


Mindszentek napján szoktunk találkozni legtömegesebben 
Oradea távolbaszakadt, régi polgáraival. Ekkor járnak vissza, 
akikkel együtt töltöttük ifjuságunkat, hogy kedveseik sirhal- 
mára elhozzák kegyeletük virágait. Arcvonásaik évről-évre hal- 
ványabban emlékeztetnek a multra, némelyiknek már a neve is 
akadozva botlik a nyelvünkre. Mulik az idő, nő a feledés. Ők 
pedig, a visszajárók azt mondják, hogy a várost nehéz, egyre 
nehezebb felismerniök. 


Valóban olyan nagyot változott volna Oradea az azóta el- 
mult tizenhét év alatt, amikor a visszajárók zöme elvonult in- 
nen?! Valóban nagyot! Ugy hisszük, éppen a mi városunkat ér- 
te a legnagyobb változás Transzilvánia valamennyi városa kö- 
zül. 


Próbáljuk meg a beszámolót, Oradea arculatának változá- 
sáról. 


Jobb és baloldal harca — A nemzetiségi átalakulás 
A román hadsereg 1919 husvétján történt bevonulása két, 


egymással élesen szembenálló táborban találta itt a város ma- 
gyarságát. Egy hónapos volt már akkor a kommün a Kőrös- 
parton. A polgárság uribb elemei felszabaditókként üdvözölték 
a románokat a kommün után. Magyar ember magyart jelen- 
tett fel a románoknál. Természetesen a helyzet azt diktálta, 
hogy a jobboldaliak jelentsék fel a baloldaliakat. Jó fél év telt 
el baloldali személyek bebörtönzésével, elzsuppolásával, vizsgá- 
lat alá fogásával, a jobboldali magyarságnak nemegyszer han- 
gosan nyilvánitott helyeslésétől kisérve, mialatt a románok a 
Tiszánál vivták harcaikat a magyarországi vörös csapatokkal. 
1919 őszén azonban fordult a szél. A Budapestet megszállva 
tartó román hadsereg visszavonult a mostani országhatárra. S 
az ellenfél e pillanattól kezdve nem a letiport magyarországi 
kommün volt már a szemünkben, hanem az uj rendbe szervez- 
kedő magyarok. 


Tegnap még az uj fennhatóság hallgatólagos türelme övezi 
a nemzeti viseletbe szinesedett templomjáró oradeai magyar 
hölgyeket s holnap már a Csécsy—Cserey—Lukács-pör vád- 
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lottjai kerülnek hadbiróság elé, hogy fejükre halálos ítéletet 
olvassanak, amitől később egy kicserélési akció révén menekül- 
nek. 


Ebben az időben ritkitja meg erősen az oradeai magyar so- 
rokat a repatriálás. Százalékosan a repatriálási arányszám 
Oradea polgárait ragadta legmagasabb mértékben túl a határ- 
ra. Oka és következménye egyaránt megvolt e magas arány- 
számnak! 


Az ok: az oradeai polgár több összeköttetése a Tisza-idők- 
ből a kicsivé rendeltetett Magyarország hatalmi köreihez, ami- 
re az uj elhelyezkedésnek oly sok reményét épitették fel a tá- 
vozók! 


A következmény: — az oradeai magyarság egyensuly-hely- 
zetének erős megbillenése. Az egymással ezideig meglehetősen 
egyenlő erőkkel szembenállott s egyenlő feltételekkel verseny- 
ző rétegeknek mindaddig tartós további balratolódása követke- 
zett gazdasági, kulturális és társadalmi téren, amig e terepe- 
ket el nem hóditja tőlük az egyre sulyosbodó román elem. 


Nem lesz érdektelen Oradea nemzetiségi elosztását szem- 
beállitani egymással a rendelkezésünkre álló két időpont, az 
1910-es és 1930-as statisztika szerint. 


Oradea lakosainak lélekszáma 1910-ben hatvannégyezer volt. 
A nemzetiségi megoszlásra irányadó felekezetek ekkor igy áll- 
tak egymással szemben: 


 


 
 
 
 
 
 


        Összesen          8.034 


 
Abban az esetben, ha a második csoportban feltüntetett két 


görög egyház valamennyi hivét románnak vesszük, — holott 
az 1910-es népszámlálás nemzetiségi bevallásai ennek ellent- 
mondanak, — négy évvel a világháboru kitörése előtt a város- 
nak ötvenötezer főnyi magyar lakosságával csupán nyolcezer 
román lakos állhatott szemben. 


Husz évvel később, 1930-ban a vezető magyar felekezetek 
közül a római katolikusokét valami ezeregynéhányszázas visz- 
szaeséssel, a reformátusokét pár százas emelkedéssel ugyanott 
találjuk, ahol 1910-ben voltak. (1930-ban 18022 római kato- 
likus és 19847 református.) Emelkedett az ágostai evangélikus 
lélekszám, még pedig 4105-re és lényeges szaporodás mutatko- 


Róm Kath. 
Református 
Ág. ev. 
Zsidó 
Összesen 
Görög keleti 
Görög katolikus 


19.819 
19.459 
  1.377 
15.155 
55.810 
  4.649 
  3.385 
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zik a zsidóknál, amelynek száma 15155-ről 20287-ig nőtt. Ez 
utóbbi hitfelekezet harminchárom százalékos szaporulatánál is 
jóval nagyobb azonban a két román egyház hiveinek számbeli 
előretörése: a görög keletieké 9732-re, a görög katolikusoké 
7756-ra. S a két görög egyház hivei ma már valamennyien ro- 
mánnak vallják magukat. A román lélekszám a két évtized fo- 
lyamán tehát legfeljebb 8034-ről 17488-ra nőtt, ami több, mint 
száz százalékos duzzadást jelent. 


Kulturális hanyatlás 
A román gyarapodás mögött való számbeli magyar lema- 


radásnál jelentékenyebben esik azonban a latba az a hátra- 
esés, amit gazdasági és főleg nemzetkulturális téren kellett a 
magyarságnak tapasztalnia. 


A nagymultu premontrei főgimnáziumban a tanitást nehány 
évvel az államhatalmi változást követőleg miniszteri rendelet- 
tel beszüntették. A főreál iskolából Gojdu Emanuel nevére el- 
keresztelt román állami liceum lett. Közel másfél évszázados 
müködés után szünt meg 1934-ben a jogakadémia is. A közép- 
iskolai magyar oktatás félárbocra ereszkedésével a város ma- 
gyar szellemi élete máris érezhetően hátrányba került nemcsak 
Clujjal, vagy Târgumuressel, hanem; akár a kis Aiuddal, vagy 
Satumareval szemben is. 


Egyházak, nőegyletek kulturelőadásai, egyidőben néhai tu- 
dós Karácsonyi János, majd Némethy Gyula elnöklete alatt a 
Szigligeti Társaság, másik oldalon a munkásszervezetek s a 
„Szabadegyetem” tanfolyamai igyekeztek tudás-közlés terüle- 
tén tőlük telhetőleg legtöbbet nyujtani. De e szellemi különit- 
mények iparkodásában a pót-anyag sohasem volt, nem is le- 
hetett száz százalékos ahhoz, hogy a félbemaradt rendszeres 
nevelést helyettesithesse. Némi felületességtől Oradea a világ- 
háborut megelőző időkben sem volt teljesen mentes. A valaha 
fényárban uszó hires „kirakatváros” gyárvállalatai, kereske- 
delmi üzemei között hiába keresett volna a szem mondjuk egy 
kulturpalotát. Városi könyvtára a kor igényeitől már békeidő- 
ben messze elmaradt. A mult századvégén létesitett kis mu- 
zeumában, melynek legértékesebb gyüjteménye azóta elkerült 
tőlünk, — sohasem tolongtak látogatók. Hogyne zsugorodnék 
tehát szamárbőrként napról-napra egy utánunk jövő nemze- 
zedék jó szinvonalu magyar müveltségébe vetett hitünk, ami- 
kor ma minden szellemi összehasonlitás, vagy ellenőrzés feszé- 
lyezettsége is véglegesen meglazult?! 


Proletár életrend felé rohanunk. Nem fenyegetne még egye- 
dül emiatt a felszivóvás veszedelme, ha az anyagi lerongyoló- 
dás mögött ott nem kisértene szellemi közöny. 


Szegénységének kényszeréből ejtette el a város a szórako- 
zásba oltott kulturáját is. Kecses, oszlopzatos, görögderüs szin- 
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házépülete a század eleje óta disziti a Mária királyné teret. Az 
ezerkilencszázhuszas évek első felében előbb Erdélyi Miklós, 
majd Parlagi Lajos igazgatása idején a szinház vonzereje még- 
csorbitatlan volt a magyar közönségre, Előadásai vetekedtek 
bármely fővárosi szinház teljesitményeivel, Parlagi alatt ope- 
ratársulata is müködött. Ma már legfeljebb két izben tiszteli 
meg a várost vendégszereplésével a cluji magyar szinház 
együttese egy-egy hónapig. 


Háromezer — uj ház 
Többi magyar-többségü transzilvániai várostestvéreihez 


hasonlóan Oradea gazdaságilag ugyanazt a grafikont irta le 
az uralomváltozás óta, melynek vonala lázasan iramlott felfelé 
eleinte. Könnyü kereseti lehetőségek nyiltak azok számára, 
akik nem politizáltak. S ha a város malomiparával az élén nyu- 
gati piacának elzáródásával sokat is veszitett régi gzdasági 
élete folytonosságából, — rugalmas polgárai hamar kárpótol- 
ták magukat uj életlehetőségek megragadásával. A városi in- 
gatlanforgalomnak soha nem tapasztalt virradata kellette ma- 
gát. A régi nemzedék lelkiekben és vagyonában visszaszoritva 
vonult kifelé, egyrészben a nyájas szőlődombok perifériális 
csöndjébe, hogy belsővárosi házait s pozicióit uj embereknek 
adja át. A háborut követő lakásinségen gyorsan segit a városi 
ingyen házhelyek kiosztása. Csinos, de rendkivül szétterülő uj 
városnegyedek bujnak ki gombamódra a föld alól. A város bel- 
területe alig épitkezik. Helyette a telepek nyulnak el a közel- 
eső falvakig. Nem érdektelen megemliteni, hogy amig Oradeá- 
nak 1919-ben ötezer, addig ma több, mint nyolcezer háza 
van. 


Az épitkezés külsőségei is mutatják már az áthasonulást. 
Régi barokk egyházi épitkezései s a világháboru előtti év- 


tized rohamfejlődéséből ittmaradt kuszált stilusu épületei közé 
mai városlélektani arculatát is kifejezőleg nőnek sima, leegy- 
szerüsitett modorban emelt, takarékos kis-lakásai, másrészt a 
sok cirádás, boltiv-árkádos, óromániai jellegü házai. 


A román művészet-történelem Brancoveanu Constantin 
havasalföldi vajda uralkodásához füzi annak az épitészeti 
iránynak kialakulását, melynek a XVII.-ik század utolsó és a 
XVIII. század első évtizedeiből fennmaradt legtisztább emlékei 
a bucuresti Mogosoaia-kastély és Etavropolos templom, meg az 
Olt völgyében épült Horezu apácakolostor. Az olasz reneszánsz 
épitkezésnek a bizáncit ellensulyozó hatásaként alakult ki két 
és fél száz évvel ezelőtt az Ó-királyságban a Brancoveanu-sti- 
lus, kissé erődszerüvé zsufolt homlokzatu architekturájával s 
az emeleteken is végigszaladó bolthajtással koronázott oszlop- 
soros, nyilt tornácaival. 


Ennek a stilusnak első beköszöntése Oradeán jó nehény év- 
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vel ezelőtt történt a kéttornyu református templommal szem- 
ben épült régi római katolikus kis kápolna átalakitásával. Ke- 
véssel később a Parcul Traianon levő görög katolikus szemi- 
nárium épületén estek nagyobbszabásu átalakitások, uj emelet 
huzása a régi falak főlé. S a szeminárium egész impozáns, 
mai uccai homlokzata már szintén ezt a Brancoveanu-stilust 
tükrözteti vissza. Legkomolyabb szabásu alkotás volt azon- 
ban ebben a stilusban a görög katolikus püspökségnek a Pavel- 
uccán tavaly emelt épület-tömbje, melynek továbbépitési ter- 
vei szerint valóságos kis passzázs- és tornáctelep alakul a vá- 
ros közepén. 


A külső városarculat átalakulásához tartozik egy-két régi 
magyar szobor áthelyezése s helyükbe román vonatkozásu 
emlékmüvek emelése. Igy került a város egyik főteréről a 
Szent László-szobor a római katolikus székesegyház udvarára 
s a szinház előtt állott Szigligeti-szobor a szintén kivülebb eső 
Parcul Carmen Sylva fasor elé. A Szent László szobor helyére 
Ferdinand király, a Szigligeti szobor helyére Mária királyné 
bronzszobra került, — mindkettő Kara Mihály szobrászmü- 
vész alkotása. A Körös-parti református templommal szemben 
Eminescu, a Parcul Traianon Delavrancea, a szinház mögötti 
kis téren pedig Vulcan József mellszobrát állitották fel. 


A klubok és a társadalom 
A régebbi oradeai magyar nemzedéknek életbiróbb része 


társaságbeli sikon próbálja ösztönösen egyensulyozni magát 
belső magyarságának fenntartásával a románsággal való érint- 
kezésben. Annyit mindenesetre jelentenek ez összeköttetések, 
hogy számtalan félreértést háritanak el a magyarság megité- 
lésében, különösen akkor, ha politikailag nem járnak tul sürü 
fellegek. 


Az egymást megértés szelleme ült diadalt tul a politikán 
abban a művészi teljesitményben is, amit Gheorghe A. Petre 
kollegánk mutatott fel évekkel ezelőtt az Ujságiróklub kiadá- 
sában megjelent román nyelvü Ady-forditásaival. 


A klubélet általában imperativ módon diktál tónust és iz- 
lést Oradean. Elsőnek ezelőtt tiz évvel az Ujságiróklub kelet- 
zett a román-magyar társadalmi megértés égisze alatt. Utána 
következett az akkor még érintetlen pénzelőkelőségek Unio- 
klubja, a magyar középosztály N. S. E. Klubja, a sportifjuság 
C. A. O. klubja, a zsidó társadalmi élet Fészek klubja, végül 
pedig az excluziv román társaságok Crisanája. 


Ha végezetül is, de nem utolsó sorban kell megemlékeznünk 
a város napisajtójáról. Ezidőszerint hat magyar nyelvü napi- 
lap, a „Szabadság”, „Napló”, „Estilap”, „Friss Ujság”, 
„Magyar Lapok”, „Néplap” és a „Gazeta de Vest” román napi- 
lap jelenik meg városunkban. A lapokat kitünő ujságiró-gárda 
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irja, sajnos azonban a határszéli cenzurális viszonyok között 
ezek a tollak nem kelhetnek egyenlő versenyre a belső transzil- 
vániai városok enyhébb légkörében dolgozó kartársaik munkás- 
ságával. 


Ime, igy áll nagyjában, igy formálódott át főbb vázlataiban 
adva, tizenhét év során Oradea arculata, lélekben, külsőségei- 
ben. Mindenesetre érdekes metamorfózis, érdekes akkor is, ha 
anyagi életszinvonalában a város oly sokat morzsolódott köz- 
ben lefelé! Higyjünk azonban benne, hogy egy elkövetkező gaz- 
dasági prosperitás határszéli fekvése mellett is meg fogja ad- 
ni e városnak azt a helyzetét többi transzilvániai várostestvé- 
rei sorában, amit Oradea megérdemel, de pillanatnyilag, mi 
türés tagadás benne — nagyon is nélkülöz. 


Oradea közgazdasági térképe 
Az impériumváltozás a határszéli városokat érintette gaz- 


dasági szempontokból a legsulyosabban. Ezek a városok el- 
vesztették hinterlandjuk nagyrészét s igy bizony a gazdasá- 
gi erők átcsoportositása különösen az első időkben sok gondot 
okozott. 


A legnagyobb veszteség talán éppen Oradeát érte, amely 
Bihormegye sürübben lakott alföldi területeit vesztette el, mint 
hinterlandot, tehát nem lehet csodálkozni azon, hogy a gazda- 
sági válság legérzékenyebben éppen ezt a várost kezdte ki. Pe- 
dig Oradea mindig egyike volt a legélénkebb kereskedő váro- 
soknak s ez élénkségéből még ma is sokat lehet érezni dacára 
a helyzeti hátrányoknak. E város kereskedői csakhamar ráta- 
láltak a helyes utra, amikor forszirozottan belekezdettek a 
tranzitó-kereskedelem felkarolásába. Éppen ezért Oradea ma 
az egyik legjelentősebb városa Transzilvániának az export- és 
import kereskedelem szempontjából — s a termény, élőállat 
és a faáruk azok az exportcikkek, amelyek Oradearól és Ora- 
deán keresztül kerülnek ki a külföldi országokba. 


Az oradeai piacot ma a konzervativ Banca Romăneasca 
helyi fiókján kivül a Magyar Általános Hitelbank, a Banca 
Ardeleana, valamint a Banca de Credit Român fiókjai finan- 
szirozzák, szinte kizárólagosan azóta, amióta a kisebb oradeai 
pénzintézetek az ismeretes debacle során elgyengültek. 


E városnak a gyáripara is nagyon élénk és a sok kisebb 
gyári üzemek közül néhány olyan hatalmas gyáripari válla- 
lat emelkedik ki, mint a Moskovits Ipartelepek, a Dréher 
Haggemacher Sörgyár, a Phőbus Vasöntőde, a Rippner Csont- 
árugyár, a We-Egó és Carmen cipőgyárak, az üveggyár, a La- 
roche és Darvas fatermelő vállalat és még mások. 


Oradea kereskedőtársadalma, dacára a mostoha viszo- 
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nyoknak klasszikus rugalmassággal parirozza ki a gazdasági 
megrázkódtatásokat és élénk részt vesz ennek a határszéli 
városnak minden közgazdasági, társadalmi és kulturális meg- 
nyilatkozásában. Bizonyság erre a rugalmasságra az oradeai 
jelentős vállalatok alábbi statisztikája: 


 


 


 
 
 
 


PÉNZINTÉZETEK 
A bank neve Ucca 


Magyar Általános Hitelbank Piaţa Regina Maria 
Banca Ardeleana Piaţa Regina Maria 
Banca de Credit Român Bul. Regele Ferdinand 
Agrár Bank Bul. Regele Ferdinand 
Dácia Bank és menetjegyiroda Bul. Regele Ferdinand 
Bihormegyei Takarékpénztár Bul. Regele Ferdinand 
Polgári Takarékpénztár Piaţa Unirii 
Bihori Bank és Keresk. R. T. Str. Iosif Vulcan 
Barna Arthur Bankháza Piaţa Regina Maria 
Czitrom S. bankbizom. iroda Str. Pictorul Grigorescu 


 
GYÁRAK-IPARTELEPEK 


A gyár neve Gyártási termékek 
Moskovits Ipartelepek Szesz, élesztő vegyi termékek 
Rippner örökösök R. T. Csont és szaruáruk 
Padurea Negrea S. A. Üvegáruk 
Celuloid S. A. Fogkefe-áruk 
Dreher Haggenmacher S. A. Sör 
Star S. A. Keramia és tégla 
Carmen S. A. Cipő 
We-Ego S. A. Cipő 
Laroche és Darvas Fürészáruk 
Heller és Deutsch Kalap 
Klein Simon Kalap 
Phöbus S. A. Vasöntőde és gépgyár 
Szántó D. és Fia Zephir kályha 
I. T. O. 
Grünwald S. A. 


Textil 
Redőny 


Péchy József Tükör és üvegcsiszolda 
Leichner József Szőrmefestőde 
Grünstein S. és Fia Fatermelés 
Fulger S. A. Lakatosáruk 
Nussbaum Béla Fatermelés 
Sonnenfeld s. A. Nyomdai müintézet 


VEZETŐ-CÉGEK 
A cég neve Az üzlet neme Tér vagy ucca 


Vaiszlovich Park Szálló szálloda Bul. Regele Ferdinand 
Klein Vilmos kötöttáruk Bul. Regele Ferdinand 
Hollós Jenő férfi divatáruk Bul. Regele Ferdinand 
Farkas István drogéria Bul. Regele Ferdinand 
Reichard Dezső és Fia cipők Bul. Regele Ferdinand 
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A cég neve 
Deutsch K. I. 
Hegedüs hirlapiroda 
Norma 
Park áruház 
Szilágyi et Co. 
Schneider & Mihelfy 
Klein Hugó 
Balogh 
Regal (Legmann Z.) 
Steiner I. 
City (Grosz) 
Hackmayer 
Vulcan 
Vidor Manó 
Körősparti áruház 
Schenker et Co. 
Hotel Astoria 
Hotel Palace 
Royal S. A. 
Ritz (Nagy Sándor) 
Róth M. utóda 
Havas és Grünfeld 
Zavislág és Vámos 
Fodor Dezső 
Rosenberg Emil 
Klein Mihály 
Wilkesz Ármin 
Weisz Ignácz 
Farina 
Weisz Testvérek 
Vestul 
Steier Dávid 
Adler és Nádor 
Munk és Schönberger 
Deutsch 
Kormos Testvérek 
Janki Anton utóda 
Ninon 
Berger Simon et Co. 
Mercur 
Goldstein 
Róna Endre 
Székely 
Bébé 
Kain Eszter 
Leichner Adolf 
Roth Miklós 
Leitner Márton és Fiai 
Grünfeld Herman 
Zauderer Dániel 
Comerţul 
Interexim 
Lichtmann és László 
Coloniale (A. & J. Spitz 
Dénes I. 
Papirkeresk. Rt. 
Stern József 
Balázs Árpád 


Az üzlet neme 
üveg és porcellán 
könyvek, folyóiratok 
cipök 
bazáráruk 
női divatcikkek 
posztó 
optikai és fotócikkek 
hal és csemege 
illatszertár 
férfi divatáruk 
illatszertár 
férfi divatáruk 
bördiszmüáruk 
könyv, zenemü 
textiláruk 
szállitási vállalat 
szálloda és kávéház 
szálló, kávéház és bár 
kávéház 
illatszertár 
férfi divatáru 
szövet és posztó 
termény 
termény 
termény 
termény 
termény 
termény 
termény 
állatexport 
állatexport 
termény 
szállitási vállalat 
fonal engros 
posztóáruház 
készbőr 
füszer és csemege 
illatszertár 
textiláru és posztó 
lakk és festék 
irógépek 
konfekció 
posztóáruház 
gyermekruhák 
gyógyszertár 
konfekció 
drogéria 
textil 
textil és posztó 
posztó 
gyarmatáru 
nemzetk. import-export 
gyarmatáru 
gyarmatáru 
gyarmatáru 
papir nagyban 
vasáruk 
sertésbizományos 


Tér vagy ucca 
Bul. Regele Ferdinand 
Bul. Regele Ferdinand 
Bul. Regele Ferdinand 
Bul. Regele Ferdinand 
Bul. Regele Ferdinand 
Bul. Regele Ferdinand 
Bul. Regele Ferdinand 
Bul. Regele Ferdinand 
Bul. Regele Ferdinand 
Bul. Regele Ferdinand 
Bul. Regele Ferdinand 
Bul. Regele Ferdinand 
Bul. Regele Ferdinand 
Bul. Regele Ferdinand 
Bul. Regele Ferdinand 
Piaţa Regina Maria 
Piaţa Regina Maria 
Piaţa Regina Maria 
Piaţa Regina Maria 
Piaţa Regina Maria 
Piaţa Regina Maria 
Piaţa Regina Maria 
Str. Rimanóczy 
Str. Rimanóczy 
Str. Rimanóczy 
Str. Rimanóczy 
Str. Rimanóczy 
Str. Rimanóczy 
Str. Pictor Grigorescu 
Str. Pictor Grigorescu 
Str. Pictor Grigorescu 
Str. Pictor Grigorescu 
Str. Avram Iancu 
Str. Avram Iancu 
Str. Avram Iancu 
Str. Avram Iancu 
Str. Avram Iancu 
Str. Avram Iancu 
Str. Avram Iancu 
Str. Avram Iancu 
Str. Avram Iancu 
Piaţa Unirii 
Piaţa Unirii 
Piaţa Unirii 
Piaţa Unirii 
Piaţa Unirii 
Piaţa Unirii 
Str. N. Iorga 
Str. N. Iorga 
Str. N. Iorga 
Str. N. Iorga 
Piaţa Mihai Viteazul 
Piaţa Mihai Viteazul 
Piaţa Mihai Viteazul 
Piaţa Mihai Viteazul 
Piaţa Mihai Viteazul 
Piaţa Mihai Viteazul 
Str. Alexandri 
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I. A NAGY ÁTALAKULÁS 
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A  P O L I T I K A  
Irta: GYŐRI ILLÉS ISTVÁN 


„Fehér zászlóval állunk előtted Ismeretlen Végzet” — ir- 
ta a román csapatok bevonulásának napján meginduló cluji 
Keleti Ujság 1918 december 24-iki első számában s amikor 18 
esztendő multával visszalapozunk a mult történetének lapjain, 
elfogódva olvassuk az akkor leirt sorokat. Mindenki meg kell 
értse a mi elfogódásunkat, hiszen egy sokat szenvedett nép re- 
ménykedése és reménytelensége, várakozása és kétségbeesése, 
fájdalma és bizakodása, kétkedése és letargiája sir ki e sziv- 
bemarkoló sorokból. Ez az egy mondat tökéletes kifejezője an- 
nak a bizonytalanságnak, ahogy Transzilvánia magyarságát 
utolérte történelmi végzete. Senki sem készült fel erre a nagy 
átalakulásra s amikor mégis megtörtént az átalakulás, senki 
sem hitte a háborúk és forradalmak nagy felfordulásai után, 
hogy a ma történései holnap is aktuálisak lehetnek s egy né- 
hány világosfejü gondolkozón kivül a magyarság zöme csak át- 
meneti állapotnak hitte az imperiumváltozást. Ennek a tájé- 
kozatlanságnak, ennek a bizonytalanságnak és naiv hitetlen- 
kedésnek a jegyében rajzolódott ki azután a traszilvániai ma- 
gyarság kálváriás utja. 


Siessük leszögezni, hogy ezért a kálváriás utért nemcsak 
a történelmi események és azok előidézői, hanem maga az ese- 
mények által főbekólintott és igen nehezen eszmélő magyarság 
is felelős, mert a bódultságból való magunkhoztérés oly soká- 
ra következett be, hogy a tétlenségnek ezt a hosszú pauzáját 
kell érezzük még ma is Transzilvániában. Nagyon későn vette 
tudomásul a magyarság, hogy egy vesztett háború után bele 
kell törődnie a változatlanba és „Menteni a menthetőt!” felki- 
áltással el kell helyezkednie az uj államkeretek között. Ezek 
ismeretében ehamarkodott dolog volna minden felelősséget a 
főhatalmat átvevő románságra kenni, mert kijut a felelősség 
mindnyájunknak, akik oly tartós bódultságban éltünk és ok- 
kult erőktől reméltük a viszonyok kedvünk szerinti rendeződé- 
sét. Előre kell ezeket bocsájtanunk, amikor a transzilvániai 
magyarság 18 esztendős zökkenőkkel tele utjáról beszámolunk. 


Transzilvánia sorsának utjai már Romániának a háboruba 
lépésekor ki voltak rajzolva azon a térképen, amely az antant 
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hadseregek győzelme esetére megállapitotta Európa uj ország- 
határait, mégis formailag az albaiuliai nemzetgyülés szögezte 
le először nyiltan és határozottan, hogy Transzilvánia lesza- 
kad Magyarország testéről és Romániához csatoltatik. A tran- 
szilvániai románság vezetői az összeomlás után kettőzött ener- 
giával láttak hozzá több évszázados nemzeti eszményük meg- 
valósitásához s mialatt az itt élő magyarság a Budapestről ér- 
kező és egymásnak ellentmondó intézkedések malomkövei kö- 
zött tanácstalanul őrlődött, azalatt a transzilvániai román poli- 
tikusok gyors tempóban dülőre vitték a dolgokat. A magyar 
és román Nemzeti Tanácsok csapatai még országszerte csete- 
patéztak egymással, amikor 1918 december 1-én băzesti Pop 
György elnökletével összeült az albaiuliai nemzetgyülés, ame- 
lyen felolvasták az albaiuliai pontok cimen ismert határozato- 
kat, amelyekre nyomban esküt is tettek. 


Az albaiuliai határozatok a következőkép hangzanak: 
„I. A transzilvániai, banati és magyarországi összes ro- 


mánok meghatalmazott képviselőinek Albaiulián 1918 decem- 
ber 1-én egybegyült nemzetgyülése kimondja ezeknek a romá- 
noknak és az általuk lakott területeknek egyesülését, illetve 
egyesitését Romániával. A nemzetgyülés különösen kijelenti el- 
idegenithetetlen jogát a Maros, Tisza és Duna között fekvő 
egész Banatra nézve. 


„II. A nemzetgyülés az általános választójog alapján vá- 
lasztott alkotmányozó gyülés összeüléséig biztositja e terüle- 
tek lakosainak ideiglenes önkormányzatát. 


„III. Ezzel kapcsolatban az uj román állam megalakitására 
nézve a nemzetgyülés, mint alapelveket, a következőket prok- 
lamálja: 


„1. Teljes nemzeti szabadság az itt élő nemzeteknek. Min- 
den nemzet önmagát kormányozza saját nyelvén, saját közigaz- 
gatással, a saját kebeléből vett egyének által, önmaga látja el 
közoktatását és igazságszolgáltatását. Minden nemzet a tör- 
vényhozási képviseletre és az ország kormányzásában való 
részvételre népességének számarányában nyer jogot. 


„2. Az állam összes hitfelekezetei egyenjoguak és az ön- 
kormányzat teljes szabadsága megilleti őket. 


„3. A közélet minden terén demokratikus kormányzat léte- 
sitendő. Általános közvetlen, egyenlő, titkos, községenkénti, 
aránylagos választójog mindkét nem részére a 21 éves kortól 
kezdve, a községi, megyei és parlamenti képviseletekre. 


„4. Teljes sajtószabadság, gyülekezési és egyesülési jog, 
minden emberi gondolat szabad terjesztése. 


„5. Radikális földbirtokreform. Az összes birtokok, külö- 
nösen a nagybirtokok össze fognak iratni. Az összeirások alap- 
ján, eltörölve a hitbizományokat és csökkentve a szükség sze- 
rinti latifundiumokat, lehetővé fogják tenni a földmüvelőknek, 
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hogy maguknak legalábbis olyan nagyságú birtokot szerezze- 
nek, melyet családjukkal együtt megmüvelhetnek. 


„6. Az ipari munkások részére biztositani kell azokat a jo- 
gokat és előnyöket, melyek a nyugat legelőrehaladottabb ipari 
államaiban törvényszerint biztositva vannak.” 


Eddig szólnak az albaiuliai határozatok, amiknek néhány 
pontja különösen az agrárreformra vonatkozólag csaknem tel- 
jes egészében végre is hajtatott s hogy a kisebbségekre vonat- 
kozó pontoknak mai napig nem tudtunk teljes egészében ér- 
vényt szerezni, az első sorban is kisebbségi politikánk lanyha- 
ságával és tehetetlenségével magyarázható. 


A román politikusok agilitása már december 2-án életre 
hivja a „Consiliul Dirigent” néven ismert román nemzeti kor- 
mányzótanácsat, amely Maniu Gyula elnökletével tizenöt tagból 
állott és Sibiuban kezdte meg müködését. Csaknem ezzel egy- 
idejüleg bizta meg gróf Bathányi Tivadar magyar belügymi- 
niszter Budapesten dr Apáthy István cluji egyetemi tanárt 
kelet-magyarországi főkormánybiztossággal, de teljhatalmat 
nem adott neki. Természetes, hogy ez a hatalomnélküli főkor- 
mánybiztos nem sok vizet zavarhatott Transzilvániában s ami- 
kor Neculcea román tábornok megüzeni Apáthynak, hogy az 
antant felhatalmazása alapján megszállja Clujt s ha ellenállás 
lesz, lövetni fogja a várost, Apáthy visszaüzeni, hogy Cluj nem 
áll ellent. 


Hol voltak a magyarság vezetői? 
Nem a történelmi felelősség céljából, hanem pusztán a té- 


nyek megismerése miatt tisztába kell jönnünk néhány körül- 
ménnyel, mert csak igy tudunk magyarázatot találni sok olyan 
dologra, ami ma érthetetlennek látszik előttünk. Tisztába kell 
jönnünk azokkal az okokkal, amik a transzilvániai magyarság 
helyzetét a sorsdöntő napokban oly bizonytalanná tették. Hol 
voltak a kiválasztottak, a vezetők, akik a kétségekkel küzdő 
magyarságnak praktikus tanácsokat adhattak volna? Hol vol- 
tak azok a politikai vezérek, akik felismerve a helyzetet, irányt 
mutathattak volna a transzilvániai magyarságnak a jövőre 
nézve? 


Be kell vallanunk, hogy az itteni magyarságnak éppen ezek- 
ben a válságos időkben hiányoztak a hivatott politikai vezérei. 
A háború előtti és alatti politikai vezérek részben Budapesten 
huzódtak meg bombamentes palotafedezékeikben, kényelmesen 
várva a válságok kifejlődését, részben a mult felelőssége elől 
külföldre emigráltak, de azok a kevesek is, akik itt maradtak, 
nem merték vállalni a kezdeményezés obligóját semmiféle for- 
mában. 


Transzilvánia fővárosában az összeomlás idején volt néhány 
politikus, akinek sulya és tekintélye lehetett az itteni ma- 
gyarság előtt. Igy dr. Apáthy István, dr. Biró Balázs, dr. Köl- 
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tő Gábor, Nagy Károly ref. püspök, Fabinyi egyetemi tanár (a 
későbbi magyar pénzügyminiszter), Grandpierre Emil, Papp 
Antal és még egynéhányan, akik elsősorban lettek volna hiva- 
tottak az itteni magyarság politikai állásfoglalásának irányt 
szabni, de Apáthy Istvánt 1919 január 17-én internálták a ro- 
mánok s a többi vezetők megfélemlitve, vagy teljesen vissza- 
huzódtak, vagy megszöktek a süllyedő hajóról, itthagyva a 
magyarságot, a teljes bizonytalanságban, hogy ki-ki tetszése 
szerint határozzon és döntsön jövendő sorsa felett. Ezeknek az 
uraknak az utolsó politikai ténykedése az volt, hogy Grand- 
pierre Emil vezetésével egy bizottságot utaztattak el Sibiuba 
s miután ez a bizottság a Consiliul Dirigentnél állitólag semmit 
sem tudott elérni, az itteni magyar urak felhagytak minden 
politikai aktivitással. 


A felborult rendet, a frontról hazatérő fegyveres katonák 
anarchiáját csak erélyes kézzel lehetett megfékezni, de a bom- 
lasztó áradattal szemben a különböző Nemzeti Tanácsok telje- 
sen tehetetlenek voltak s amikor azután 1919 márciusában Bu- 
dapesten kikiáltották a tanácsköztársaságot, még az itt élő 
magyar polgári társadalom is csak a kompakt egységekben 
felvonuló román hadseregtől remélte a helyzet tisztázását. Igy 
magyarázható azután meg az az érthetetlennek látszó körül- 
mény, hogy néhány transzilvániai városnak a magyar polgár- 
sága, amely átélte a vörös uralom megpróbáltatásait, felsza- 
baditóként üdvözölte a bevonuló román hadsereget. Igy Ora- 
dean, Satumaren és még néhány kisebb városban maga a ma- 
gyar polgári lakosság siettette a román hadsereg bevonulását. 
Természetesen ezt a felszabaditást csak átmeneti állapotnak 
gondolták a „románvezetők”, de csakhamar tudomásul kellett 
venniök, hogy a román hadsereg nyomán a román közigazga- 
tás is bevonult és sietett véglegesen berendezkedni „a felsza- 
baditott” városokban. 


A passziv rezisztencia 
Ezekben a zürzavaros időkben erősen érezte a változott 


viszonyok közé került magyarság a hivatott vezetők hiányát. 
Ha csak egyetlen egy vezére lett volna ezekben az időkben az it- 
teni magyarságnak, aki az egymásnak ellentmondó pesti ren- 
delkezésekkel szemben, ki merte volna adni a jelszót: „Minden- 
ki maradjon a helyén! Mindenki tegye le az esküt!” — egészen 
máskép rajzolódott volna ki a román főhatalom alá került 
transzilvániai magyarság sorsa. De senki sem mert kiállani, 
senki sem merte vállalni a felelősséget azért, hogy az addig 
már Ferencz Józsefre, IV. Károlyra és Nemzeti Tanácsra es- 
küt tett tisztviselők felesküdjenek Románia uralkodájára is, 
hogy fogadják el a román vezetők ajánlatát s ne szabotálják 
hivatalukat abban a reményben, hogy a románok ugy sem 
tudják betölteni az önként elhagyott posztokat. Ez a szabotá- 
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lás, ez az eskü megtagadás, amit kényelmesen „passziv re- 
zisztenciá”-nak neveztek el, pecsételte meg véglegesen az itt élő 
magyarság sorsát. 


Kényelmes dolog volna most jóslásokba bocsátkozni, hogy 
mi történt volna, ha a magyar tisztviselők, birák stb. helyükön 
maradnak, csupán egyet kell leszögeznünk, hogy pl. a vasut- 
nál, ahol pedig szintén sokan hagyták el állomáshelyüket és 
ahol azóta a sok nyelvvizsga és tisztogatás szintén megtizedel- 
te a sorokat, még ma is nehány ezer magyar anyanyelvű al- 
kalmazott dolgozik. A passziv rezisztencia mint népi demons- 
tráció, mint védekező harci eszköz eredményes lehet, ha az nem- 
csak külső megnyilatkozásaiban, hanem belülről megszervezve 
és intézményesen ellenálló. A közelmult példáiból az irek és a 
hinduk passziv rezisztenciája nevezhető eredményesnek, már 
a Macsek által vezetett horvát ellenállás nagyon elnyult és 
végül is kompromissziumokkal végződött. 


A transzilvániai passziv rezisztencia inkább hangzatos po- 
litikai jelszó volt, mint számottevő és eredménnyel kecsegtető 
ellenállási módszer. A közüzemi sztrájkokat letörték és az ál- 
lásaiknak hátat forditó tisztviselőket lassan kicserélték romá- 
nokkal s igy nem is lehetett sikere ennek az ellenállásnak sem- 
miképpen sem. De megtörte az ellenállás falankszát az itteni 
zsidóság lecsatlakozása is, amikor is a magyar zsidók a cioniz- 
mus zászlója alá sorakozva, teljesen uj utakon próbálták meg- 
védeni érdekeiket, valamint a szabadfoglalkozásu keresztény 
magyarok, az ügyvédek, orvosok, mérnökök egzisztencia-mentő 
akciója is. 


A repatriáló vagonlakók 


Az a ködös bódult állapot, ami az események számunkra 
tragikus változásai után az itteni magyarság lelkére ült — 
sajnos — hosszú ideig tartott. Egymásra rohanó hetek, hóna- 
pok, esztendők teljes tétlenségben multak el s mindenki várt a 
szájába repülő sültgalambra. Az álmodozóbbak a házak tete- 
jéről lesték naponta a felszabaditó magyar seregek érkezését 
s ezalatt a románság kényelmesen berendezkedhetett Transzil- 
vániában. Amikor azután az agyakra borult köd oszladozni kez- 
dett s az itteni magyarság, respektive az esküt nem tett tisztvi- 
selők hajlandóknak mutatkoztak részt venni az országépitő mun- 
kában, a románoknak már nem volt szükségük rájuk és kez- 
detét vette a legszomorubb korszak, a vagonlakásokba való re- 
patriálás. 


A Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal által 
megjelölt adatok szerint a Romániából való repatriálás statisz- 
tikája a következő: 
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1918-ban   40.912 
1919-ben   33.551 
1920-ban   79.773 
1921-ben   19.879 
1922-ben   13.651 
1923-ban     7.536 
1924-ben     1.693 
Összesen 197.035 


transzilvániai magyar vagonlakó költözött el innen s ha e sta- 
tisztikát jól megnézzük, láthatjuk, hogy éppen 1920-ban volt 
a legnagyobbmérvü a repatriálás, amikor az esküt nem tett 
tisztviselők megtudták, hogy nem tudnak többé elhelyezkedni 
Romániában. 


Ha csak egy évvel hamarabb eszmélt volna fel letargiájá- 
ból a transzilvániai magyarság, egészen bizonyos, hogy sokkal 
kevesebb magyarnak kellett volna repatriálnia innen. Bizonyi- 
ték erre az a körülmény, hogy pl. a szászok, akik siettek elhe- 
lyezkedni az uj államkeretek között, még ma is ott vannak az 
állami és közigazgatási hivatalokban és tisztjeik a román 
hadseregben. 


A falu behódolása 


Bármennyire is próbáljuk szépitgetni a dolgokat, be kell 
ismernünk, hogy a transzilvániai falu hamarabb rátalált a 
praktikus utra, mint a városok polgársága. Már az albaiuliai 
nemzetgyülés után értesülnek a magyar és székely falvak né- 
pei az Albaiulián megjelent román paraszt delegátusoktól, 
hogy agrárreform készül s az urak földjét szétosszák a föld- 
éhes parasztok között. Szájukban a sok véres áldozatot köve- 
telő ötödféléves háború csalódásainak keserü izével, belefárad- 
va a politika okozta háború borzalmaiba, a magyar és székely 
paraszt az agrárreform gyönyörü igéretei felé fordul, amit előbb 
uri huncutságnak tart és bizalmatlankodva figyel, mignem, ér- 
tesül arról, hogy a magyar és szász földesurak frontot akarnak 
állitani az agrárreformmal szemben. Természetes, hogy a ma- 
gyar és román paraszt egy nevezőre kerül a magyar földesurral 
szemben, amikor értesül arról, hogy a földbirtokosok a Tran- 
szilvániai Gazdasági Egyesület égisze alatt Clujon 1920 de- 
cember 5-én tiltakozó gyülést rendeznek az agrárreform ellen, 
sőt az uralkodó elé is küldöttséget menesztenek. Ezen a ponton 
találkoznak végérvényesen a román és magyar parasztérde- 
kek, amiknek jegyében a falvak székely és magyar népe hama- 
rosan leszerel és cserben hagyja a városi vezetők által kijelölt 
passziv rezisztenciás utat. 


A falu utja teljesen elhajlik a városétól, amikor 1921 ju- 
lius 23-án életbe lép a Garoflid-féle agrártörvény, amelynek 
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vannak ugyan sérelmes pontjai a közbirtokosságok és magyar 
telepesek rovására is, de végeredményében mégis földhöz jut- 
tatta a földéhes magyar és székely parasztság egy jelentékeny 
részét s ilyenformán nem szabad csodálkoznunk azon, ha a 
falu behódolása az uj impérium felé rövidesen teljessé válik. 
Előfordulnak ugyan a falvakban csendőr-brutalitások, ható- 
sági tulkapások, ez azonban nem tudja megrontani a román 
és magyar parasztság közötti harmónikus szellemet. Tizen- 
nyolc esztendő alatt nem tudunk egyetlen olyan jelentőségtel- 
jes esetről sem, amikor a falvak magyar és román parasztsá- 
ga egymással szembe került volna. A transzilvániai román pa- 
rasztság sohasem helyeselte a magyar parasztságot inzultáló 
hatósági tulkapásokat, viszont e hatósági tulkapásokért a ma- 
gyar parasztok sohasem okolták a román parasztokat. A fal- 
vak népe között elég rövid idő alatt kiépült egy olyan paraszt- 
szolidaritás, amely a speciális transzilván szellem megértő hu- 
manitásából fakadt s igy politikusaink messze lemaradnak a 
parasztok konszolidációs munkája mögött. 


Első lépések az aktivitás utján 
Hároméves semmittevés és Patópálos ábrándozás után bi- 


zony nehéz volt elindulni azon az uton, amely az itteni ma- 
gyarságot közelebb hozhatta volna a tőlünk lassanként elide- 
genedett többséghez és igy a hosszú szabotálás utáni első 
tapogatozó lépések nem biztattak sok sikerrel. De nem is biz- 
tathattak, mert azok, akik három évi hallgatás után 1921-ben 
végre elérkezettnek látták az időt az ittélő magyarság megszer- 
vezésére és életre hivták az úgynevezett „Magyar Szövetség”- 
et, rövidesen bizonyságot tettek arról, hogy nem alkalmasak az 
itt élő magyarság politikai szervezkedésének irányitására, 
mert kicsinyes elvi és személyes szempontokat a nagy népi ér- 
dekek elé helyeztek. 


Az első lépéseket az aktivitás utján a falu inditja el, ami- 
kor Huedin községben az ugynevezett kalotaszegi csoport Kós 
Károly és Betlendi Márton vezetésével 1921 junius 5-én meg- 
alapitja a Magyar Néppártot, melynek elnökévé dr. Albrecht 
Lajos huedini ügyvédet s alelnökévé Bokor Mártont 
választják meg. A huedini lépést követi a cluji szervez- 
kedés, amely végülis egy hónap mulva, julius 6-án életre hivja 
a már előbb emlitett Magyar Szövetséget. A Szövetség elnöké- 
vé báró Jósika Samut, titkárává Kós Károlyt választják meg 
s mert ez a tömörülés dacára mágnás vezetőjének elsősorban 
is a demokratikus és szabadszellemű elemek tömörülése volt, a 
cluji Unio szabadkőmives adja át helyiségeit a Szövetség mü- 
ködésének céljaira. 


A Magyar Szövetség azonban nagyon tiszavirág életü volt, 
mert Jósika báró egy késői udvari meghivást visszautasitott, 
miután az nem a kellő formák között történt meg. Az történt 
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ugyanis, hogy Őfelsége Mária királyné látogatása alkalmá- 
ból megtartott opera előadásra Methes akkori prefektus elfe- 
ledte meghivni a magyarság képviselőit is, amikor erről Őfel- 
sége tudomást szerzett, azonnal felhivta a prefektus figyelmét 
erre a körülményre, aki sietve küldte el titkárát Jósika báró 
lakására, kérve, hogy jöjjön el az előadásra. Jósika meg- 
sértődött és nem ment el s a vezetése alatt álló Magyar Szövet- 
séget másnap lezárták és müködését felfüggesztették. 


 
A Magyar Néppárt és a Magyar Nemzeti Párt 


A Magyar Szövetség feloszlatása után a Magyar Néppárt 
1922 január 15-én megtartja cluji nagygyülését, ahol vendég- 
ként megjelenik báró Jósika Samu is. A cluji gyülés a párt el- 
nökévé most Kecskeméthy Istvánt választotta meg s elhatá- 
rozták országrészünk teljes politikai megszervezését. E demok- 
ratikus alapon mozgó Néppárt politikai akciója aktivitásra 
serkentette a transzilvániai arisztokratákat is, akik még a Jó- 
sika-féle baklövés után is hittek abban, hogy a transzilvániai 
magyar politika irányitására kizárólag az arisztokrata és 
zsentri osztály hivatott és 1922 február 12-én megalakitják a 
Magyar Nemzeti Pártot, amelynek elnökévé Nagy Károly re- 
formátus püspököt választják meg, majd ugyanezév augusztu- 
sában az országos alakuló nagygyülés elnökévé Grandpierre 
Emilt választják. A nagygyülésen Sándor József, a transzilvá- 
niai magyar politika egyik legagilisabb vezetője felveti a Nép- 
párttal való fuzió szükségességét, ami dr. Zágoni István tár- 
gyalásai után létre is jön és 1922 december 28-án megalakult 
az egységes Magyar Párt, amelynek elnökévé ismét báró Jósi- 
ka Samut választják meg. Ügyvezető alelnök lett dr Haller 
Gusztáv és titkár dr Naláczy István. 


Hogy szerencsés ötlet volt-e ez a fuzió, vagy sem, annak 
vitatásába most nem bocsátkozom, csupán annyit tartok fon- 
tosnak leszögezni, hogy ez az egyesülés sem tudta megterem- 
teni Transzilvániában azt az abszolut magyar egységet, amely 
kisebbségi harcainkban oly igen kivánatos lett volna. Állandó 
elégületlenségek, belső harcok, amelyek különösen a parlamen- 
terek kijelölésénél éleződtek ki, jellemzik a Magyar Pártot, 
amely hivatott volna a magyar egységet lefelé és felfelé egy- 
aránt imponálóan kidomboritani. Voltak diszidensek, akik nyilt 
harcot inditottak a párt vezetősége ellen, volt egy ugynevezett 
reformtábor, amely Krenner Miklós vezetésével ellenzékieske- 
dett a pártban és sürgette a szervezeti szabály módositását, de 
alakult a székelyföldön egy külön Magyar Kisgazdapárt is, 
amely a Román Nemzeti Parasztpárttal együtt indult választá- 
si harcba a Magyar Párttal szemben. Hogy ezeknek az elége- 
detlenségeknek az eredője mindig csak a kielégitetlen egyéni 
ambiciókban keresendő, azt éppen ugy nem lehet állitani, 
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mint ahogy igazságtalan dolog volna minden kudarcért és elé- 
gedetlenségért kizárólag a Magyar Párt vezetőségét okolni. 


 
A ciuceai paktum 


A transzilvániai magyar politika életében kétségkivül a 
legkiemelkedőbb mozzanat a ciuceai paktum volt, ami mögé ha 
az egységes magyar akaratot fel tudták volna annak idején 
sorakoztatni, egészen bizonyosan más volna ma a kisebbség-po- 
litikai atmoszféra nálunk. Az 1923 október 22-én Bucurestiben 
aláirt ciuceai paktum ugyanis olyan széleskörü lehetőséget 
nyújtott kisebbségi sorra került életünk stabilizálásához, hogy 
azóta csak, mint gyorsan tovatünt álomra gondolunk vissza 
erre az intermezzóra. Nem beszélve azokról a kulturális és gaz- 
dasági előnyökről, amelyek e paktum révén elérhetők lettek 
volna, csak arra a körülményre mutatunk rá, hogy Averescu 
és Goga pártja nem kevesebb, mint 18 képviselői és 10 szená- 
tori mandátumot biztositott a transzilvániai magyarság számá- 
ra a román parlamentben. Tizenöt év történelmi távlatából ma 
már megállapithatjuk, hogy a ciuceai paktum megkötése volt 
az a történelmi időpont, amikor a magyarországi politika köze- 
ledése Romániához minden tekintetben nagyszerü eredménye- 
ket produkálhatott volna. Románia akkor az abszolut demok- 
rácia korszakát élte, már pedig tagadhatatlan, hogy a demok- 
rácia nem ragaszkodik mindig olyan vaskalapossággal a sovén 
dogmákhoz, mint a mostani ultranacionalista áramlat. 


A ciuceai paktum szövege a mai napig nem került nyilvá- 
nosságra, éppen olyan hétpecsétes lakat alatt őrzik e politikai 
megállapodás szövegét, mint később a Bratianu-kormány ide- 
jén a szászokkal kötött paktumot, amely az ittélő kisebbségek 
egy blokkba tömöritését tüzte ki céljául. Ez az érthetetlen titko- 
lódzás a paktumok szövege körül éppenugy, mint a ciuceai 
megállapodás titokzatos körülmények között való felmondása 
egyaránt alkalmasak voltak arra, hogy a magyar tömegek bi- 
zalmatlanságát kiprovokálják a pártvezetőséggel szemben. Ami- 
kor a ciuceai paktum felmondása nyilvánosságra került, az 
érdeklődők azt a választ kapták, hogy az Averescu-kormány 
a politikai kikötéseket nem teljesitette, viszont ezzel egyidejű- 
leg olyan hirek keltek szárnyra, hogy a Paál Árpád kikötött 
satumarei szenátori mandátumának elvesztése feletti megsértő- 
dés adta az impulzust a paktum felmondására, amit Ugron Ist- 
ván akkori elnök 1926 február 1.-én eszközölt. 


A németekkel kötött választási egyezmény is kedvezőtlenül 
végződött a magyarságra, mert mindössze nyolc képviselői 
mandátum jutott a magyaroknak a maroknyi németség hét 
mandátumával szemben és egyetlen magyar szenátor tudott 
bejutni a parlamentbe. Az 1928 december havában lefolyt és 
Maniu-kormány által vezetett választásokon a magyarságnak 
16 képviselője és 6 szenátora jutott be a román parlamentbe 
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s le kell szögeznünk, hogy éppen a Maniu-kormány idején mu- 
tatkozott a magyarság felé a legtöbb jóakarat, amikor is rende- 
zést nyert az esküt nem tett magyar nyugdijasok ügye, felemel- 
ték egyházaink szubvencióját s általában érezni lehetett valamit 
abból az atmoszférából, amely a nevezetes albaiuliai nemzet- 
gyülés kisebbségi klauzulájából fakadt. 


 
Ugrontól Bethlenig 


A Magyar Párt vezetősége ellen ki-kirobbanó elégedetlen- 
ségek végül is három évi elnökösködés után lemondásra kény- 
szeritik Ugron Istvánt, a monarchia egykori nagykövetét, aki 
helyett Bethlen Györgyöt, Bethlen István gróf magyar mi- 
niszterelnök unokaöccsét válasszák meg elnökül s aki 1926 óta 
tehát tiz éve már állandó elnöke a Magyar Pártnak. Meg kell 
állapitanunk, hogy Bethlen György gróf rezsimje alatt a Ma- 
gyar Párt aktivitása kivirágzott és parlamenterjeink belejöt- 
tek a bucuresti politikába. Az első időkben különösen az óki- 
rályságban nevelkedett Sándor József jeleskedett a parlament- 
ben, később Willer József és Gyárfás Elemér is szóhoz jutnak 
Szabó Béni, mint a magyar iparostársadalom képviselője szólt 
hozzá a gazdasági vonatkozásu kérdésekhez, de kiváló szónoki 
sikereket ért el Hegedüs Nándor, aki kiharcolta a tisztviselők 
nyugdiját a Maniu-kormány alatt. Bethlen György gr., az el- 
nök nem politikai szónok, de intaktságával példát statuál és 
lelkiismeretességével fegyelmet tart a pártban. Mindazonáltal 
nagyobb sikereket nem könyvelhet el sem a parlamentben, sem 
azonkivül a Magyar Párt, mert Romániában különösen az utób- 
bi időkben kialakult magyarellenes atmoszféra nagyon megne- 
heziti a Magyar Párt politikai aktivitását. 


 


A magyar parlamenti csoport 
Az első időkben alig egy-két magyarpárti képviselő és sze- 


nátor birta az állam nyelvét s bizony sokszor fonák helyzetbe 
kerültek parlamenterjeink, akik felolvasták az eléjük tett be- 
szédeket, de a hozzájuk intézett kérdésekre már nem tudtak 
válaszolni. Jelenlegi parlamenti képviselőinknek is csak az 50 
százaléka tud annyira románul, hogy minden veszély nélkül 
kiállhat a szónoki emelvényre. Ilyenformán természetes, na- 
gyon megbénul a parlamenti csoport akcióképessége. 


Másik szerencsétlenség a parlamenterek kiválasztásánál 
az a körülmény, hogy ötletszerüen juttattak egyeseket mandá- 
tumhoz, akik semminő népréteget nem képviselnek s mondhatni 
kinevezett és nem választott képviselői a magyarságnak Bucu- 
restiben. 


Dacára a megujuló sürgetéseknek, még mindig nem látták 
elérkezettnek az időt arra, hogy a magyarság minden népréte- 
ge jusson megfelelő képviselői mandátumhoz. A legutóbbi vá- 
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lasztásokon is igy oszlik meg a mandátum a magyar parla- 
mentereknél: 


3 mágnás (gr. Bethlen, br. Jósika, br. Szentkereszthy), 
1 pap (Laár Ferenc), 
1 bankigazgató (Gyárfás Elemér), 
3 ügyvéd (Dr. Willer, dr. Abrudbányai, dr. Gaál.) 
2 tanár (Balogh Arthur, Sándor József), 
1 iparos (Szabó Béni). 
Amint a fenti összeállitás is mutatja, teljesen hiányzanak 


ebből a listából a kisgazdák, már pedig a magyar választók zö- 
me földmivelő és kizgazda s ennek a néprétegnek legalább há- 
rom magyar képviselője kellene legyen a fenti tiz között s a 
kisiparosoknak is legalább két képviselője kellene bejusson a 
román parlamentbe. 


Amint láthatjuk, igazán csak szervezeti és szerkezeti hi- 
bák vannak a Magyar Pártban, amik ha korrekcióra kerülné- 
nek, egészen bizonyosan komolyabb sullyal és nagyobb tekin- 
téllyel domborithatnák ki a magyar egységet a bucuresti par- 
lamentben. 


 
A kisebbségi egyházak és iskolák 


A kisebbségi sérelmek legintenzivebben rezonálók az egyházi 
és iskolai fronton s éppen azért minden intézkedés, amely nem- 
zeti öntudatunkat iskoláinkon és egyházainkon keresztül irri- 
tálja, mindenkor egységes ellenállásra talál. E tekintetben 
gyakran hivatkozunk az albaiuliai határozatokra, valamint az 
1919 december 9-én kelt párizsi kisebbségi szerződésre, amely 
kimondja, hogy „az ország minden lakosának vallási külömb- 
ség nélkül az élet és szabadság teljes védelmét biztositja, hogy 
bármely hitet, vallást, vagy hitvallást nyilvánosan, vagy ott- 
honában szabadon gyakorolhat, amennyiben ezeknek a gya- 
korlata a közrenddel és jóerkölcsökkel nem ellenkezik.” Ki- 
mondja ez a szerződés a továbbiakban azt is, hogy „a transzil- 
vániai székely és szász kerületeknek a román állam ellenőrzése 
mellett vallási és tanügyi kérdésekben helyi önkormányzatot 
enged.” 


Kisebbségi egyházaink a trianoni békeszerződés aláirása 
előtt megtagadták a román hatóságokkal való kollaborációt, 
jóllehet Goldis László, a Consiliul Dirigent vallás és közokta- 
tásügyi reszortjának főnöke már 1918 december 29-iki kör- 
rendeletével tudomására hozza a kisebbségi egyházfőknek, 
hogy a magyar kormánnyal minden egyházi, iskolai és kultu- 
rális ügyben való érintkezést megtilt. Egyházaink jogi helyze- 
tét véglegesen az 1923. évi román alkotmánytörvény tisztázza, 
amely az uralkodó orthodox egyház mellett még nyolc törté- 
nelmi egyházat ismer el: gör. kath., róm. kath., református, 
evangélikus-lutheránus, unitárius, örmény, zsidó és mohame- 
dán. Végül Románia és a római Szentszék között 1927 május 
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10-én létesitett konkordátum rendez még néhány vitás ügyet 
a katholikus egyháznál, majd az 1928 április 22-én kihirdetett 
uj vallásügyi törvény nyirbálja meg a kisebbségi egyházak au- 
tonómiáját. 


Történelmi jelentősége van még a két romániai egyházke- 
rületet összefogó református egyháznak, mint jogi alakulatnak 
a megszervezése, amelynek első zsinatját 1929 junius havában 
nyitják meg. 


Érdekes a magyar kisebbségi egyházak lélekszám szerinti 
statisztikája, amely 1928. évben a következő adatokat mutatja: 


 


 
Természetesen ezekben a számokban benne vannak az Ó- 


királyságban élő hivők is. 


 
A transzilvániai zsidóság helyzete 


Itt kell kitérnünk a transzilvániai zsidóság helyzetére is, 
amelynek száma a fenti statisztika igazolása szerint is elég 
tekintélyes. A zsidóság főleg a transzilvániai városokban lakik 
s e városok lakosságának cca. 14 százalékát teszi ki. 


Az impérium változás után nyomban megindult cionista 
mozgalom nyomán speciális közéleti rétegeződés áll be, amely 
az itteni zsidóságot széttagolja a következő szervezetekben: 


1. A Transzilvániai Zsidó Nemzeti Szövetségben. 
2. Az Uniunea Evreilor Romániban. 
3. B’nai Brith páholyokban. 
4. Az Országos Magyarpártban. 
Számbelileg kétségkivül a transzilvániai zsidó szövetség a 


legerősebb, amely életre hivta a Zsidó Pártot s ennek parla- 
menterjei egészen a legutóbbi választásokig bejutottak a román 
parlamentbe is. Az Uniunea Evreilor csak kis taglétszámmal 
dicsekedhetik Transzilvániában, viszont most teljes a harmónia 
a két zsidó csoport között, amely megalakitotta az egységes 
Zsidópártot. A Magyar Párt zsidói az utóbbi időkben igen 
megfogyatkoztak, s ma már csak néhány igazán exponált zsi- 
dó nevét emlegetik a Magyar Párttal kapcsolatosan. (Hegedüs 
Nándor, Hexner Béla, dr Róth Hugó, stb.) 


A B’nai B’rith humanista világszövetség Transzilvániában 
öt páholyt tart fenn. (Cluj, Brasov, Oradea, Satumare, Târgu- 
mures) cca. 300 taggal. E páholyok a legkiválóbb zsidó intel- 
lektueleket tömöritik magukba politikai pátállásra való tekin- 
tet nélkül. 


róm. kath. egyház 959.557 hivő 
református egyház 717.261 „ 
magyar anyanyelvü zsidó 142.459 „ 
unitárius egyház   72.116 „ 
ág. evangélikus egyház   32.648 „ 
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Egységes egyházi szervezete Transzilvániában a zsidóság- 
nak nincs, miután három különböző alakulatba tömörülnek: 
neológok, orthodoxok és szefardok. 


Dacára a politikai elkülönülésnek e helyütt le kell szögez- 
nünk, hogy a magyar anyanyelvü transzilvániai zsidóság min- 
den magyar kulturális és társadalmi akcióból kiveszi a részét. 
Ők támogatják legintenzivebben a transzilvániai magyar saj- 
tót s ők a magyar szinházak legszorgalmasabb látogatói, ami- 
ből arra lehet következtetni, hogy a külön politikai utakra tért 
transzilvániai zsidóság érzelmileg még mindig az itteni ma- 
gyarsághoz tartozónak vallja magát. 


 
Revizionizmus és kisebbségüldözés 


Bár a román politika 1918 óta szakadatlanul a nemzeti 
célok irányvonalán mozog, de az az ultranacionalista irányzat, 
amely kisebbségi életünket a legutóbbi időkben oly sok meg- 
próbáltatás elé állitja, egészen uj keletü. A nemzeti türelmet- 
lenség e kirobbanásaihoz nagyban hozzájárult az a revizionista 
propaganda, amely az utóbbi időkben a magyarországi politi- 
kai élet megnyilatkozásait uralta. A kisebbségellenes gyü- 
lölködés tul egyes politikusok üzletes nacionalizmusán, azok- 
ban a revizionista nyilatkozatokban talál indokolást még a leg- 
higgadtabb bucuresti politikai körökben is, amelyek az utóbbi 
időkben Budapesten és a nemzetközi fórumok előtt Románia 
felé kihangsulyozva elhangzottak. A „Nici o brazda — nici o 
palma” (egy barázdát sem, egy tenyérnyi földet sem) jelszó 
hangoztatása, az ethnikai érvényesülés divatba hozása, a nu- 
merus clausus, a megszigoritott nyelvvizsgák, a kisebbségi 
magánvállalatok fokozott ellenőrzése stb. mind ujkeletű ak- 
ciók, amik a mind erősebben felhangzó magyarországi revizio- 
nista nyilatkozatokra szolgálnak válaszul. Az antirevizionista 
ligák vezérei ma már a mérsékeltebb és a kisebbségekkel szem- 
ben türelmesebb álláspontra helyezkedő román politikusokat is 
befolyásolják s mert nem akarják népszerüségüket a felizga- 
tott tömegek előtt veszélyezteni, kénytelenek lecsatlakozni 
ahhoz a táborhoz, amely a magyarországi propagandáért az 
ittélő magyar kisebbségeket bünteti. Beszélgettem igen ko- 
moly román politikai tényezőkkel, akik a mai magyar kisebb- 
ségellenes atmoszféra legközelebbi okául Gömbös Gyula, majd 
legutóbbi Mussolini ismeretes nyilatkozatát jelölik meg s vé- 
leményük szerint nem lehet mindaddig Magyarország és Romá- 
nia között komoly közeledésről szó, amig odaát a revizionista 
propagandát teljesen le nem állitják. 


 
Mégis utban a közeledés felé 


Tagadhatatlan, hogy a transzilvániai magyar kisebbség 
türelmetlenül várja azt az időpontot, mikor e két egymásra 
utalt állam végre leül a tárgyaló asztalhoz. Bethlen István gr. 
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ismeretes karácsonyi cikkének Romániában nagy visszhangja 
támadt, mert hiszen az itteni felelős politikusok is tisztában 
vannak azzal, hogy ebben a nagy szláv és germán tengerben 
körülzárt két országnak: Magyarországnak és Romániának 
előbb-utóbb egymásra kell találnia az azonos érdekek vonalán. 
A megbékülés és közeledés politikájának valószinüségét alátá- 
masztja az a nemrég ismertetett két hivatalos nyilatkozat is, 
amely egyrészről Darányi magyar miniszterelnök, másrészt 
Antonescu román külügyminiszter szájából hangzott el ebben 
a szellemben. Mindkét nyilatkozat arra enged következtetni, 
hogy nincs már messze az idő amikor a Transzilvániában élő 
magyarság sorsában uj korszak kezdődik s amikor a két egy- 
másrautalt szomszéd nemzet, a mi óhazánk és ujhazánk kezet 
fog egymással. 


Ez a transzilvániai magyarság őszinte kivánsága, minden 
más hangoztatott jelszó téves és Transzilvánia magyar népé- 
től távol álló, mert mi itt Transzilvániában tisztességesen élni 
és dolgozni akarunk a többségi nemzettel és annak fiaival test- 
véri szent harmóniában. 
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A  t á r s a d a l o m  


Irta: TURNOVSKY SÁNDOR 
 


1. 
 


A világháboru egyik legszörnyübb következménye, hogy 
ma Európában több, mint 30 millió ember él kisebbségi 
sorban. 


A háboru alatt jámbor széplelkek még arról ábrándoz- 
tak, hogy ha egyéb nem is, de legalább annyi haszna mégis 
lesz az emberiségnek a háboru vérzivatarából, hogy meg- 
valósulnak majd a wilsoni elvek s felszabadulnak az összes 
nemzetiségek a többségi uralmak alól. Nos, még ezen a té- 
ren is csak rosszabbodott a háboru előtti helyzet: ma jóval 
több ember él kisebbségi sorban, mint 1914. előtt. Az a kö- 
rülmény, hogy egyes államokban az addig kisebbségekként 
kezelt nemzetiségek jutottak uralomra, nem jelentett mást, 
mint egyszerü szerepcserét, az elnyomottakból csak ujabb 
elnyomók lettek. 


A népkisebbségi sors nagyjában egyforma képet mutat 
egész Európában. Egyformán érzi minden kisebbség annak 
a keserves helyzetnek a következményét, hogy nem teljesen 
egyenjogu polgára az államnak s még ott is, hol jogait lát- 
szólag elismerik, ki van szolgáltatva a többség kénye-ked- 
vének. 


Természetesen minden kisebbség a maga sérelmét találja 
a legnagyobbnak, akárcsak a beteg ember, aki ugy érzi, 
hogy a világegyetem legfájdalmasabb eseménye, hogy most 
neki fáj valamije. Bernhard Shawtól ered az a találó ha- 
sonlat, hogy a szegény ember világnézete olyan, mint a fog- 
fájós emberé, aki sajgó fájdalmában azt képzeli, hogy min- 
denki boldog, akinek nem fáj a foga, mert ugy érzi, ő is bol- 
dog lenne, ha fájdalma megszünnék. Nos, a kisebbségi létből 
is ilyenfajta fogfájós világnézet fakad mindenütt, ahol nem 
teljesjogu polgárokként kezelnek széles néprétegeket. Geopo- 
litikai és más körülmények folytán eltérések adódhatnak a 
kisebbségi sorsban s ugyanolyan foku elnyomásra sem mind 
egyforma intenzitással reagálnak egyes népcsoportok, de a 
tömegléleknek az a traumája, amit a kisebbségi sors jelent, 
mindenütt egyforma s épp oly változatlan, mint ahogy a 
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könny vegyi összetétele sem változik, akármilyen szemből 
is fakad. 


2. 


Az a metamorfózis, amelyen az imperiumváltozás foly- 
tán a transilvániai magyarság keresztülment, sulyos meg- 
rázkódtatást jelentett erre a népcsoportra nézve. Kétségte- 
len, hogy a Magyarországtól leszakitott területek közül 
Transzilvánia magyarsága volt a legfejlettebb, legkulturál- 
tabb magyar népcsoport. 


Ennek a népcsoportnak átszervezése a nemzeti kisebb- 
ség horizontjára, nem folyhatott le nagy szociális és erköl- 
csi krizis nélkül. Lényegesen hozzájárult az átalakulás ne- 
hézségeihez az a körülmény, hogy ez a sorsdöntő változás 
ugyszólván teljesen készületlenül találta a transilvániai ma- 
gyarságot, amely tájékozatlanul állt ugy a világpolitika és 
világháboru eseményeivel, mint saját osztályhelyzetével 
szemben. Politikai jogokkal csak a lakosság egy igen jelen- 
téktelen része rendelkezett s a közismerten korrupt válasz- 
tások csak megerősitették azt a közfelfogást, hogy a poli- 
tika valami „uri huncutság”, urak dolga, melybe a nép egy- 
szerü gyermekének nem lehet beleszólása. 


Az a törpe minoritás, mely a háboru előtt kezében tar- 
tott minden gazdasági és politikai hatalmat, belenevelt a 
tömegekbe bizonyos politikai dogmákat. Ilyen dogma volt 
a magyarság szupremáciájának elmélete. Belenevelték gene- 
rációkba, hogy a magyarság szupremáciája valami termé- 
szettörvény, Isten különös rendeltetése, melyen változtatni 
sohase lehet. Aki ezt a dogmát kétségbe vonta, azt anaté- 
mával sujtotta a közvélemény. Jászi Oszkár agitációja, 
mellyel fel akarta világositani az ország közvéleményét, 
hogy a legnagyobb dőreség a nemzetiségi kérdést néhány 
agitátor machinációjának tekinteni csupán s hogy annak de- 
mokratikus megoldása létkérdése az ország fennállásának, 
— nemcsak süket fülekre talált, hanem a hazaárulás vádjá- 
ban marasztalták el ezt az előrelátó szociológust. 


3. 
Az uj világkonstelláció egy csapásra szétoszlatta az illu- 


ziók ködét s a transilvániai magyarság nagyon nehezen tu- 
dott felócsudni abból az ideológiából, melyet generációkon 
át beléje neveltek. Az egész itt élő magyarság tanácstalanul 
és tehetetlenül állott az uj helyzettel szemben. Problémák, 
melyekkel azelőtt csak hivatásos politikusok foglalkoztak, 
máról holnapra széles tömegek aktuális létkérdésévé váltak. 
Nem lehetett továbbra is struccpolitikát folytatni világ- 
áramlatokkal szemben. Akarva, nemakarva nemcsak fog- 
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lalkoznia kellett mindenkinek a politikával, hanem határo- 
zott állást is kellett foglalni a feltoluló kérdésekkel szem- 
ben. 


A legnehezebb helyzetbe kerültek az állami tisztvise- 
lők. Az impériumváltozás idején Transilvánia területén 
több, mint 100.000 magyar köztisztviselő müködött, kik 
természetesen Budapestről kaptak ugy hivatali, mint poli- 
tikai irányitást. Találóan irja Dezséri György, hogy a há- 
boru nemvárt elvesztése valósággal fejbe kólintotta ezt az 
osztályt, mely a maga „örökkévaló” létéről szentül meg volt 
győződve. Egyetlen támasza, a mögötte álló államhatalom, 
kiesett mellőle. A hirtelen változást sem felfogni, sem meg- 
érteni nem tudta. Gazdasági alapépitményét elveszitve, csak 
az az ideológiai fegyverzete maradt, mely már a század 
elején is elavultnak bizonyult a gyorsan előretörő polgárság- 
gal szemben. 


Ma már vitán felül áll, hogy az adott történelmi hely- 
zetben az lett volna a helyes magatartás, ha az uj államke- 
reteket elismerve, azokon belül folytatja munkáját, ha az uj 
államon belül igyekszik nemzeti kulturáját ápolni és gazda- 
sági életét kifejleszteni. Sajnos abban az időben vajmi 
gyarországra, másrészt elvonta Transzilvániából a magyar- 
ság számára. 


A köztisztviselők tulnyomó nagyrésze megtagadta a hü- 
ségeskü letételét, megkezdődött a repatriálás, ami egyrészt 
rettenetes megterheltetést jelentett a lerongyolódott Ma- 
gyarországra, másrészt elvonta Transilvániából a magyar- 
ság legértékesebb társadalmi rétegének jelentékeny részét. 


Hogy kit terhel a történelmi felelősség ezért a meggon- 
dolatlan magatartásért, nehéz eldönteni. A román közvéle- 
mény az akkori magyar kormányra háritja a felelősséget s 
akadt Romániában élő magyar iró is, aki azt irja, hogy „a 
budapesti kormány adta ki a jelszót, hogy az államtisztvi- 
selők ne tegyék le az esküt, hanem repatriáljanak.” (Cser- 
szegi Lajos: a transilvániai Magyar Párt és a romániai ma- 
gyarság. Századunk. 1930. évf.) Ezzel szemben budapesti 
progressziv magyar irók, kik élesen szembenálltak 1919. óta 
minden magyar kormánnyal s akiknek objektivitása ebben 
a kérdésben minden kétségen felül áll, azt bizonyitják, hogy 
a repatriálást Magyarországon mindenki kivétel nélkül ve- 
szedelmesnek érezte s Magyarországon senki sem tud olyan 
kormányintézkedésről, mely az eskümegtagadásra vonat- 
kozott volna.” (Braun Róbert cikke a „Századunk” V. évf. 
3. sz.-ban.) 


Pontos statisztika nem áll rendelkezésünkre, de hozzá- 
vetőleges számitás szerint mintegy 250 ezer magyar polgár 
vándorolt ki másfélévtized alatt Transilvániából. A kiván- 
dorlók háromnegyed része középosztályhoz tartozó magyar, 
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— ezek kizárólag Magyarországba emigráltak. A többi ki- 
vándorolt 50—60.000 főnyi magyarság a munkásság és pa- 
rasztság soraiból rekrutálódott. A munkásság költözködése 
leginkább Bucuresti s az ókirályság felé irányult (ami tu- 
lajdonképpen nem is kivándorlásnak, hanem belső vándor- 
lásnak tekinthető,) a parasztság pedig Délamerika és Ka- 
nada felé emigrált. 


A románságra nézve nem jelentett nagy veszteséget a 
magyar köztisztviselők tömeges kivándorlása. Ha nem is 
tudta helyük betöltésénél a „the right man of the right 
place” (megfelelő embert a megfelelő helyre) elvet százszá- 
zalékosan érvényesiteni azonnal, de azért minden megürese- 
dett közigazgatási, birói, tanári stb. poziciót be tudott töl- 
teni a maga embereivel s minden nagyobb zökkenő nélkül 
uszta meg az első pár átmeneti évet. Sajnos, a magyar köz- 
funkcionáriusoknak az a kisebbik rétege, mely — távolról 
sem politikai előrelátásból, hanem kenyérokok miatt már a 
legelső időkben alkalmazkodott az uj államrendhez s meg- 
maradt állásában, nem nagy dicsőségére vált a magyarság- 
nak. Ezeknek az opportunus köztisztviselőknek egyrésze 
idők folyamán korrumpálódott s nagyon dicstelen szerepet 
töltött be. Ezekből a gerinctelen hivatalnokokból kerültek 
ki azok a magyar pénzügyi tisztviselők, kik sokkal kimélet- 
lenebb módon jártak el a magyar adózókkal szemben, mint 
a románok, — azok a birák, kik éppen a magyar jogkereső 
közönséggel és magyar delikvensekkel szemben alkalmazták 
a legkönyörtelenebb mértéket. Lassanként minden kapcso- 
latot megszüntettek a magyarsággal s igen számosan kö- 
zülük beható geneológiai vizsgálat után kisütötték valame- 
lyik ükapjuk román származását s ilyen alapon fajilag is 
igyekeztek beleolvadni a románságba. Erre a nem valami 
esztétikus asszimilálódásra talál a német mondás: Null von 
Null geht auf! A magyarság nem veszitett, a románság nem 
nyert velük semmit... 


Az itthon maradt, rezisztáló tisztviselők kálváriája 
közismert. Fokról fokra züllöttek, jórészük a Lumpenprole- 
tariátus nivójára süllyedt. Néhány évvel ezelőtt a Nemzeti 
Parasztpárt nyugdijtörvénye juttatott nekik — valóban az 
utolsó percben — egy falat kegyelemkenyeret... 


A magyar középosztály többi rétegei, a szabadfoglalko- 
zásuak, kereskedők, intellektuelek, távolról sem jelentettek 
nemzeti szempontból, olyan kompakt egységet, mint a köz- 
tisztviselők széles rétege. 


A transzilvániai magyar intellektuelek: orvosok, ügy- 
védek, mérnökök jelentős hányada zsidókból került ki. Ez a 
zsidó intellektuell réteg őszinte, becsületes szándékkal igye- 
kezett asszimilálódni mindenkoron a magyarsághoz s haza- 
fiságukban se a háboru előtt, se a háboru alatt senkinek 
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sem lehetett oka kételkedni. Impériumváltozás után azonban 
kétségbeejtően nehéz helyzetbe került ez a réteg. Egyrészt 
az uj államalakulat által politikai okokból — a magyarság 
számarányának csökkentése céljából — támogatott cionista 
mozgalom távolitotta el egy részüket a magyarságtól, má- 
sokat pedig az a körülmény, hogy Magyarországon egyre 
nagyobb mérveket öltött s hivatalos szinezetet is nyert az 
intézményes antiszemitizmusnak az a rendje, amely szisz- 
tematikusan leszükitette a zsidóság szerepét a közéletben és 
gazdaságban. (V. ö. Székely Béla: Az antiszemitizmus tör- 
ténete Bp. 1936.) De érzelmi szempontokon felül gazdasági 
érdekek is a cionista mozgalom felé irányitották a transil- 
vániai zsidó intellektuelek egyrészét. Nemcsak a zsidó pol- 
gárság, de még a románság részéről is nagyobb támogatást 
remélhetett az a zsidó ügyvéd, orvos, mérnök, aki nem ma- 
gyarnak, hanem nemzeti alapon álló zsidónak vallotta ma- 
gát — eltekintve attól, hogy egyrészük számára nem is indi- 
rekt, hanem közvetlen módon, a cionista mozgalomban, saj- 
tóban, Pro Palesztina akciókban való elhelyezkedés gazda- 
sági előnyt, esetleg egzisztenciális elhelyezkedést jelentett s 
jelent ma is. Ma már aktualitását vesztette az adomabeli 
zsidó panasza: Könnyü dolga van a keresztény embernek, 
mert mindenképpen megél, ha szidja a zsidót, az antiszemi- 
tizmusból, ha pártolja a zsidót a filoszemitizmusból, — de 
miből éljen meg a szegény zsidó ember? Nos, Transilvániá- 
ban igen számos zsidó intellektuel él meg a harmadik alter- 
nativából. 


A keresztény magyar intellektuelek boldogulási lehető- 
ségét a kisebbségi sorsból fakadó nehézségektől eltekintve 
— az általános gazdasági helyzet szabja meg. Az általános 
gazdasági krizis kimélyülése folytán ez a réteg is a legna- 
gyobb válságba került. Az értelmiség tultengése azonban 
általános jelenség. Nemcsak a kisebbségi, hanem az uralkodó 
nemzethez tartozó intellektuelek is sulyos válságba kerül- 
tek. Azok a körülmények például, melyek folytán remény- 
telenül válságos helyzetbe került az ügyvédi kar, épp ugy 
megszoritották a kereseti lehetőséget a többségi, mint a ki- 
sebbségi ügyvédek számára. 


A transilvániai magyar társadalmi rétegek közül a ma- 
gyar iparosság tudta leginkább megtartani háboru előtti 
gazdasági pozicióját. Az uj államkeretek között ez a réteg 
találta meg leghamarább a gazdasági érvényesülés utját és 
pedig egyszerüen azáltal, hogy nem sokat törődve a közálla- 
potokkal, nagy szorgalommal és kitartással folytatta a 
maga munkáját. A magyar társadalomnak ez az értékes ré- 
tege, azelőtt is a maga erejére volt utalva. A feudális ma- 
gyar kormányok nem nagyon igyekeztek segitségére lenni 
a magyar iparos osztálynak. A magyar iparos tisztában volt 
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azzal, hogy csak a maga szorgalmára, ügyességére, élelmes- 
ségére van utalva, — felülről nem várhat semmi támoga- 
tást. Ha a saját kormánya sem sokat törődött vele, mit 
várhatott volna egy uj, neki idegen uralmi rendszertől? 
Talán éppen ez a magárautaltság adta meg az erőt a ma- 
gyar iparosságnak, hogy megtalálja a gazdasági érvényesü- 
lés utját. Ez a réteg kiépitette lassanként a maga gazdasági 
és kulturális szervezeteit s politikailag is annyira szervezke- 
dett, hogy évek hosszu sora óta a maga soraiból tudott ipa- 
ros képviselőt küldeni a bucuresti parlamentbe. 


4. 


Az impériumváltozás folytán a leglényegesebb meta- 
mofózison kétségtelenül a transzilvániai magyar nagybirto- 
kos és középbirtokos osztály ment át. 


A radikális román agrárreform folytán a magyar birto- 
kososztály vagyonának jelentékeny részét elvesztette. Tran- 
silvániában közel 2,500.000 katasztrális hold földet sajáti- 
tottak ki s ennek a földnek 80 százaléka magyar kézen volt. 


A magyar arisztokrácia gazdasági leromlása azonban 
mégsem volt olyan tragikus, mint ahogy az első pillanatban 
látszott s mint ahogy a magyar sajtó világgá kürtölte. Az 
agrárreform — igaz — alaposan megnyirbálta a magyar 
mágnások vagyonát, de mégsem törte meg teljesen gazda- 
sági hatalmukat. Az agrárreform fekete levesét sem ették 
olyan forrón, mint ahogy főzték! Voltak abban a törvény- 
ben olyan részek, melyeken át — befolyásos román fiskáli- 
sok és politikusok segitségével megindulhatott bizonyos 
vagyonmentő akció. A főuri birtokok azelőtt is, de különösen 
az agrárreform hirére több birtokos nevén szerepeltek, s igy 
a törvény szerint egy-egy birtokos részére meghagyható bir- 
tokrészek — sok kicsi sokra megy elvnél fogva egészen szép 
kis birtoktestekké tevődtek össze. Azután a földbirtokosnak 
jogában állt kijelölni, hogy melyik birtokrészt engedi ki- 
sajátitani. Ily módon természetesen a legértéktelenebb hol- 
dak jutottak a földigénylő parasztság kezére, mig a birtok 
szine-java a régi birtokos kezén maradt. Az agrárreform 
után is maradt Transilvániában elég sok 4—5—600 holdas 
prima birtok, de maradt még néhány 1000 holdas földbir- 
tok is. 


A magyar arisztokrácia azonban más téren is igyeke- 
zett megnyirbált gazdasági hatalmát helyreállitani. Inten- 
ziv részt kezdett venni a transilvániai bankéletben. A 
bankokrácia konjunkturája idején mindenütt ott látjuk a 
bepárnázott ajtók mögött a tettekkel tényező magyar fő- 
urakat. A történelmi nevek már nemcsak névleg szerepeltek 
a bankok igazgatósági listáján. 
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Ami pedig ennek a történelmi osztálynak politikai jelen- 
tőségét illeti, az még kevesebb csorbát szenvedett, mint gaz- 
dasági hatalma. Az impériumváltozás első éveiben passziv 
magatartást tanusitott, mert teljesen lekötötte, nem annyira 
a haza, mint a birtoka integritásáért folytatott küzdelem. Mi- 
helyst pedig ugy ahogy rendbe jött a szénájuk, aktiv részt 
kezdtek venni a transilvániai kisebbségi politika irányitásá- 
ban. Nem volt valami nehéz feladat. A magyar tömegek 
még teljes letargiában éltek, tanácstalanul és tájékozatlanul 
álltak a világpolitika eseményeivel szemben. A magyar 
arisztokrácia tradicionális mitlauferei segitségével — a tö- 
megek megkérdezése nélkül máról-holnapra kezébe vette a 
magyarság vezetését és irányitását — a magyar mult nevé- 
ben. Annak a multnak a nevében, melynek kétségkivül része 
volt a katasztrófa bekövetkezésében, annak a multnak ne- 
vében, mely megtagadta a magyar termelő rétegektől a jo- 
got a kulturális és gazdasági fejlődés lehetőségéhez. 


Nemcsak Romániában, hanem a többi utódállamokban 
is ehhez hasonló folyamat ment végbe. A csehszlovákiai 
Magyar Párt vezetőségéről például ezeket irja György Dezső, 
a Szlovenszkóban élő kiváló magyar költő: „Ugy rendezked- 
tek be, ugy terpeszkedtek ezen a földön, mintha a közel egy- 
milliót kitevő magyarság az ő személyes tulajdonuk volna, 
tehát, aki akar valamit, nyugalmas országot és rendet, an- 
nak velük kell osztozkodnia, mert ők a gazdák a magyar- 
ság felett...” 


Ámde ez a kérdés, — a magyar arisztokrácia szerepe a 
transilvániai kisebbségi életben — már az aktuális politika 
problémája, melyet ezen rövid szemlénkben nem akarunk 
érinteni. 


Annyit azonban mégis csak szükségesnek tartunk meg- 
állapitani, hogy véleményünk szerint a kisebbségi sorsra 
került transilvániai magyarság számára csak egyetlen élet- 
lehetőség, egyetlen járható ut áll nyitva és ez a demokrácia 
utja. Az itteni magyarság létérdeke, hogy támogasson min- 
den olyan törekvést, mely a mult mérgezett légkörét enyhiti 
s amely megnyitja az utat uj átértések és uj kooperációk 
felé. Jászi Oszkár már 1920-ban figyelmeztette a transzilvá- 
niai magyarságot, hogy gravamenális politika folytatása 
helyett, minden igyekezetével keresse meg a kooperáció 
módját a románság értékes demokratikus rétegeivel. 


Ez a figyelmeztetés ma is aktuális. A román nép alapjá- 
ban véve türelmes és jóindulatu. fis igaza van Jászi Oszkár- 
nak, lehetetlen, hogy a magyar parasztság lelke ne értse a 
román parasztság lelkét, a román intellektuel-társadalom 
a magyar szellemi munkástársadalom törekvéseit abban a 
pillanatban, amikor szolidaris érdekeik szempontjából nyugodt 
kriticizmussal fogják nézni helyzetüket. 
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A  j o g s z o l g á l t a t á s  
Irta: Dr. SZEGHŐ IMRE 


Az 1918. év december 1-én megtartott albaiuliai nemzet- 
gyülés kimondotta Transzilvánia, Banat és a románok által 
lakott magyar részek egyesülését Romániával. Az egyesülés 
után a régi magyar részekben az uj román impérium legfőbb 
szerve a Kormányzótanács — Consiliul Dirigent — lett. A 
Kormányzótanács 1919 január 24-én adta ki első dekrétumát, 
törvényrendeletét, amely kimondja, hogy az 1918 október 18. 
előtt hozott összes törvények, rendeletek és szabályrendeletek 
ideiglenesen továbbra is érvényben maradnak. Eredetileg te- 
hát az összes régi magyar törvények hatályát fentartották és 
a lefolyt 18 év alatt fokozatosan léptették életbe azt a ren- 
geteg változtatást, amely ma már egészen mássá tette az igaz- 
ságszolgáltatást, mint amilyen az impériumváltozás előtt volt 
és régi törvényeink zömét új, a legtöbb esetben egészen új 
alapokon álló jogszabályokkal helyettesitették. 


Egy rövid cikk szükreszabott kereteiben persze nem vál- 
lalkozhatunk arra, hogy akár csak vázlatosan is kiterjeszked- 
hessünk minden változásra és ujitásra, ami jogi életünkben 
az utolsó két évtizedben lefolyt. Ehhez egy egész könyv anya- 
ga is kevés volna. Csak néhány legfontosabb és legalapvetőbb 
ujitásra van alkalmunk rámutatni. 


Az uj közjog 
Minden államváltozás természetszerüen a közjogot cse- 


réli ki tökéletesen, mert hiszen az egyik állam közjoga he- 
lyébe a másik államé kerül. Románia és Magyarország köz- 
joga még jellegében is teljesen elütő. Magyarországon külön 
alkotmánytörvény sohasem volt, a közjogi vonatkozásu tör- 
vények összessége képezte a magyar alkotmányt. Ennek 
gyökere mélyen visszanyúlik a régi feudális korba, minden 
betüjét történelmi szellem lengi át, a magyar felsőház még 
ma is főrendiház, vagyis a rendi idők egyik késői maradéka 
és a történelmi idők kegyelete éppen közjogi téren még ma 
is meghagyta a régi privilégiumok némi maradékát. 


Ezzel szemben Romániában egységes alkotmánytörvény 
van, amely a régi törvényektől elütő, különleges feltételek 
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mellett és speciális alkotmányozó országgyülés u. n. Consti- 
tuante által megalkotott alaptörvény. Nagyrománia mai al- 
kotmányát 1923-ban iktatták törvénybe. Alapelvei a monar- 
chikus államforma, a nemzetszuverénitás elve, a népképvise- 
let, amely nemcsak az országgyülése, hanem a szenátust is vá- 
lasztja bizonyos hivatalbeli és törvényszerinti szenátorokon 
kivül és az általános, titkos választójog. További elvei a nők 
egyenjogositása (6. §), az idegenek naturalizálása (7. §), az 
ingatlanok altalajának közérdekü munkálatokra való igény- 
bevehetése (17. §), az altalaj nacionalizálása (19. §), a köz- 
tulajdon (20. §), a termelő tényezők védelme (21. §), a sajtó- 
vétségek feletti itélkezés (26. §), a szenátus összetétele (72. 
§), a törvényhozási tanács (76. §), a miniszterek felelőssége 
(98. §), az alkotmány és törvényellenes miniszteri rendeletek 
vagy intézkedések által az egyeseknek okozott károkért az 
állam kármegtéritése (90. §), a biróságoknak a közigaz- 
gatási viszonyokból származó jogok elismerésére való felha- 
talmazása (99. §), a törvények alkotmányos voltának a sem- 
mitőszék általi megitélése (103. §), a közigazgatási hatás- 
köri viták és a jogtalan közigazgatási tényekért adandó kár- 
térités (101. §), a nemzetvédelmi tanács (122. §), a hivata- 
los nyelv (126. §), az ostromállapot (128. §), az alkotmány 
módositása (129., 130. §-ok) — tekintetében. 


Egészen ujak végül a XIII. cikk átmeneti és kiegészitő 
rendelkezései, nevezetesen a 131. §-nak az egyes agrártörvé- 
nyeknek alkotmányi jelleggel való fentartására, a 132. §-nak 
az ókirályságbeli, besszarábiai és bukovinai erdők kisajáti- 
tására, végül a 133. §-nak az idegenek naturalizálására vo- 
natkozó rendelkezései. 


Megjegyezzük, hogy az alkotmánytörvény nem vette át 
az 1918 december 1-iki albaiuliai nemzetgyülés határozatait, 
illetve e határozatok első pontját, amely a kisebbségi nemze- 
teknek önkormányzatot helyezett kilátásba, saját nyelvén, 
saját közigazgatással, a saját kebeléből vett egyének által. 
Az eltelt idők mindinkább eltértek az 1918. évi kifejezetten 
demokratikus korszellemtől. Mai közjogunk, ha nem is ismer 
kisebbségi autonómiát, viszont elvileg az állam minden pol- 
gárát egyenlőnek ismeri el. Az ujabb politikai áramlatok 
még ennek a jogegyenlőség elvének sem kedveznek és arra tö- 
rekszenek, hogy a román-faj szupremáciájának elvét közjogi- 
lag biztositsák. 


A földreform 
Alkotmányjogi jellege volt az új impérium első éveiben 


végrehajtott radikális földreformnak, amely az összes nagy- 
birtokokat kisajátitotta, illetve csak egy kis részt hagyott 
meg belőlük és az elvett területeket kiosztotta a földmüvelő 
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parasztok között. Ennek a földreformnak szociális jelentősé- 
gét mindenkinek el kell ismernie. Természetes, hogy az or- 
szág magyar lakossága között ez a reform a lehető legnép- 
szerűtlenebb volt, mert hiszen ezeken a területeken a földbir- 
tokosok zöme a magyarság köréből került ki. Népszerütlen- 
né tette a reformot az is, hogy a kulturális, iskolai és egyéb 
kisebbségi közintézmények földbirtokait sem vette ki a föld- 
osztás alól, másrészt az a körülmény, hogy az elvett terüle- 
tekért nem adtak reális ellenértéket, hanem kötvényeket, 
amelyek árfolyamértéke mélyen a névérték alatt alakult ki. 


A konverzió 
Közjogi jelentőségü törvényhozás volt a konverzió is, 


amelyet több egymásután következő törvény szabályozott, 
minthogy az első törvényt a Semmitőszék alkotmányellenes- 
nek jelentette ki. Kiinduló pontja az, hogy néhány év előtt a 
konjunktura idején olyan magas kölcsönkamatok voltak, ame- 
lyek a városi és mezőgazdasági ingatlanokat sulyos adóssá- 
gokkal terhelték meg és ezek a tartozások a leromlott gazda- 
sági viszonyok mellett nem voltak rendezhetők. A konverzió 
tehát a földbirtokosok és háztulajdonosok tönkrejutását 
akarta kivédeni, egyrészt a tartozások törvényes csökkenté- 
sével, amely azonban csak fakultativ és a hitelezők beleegye- 
zésétől függ, másrészt a tartozások hosszúlejáratu törleszté- 
ses kölcsönökké való kényszerű konverziójával. 


A magánjog 
A magánjog terén alapvető változás nem történt, mint- 


hogy a csatolt területen megmaradt hatályban a régi osztrák 
polgári törvénykönyv, illetve a volt magyar részeken a ma- 
gyar magánjog. Az uj egységes román polgári törvénykönyv 
most áll kodifikálás alatt s annak több fejezete el is 
valószinü azonban, hogy még évekig tart, amig teljesen elké- 
szül és életbe lép. Igy tehát csak egyes részletkérdések szen- 
vedtek módositást. Megemlithetjük ezek közül a háboruban el- 
tüntek holttányilvánitására szóló törvényt, továbbá a hitbi- 
zományok eltörlését. 


A Carol kodexek 
Ezzel szemben most, ujévkor cserélődött ki teljesen bünte- 


tőjogunk, minthogy ekkor lépett életbe az uj, egységes román 
büntető törvénykönyv és büntető perrendtartás az ország 
egész területén. Meg sem kiséreljük azt, hogy két hatalmas 
törvénykönyvet kivonatosan is ismertetni próbáljunk egy rö- 
vid cikkben. Csak éppen megjegyezzük, hogy az anyagi bün- 
tetőjog a hármas felosztást követi (büntettek, vétségek, ki- 
hágások). Büntetteket képeznek többek között a gyilkosság, 
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rablás, felségsértés, kémkedés, hütlenség, lázadás, az állam 
elleni büncselekmények egész sorozata. Ezzel szemben a lo- 
pás, csalás, sikkasztás és vagyonelleni deliktumok vétségek 
maradnak akkor is, ha bármily magas az értékhatár. Az uj 
törvényalkotók álláspontja ugyanis az volt, hogy a magyar 
büntetőtörvény a gazdag társadalmi osztályok indokolatlan 
szolgálatában állott akkor, amikor olyan bűncselekményeket, 
amelyek lényegük szerint vétségek, bizonyos értékhatár tul- 
lépése esetén büntetteknek nyilvánitottak. Az uj büntetőtör- 
vénykönyv ismeri a feltételes szabadonbocsátást, a fiatalko- 
ruak különleges elbánását, a büntetések enyhitését rendkivüli 
enyhitő körülmények esetén s általában a világ legmodernebb 
büntető törvénykönyvei között foglal helyet. Halálbüntetés 
nincsen, viszont talán egyetlen kifogásolható része az, hogy a 
fegyház, illetve kényszermunka embertelenül szigoru bünteté- 
si nem lesz. A mi fegyházaink olyan szigorúak lesznek, ami- 
lyenekkel egész Európában sehol sem találkozhatunk. Ezzel 
szemben a fogház lényegesen enyhébb intézmény lesz, mint 
amilyen eddig volt, minthogy a foglyok több kedvezésben és 
humánusabb elbánásban részesülnek, mint eddig. 


A büntető perrendtartás főleg az ókirályságbeli törvényt 
vette alapul, de azt mindenben átalakitotta a modern kor kö- 
vetelményei szerint. A büntettek az esküdtszékek hatás- 
körébe tartoznak, amelyek ujévtől kezdve ismét az ország 
egész területén megkezdték müködésüket. Az ő elbirálásuk 
alá tartozik a sajtóvétségek zöme is. Vétségek és kihágások 
esetében a törvényszékek és járásbiróságok itélkeznek. A 
nyomozás, vizsgálat, vádaláhelyezés a regátbeli rendszer 
szerint folyik le, amely azonban nálunk sem ismeretlen, mert 
a büntető eljárásnak ez a része évek óta nálunk is az ókirály- 
ságbeli törvény szerint ment végbe. 


Mindössze csak azt akarjuk megemliteni, hogy a legmo- 
dernebb bünvádi perrendtartás is hiányos mindaddig, amig 
egyes különleges törvények érvényben maradnak és ezek vi- 
szont egészen elavult rendelkezéseket tartalmaznak. Igy pl. 
az elmult két évtizedben számos olyan törvényt léptettek ná- 
lunk életbe, részint már meglévő ókirályságbeli törvények ha- 
tályának kiterjesztése, részint pedig uj unifikált törvények 
életbeléptetése utján, amelyek azt az intézkedést tartalmaz- 
zák, hogy a közigazgatási vagy szakmabeli nyomozó közegek 
által fölvett ténymegállapitó jegyzőkönyvekkel szemben ellen- 
bizonyitásnak helye nincsen, azokat a biróság nem mérlegel- 
heti szabadon, hanem zsinórmértékül köteles elfogadni. Igy 
áll az a furcsa helyzet, hogy pl. az itélőtábla a törvényszékek 
rendelkezéseit hatályon kivül helyezheti, de nem nyulhat 
hozzá egy vámtisztviselő, vagy rendőrségi közeg jegyzőköny- 
véhez. A ténymegállapitásnak ez az abszolut hatálya nem- 
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csak a mi transzilvániai jogunkban volt ismeretlen és ennél- 
fogva nekünk szokatlan, de ellentétben áll az uj román bün- 
tető perrendtartás alapelveivel is. Remélhető tehát, hogy 
előbb-utóbb ezen a téren is változás fog beállani. 


A kereskedelmi jog 
A jövendő egységes román kereskedelmi törvény ugyan- 


csak most van a megalkotás folyamatában, ugy hogy egyelő- 
re nálunk a régi magyar kereskedelmi törvény van még ér- 
vényben. Egyes különleges törvényeket persze ezen a téren 
is alkottak. Igy legutóbb lépett életbe az egységes váltótör- 
vény és csekktörvény. Mindkettőnek alapja a nemzeközi kon- 
ferenciákon elfogadott törvény-minta, úgy hogy e két tör- 
vényágazatban nemcsak országos, hanem nemzeközi unifiká- 
lás történt. Csupán a váltó peresitésére vonatkozó fejezet az, 
amelynek megalkotását a genfi nemzetközi váltójogi bizott- 
ság az egyes államok önálló hatáskörébe utalta. Uj váltótör- 
vényünkben a váltó behajtását a 61—65. szakaszok szabá- 
lyozzák, amelyek a váltót végrehajtható okirat hatályával 
ruházzák fel és azt külön perlés nélkül végrehajthatóvá te- 
szik. Ez a páratlanul szigoru rendelkezés már eddig is a vál- 
tóforgalom nagymérvű csökkenésére vezetett, ámbár nem le- 
het tudni, hogy mennyiben részes ebben a váltótörvény és 
mennyiben a hiteléletnek az általános gazdasági válság ál- 
tal okozott pangása. 


Uj törvény szabályozza a kereskedelmi és iparkamarák 
működését; van új tőzsdetörvényünk; megváltozott a cég- 
jegyzési eljárás, amennyiben a törvényszéki céghivatalokon 
kivül most már a kereskedelmi és iparkamarák hatáskörébe 
is tartozik a cégjegyzés. Uj törvény szabályozza a mértékhi- 
telesitést, ezek a szabályok azonban a multhoz képest különö- 
sen technikai téren, nem jelentenek haladást. Egész sorozata 
a törvényes rendelkezéseknek foglalkozott a külföldi fizeté- 
sekkel, valamint a behozatal és kivitel kérdéseivel. A nem- 
zetközi gazdasági válság által az egyes államokra rákénysze- 
ritett autarchikus berendezkedést nem sikerült a legszeren- 
csésebben megoldani. A változó kormányok igyekeztek ma- 
guknak minél nagyobb befolyást biztosítani. Ez tette lehe- 
tővé azt, hogy a szabad verseny kizárásával egyes csoportok 
monopolizálták a külkereskedelmet, megkárosítva a nagykö- 
zönséget és az államot egyaránt. Megemlithetjük az energia- 
törvényt, az új bányatörvényt és a nemzeti iparpártolásról 
szóló törvényt. 


A pénzügyi jog 
Teljesen új törvény az adótörvény. Szerkezetében sokkal 


egyszerűbb és világosabb, mint a régi magyar adótörvények 
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tömkelege volt. A háboru előtti magyar pénzügyi jog alapját 
még az osztrákoktól átvett adótörvény képezte, amelyet szá- 
mos kiegészités és pótlás tett egésszé. Viszont ez az adórend- 
szer évtizedeken át változatlanul megmaradt ugy, hogy min- 
den bonyolultsága mellett is átment a köztudatba. Ezzel szem- 
ben hiába alkották meg részletesen és technikailag jól a ro- 
mán adótörvényt, divatba jött az, hogy minden egyes költség- 
vetési évben ujabb novellákkal és módositásokkal változtat- 
nak rajta, ugy hogy ma már a pénzügyi jogszabályok ismét 
olyan bonyolultak és olyan nagyszámu jogforrásból tevődnek 
össze, hogy csak szakember ismerheti ki magát bennük. Az 
adózási kulcs, különösen az utólagos pótadók következtében 
meghaladja a polgárok teherbiró képességét, a törvény alkal- 
mazása ellen is eshetnek kifogások. A bélyegtörvény és re- 
pülő-bélyegtörvény is magas tételekkel dolgozik, különösen 
az igazságszolgáltatást drágitották meg. Transzilvánia 
számára teljesen szokatlan az igazságszolgáltatás menetének 
egyenes függővé tétele a bélyegek és taxák lerovásától. Bé- 
lyeghiány esetén a biróság nem intézi el az ügyet. Ez a túl- 
zott fiscalitás kétségtelenül a legjobban biztositja a bélyeg- 
illetékek behajtását az állam részére, kérdés azonban, hogy 
ez az előny felér-e azzal a hátránnyal, amit a nagyközönség 
szenved el nemcsak azáltal, hogy szegénysorsu emberek, akik 
valamilyen okból nem tudnak szegénységi bizonyitványhoz 
jutni, úgyszólván jogsegély nélkül maradnak, de azáltal is, 
hogy az elkerülhetetlenül előforduló hiányos bélyegzések 
miatt az egyes ügyek ismételten hónapokig az irattárba ke- 
rülnek, amig a felek rájönnek, hogy miért is akadt meg az 
ügyük. Békeidőkben a biróság a bélyeghiányra való tekintet 
nélkül végigvezette az ügyet, legföljebb utólag hajtották be a 
pénzügyi ellenőri közegek a hiányt a birsággal együtt. Ha ez 
a módszer fiscális szempontból kevésbé hatályos volt is, az 
igazságszolgáltatás menetét gyorsitotta és egyáltalán nem 
veszélyeztette az államháztartást. 


Az új impérium óta a második vámtörvényünk van, a 
harmadik adóbehajtási törvényünk és az egyes állami egyed- 
áruságok működését ismételten szabályozták. 


A közigazgatási jog 
Teljesen megváltozott a közigazgatás egész apparátusa 


és működése is. Ma is létezik vármegyei felosztás, a mai vár- 
megye azonban egészen más, mint a régi magyar vármegye 
volt. A régi vármegye a legszélesebbkörü önkormányzat elvét 
juttatta kifejezésre. Tulajdonképpen minden megye külön 
kis önálló ország volt, amelyben a központi kormányzatot 
egyedül a főispán képviselte. Innen magyarázható az, hogy 
régen minden osztrákellenes nemzeti ellenállás a vármegyék- 
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től indult ki. Az egyesülés óta jelenleg a harmadik közigaz- 
gatási törvényünk van, a törvények maguk is sokkal szűkebb 
körben érvényesitik a törvényhatóságok önkormányzatát, de 
még ezt az önkormányzatot is meghiúsitja az időközi bizott- 
ságok (Comisia Interimară) rendszere. Ezenkivül minden 
kormányváltozás nemcsak a főispánok, hanem az összes ve- 
zető helyeken lévő tiszviselők kicserélését jelenti. Kétségtele- 
nül előnyben kell részesiteni azt a szisztémát, amely a köz- 
igazgatási tisztviselőket kizárólag szakhivatalnokoknak te- 
kinti és minden kormányváltozástól függetlenül meghagyja 
őket hivatalukban. A tisztviselői kar állandósága a közigaz- 
gatás menetének stabilizálását is jelenti. Mindezekből látható, 
hogy mai vármegyéink szorosan a központi kormányhatalom 
függvényei. Amig a régi magyar megyékben az önkormány- 
zat révén bizonyos családi, dzsentriuralom volt, eddig a mai 
megyékben központi párturalom van. 


Meg kell emlitenünk a közigazgatási biráskodás módosu- 
lását is. A magyar jog egyfokú közigazgatási biráskodásával 
szemben föltétlenül előnyt jelent a mai kétfokú biráskodás. 
A táblai székhelyeken ugyanis ma külön közigazgatási itélő- 
táblák (az előző elnevezés szerint reviziós bizottságok) mű- 
ködnek, amelyek felettes fóruma a legfőbb Semmitőszék. 
Ezek a szabályrendeletek törvényszerűségét és egyéb általá- 
nos jellegű rendelkezések törvényszerűségét birálják el, egész 
sereg egyéb hatáskörükbe tartozó ügyön kivül. A kormány- 
hatóságok egyes közigazgatási jogsértő cselekményeivel szem- 
ben a rendes itélőtáblához van közigazgatási keresetnek he- 
lye. Ennélfogva a közigazgatási biráskodás bifurkálva van. 


Még csak azt emlitjük meg, hogy Transzilvánia közönsé- 
ge általában idegenkedik a törvényegységesitéstől. Ebben nin- 
csen igaza. Tarthatatlan állapot az, hogy az országban pl. 
négyféle magánjog legyen érvényben. Hogyan lehessen egy 
Besszarábiából ma áthelyezett birótól megkövetelni azt, hogy 
holnap szakértő legyen az osztrák polgári törvénykönyvben? 
Az unifikálás a törvénykezés szinvonalának emelését, a bi- 
ráskodás gyorsitását és a jogbiztonság fokozását fogja je- 
lenteni. 
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A kisvárosok metamorfózisa 
Irta: GÁRDOS SÁNDOR 


 
A transzilvániai kisváros ájultan fekszik a hegy lábánál, 


vagy a folyó partján és messziről nézve ugy vélnéd, nincs is 
élet a félénken földhöz lapuló házak között. A leányzó azon- 
ban nem halt meg, csak aluszik, de nincsenek szép, szines, ma- 
gasbatörő álmai. Csend van a vidéken, de ez nem a nyugalom, 
a kiegyensulyozott megbékélés csendje, hanem a unalomé, a 
tompa közönyé, amely mint sürüszövésü fátyol védi a kisvá- 
rost minden emóció ellen. Világtörténelmi viharoknak kellett 
jönni, hogy egy-egy rövid időre felrázza a kisvárost kábultsá- 
gából és az álmos szemekben a szenzáció lángját meglobog- 
tassa. 


 
Kisváros a szenzáció lázában 


Az utóbbi évtizedek folyamán két ilyen hatalmas megráz- 
kódtatás érte a transzilvániai kisváros lelkét. Az első bomba 
1914-ben csapott a kisváros hangulattalan csendjébe. A moz- 
gósitás felboritotta a megszokott rendet és a bőségesen ada- 
golt háborus uszitás itt hálásabb talajra lelt, mint falun, vagy 
nagy városokban. A hazafias virtus égig érő lánggal lobogott 
fel, kisérteties fegyvercsörgés közben urrálett a lelkeken a lo- 
vagkor romantikája. Most már furcsának és különösnek tünik, 
de akkor szinte természetes volt, hogy egyik napról a másik- 
ra daliás és vitéz hadnaggyá változott a takarékpénztár csám- 
pás könyvelője, feltöltötte ősi fringiáját a segédtanitó ur és 
felpántlikázva, dalolva, peckesen vonultak végig a főuccán az 
állomás felé kipirult arcu fiatalemberek, akik tegnap még ál- 
mosan, szürkén és reménytelenül csámborogtak a kis görbe 
uccákon. A világháboru vihara kilóditotta őket a közszereplés 
reflektorai elé és most szédülten, a szenzáció lázában reszket- 
ve menetelnek ismeretlen kalandok, nem sejtett gyötrelmek, a 
halál felé. A puskák csövében most virágok mosolyognak és 
eltakarják a Halál vigyorgását. 


A kisváros bomlottan őrjöngött a háborus lázban. Egy 
ideig volt izgalom bőven: jöttek a győzelmi hirek, lelkesitő be- 
szédek és ujságcikkek, de lassanként megérkezett a hősi ha- 
lottak listája is és a lelkesen lobogó szemekben megjelentek a 
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könnyek és potyogtak azután megállás nélkül évekig. Jöttek a 
sebesültek, a szabadságos katonák, lehervadtak az arcokról az 
extázis rózsái, a kisváros visszazuhant az ónos, sápadt, lidérc- 
nyomásos közönybe. Hadisegély, kenyérjegy, férfi nélkül ma- 
radt családok, nyomoruság, betegség, kétségbeesés. Elesett a 
tanfelügyelő ur fia, a Timárné két fiu gyermeke, féllábbal 
tért vissza a patikussegéd, a Deutsch boltját bezárták, mert a 
fiatalasszony megszökött Pestre egy főhadnaggyal és itthagy- 
ta kisgyermekét a dadára, férjét pedig a besztercei kórházban, 
ahol éppen a srapnellgolyót keresik a tüdeje környékén. A kis- 
városban mindenki mindent tud mindenkiről. Tragédiát plety- 
kálnak a vénasszonyok és a sorsharag kemény csapásai egyet- 
len házat sem kerülnek el. A kisváros ijedten lapult a hegy lá- 
bához, vagy a folyó partjához és fázósan burkolta be magát 
ujból a közöny sürüszövésü, szürke fátylába... 


 


A zürzavar kora 


De a világtörténelem vihara másodszor is lerángatta róla 
ezt a gyengén védő leplet és a transzilvániai kisváros mezte- 
lenül, tehetetlenül vergődött a forradalom patkós csizmája 
alatt. 


Nemzetőrcsapatok, nemzeti tanácsok védték a Csáky szal- 
májává lett magántulajdont, az életbiztonságot a frontokról 
hazatóduló katonák ellen és az itthoni nagy elkeseredés fe- 
szültségét nem mindenütt sikerült békésen, vér nélkül levezet- 
ni. Megint történelmi napok suhogtak a kisváros lapuló házai 
fölött és a nagy idők kis emberei reszketve várták a vihar 
csillapodását. A bányavidékeken (Jiulvölgye, Maramures, 
Baia-Mare) gyártelepeken (Resita, Diciosânmartin, Medias, 
Sighisoara) munkástanácsok alakultak és Clujon, Oradeán, 
Satumaren a szakszervezeti tanács dirigált. Naponta friss 
szenzációkkal szolgáltak a lapok: Albaiulián a transzilvániai 
románok nagy lelkesedéssel kimondották a Romániához való 
csatlakozást, Jászi Oszkár aradi tárgyalásai meghiusultak, 
Brasovnál a román csapatok átlépték a határt, Budapesten a 
kétségbeesett tanácstalanság proletárdiktaturába menekült, a 
csehek elfoglalták a Felvidéket, zürzavaros hirek érkeztek az 
ország minden részéből, megingott minden, ami nemrég szi- 
lárd támasznak látszott. A kisváros riadtan lapult a viharban. 
Senki sem dolgozott, az emberek szorongva lesték a hireket. 
Transzilvániában a Consiliul Dirigent vette át az uralmat, a 
román hadsereg egymásután vonult be minden transzilvániai 
községbe. Magyarországon megszünt a proletárdiktatura és 
bosszuszomjas nemzeti csapatok vonultak be a vérző városok- 
ba és falvakba. Páris környékén készül a békeszerződés, Tria- 
non megrajzolja az uj határokat. Antant missziók lepik el Bu- 
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dapestet, a románok, csehek és jugoszlávok elhelyezkednek az 
uj határokon. 


A kisváros a térképet nézi és remeg az ismeretlen jövőtől... 
 


Egy hetyke jelszó és annak következményei 


A városok, falvak „cégtábláit” kicserélik a vasuti állomá- 
sokon, a városházára uj cimer kerül, közötte az uj felirat: 
Primaria. Pénzváltás, egyik faluból a másikba csak utlevéllel 
lehet utazni, általános fejvesztettség a honpolgárság körül, 
román rendőrség, csendőrség, karhatalom kezd berendezked- 
ni, mindennap uj hirdetmény az uccákon: „Mindenki maradjon 
a helyén.” A tájékozatlanság sok helyütt kisebb összeütközé- 
seket okoz, egész Transzilvániát megrázzák a mutálással járó 
zavarok. 


A megyeházakban prefektusok veszik át az uralmat és a 
katonai parancsnokok segitségével megkezdik az átalakitás, a 
berendezkedés, a konszolidálás munkáját. A transzilvániai ma- 
gyarság, főleg a falvakban és a kisvárosokban tanácstalan. 
Budapesttől elszakadva még nem alakult számottevő központ, 
ahonnan tájékozodhattak volna további magatartásukat ille- 
tőleg és igy történt, hogy felelőtlen, gőzfejü tényezők kiadták 
az ostoba jelszót: „A magyar köztisztviselők ne tegyék le az 
esküt az utódállamra”. Ez a hetykén odavetett, végzetes mon- 
dat olyan bajok forrása lett, amelyek ma is gyógyithatatlan 
sebként tátonganak a magyar kisebbségi néptesten. Családok 
ezrei maradtak kenyér nélkül és a közigazgatás kisiklott a 
gyakorlott és kipróbált kezek közül. 


A transzilvániai magyar kisvárosok lakossága érezte meg 
legfájdalmasabban ezt a céltalan és oktalan oppoziciót. A ro- 
mánlakta vidékek kisvárosaiban az intelligencia a magyar köz- 
tisztviselők köréből került ki, a székelyföldről és a határmenti 
magyar vidékről nem is beszélve. Ez a tömeg itt állott 
áporodott „intelligenciájával” állás nélkül és az uj im- 
perium haragját magára vonva. Făgărasban, Maramuresban, 
Bistritan, Sibiuban és a többi román nemzetiségü vidéken 
nem okozott nagy zökkenőt a közigazgatás romanizálása, an- 
nál nagyobb zavar keletkezett a magyar nyelvterületeken. Az 
ifju és megnövekedett román államnak nem voltak képzett 
köztisztviselői elegendő számban és igy az ókirályságból tó- 
dultak a magyar vidékekre az elhelyezkedésre éhes elemek, 
akik nemcsak hogy nem ismerték a magyar vidékek nyelvét, 
hanem azonfelül (érthetően) ugy viselkedtek, mintha meghó- 
ditott terület ellenséges érzelmü lakossága került volna a pa- 
rancsnokságuk alá. 


Kisvárosok magyar lakossága sokat szenvedett a helyi 
potentátok zsarnoki uralma alatt és ezt a szenvedést alig eny- 
hitette nehány jóérzésű román ur megértő viselkedése. A tran- 
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szilvániai román nemzeti párt kormánya hatalmas erőfeszités- 
sel igyekszik a helyzetet konszolidálni és a honalapitással já- 
ró zavaroknak véget vetni. A kisvárosok élére lehetőleg helyi 
román urak kerülnek, akiknek nagy részük van abban, hogy 
a kisebbségi kedélyek lassan megnyugodtak. Nagy segitségé- 
re volt ebben a kormánynak az a gazdasági fellendülés, amely 
a háboru befejeztével és a határok megszilárdulásával egész 
Európában megindult. A kisvárosok szikkadt nyomoruságára 
termékenyitő és megnyugtató hatást keltve záporozott a pénz 
és a munkaalkalom. A gyárüzemek minden munkaerőt felszip- 
pantottak, uj, hatalmas vállalatok alakultak. A zsilvölgyi bá- 
nyák, a nagy üzemek teljes gőzzel dolgoztak, a határmenti vá- 
rosokban Sigheten, Carei-Mareban, Salontán óriási tranzitó 
forgalom és még óriásibb csempészforgalom bonyolódott le. A 
székelyföldön soha nem látott mértékben indult meg a fater- 
melés és a faanyag külföldre való szállitása. Ömlött a pénz, 
tobzódott a spekuláció és dübörgött a munka az uj államban. 
A kisvárosok lakossága beleszédült ebbe a szokatlan tempó- 
ba. Az állástalanná vált szolgabiró csontgombgyárat alapitott, 
az alispánból jól fizetett ujságiró lett, a főjegyző ur ásót, ka- 
pát adott el nagyban és a volt rendőrfőkapitány közgazdasági 
almanachot szerkesztett. Mindenki elhelyezkedett a magánvál- 
lalkozásban, volt pénz bőven és ez nagyon enyhitette a haza- 
fias bánatot. A kisváros kiöltözött és táncolt. Folyt a bor Hen- 
cidától Boncidáig és a hegyen-völgyön lakodalomban alig esett 
szó a honfiburól. A kisvárosok magyarságát ez a konjunktu- 
rális pénzözön mentette meg a végső zülléstől és a kétségbe- 
eséstől. Ez volt az a kellemes morfium-injekció, amely átme- 
netileg megszüntette az akut fájdalmakat és a nagy operáció 
után elkábitotta a vérző beteget. Mire a konjunktura megszünt, 
a mü befejeztetett. Az uj állam berendezkedett és megszilár- 
dult — a magyarok nélkül. 


 


A nagy letörés után stabilizálódik a nyomor 


Rövidesen megkezdődött a farsangi bőség böjtje. A nagy 
gazdasági letörés megsemmisitette a hirtelen nőtt vagyono- 
kat, a szédült iramban száguldó fezőrök véres fejjel terültek 
el az ut szélén, elapadtak a pénz forrásai és a nyomoruság sta- 
bilizálódott. A konjunktura mámora után a kisvárosban is el- 
következett a nagy krach katzenjammere. Megbukott a csont- 
gombgyár, az alispánból lett szerkesztő urat leépitették, meg- 
rozsdásodtak az ásók-kapák és nem kellett senkinek a közgaz- 
dasági almanach. A kisvárosok magyar lakossága uniformizá- 
lódott a nyomorban. A mult nagyságai, akik előtt nemrégen 
hajlongtak, reszkettek a vicinális exisztenciák, most gyámol- 
talanul ődöngtek a változott viszonyok között és együtt resz- 
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kettek, hajlongtak az uj garnitura előtt a többi, kisvárosi exisz- 
tenciával. Karriert jelentett a román származás és az állam- 
nyelv tudása legalább is megélhetést. Paragrafusmezőkön hi- 
zott, öreg fiskálisok féléjszakákon keresztül őszülő fejjel bif- 
láztak szorgalmasan. A kisváros fórumairól lassanként eltünt 
a magyar intelligencia. Repatriáltak, más vidékre költöztek, 
vagy otthon maradtak és csendesen küzdöttek a mindennapi 
kenyérért. Nem telt már több luxusra, üres volt a nagyvendég- 
lő szálája, ha nagyritkán magyar szintársulat vetődött a vá- 
rosba, nem járatták többé kedvenc lapjukat, mert nem volt 
pénz előfizetésre. A kisvárosi magyar kulturélet összes csáp- 
jai lassan összezsugorodtak, mint mikor a csiga bajt érez és 
behuzza a szarvait. 


 
Leépiteni, leépiteni! 


A transzilvániai magyar bankok, amelyek nagyrészt a 
konjunktura idején alakultak és ellátták pénzzel a vállalkozó 
magyarok üzleteit, egymásután mentek tönkre. Sorban kértek 
kényszeregyezséget a kisvárosok régi, magyar érdekeltségü ta- 
karékpénztárai is, mert az ő gazdasági szerepük megszünt és a 
válság elsősorban ezeket seperte el. Alig maradt azelőtt jómó- 
du kisvárosi magyar polgár, akinek ne veszett volna el pénze 
a tönkrement bankokban. Megszüntek azok a munkaalkalmak 
is, amelyeket a bukott bankok által finanszirozott üzemek és 
vállalatok nyujtottak és egyre sürübben hangzott fel ország- 
szerte a rettenetes uj szó: leépités. Az uj korszakot ez a szó 
jellemezte. Leépitettek a bankok, a vállalatok, a gyárak, a ke- 
reskedők, az iparosok. Leépitettek a fogyasztók, a termelők, az 
eladók. Mindenki a sárga földig leépitett mindent. Az állam 
leépitette az államnyelvét nem tudó kisebbségi alkalmazottait, 
ezek leépitették a háromszobás lakást, a cselédet és a rántott- 
csirkét. A sorozatos és egymásból következő leépitések terem- 
tették meg azokat a munkanélküli tömegeket, amelyek nagy- 
része a kisvárosokban élő magyarság soraiból került ki. Két- 
ségbeesett népvándorlás indult meg a kisvárosból nagyobb vá- 
rosokba, ahol több munkaalkalmat reméltek. A kis házak bar- 
na és zöld kapuira rákerültek az ijedt végkiárusitás tragikus 
cédulái: Eladó divány, vivókard, mozsártörő, minden, minden 
eladó, mert kell kenyérre, hogy az élet meg ne akadjon. 


A transzilvániai kisvárosok fölött elviharzottak már a tör- 
ténelmi idők, elültek az izgalmak és a nyomor unalom s közöny 
szálaiból ismét megszövődött a szürke fátyol, amely ráborul a 
hegyhez lapuló, folyóparton álmodozó kisváros házikóira... 
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A vidék közgazdasági térképe 
A hét nagy városon kivül a vidéki kis városokban is talá- 


lunk hatalmas ipari vállalatokat, amelyek mind Transzilvania 
gazdagságát hirdetik. A resitai vasgyárak, a jiulvölgyi hatalmas 
szénbányák, a nagy székelyföldi és banati fatermelő vállalatok 
mellett van még Transzilvániának néhány igazán számottevő 
komoly vállalkozása. Ezekről rajzolunk e helyütt vázlatos ké- 
pet. 


A földgázmezők vidékén tekintélyes iparvállalatok egész 
sora létesült. Igy a diciosânmartini Nitrogéngyár, az Üveggyár 
a Hercules téglagyár, a mediasi Zománcedénygyár, Üveggyár 
és Kartonnyomógyár mind vezető iparvállalatok Romániában. 
Nagy kapacitása van a sfântugheorgheni Klinger Szövőgyár- 
nak, melynek termékeit az egész országban ismerik, éppenugy 
a baiamarei Phönix Vegyészeti Gyár gyártmányait is. A Ke- 
mény Testvérek szalámi és konzervgyára Salontán nagy ex- 
portforgalmat bonyolit le a nyugati államokkal, de országosan 
ismertek a Caremarei Papirgyár és Lugoji Textilipar termé- 
kei is. 


Vannak hatalmas hálózatu kereskedelmi vállalatok is a vi- 
déken, amelyek közül legszámottevőbb az albaiuliai Általános 
Kereskedelmi Részvénytársaság. A vidék kiskereskedelme 
szintén átvészelte a gazdasági megpróbáltatásokat és ma már 
szolid, de reményteljes kereseti lehetőségek mellett rendesen 
prosperálnak többnyire. 
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Brasov metamorfózisa 
Irta: POGÁNY MARCEL 


 
Ennek a városnak történelmi multja van és tegyük mind- 


járt hozzá, hogy a legkilátásosabb jövője is. Az évszázadokba 
nyuló történelmi multból még rengeteg itt az emlék: megcson- 
kosodott őrbástyák, a régi várfalba beépitett kis viskók, a kö- 
zel háromnegyed évezredes Fekete templom, az öreg tanács- 
ház a piac közepén és maga az egész Belváros is még erősen 
emlékeztet a hajdani szász gettóra, ahová idegennek betele- 
pedni tilos volt. 


Néhány évvel ezelőtt komolyan beszéltek arról, hogy ide 
telepitik a fővárost. Nem lehet tudni, hogy kinek az agyából 
pattant ki ez az ötlet, de annyi bizonyos, hogy egy ország fő- 
városa számára ideálisabb helyet elképzelni sem lehet. A nagy 
barcasági sikságot hegyek és erdők ölelik körül, mint egy 
oázist — és ez az oázis földrajzilag az ország közepén fek- 
szik. Egy angol tervező mérnök nagy gonddal és hónapokig 
tartó munkával el is készitette Románia uj fővárosának ter- 
vét, de a megvalósitás elmaradt, vagy talán csak eltolódott 
jobbidőre, mert annyi pénzt előteremteni, amennyi egy ilyen 
grandiózus terv megvalósitásához szükséges, olyan feladat vol- 
na, amilyenre a jelenlegi gazdasági körülmények között kor- 
mány alig vállalkozhatik. Minden esetre az a tény, hogy fel- 
merülhetett egy ilyen terv, mutatja Brasovnak, ennek a cent- 
rális fekvésü városnak jelentőségét a mostani országhatárok 
között. 


A régi Magyarország keleti határszéli városa, mely a 
mult század közepéig Kelet kapuja volt, az uj Románia köz- 
ponti fekvésü városa lett és nemcsak a transzilvániai, de talán 
az ország összes városai között is a legnagyobb eséllyel halad- 
a fejlődés utján a gazdasági és ipari erők gyarapodása tekin- 
tetében. 


A városalapitó ősök és azok unokái 


 
A XIII. század elején német lovagrend rakta le a város 


alapjait. II. Endre telepitette ide, a Kárpátok aljára, nyilván 
azért, hogy védőbástyát alkosson az országra rá-rátörő külel- 
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lenséggel szemben. A lovagrendet jámbor szász kézmüvesek 
kisérték, akik szorgalmasan kalapálták mühelyeikben a pán- 
célos vitéz urak harci eszközeit, közszükségleti cikkeit és disz- 
tárgyait. És amikor a lovagrend később elhagyta a Kárpátok 
alját, a kézmüvesek itt maradtak és kőfallal, védőbástyákkal 
vonták körül a várost, hogy védve legyenek a támadások elől. 


Évszázadokig idegen be nem települhetett a vár-városba, 
melynek falai között, mint valami gettóban szaporodtak, gya- 
rapodtak vagyonban, s ápolták a törzsi szellemet az első tele- 
pülő kézmüvesek unokái, déd- és ükunokái, akik mühelycik- 
keiket már nem páncélos vitézek fedezete mellett szállitották 
keleti fejedelemségek és az ozmán birodalom részére, hanem 
gyárakat alapitottak és a karszellemhez hasonultak. 


Az idők folyamán a Székelyföldről magyarok, a román fe- 
jedelemségből románok, majd menekülő bolgárok huzódtak a 
várváros felé és telepedtek le a várfalakon kivül uj városré- 
szeket alkotva, de kizárva a város életéből. Munkára, rendsze- 
rint napszámosmunkára nappal még bejárhattak a városba, de 
éjszakára könyörtelenül kitették őket a várkapun, mert a 
szász közösség nem tűrte meg maga között az idegen elemet, 
akár magyar, akár más náció fia is volt az. 


De amint jobban szaporodott a lakosság a várfalakon ki- 
vül, egyre keményebben döngette az a várkaput, amely itt is, 
ott is rést kapott és a réseken át beszivárogtak a másnemze- 
tek fiai is a féltveőrzött óvárosba. A város azonban még az- 
után is sokáig, sőt még ma is megtartotta szász jellegét és 
bár az idők uj szelleme erősen kikezdte már az ősi törzsi szel- 
lem bástyafalait, a szászok ma sem keverednek és ha lehet 
nem is barátkoznak a másfajtáju lakossággal. 


 
Egy román zászlóalj megszállja és birtokba veszi 
Brasov városát 


1918. december... A magyarországi októberi forradalom 
hullámai Transzilvániában lecsendesedtek, a városokban nem- 
zeti tanácsok tartják fenn a rendet és igyekeznek az életet 
rendes kerékvágásba terelni. Délen a szerb, keleten a román 
csapatok lépték át a határokat és lassan nyomulnak előre. A 
magyar hivatalnokosztály tömegesen emigrál. Brasovvárme- 
gye főispánja, gróf Mikes Zsigmond is átadja hivatalát Szer- 
vátius Lajos alispánnak, mert hirek érkeznek, hogy a román 
csapatok a Székelyföld felől Brasov felé közelednek. Az izga- 
lom nagy, különösen a magyar lakosság körében, de a három 
nemzeti tanács: a román, a magyar, a szász együttmüködnek 
és mindent elkövetnek arra, hogy zavarok ne támadjanak. De- 
cember 6-án, a koradélelőtti órákban végig száguld a hir a 
városon, hogy Mercurea Ciuc felől egy zászlóalj román katona- 
ság érkezett vonaton. 
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A román nemzeti tanács elnöke dr. Saftu Vazul görögke- 
leti főesperes nagyobb küldöttség élén fogadja a román zászló- 
aljat, kenyeret és sót nyujt át Dobre ezredesnek, a brasovi 
megszálló román csapat parancsnokának. A román zászlóalj 
egész nap kint táborozik a pályaudvaron és csak az esti órák- 
ban vonul be a városba trombitaszó mellett, végig masiroz 
a Kut-uccán, Kapu-uccán, a Tanácstéren, a Kolostor uccán, 
majd megszállja a vadászkaszárnyát és ezzel már meg is tör- 
tént a város katonai birtokbavétele. Ettől kezdve román pat- 
rulok cirkálnak a városban, majd ujabb és ujabb csapatok ér- 
keznek, amelyek feleslegessé teszik a nemzeti tanácsok gárdái- 
nak müködését, ugy, hogy azok önmaguktól meg is szünnek. 


A város élén dr. Schnell Károly szász polgármester intéz- 
te az ügyeket, amikor a megszállás történt és azután is még 
sokáig helyén maradt. Egyelőre mindössze annyi változás 
történt, hogy a kormány ellenőrzőt delegált a városházára 
Socaciu Emil, hategi főjegyző személyében. Ugyancsak helyén 
maradt Szervátius alispán is, aki mellé kormánymegbizott- 
ként Munteanu Péter vármegyei jegyző került. A rendőrség 
élén Popovici Péter, Popovici Mihály, a volt miniszter öccse 
állott, ide nem kellett kormánybizalmit benevezni. 


Brasov átvétele igy teljesen simán, zökkenésmentesen tör- 
tént meg. 


A három nemzet — három statisztikai adat 
 
Az impériumváltozás óta Brasov nagy átalakuláson ment 


keresztül. A hajdani kis határszéli város kiterebélyesedett, 
sulyt és jelentőséget kapott és gazdasági téren akkorát fejlő- 
dött, mint talán a fővárost kivéve egyetlen város sem az or- 
szágban. 


Ezzel arányban áll természetesen lakossága számának nö- 
vekedése is. 1918-ban Brasovnak legfeljebb 40 ezer lakosa 
volt, ma a lakosság száma hivatalos becslések szerint is meg- 
közeliti a 70 ezret. A beözönlést az ipar hatalmas arányu fej- 
lődése tette szükségessé. És az ipari fejlődés még csak most 
vette igazán kezdetét... 


1918-ban, az impériumváltozáskor, háromnyelvü uccajel- 
ző táblák mutatták, hogy itt háromnyelvü lakosság: magyar, 
szász, román egyforma jogokkal és körülbelül számbeli arány- 
nyal is uralja a várost. A szász jelleg és vitathatatlan gazda- 
sági fölény azonban a városvezetést a szászoknak biztositotta. 
A négy transzilvániai város egyike, ahol mindig szász volt a 
polgármester, Kronstadt volt... Azóta ezt a poziciójukat itt 
elvesztették a szászok, mert számbeli arányuk a románok és a 
magyarok javára jelentősen csökkent, anélkül azonban, hogy 
gazdasági téren egy jottányit is hátrább kerültek volna. El- 
lenkezőleg, a szászok uralják ma is a nagyipart és a kereske- 
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delmet és mellettük a románság, de különösen a magyarság 
gazdasági térhóditása majdnem jelentéktelen, ugyszintén a 
zsidóságé is, amely sem az iparban, sem pedig a kereskedelem- 
ben komoly tőkés tényezőként alig jöhet számitásba a szász- 
ság mellett. 


Az impériumváltozás utáni első tiz évben nemkevesebb, 
mint 15 ezer más illetőségü szivárgott be a városba és az 1930. 
évi népesedési kimutatás szerint már 58.700 lélek lakja. Ez a 
szám azóta, mint már emlitettük kb. 70 ezerre duzzadt, vagyis 
az utóbbi hat esztendő alatt további 10—12 ezer lélekkel sza- 
porodott a város lakossága. 


Kétségtelen, hogy az uralomváltozást követő hatalmas ipari 
fellendülés vonta maga után a város lakosságának ilyen nagy- 
arányú növekedését. Bár a jelszó a szászoknál mindig az volt 
és a lehetőségekhez képest ma is az, hogy szász gyáros, ipa- 
ros, kereskedő elsősorban szász munkást, alkalmazottat fog- 
lalkoztasson, az uj betelepedettek között legkevesebb a szász, 
legtöbb a magyar munkás, mig a románság, főleg az értelmi- 
ségi és hivatalnok osztály arányszámát növesztette meg igen 
jelentős mértékben. 


Ugyancsak az 1930. évi népesedési kimutatás adatai: 
Brasov lakosságának 21 százaléka szász, 34 százaléka román, 
37 százaléka magyar, mig 8 százaléka más nemzetiségü. Ez az 
arány azóta nemigen változott, vagy ha mégis, akkor sem a 
szászok javára. 


A szegény magyar falu a gazdag szász ipari városban 


 
Érdekes oka van annak, hogy a szász ipari és gazdasági 


fellendülés mellett, amikor a románság is keményen igyek- 
szik a szászok mellett teret hóditani a tőkésvállalkozások te- 
rületén, miért és hogyan éppen a magyarság számaránya ve- 
zet a népesedési statisztikában?... A magyar, különösen a szé- 
kely falvak leromlott szociális helyzete ez az ok. A szász nagy- 
ipar fejlődött és fejlődése arányában ujabb és ujabb munkás- 
tömegeket igényelt. A szász gyáros elsősorban a szász falvak- 
ban keresett munkást, de a szász falvak a mezőgazdasági visz- 
szafejlődés, helyesebben termelési kinemfizetődöttség éveiben 
is elég jól éltek ahhoz, hogy ne csábitsa őket tulságosan az 
ipari munkásbér, mely ipari proletáriátust nevel belőlük. A 
szász gyáros igy kénytelen volt a szegényebb, sőt nagyon sze- 
gény román és magyar falvakból munkásokat toborozni. És a 
román és a magyar, különösen a magyar falvak népe jött csa- 
patostól, hogy beállva a gyárakba dolgozzék a bérért, amely 
ha bőséget nem is, de nagyobb falat kenyeret biztositott, mint 
otthon a nehezen megmüvelt föld, vagy az erdő, ahol nap- 
számban fát kellett dönteni és a verejtékes fejszemunka mel- 
lett, máléra is alig tellett... 
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Ha a három nemzet osztályhelyzetét itt Brasovban kör- 
vonalazni akarjuk, körülbelül a következő kereteket kapjuk: a 
szászok uralják a nagyipart és a kereskedelmet, a román ural- 
kodó osztályokat magasrangu állami tisztviselők és az állam- 
mal függő viszonyban levő vállalatok vezetői, valamint az ér- 
telmiség román része képviselik, mig a magyarok soraiból ke- 
rül ki a kisiparosság és főleg a munkásság. Ez a körvonalazás 
természetesen csak nagyjában vázolja fel a nemzetiségek osz- 
tályhelyzetét, a keretek nem zártak, de az elrendezettségben 
körülbelül igy festenek a hatalmi erők ennek a városnak az 
életében. 


 
Iparváros, kereskedőváros, üdülőváros 


 
Három nemzetiség között oszlik meg a város és három 


jelleg határozza meg ennek a városnak ujkori naggyáfejlődé- 
si vonalát. 


Először: iparváros, mert Románia hatalmas lendülettel 
fejlődő ipari központja, már meglévő nagy ipartelepekkel és 
most épülő országos jellegü és államilag favorizált gyárakkal. 
Az állam ebbe a hadászati szempontból kitünően védett városba 
összpontositja a legfontosabb ipari üzemeket. Itt épül és már 
befejezés előtt áll az egyesitett Astra—Unio—Romlok va- 
gongyár hatalmas telepe, mely egymagában több, mint ötezer 
munkást fog foglalkoztatni, már megkezdték a fegyvergyár 
épitését is, s ezeken kivül még egész sereg uj üzemáthelyezés 
és alapitás van tervbe véve, nem szólva a már meglévő nagy 
Scherg-féle posztógyárról, a Schiel-gyárról, a repülőgépgyár- 
ról, a cement és a többi gyárakról, amelyek eddig is komoly 
ipari jelleget adtak a városnak. 


Másodszor: kereskedőváros, melynek kereskedelmi tradi- 
ciója a távoli évszázadokból táplálkozik, amikor itt volt Kelet 
kapuja, amelyen keresztül az egyetlen ut vezetett Nyugatról 
a román fejedelemségen át az ozmán birodalom székvárosába, 
Sztambulba... Ma ez a kereskedelem kapocs az Ó-királyság és 
Transzilvánia között és behálózza a Székelyföldet is. 


Harmadszor: üdülőváros, mely nemcsak az ország, de ta- 
lán Középeurópa legszebb fekvésü — és 592 méter magasan 
a tenger szine fölött — egyik legegészségesebb klimáju váro- 
sa is. Külföldi látogatók szemében olyan, mint egy régi fog- 
lalatu drágakövü ékszer, nem hivalkodik cifraságokkal, de 
minden részlete káprázatos pompában tárul elénk és gyönyör- 
ködtet. A Cenk-tető olyan látványt nyujt egyrészt a városra, 
másrészt a Kárpátok havas bérceire, amely szépségben vete- 
kedik a svájci természeti szépségekkel. Vasárnap és ünnepna- 
pokon a Regát csak ugy ontja a kirándulókat, akik a Prahova 
völgyén át ide mentik magukat, hogy megpihenjenek, vagy a 
nyári kánikulában fenyves levegőben felfrissitsék magukat. 
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Fővárosi magán gépkocsik, társasgépkocsik és a vonatok 
ezrével hozzák ide a vendégeket, akik olykor a szabad ég alatt 
vagy az autójukban kénytelenek az éjszakát tölteni, mert a 
szállodák és a magánlakásokban kiadó szobák nem tudják 
őket befogadni. 


 
Akik előre törtek s akik hátul kullognak 


 
Hogy a három jelleg közül melyik képviseli valójában a 


város igazi arcát, nehéz eldönteni. Egy azonban kétségtelen: 
a fejlődés lendületében is Brasov megtartotta szász jellegét. 
A román térhóditás és a magyar munkások tömeges beözön- 
lése semmit sem változtatott a város szász jellegén. Az öreg 
belváros mellett, ahol szorosan egymás mellett dacolnak az 
idővel a régi szász gettóházak, hiába épülnek a szebbnél-szebb, 
modernél-modernebb villák és a külvárosi telepeken a nagy 
ipari telepek, Brasov nem engedi elvitatni szász karakterét. 
Mert lélekszámban hiába fogy a szászság, addig, amig a tezau- 
rált ipari és kereskedelmi monopoltőkék a szászok páncélkasz- 
száit duzzasztják, a város szász jellegén semmi sem változtat. 


Az, hogy további tiz, husz, harmincezer kisember fog még 
beözönleni a városba, hogy a szász ipart szolgálja, az erővi- 
szonyokon nem fog változtatni a jövőben sem, mert az erő — 
a tőke, a pénz pedig szászság kezében van, a román hivatal- 
nok osztály és különösképpen pedig a magyar munkásság és 
kisiparosság, mint város átalakitó tényező mindig hátul fog 
kullogni. Politikai téren is eddig csak a románság tudott elő- 
retörni, mert a szászok itt kénytelenek voltak a felülről jövő 
nyomásnak engedni, de a magyarság, amely a lakosság legna- 
gyobb százalékát képviseli, a százalékban legkisebb szászság 
mögött foglalja csak el a politikai védelmi vonalat. 


 
Magyar társadalmi élet a „szász” Brasovban 


 


A békebeli Brasov társadalmi élete a Magyar Kaszinó és a 
Magyar Polgári Kör kereteiben összpontosult. A Kaszinó tag- 
jai a magyar szellemiségi osztály és a hivatalnoki kar, a Pol- 
gári Kör tagjai pedig főleg az iparos és kereskedő-osztályból 
rekrutálódtak. A közös vezetés alatt müködő két társadalmi 
közület olyan komoly vagyoni alappal rendelkezett, hogy ami- 
kor eladóvá vált a magyar állam ipari szakiskolájának épülete, 
a Kaszinó és Polgári Kör az ingatlant a maguk részére 
vásárolták meg. A tulajdon-változást telekkönyvileg be is je- 
gyezték. A háboru alatt katonaság szállásolta be magát az 
épületbe, majd az impériumváltozás után a C. F. R. üzletveze- 
tősége vette birtokba az épületet, melyet a román állam azzal 
sajátitott ki, hogy nem ismerte el a magyar állam és a két 
társadalmi egyesület között létrejött adás-vételi szerződés jo- 
gosultságát. 
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A Magyar Kaszinó és a Magyar Polgári Kör még ma is 
fennállanak, müködésük azonban inkább csak formai, mert a 
magyar társadalmi életben tényleges szerepet nem játszanak. 
A magyar államtól megvásárolt, de a román állam által kisa- 
játitott székház tulajdonjoga körül még folyik a per és a két 
társadalmi közület nem adta fel a reményt, hogy az értékes 
Kapu-uccai emeletes saroképületet visszaszerzi. 


Az impériumváltozás után is tevékeny egyesületi életet él 
a Magyar Dalárda, melynek vezetője id. Szemlér Ferenc nyu- 
galmazott katolikus gimnáziumi igazgató. Mozgalmas és 
eredményes tevékenységet fejt ki még a Székely Társaság, 
melynek vezetői dr. Szele Béla, városi tanácsos és Szabó Béni 
iparos, parlamenti képviselő. Ezeken kivül az egyházi intéz- 
mények, a nőegyletek és a magyar ifjusági egyesületek szor- 
goskodnak még a magyar társadalmi és közmüvelődési élet 
terén. 


A magyar egyesületek a szász Honterus-nap mintájára az 
impérium-változás után Magyar Napot rendeztek a tavasz el- 
ső hónapjában, amikor parádés kivonulást tartottak és erdei 
mulatság keretében hozták össze felekezeti különbség nélkül 
a brasovi magyarságot. Néhány évvel ezelőtt a Magyar Napot 
betiltották és azóta a magyar egyházak és iskolák rendeznek 
csak minden év tavaszán erdei mulatságot, ahol a magyar la- 
kosság a szászokhoz hasonlóan együtt ünnepel. 


 


Recept a magyar kisebbség számára 


 
A szászok három törzsi bástyája: az egyház, az iskola, a 


család; kifelé a gazdasági ereje pedig: az ipar és kereskede- 
lem, a mezőgazdasági szervezettség és a szolidaritás... Szász 
lehetőleg csak szász iparossal dolgoztat, szász kereskedőnél 
vásárol és ha szász bajban van, a szászág nem hagyja elveszni, 
segit rajta attól a faji hittől és tudattól vezéreltetve, hogy a 
szász népi törzs évszázadokon csak ugy maradhatott meg a 
magyar-román transzilvániai néptengerben, hogy egyetlen kö- 
zösséget, testvériséget alkotott. Belül lehettek ellentétek, de 
kifelé a hatalmi nyomásokkal szemben zárt egység volt a szász- 
ság és az ma is. A szász népközösség egy jól elkeritett vár 
és ebbe a várba idegennek bejutni csak akkor lehet, ha min- 
den más nemzeti ruhát levetett magáról és lélekben is eggyé 
lett a szászsággal. 


A kisebbségi sorsban élő magyarság sokat, nagyon sokat 
tanulhat a szászságtól. Csak rá kell eszmélnie arra, amit a 
szászok hétszáz évvel ezelőtt már tudtak és az évszázadok so- 
rán a gyakorlatban is érvényre juttattak: hogy az egyén utja 
és sorsa büntetlenül nem kanyarodhatik el a népi törzstől, 
mert erőt és védelmet az egység adja és az egység hite és tu- 
data az egység erejét fokozza. 
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A brasovi magyarság az impériumváltozás után, politikai 
és szociális helyzetében, az első vonalból az utolsó vonalba ke- 
rült, Számban gyarapodott, de erőben megfogyatkozott. De a 
számbeli fölény is erőt jelent, csak meg kell szervezni és hasz- 
nálni kell tudni ezt az erőt. 


Hogy miképpen, arra itt van a szászok majdnem három- 
negyedévezredes kisebbségi népi sorstapasztalata. A recept 
megvan, csak éppen le kell másolni... 


Brasov közgazdasági térképe 


Az impériumváltozással ez a háromnyelvü város olyan 
szerencsés központi fekvéshez jutott, amely központi fekvés 
szinte predesztinálta Brasovot a közgazdasági lehetőségek 
kiaknázására. A már meglévő régi tekintélyes iparvállalatok 
megnagyobbodtak és uj, komoly megalapozásu vállalatok épül- 
tek a Czenk alatt ugyannyira, hogy Timisoara után éppen ez a 
város rendelkezik ma a legnagyobb piaci lendülettel. 


A válságokat a piac alig érezte meg s mindössze a magyar 
alapitásu Brasovi Népbank omlott össze inkább a szerencsét- 
len vezetés, mint a viszonyok mostohasága miatt. A szász in- 
tézetek (a Kronstädter Allgemeine és a Siebenbürgische All- 
gemeine) szorosan zárkóznak fel a nagy vagyonu szász ipar- 
vállalatok mögé, de azért erőteljesen résztvesznek a brasovi 
piac életének irányitásában a bucuresti bankfiókok, sőt a két 
nagy magyar pénzintézet; a Magyar Általános Hitelbank és 
a Banca Ardeleană fiókjai is. 


A Scherg és Tellmann posztógyárak, a Stollwerck, Schmoll 
és Franck-gyárak természetesen a szász gazdasági erők hirde- 
tője, ám azért Brasovban vannak magyar érdekeltségü vállala- 
tok is, mint a Bodi cukorgyár, a zernesti Celuloze- és Papir- 
gyárak, a Kocsis-féle parkettgyár, a gummiárugyár és még 
néhány jól megalapozott magyar iparvállalat. Itt székel a 
szintén budapesti érdekeltségü Ofa, amely Románia egyik leg- 
tekintélyesebb faipari vállalata a Caps, a Lomási és a Foresta 
mellett. 


A kereskedelmi élet fellendülése szorosan hozzátartozik 
Brasov üdülőhelyi állapotához, mert ez Ókirályság és főleg 
Bucuresti gazdag közönsége ugy a téli, mint a nyári szezon- 
ban valósággal előzönli ezt a várost. Ez a nagy idegenforga- 
lom magyarázza ezután meg az egyébként maradi sikon moz- 
gó kereskedelem hatalmas föllendülését. 


Az alábbi kis statisztika inkább csak mutató a brasovi 
piac gazdagságából, mert hiszen a lista nagyon kinyulna, ha 
minden számottevő brasovi vállalatról be akarnánk e helyütt 
számolni: 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Győri Illés István: Metamorphosis Transylvaniae 


170 


 
PÉNZINTÉZETEK 


Magyar Általános Hitelbank fiók 
Banca Ardeleana fiók 
Societatea Bancara Româna fiók 


GYÁRAK 


Scherg Vilmos és Társai szövet, posztó 
Thelmann R. T. szövet, posztó 
Zernesti Celuloze R. T. celuloze 
Bodi cukorgyár cukor 
Zernesti Papirgyár papir 
Stollverck Testvérek R. T. csokoládé 
Franck Henrik Fiai pótkávé 
Czell Frigyes és Fiai sör 
Kocsis S. A. parkett 
Schiel gépgyár gépek 
OFA S. A. fürész és fatermelés 
Első Gummiárugyár R. T. gummiáruk 
Schmoll R. T. paszta 


VEZETŐ-CÉGEK 
Elima R. T. elektrotechnikai cikkek 
Neumann M. konfekció és férfi divat 
Szabó Béni szücs 
Collecţio R. T. szövet 
Sziklás és Weisz fatermelő 
Ero-Film filmkölcsönző 
Fischer M. üveg-porcellán 
Elekes könyv és papir 
Sárossy szücs 
Benkő M. könyv, papir 


 








[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Győri Illés István: Metamorphosis Transylvaniae 


152 


 
 
 
 


A r a d  m e t a m o r f ó z i s a  
Irta: KÁROLY SÁNDOR 


 


Arad az impériumváltozás előtt, vagy amint a régi em- 
berek visszaemlékezni szoktak, a békeidőkben sem volt szin- 
magyar város. Nem volt magyar olyan értelemben, mint Deb- 
recen, Kecskemét, Szeged, Pécs, Miskolc, vagy más vidéki vá- 
ros. Románok éltek itt, németek, meg szerbek és természete- 
sen zsidók, akik azonban akkor magyaroknak vallották ma- 
gukat. Különösképpen nemzetiségi vagy vallási surlódások 
elkerülték a Marosnak ezt a vidékét. Az emberek nem törőd- 
tek ilyesmivel, nem is gondoltak arra, hogy származás vagy 
nyelv határvonal lehet emberek között, azután Arad mindig 
lusta, tunya, kényelmes város is volt, ahol lassu gondolkodá- 
su derék polgárok éltek, akik szándékosan távoltartották ma- 
guktól a nagy szenvedélyeket. Az „Arad marad” meghatáro- 
zás nemcsak kényszerü rim, van ebben valami igazság is. 
Arad gazdag gabonatermő vidék központja volt, a régi Ma- 
gyarország egyik legolcsóbb városának számitott, mindenki 
megélt, munkanélküliség, szegénység, nyomoruság, pénztelen- 
ség, mind ismeretlen fogalom volt. Senki nem kivánta a tem- 
pót, a nagyvonaluságot, a lüktetést, itt az emberek nem akar- 
tak és nem mertek. Szinházba, meg moziba jártak, nagy kor- 
só söröket és teli pohár borokat ittak, támogattak kulturát, 
irodalmat, müvészetet, de nem siettek semmi kezdeményezés- 
sel. Kellemesen, mondhatni kiegyensulyozottan éltek és szé- 
pen elmaradtak a városok fejlődési versenyében. Ezt a „para- 
dicsomi” állapotot egyszerre felforgatta a háború, majd a 
forradalom és végül a nagy változás. 


Nyugodtan folyt az élet 
 
Különösebben azért nem rázta meg Aradot az 1914-től 


1920-ig tartó végzetes hat esztendő. A város változatlanul 
lustálkodott, csak mozdulatlansága és tunyasága nem volt 
olyan zavartalan, mint azelőtt. A háboru alatt itt nem éhez- 
tek annyit az emberek, mint más helyen, mert minden ház- 
ban akadt elrejtve nullás liszt, sőt még a dohányosok sem 
szenvedtek, mert a szomszédos falvakból mindig hoztak be 
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elég fináncnemlátta dohányt a termelők. A forradalom ziva- 
tara sem tarolt le emberi sorsokat vagy alkotásokat. Az em- 
berek lelkesedtek Károlyi Mihályért, beléptek a Nemzeti Ta- 
nácsba, örültek, vitatkoztak, de a délutáni alsós vagy dominó- 
partit el nem mulasztották és ha esett az eső, hazaszaladtak, 
mert kedvezőtlen időben nem jó forradalmat játszani, az em- 
ber könnyen meghülhet. Vörös uralom itt nem volt, senkit 
agyon nen lőttek, senkit ki nem raboltak, a népgyülésekre el- 
mentek, meghallgatták a szenvedélyes szónoklatokat, azután 
siettek ebédelni, nehogy kihüljön a leves. Hasonlóképpen is- 
meretlen volt a vörös forradalmat követő fehér terror is. 
Amikor a román hadsereg 1919 májusában bevonult és átvet- 
te a várost megszállva tartó francia csapatoktól az uralmat, 
ez a történelmi aktus olyan simán ment, mintha nem is egy 
nagymultu város sorsáról lett volna szó. A várost átadó fran- 
cia tábornok három rövid mondatot mondott, a várost átvevő 
román ezredes ugyanannyival válaszolt. Azután tisztelegtek, 
az egyik katonaság jobbra, a másik balra ment. A városháza 
tornyáról bevonták a piros-fehér-zöld magyar és piros-fehér- 
kék francia zászlót és felhuzták helyébe a kék-sárga-piros ro- 
mán trikolort. Ennyi volt az egész. Dr. ifj. Varjassy Lajos 
egykori iparkamarai főtitkár, aki nemrégen hunyt el London- 
ban, mint kormánybiztos-főispán otthagyta a megyeházát és 
átadta helyét dr. Marsieu Justin aradi ügyvédnek, az első pre- 
fektusnak, hasonlóképpen dr. Sárkány Ferenc az utolsó ma- 
gyar polgármester átadta a városházát dr. Robu Jánosnak, 
az első román polgármesternek. Mindez hallatlanul simán 
ment. Aláirtak néhány jegyzőkönyvet, elmondottak pár frá- 
zist, kézfogás, udvariaskodás és — befejeződött a város bir- 
tokba vétele. Persze, sok szemből kihullott a könny, sok lélek 
vérzett és sok mellből kiszakadt a fájó sóhajtás. De azután 
minden elcsendesedett. 


Nincsenek nagy vágyak és akarások 
 


Azóta tizenhét év mult el és aki tárgyilagosan figyeli a 
város életét, két tényt állapithat meg: 


1. Arad keveset változott. 
2. Arad még mindig marad. 
Az impérium ávételtől számitott tizenkét évig nem tör- 


tént semmi. Egyik uralom váltotta a másikat, de a liberáli- 
sok ugyanigy nem vettek semmit a városért, mint a nemzeti- 
parasztpártiak, néppártiak, vagy Iorga-pártiak. Azóta is vál- 
tozatlanul alszunk és sorvadunk. Az elmult idő alatt itt is el- 
tüntettek mindent, ami a régi magyar uralomra emlékeztetett, 
uj uccatáblákat szegeztek a házak falára, román feliratok ke- 
rültek a magyar mellé az üzletportálokba, ledöntötték a gyö- 
nyörü szabadságszobrot és a Kossuth-szobrot, de ez más vá- 
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rosban is igy volt. A polgármesterek sokat és szépen beszél- 
tek, a régi tradiciókhoz hiven nagy korsó söröket ittak és a 
lakosság szerette őket, mert udvarias és rokonszenves embe- 
rek voltak. Közben maradt minden a régiben és a szomszéd 
Timisoara nagyvárossá növekedett. A belvárosban aránylag 
türhető az aszfalt, a külvárosban azonban ugyanolyan fene- 
ketlen a sár, mint harminc év előtt, uj vágóhidról és vásár- 
csarnokról most is beszélnek, akárcsak a békeidőben és ugyan- 
ugy nem csinálják meg, mint a békeidőben. Egy agilis pol- 
gármestere volt a városnak, dr. Lutai Cornél, akinek voltak 
gondolatai és volt energiája is, de a politika fordulása elszó- 
litotta a városházáról, mielőtt programját megvalósithatta 
volna. Neki köszönhetjük az állomáshoz vezető sugárutat, a 
mozik városi kezelésbe vételét, a város parkirozását és azt a 
sok merész tervet, ami ott porosodik az iróasztalfiókokban. 
Dr. Botioc Elek polgármester kicsit modernizálta a strand- 
fürdőt és dr. Cotoiu Romulus jelenlegi polgármester adott uj 
autobuszokat. Viszont elvitték Timisoarára a vasutigazgató- 
ságot, elviszik Brasovba az Astra-gyárat, a kereskedelem 
pang és a gyáripar visszafejlődik. Középitkezést egyik pol- 
gármester sem hozott és az Arad—Timisoara és Arad—Ora- 
dea közötti országut változatlanul rossz, a sofőrök mielőtt 
elindulnak, végrendeletet készitenek. Előnyére szolgál azon- 
ban Aradnak, hogy a munkanélküliség itt nem olyan katasz- 
trofális, mint más városban és talán kevesebb a nyomorgó is, 
mint egyebütt, azonkivül a megélhetés harmincszázalékkal ol- 
csóbb, mint a szomszédos Timisoarán vagy a távolabbi Clu- 
jon. Hozzátartozik a város ujabbkori történetéhez, hogy a li- 
berális kormány uralomrajutása óta erőteljesebb iramban fo- 
lyik a romanizálási törekvés. Minden hatóság megkapta fe- 
lülről a parancsot: románositani. Azonban nagy eredmények 
nincsenek. Ez nem a hivatalnokok tehetetlenségén, vagy jóin- 
dulatán mulik, hanem azon, hogy a nem román lakosságot le- 
hetetlen eltüntetni. Magyarok, németek, szerbek és zsidók 
nem akarnak románokká válni, ezek meg akarnak maradni 
annak, aminek születtek. És miután olyan törvény nincsen, 
amely a nemzetiséget és vallást hivatalból megváltoztatná, 
meg is maradnak magyarnak, németnek, szerbnek és zsidó- 
nak. Persze az iskolákban itt is keresik az „origina etnica”-t, 
a kávéházakban es éttermekben cigány és jazz több román, 
mint magyar dalt köteles játszani, a mozikban csak román 
feliratu filmeket pergetnek, a hivatalokban főként az állam 
nyelvén beszélnek, statisztika is van, hogy a város lakosságá- 
nak többsége román, de mindez nem formálta át a várost. 
Arad ma is változatlanul vegyes lakosságu, de azt be kell val- 
lani, hogy a román lakosság száma megnövekedett, mert tö- 
megesen jöttek be vidékről és sok hivatalnokot helyeztek ide, 
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viszont az impériumváltozás után több ezer magyar repatriált 
Magyarországra és ezek helyébe nemi jöttek uj magyarok. 
Arad csendesen, zavarvtalanul lustálkodik és idegen indulatok, 
szenvedélyek, nyugtalanságok, vágyak, forróságok, akarások 
Északról, Délről, Nyugatról és Keletről csak olyan kismérték- 
ben szivárognak be, hogy nem kavarhatják meg a nagy sem- 
mittevést. 


Művészeti téren nagy hanyatlás 
 
Valami volt azért ebben a városban, ami vidéki viszony- 


latokon tul fejlett volt és ma már nincsen meg, illetve meg- 
van, de nagyon elsorvadt. Ez a valami a művészet. Arad min- 
dig büszkélkedett nagyszerű szinházával, elsőrangu zenei éle- 
tével és kitünő képzőművészetével. Volt idő, amikor próza 
vagy operett huszonöt-harminc előadást ért el, mindig telt 
házak mellett és az igazgató külön opera-társulatot is tartott, 
mert a közönség ezt kivánta. Régi aradiak még emlékeznek 
Faust, Tosca, Álarcosbál, Traviata, Trubadur, Aida, Zsidónő, 
Bohémek, Pillangó kisasszony, Parasztbecsület és Bajazzok 
csodálatos előadásaira. Akármilyen hihetetlenül is hangzik, 
de a szezon tizenegy hónapos volt és nyáron minden szinész 
fürdőre utazott pihenni. A Filharmonia Egyesületnek nyolc- 
vantagu zenekara volt és olyan hangversenyeket rendezett a 
Kulturpalotában, hogy más városokból jöttek ide a komoly 
muzsika rajongói. Egyidőben tizenhárom festőművész és 
szobrász élt Aradon és mindegyik jól élt, mert képvásárlók- 
ban nem volt hiány és a tárlatok mindig jó eredménnyel zá- 
rultak. Mindez a Tegnapé, most a szinház kong az ürességtől 
és a szinészek husz lejes problémákkal viaskodnak. Hogy ki 
ennek az oka, azt nehéz lenne megállapitani. A szinigazga- 
tók a közönségre háritják a felelősséget, a közönség pedig a 
szinigazgatókra. A szinigazgatók azt mondják, hogy jobb elő- 
adásokat adnának, ha a publikum jönne, a publikum viszont 
azt mondja, hogy jönne, ha jobb előadásokat kapna. És a szin- 
ház sorvad, évről-évre jobban sorvad. Ma a szezon csak négy 
hónapos, a szinvonal sokszor alatta marad annak is, amit jó- 
indulattal vidékinek nevezünk, szinészgárda, zenekar, műszaki 
személyzet, kicsiny, nagyon kicsiny. Hogy ki a hibás? Ne ku- 
tassuk... De ha a szinigazgatók itélőszéket tartanának önma- 
guk felett, mindnyájan találnának valamit, amit nem a ja- 
vukra irhatnánk. Jelenleg Kozma Hugó és Inke Rezső igaz- 
gatók harcolnak a közönség közönyével és várják a csodát, 
ami azonban előreláthatóan nem jön el. A zenei élet is ha- 
nyatlik. A Filharmónia Egyesület évek óta képtelen egy kon- 
certet adni, mert nincsenek pártoló tagjai, nincsen, aki lelke- 
sedjék a komoly muzsikáért. A képzőművészek ugy elkerülik 
a várost, mintha itt járvány dühöngene. Évenkint egy-egy 
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vállalkozószellemü müvész kiállitja munkáit a Kulturpalotá- 
ban, de legfeljebb annyit keres, hogy megtérülnek a költsé- 
gei, sokszor még az sem sikerül. Művészi téren Arad szo- 
moru hanyatlást mutat. 


Szó és betű megtartotta régi helyét 


 
Irodalomról és hirlapirodalomról már jobbat lehet irni. 


A napisajtó erős és bár a cenzura itt sem szégyenkezik, azért 
az aradi ujságok mégis állják a kisebbségi harcot és tartják 
a nivót. Az aradi sajtó még békeidőben alapozta meg hírne- 
vét és ez azóta sem halványodott el. Az Erdélyi Hirlap nevé- 
ből az „Erdélyi” szót lefaragta a nagy romanizálási hullám, 
de a lap szelleme ereje, olvasottsága és lendülete a régi. Az 
Aradi Közlöny nevét nem kellett megváltoztatni, mert Arad 
románul is Arad marad és a lap továbbra is előkelő helyen 
áll a transzilvániai zsurnalisztikában. A Reggel bár kisebb 
terjedelmü, de jól szerkesztett ujság volt, a Friss Ujság és 
Aradi Ujság bulvárlapok. Aradon öt magyar és két román 
napilap jelenik meg, amiből megint csak az tűnik ki, az elro- 
mánositás más elméletben és más gyakorlatban. A lakosság 
népesedési számarányát mindig a sajtó tükrözi vissza a leg- 
hivebben. A hetilapok számát nehéz lenne pontosan megálla- 
pitani, mert átlag minden hónapban születik és meghal egy- 
egy lap, vállalkozó szellemü emberek szivesen gründolnak 
ujságokat és nem lesznek öngyilkosok, ha az alapitás nem si- 
kerül. Az aradi közönség minden időben megkövetelte a jól 
szerkesztett és tartalmas ujságokat és eredményként könyvel- 
hetjük el, hogy a lapok tartalomban, példányszámban és szel- 
lemben nem fejlődtek vissza a nagy elszegényedésben, hanem 
megtartották régi poziciójukat. Irodalmi élet, olyan értelem- 
ben, mint mondjuk Clujon, itt nincsen. Arad nem irodalmi 
centrum. Sohasem is volt. Irodalompártoló mágnás-mecéná- 
sok nem születtek ezen a vidéken. A Kölcsey Egyesület, ez az 
ötven esztendős közmüvelődési egyesület az egyetlen érték. 
Ezt sikerült átmentenünk a multból. A Kölcsey Egyesület 
szépen dolgozik, már amilyen szépen ma kisebbségi intéz- 
mény dolgozhatik. Páratlanul lelkes és tisztaszándéku embe- 
rek vezetik, Fischer Aladár gimnáziumi igazgató elnök és az 
öreg Szöllősi István főtitkár olyan emberek, akikre büszkék 
vagyunk. És itt él két országhatárokon tul is ismert jónevű 
iró. Az egyik Szántó György, a másik ennek a cikknek az iró- 
ja, aki nem akar szerénykedni, mert ha ezt tenné, ugy kényte- 
len lenne letagadni tizenötesztendős munkásságát. Szántó 
György és Károly Sándor nevét regények, szindarabok és no- 
vellák jelzik. Tehetséges költő Balla Károly is, aki nemzet- 
közi irodalmi pályázaton dijat nyert és remélhetőleg fog még 
nyerni. Irjuk ide még azt is, hogy Aradon az emberek olvas- 
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nak. A betü szivesen látott vendég a városban. Ezen a téren 
talán nincsen baj és ha jól megvizsgáljuk a helyzetet, még fej- 
lődést is látunk. 


Társadalmi élet, ami nincsen és mégis van... 


 
A társadalmi élet klubokban és kávéházakban zajlik, bár 


a „zajlik” meghatározás kissé tulzás. 1920-tól 1936-ig a ká- 
véházi élet teljesen visszafejlődött, a klubélet pedig nagyot 
lendült. Tizenhat évvel ezelőtt még élt és látogatott volt a 
Városi-kávéház, Fehér-Kereszt, Központi, Hungária, Vadász- 
kürt, ezek mind elsőrangu, nagyvárosi szinvonalu helyiségek, 
mellettük egy csomó másod és harmadrangu lokál is. Valami- 
kor Aradot a kávéházak városának nevezték. Mindenkinek 
volt törzskávéháza és törzsasztala. Klub csupán egy mükö- 
dött: az öreg Lloyd. Kereskedők, vállalkozók, általában a va- 
gyonosabb emberek találkozóhelye. Elegáns éttermekben sem 
volt hiány, az ember kedvére válogathatott bennük. Azután 
jött a nagy dekonjunktura és a kávéházak sorra bezártak. 
Megszünt a Fehér Kereszt, amelynek helyén ma porcellán és 
diszműáru üzlet van, a nagymultu Központi falai között a 
Banca Ardeleana dolgozik, a Hungária is kimult, itt ma a 
villamosmüvek városi irodája van. A Vadászkürt és a Városi 
kávéház még létezik és megnyilt a Dácia is, ujabban pedig a 
Boulevarddal gazdagodott a kávéházak száma. A másod- és 
harmadrendü helyiségeket teljesen elfujta az idő. Ilyen nin- 
csen Aradon. Az egykori hirhedt külvárosi lokálok helyén ma 
trafikok, szatócsüzletek, vagy kis bodegák szerénykednek. És 
megcsappant az emberek kedve is kávéházba járni. Mindenki 
otthon ül a rádió mellett, kőrömi és bridzs társaságok alakul- 
nak a magánlakásokban, ugylátszik nem hiányzik a kávéházi 
levegő, a füst meg a törzsasztal varázsa. Éttermekben külö- 
nösen szegények vagyunk, nehezen is érthető meg, hogy egy 
nyolcvanezer lakosu város megelégedjék két elsőrangu étte- 
remmel. Klubok viszont vannak. Az öreg Lloyd még mindig 
dominál és mellette ott van, mint társaskör a Mures evezős- 
egyesület szép székháza exkluziv klubjával, a Hajós evezős 
egylet fejlett klubéletével, a Hellas sportegyesület, amelynek 
szintén van klubja, továbbá az Aradi Atlétikai Club és az 
Aradi Munkás Testedző Egyesület klubja, müködik a Román 
Kaszinó és Cercul Militar, ami szintén zártkörű helyiség, van 
még klubja az Aradi Torna Egyesületnek és a nemzeti alapon 
álló zsidó ifjuságnak. És mindegyik klubban römiznek, domi- 
nóznak, szórakoznak, nem is csoda, hogy a kávéházak konga- 
nak az ürességtől és csak szombaton este van bennük némi 
élet. A kisebbségi ujságirók kétszer is kisérleteztek klubala- 
pitással, mind a kétszer előkelő és elegáns klubot csináltak, 
— de sikertelenül. Nem tartozik ide, hogy a két klubot miért 
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kellett bezárni, elég annyi, hogy nem az ujságirók voltak az 
okai. A hatóság érthetetlen okból nem nézte soha jó szemmel 
az ujságirók vállalkozását. A tiszavirágéletü kártyatörvény 
idején itt is dolgozott néhány zug-klub, amelyek gyorsan és 
szakavatottan huzták ki a pénzt a zsebekből. Szerencsére ezek 
a barlangok megszüntek és nem veszélyeztetik többé a kiseg- 
zisztenciákat. A klubokhoz hasonlóan nagyot fejlődött az 
egyesületi élet is. Rengeteg egyesület van, közöttük nagy 
számban a különböző felekezetek hitbuzgalmi egyesületei, sok 
taggal. Ezek csendben, de eredményesen munkálkodnak a ma- 
guk posztján. Végső eredményképpen megállapitható, hogy 
az emberek otthonülök lettek, nem nagyon vágyakoznak a 
társasélet után, nem utálják egymást különösképpen, de nem 
is rajonganak egymásért. Magyar-román kulturközeledés nin- 
csen, de kiélezett viszony sincsen, a lakosság közömbös és al- 
szik. 


A nagy hanyatlás 


 
A közgazdasági, ipari és kereskedelmi élet szánalmas. 


Ezen a téren ez a város ijjesztő módon elmaradt. És itt a 
szenvedő fél a kisebbség, mert a nagy sorvadás az ő bőrére 
megy. Amikor a román állam kiterjesztette Aradra az impé- 
riumot, a következő kisebbségi bankok müködtek: Aradi Első 
Takarékpénztár, Aradmegyei Takarékpénztár, Általános Ta- 
karékpénztár, Központi Takarékpénztár, Aradi Ipar és Nép- 
bank, Arad-Csanádi Gazdasági Takarékpénztár, Egyesült 
Bank, Aradi Kereskedők Takarék és Hitelszövetkezete, Iparo- 
sok Hitelszövetkezete, Aradi Polgári Takarékpénztár, Aradi 
Közgazdasági Bank és erős intézet volt a Victoria román 
bank. És mindegyik megélt. Kliens volt bőven, a bankok őrül- 
tek, ha kihelyezhették a pénzt, vagy vállalatokat finonsziroz- 
hattak. És ma? Négy aradi kisebbségi intézet müködik 
csak: az Általános Takarék, a Megyei Takarék, az Iparosok 
Hitelszövetkezete, amely nagy intézetté növekedett és a Csa- 
nádi Takarék, amelyet a konverzió megnyomorított. A többi 
felszámolt, csődbekerült, egybeolvadt vagy megszünt. A nagy- 
multu Aradi Első Takarékból lett Bancara Româna és a Pol- 
gári Takarék átváltozott Bánáti Bankegyesületté s a rész- 
vénytöbbség német-sváb kezekbe került. A Victoria többszöri 
szanálási kisérlet következtében igyekszik ujból életképessé 
lenni. Viszont fiókot nyitott itt a Banca Ardeleana és Banca 
Romaneasca. Ahol nincsen sok bank, ott nem is 
lehet eleven az üzleti élet. Az ipar vegetál, az egy- 
kor európai hirü aradi butoripar lassan haldoklik és az aszta- 
losok sorra adják vissza iparengedélyüket. Uj gyár, számot- 
tevő nagyobb alapitás tizenhat év alatt csak a Cukorgyár, 
az Aradi Textilipar, amely másfél évtized alatt Románia leg- 
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nagyobb textilgyárává növekedett és többezer munkást fog- 
lalkoztat. Kisebb üzemek vannak bőven, jelentősebb, 
közülük a Teba textilüzem, amely egészséges vállalat, ez is az 
ujabb alapitások közé tartozik. Az Astra-gyár Brasovba köl- 
tözik, a Patria fürészüzem beszüntette a müködését, a Neu- 
mann-gyár szeszosztálya sem dolgozik. És a Hegyalja hires 
bortermő vidék népe kétségbeesetten siránkozik, mert nin- 
csen export és képtelenek eladni a bort. Kereskedelem és ipar 
stagnál, mindenki panaszkodik, mindenki általános üzlettelen- 
ségről, depresszióról beszél, viszont az adóhivatal nincsen te- 
kintettel a város sorvadására és a régi elánnal hajtja be az 
adót. Hogy mi az oka a közgazdasági élet elhalkulásának, azt 
nehéz lenne megállapitani. Sokan a kormányt okolják, mert 
Aradot, mint határszéli várost, szándékosan nem fejleszti. Má- 
sok azt mondják, hogy az impériumváltozással Arad elvesz- 
tette Csanád, Csongrád és Békés megyéket, mint hinterlan- 
dokat és a megmaradt területek nem táplálhatják a várost, 
mivel Bihormegye orientációja Oradea, Hunedoare pedig a 
nagy vasuti távolság miatt nem szerezheti be szükségleteit 
Aradról. Sulyosbitja a helyzetet Timisoara közelsége. Ez a vi- 
lágvárosi arányokban fejlődő nagy város ma már egy egész 
országrész székhelye és nyomja, kegyetlenül nyomja a tőle 
ötven kilométerre fekvő Aradot. Az általános tespedést hiven 
tükrözi vissza az épitkezés. Timisoarán egy év alatt több há- 
zat épitenek, mint Aradon tizenhat év alatt épitettek. Köz- 
épitkezés nálunk nem volt, az első nagyobb munka hosszu idő 
után a repülőtér, ami négy és filmillióba kerül, a magánépit- 
kezés pedig minimális. Jobbára szerény villákat épitenek, az 
emeletes uj bérházakat egy kézen meg lehet számolni. Az 
utóbbi időben megindult az „Aradért” mozgalom azzal a ki- 
mondott céllal, hogy rázzák fel ezt az álmos várost. Szenáto- 
rok, képviselők, bankemberek, ipari és kereskedelmi nagysá- 
gok álltak a mozgalom élére és elhatározták, hogy — majd 
határozni fognak. Szó volt arról, hogy küldöttségeket menesz- 
tenek a miniszterekhez és megkérik, hogy ezek tegyenek va- 
lamit a városért, de a tervezgetésen tul nem jutottak. Min- 
den maradt a régiben. 


Arad, még mindig marad! 


áLezárva az elmult tizenhat év mérlegét, nyiltan és álsze- 
mérem nélkül, de leplezetlen szégyenkezéssel bevallhatjuk, 
hogy elmaradtunk. A természetes fejlődés követelménye lett 
volna, hogy a város lakossága tulhaladja a százezer lélekszá- 
mot, villamosvasut épült volna, erőteljes ipar és kereskede- 
lem fejlődik ki, Clujhoz, Timisoarához és Brasovhoz hason- 
lóan itt is megindul a városrendezés és uj épületek mutatják 
az élniakarását. A természetes fejlődés azonban nem követke- 
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zett be. 1920-tól 1936-ig alig történt valami. Keveset, szinte 
alig láthatóan keveset változott meg a város külső képe. A 
belső kép amit az idegen nem láthat, keserű, fájdalmas. Al- 
szunk. Körülöttünk minden zug, forr, szenvedélyek és indula- 
tok robbannak ki, csákányok és kalapácsok énekelnek uj in- 
dulót, beton és acél kettős testvérisége mutat uj irányt és mi 
süketen, kábán, tehetetlenül és érthetetlenül állunk a nagy 
forgás mellett. 


Arad, még mindig marad. 


Arad közgazdasági térképe 
Amint már más helyütt is emlitettük, a határszéli váro- 


sok a Hinterland csökkenése miatt sokat vesztettek a piaci 
jelentőség tekintetében s igy bizony Arad is sok válságot élt 
már át. E határszéli város kereskedelme mindig lendületes 
volt, mert sohasem hiányzott a vállalkozási kedv, ám a finan- 
szirozó bankok közül éppen ebben a városban hullott el a leg- 
több. A magyarságot legsulyosabban érintette az Aradi Ipar 
és Népbank összeomlása, de sulyos veszteség volt az Aradi 
Első Takarékpénztár bukása, valamint az Egyesült Bank csu- 
fos csődje is. 


Már az ipar terén nem mutat ilyen szomoru képet Arad 
közgazdasági horoszkópja, mert hiszen hatalmas ipartelepei 
országszerte bevezették gyártott cikkeiket. A leghatalmasabb 
ilyen üzem az Aradi Textilipar, amely talán egész Romániá- 
nak legnagyobb textilgyártó üzeme. Ez a hatalmas ipartelep 
éppenugy, mint a nagy malom, szesz és élesztőgyár a báró 
Neumann testvérek érdekeltségébe tartozik. Számottevő ipa- 
ri vállalkozás Aradon a Polycrom, valamint az Azurol vegyé- 
szeti gyár is, a Zwack és Flóra likőrgyár, a Teba textilgyár és 
a nagyszámu konfekciós üzem. A hatalmas Astra vagongyár 
a közeljövőben átköltözik Brasovba, a Patria fürészüzem nem 
dolgozik. 


A pénzpiac nagy megrázkódtatásai után is maradtak 
stabil pénzintézetek Aradon, amelyek teljesen ki tudják elég- 
teni az aradi piac pénzszükségletét. Bár a kereskedelem az 
utóbbi időkben sokat vesztett rugalmasságából, mindazonál- 
tal megállapithatjuk, hogy a mostoha viszonyok dacára is 
elég mozgalmas Arad piaci élete. 


Ime, egy kis statisztika az aradi piac jelenlegi állapotáról: 
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BIZTOSITÓ-INTÉZETEK 
Banca Ardeleana S. A. R. fiók 
Aradmegyei Takarékpénztár központ 
Aradi Ált. Takarékpénztár központ 
Societate Bancara Româna fiók 
Aradcenadi Takarékpénztár központ 
Agronomul (Gazdák) Bizt. Int. központ 


GYÁRAK-IPARTELEPEK. 


Aradi Textilipar R. T. textil 
Neumann Testvérek R. T. malom, szesz, élesztő 
Zwack likörgyár likör 
Flora Gyár (Lichtwitz & Cie.) likör, rum 
Stiaszny József R. T. kaptafa 
Grundmann R. T. lakat, zár, szerszámok 
Polycrom R. T. festék 
Teba R. T. textil 
Azurol R. T. vegyiszerek 
Uzinele Technice S. A. R. elektrotechnika, rádió 
IRON R. T. rádió és kellékek 
Egyesült Szikvizgyár szódaviz 


VEZETŐ-CÉGEK 


Nagy Farkas R. T. kereskedelmi és ipari R. T. 
Mairovitz Márton R. T. fatermelés 
Szabó Albert üveg, porcellán 
Mehr és Fia, festék 
Szenes & Schwartz textil-lerakat 
Molnár Ödön technikai felszerelés 
Femitex textil-engros 
Schutz textil 
Hartmann Kálmán ékszerész 
Koch Dániel rádió, elektrotechnika 
Meisl és Adler férfi divatáru 
Domán Sándor szőnyeg, függöny 
Schwartz Simon fiai textil-engros 
Max Molnár papir 
Fischer M. üveg, porcellán 
Éles L. füszer, csemege 
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Targu-Mures metamorfózisa 
Irta: BENCZEL BÉLA 


 
A Bolyaiak városa, — ezt a büszke és misztikus cimet vi- 


seli — évtizedeken keresztül a két magyar zseni jóvoltából, 
Târgu-Mures, Transzilvániának, ennek a különleges életü és 
szervezetettségű provinciának egyik legérdekesebb városa. 


A Bólyai-tragédia ballasztjának sulya alatt vergődik, 
béklyóiban gyötrődik a székely főváros, amelyen a világhábo- 
ru orkánja kiméletlenül végiggázol és a pusztitó vihar után, az 
októberi ujjászületés Léte-vizéből megfiatalodva és regenerá- 
lódva lép ki a város szellemisége. 


A történelmi átalakulás előtti hónapok uj neveket dobnak 
a felszinre. Uj neveket, amelyek a konzervativ és dzsentri 
transzilvániai város társadalmában eddig nem játszhattak sze- 
repet. 


A hivatalnokváros vaskalapos filiszterei egyszerre egy 
eddig nem ismert uj áramlattal, a radikálizmussal találják ma- 
gukat szemben, amelynek ilyen zászlóhordozói vannak: An- 
talffy Endre a már nemzetközi viszonylatban is elismert tekin- 
télynek örvendő orientalista, Molter Károly, akinek irodalmi 
tevékenysége már akkor tullépi a város szük kereteit, Tur- 
novszky Sándor, aki tudományos és szociológiai tevékenységét 
akkor a politika kétes sikereiért készül sutba vetni és mellette, 
hogy csak egy nehány nevet emlitsünk, Halász József, Szij- 
gyártó Gábor, Fekete Andor dr., Farkas Róbert dr., Simó Géza 
és mások, akik a történelmi szerepet játszó Nemzeti Tanács 
vezetésében szóhoz jutnak. 


(Egy kis elkanyarodás a kronologikus sorrendtől, de ta- 
nulságos... Nem lenne érdektelen számot adni arról, hogy ez a 
majdnem két évtizednyi idő, a maga minden hitet, meggyőző- 
dést és elgondolást elsöprő könyörtelen közömbösségében, ho- 
va, az elvek és a meggyőződések, vagy mondjuk a megalku- 
vások milyen irányu és milyen szinű táborába vetette ezeket a 
neveket... Nem lenne érdektelen, de talán nem is lenne illő, 
mert az egyedek két évtizednyi életének serpenyője, talán en- 
nek a kornak a bizonytalan alapon álló mérlegét is felbillen- 
tené....) 
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A Nemzeti Tanács, amelyet Clujról Apáthy István és Vin- 
cze Sándor irányitanak és amelynek itteni vezetője, Antalffy 
Endre dr., átvergődik a történelmi heteken, amelyeknek elgon- 
dolásai ebben az időben még utópisztikusan hatottak. 


Ez a rövid éra juttatja vezető szerephez a város életében 
azt az embert és azt a nevet, amely eddig a háttérből mozgat- 
ta mondhatni az egész város szellemiségét. 


Halász Józsefnek hivták ezt furcsa embert, aki véletlenül 
bankigazgató volt (élete végéig szégyelte magát ezért a kapi- 
talista pozicióért) és aki bár személyileg sohasem szerepelt az 
egyes akciók irányitásában, valósággal felrázta a szellemi tes- 
pedtségből ezt a várost. 


Az eszperantó nyelv bevezetése és propagalása, az alkohol- 
ellenes és tüdővészellenes akciók lebonyolitása, egy munkás- 
otthon megalakitása, tudományos előadások beszervezése, az 
általános titkos választójog bevezetésének érdekében beindi- 
tott harca és ki tudja hány mozgalom élesztője és spiritus rec- 
tora volt ez a különleges tipus, aki Forelt is lehozta a kis tran- 
szilvániai városba egy röpke előadásra, aki Ady Endrének 
egyik legbizalmasabb intimusa és barátja volt és aki egy do- 
logtól félt csak egész életében: hogy véletlenül vezérigazgató- 
nak nevezik ki annál a banknál, ahol, mint igazgató-tisztviselő 
müködött. 


A bevonuló csapatok, az uj államalakulat reprezentánsai 
ettől az embertől veszik át egy sablonos jegyzőkönyv felvételé- 
vel a várost, amely ettől kezdve Târgumures nevet viseli az uj- 
kori történelemben és amelynek elfoglalóját, Gherescu tábor- 
nokot éppen pár hónappal ezelőtt választották meg a város 
diszpolgárává.... 


 
* 


És a székely főváros, nemcsak uj nevet, uj külsőt és uj 
belső társadalmi elrendezést is nyer, hanem az országrész összes 
városaiban végbemenő folyamat itt is megismétlődik. Az állami 
tisztviselők százai pakkolják fel családjaikat és indulnak meg 
egy akkor uj fogalom, a repatriálás jegyében és elözönlik Bu- 
dapestet, amely nem képes befogadni mindazokat, akik oda 
„haza” mentek. 


És akkor a messziről és kerülő utakon érkezett hiradások 
hangszorója egy üzenetet közvetit parancsoló módon: itt ma- 
radni, őrizni az állásokat ameddig lehet! 


A tisztviselők százai esküsznek fel az uj királyra és az uj 
alkotmányra, amely kenyeret juttat nekik. 


Erre az időre tehető a város képének lassú, de rendszeres 
átalakulása. Az állami állások lassan, de fokozatosan és érthe- 
tően a többségi aspiránsok felé nyilnak meg, de a város köz- 
igazgatása, még több, mint egy éven keresztül teljesen ma- 
gyar. 
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Ebben az időben kezdődik meg a bomlás a magyarság ke- 
belén belül.... A város zsidósága, amely addig az asszimiláció 
mindent feloldó békés és megelégedett frigyében élt együtt a 
magyarsággal, furcsa hireket hall Magyarország akkori éle- 
téről. A fehér terror rémtörténetei ide talán már tulozva és 
felnagyitva jutnak el és a későbbi cionista világpolitika egyik 
nemzetközi diplomatájának, Weissburg Chaimnak, az akkor itt 
katonáskodó főhadnagynak könnyű dolga van. Maga köré 
gyüjti a város zsidóságának nehány vezetőjét és lassan, de 
szisztematikusan beléjük oltja a zsidó nemzeti eszméket, ame- 
lyek mindinkább eltávolitják a târgumuresi zsidóságot a ma- 
gyarságtól, amellyel eddig szerves egységben élt. 


Két malomkő: a nacionalizáló többség és a mindinkább 
eltávolodó zsidóság között őrlődött a székely főváros magyar- 
sága, amelynek frontja akkor még nem mutatott törést. 


A magyar front biztosan állott és ez a szilárdság a város 
legkiemelkedőbb figurájának a műve, aki addig is, de a mai na- 
pig is, szerves kapcsolatban állott a város lélegzetvételével... 


Ha igaz az, hogy nemzetek, fajok és városok sorsát embe- 
rek, nevek intézik, akkor ez az állitás fokozottan talál ennek a 
városnak az esetében, amelynek fejlődési vonalát, csaknem ki- 
zárólag nevek, azaz emberek és nem a körülmények döntik el. 


Az egykori Borsos Tamás, a városépitő városa, a Bólyaiak 
lakóhelye, később — akkor, amikor „metamorphosis”-a kez- 
dődik, már ujabb elnevezést visel. A „Bernády” városa, ez a 
város, Bernády Györgyé, aki nemcsak a város kiemelkedő köz- 
épületeit emeltette, de akinek szava évtizedeken keresztül 
szent és sérthetetlen. 


Olyan időben kerül a város élére Bernády György dr, a 
kisvárosi gyógyszerész, amikor a városnak politikusra van szük- 
sége. Adva van egy nagyobbacska városa a Székelyföldnek, 
ennek a politikailag mindig, a metamorphosis előtt és azután 
is, misztikus és veszélyes területének a közepén, amelyből 
akarva, nem akarva, „főváros”-t, legalább „székely főváros”-t 
kell csinálni, hogy örüljenek a székelyek. 


Hátha politikus kellett, akkor kapott ez a város olyan po- 
litikust, akinél külömbet lámpával keresve sem lehetett találni. 
Bernády rokonszenves a tömegek előtt, amelyek elnézik az ak- 
kori konzervativ időkben a városvezető külföldön tapasztalt, 
nyugatias szellemü ujitásait, amelyek a kormánynak is pénzé- 
be kerülnek, de a polgár is szivesen járul hozzá, hogy az egy- 
kori, unalmas és jelentéktelen faluból, nagyváros, legalább is 
nagyváros-jelölt lépjen elő. 


A város képe fokozatosan átalakul és az uj impérium egy, 
már többé-kevésbé nagyvárost vesz át, amelynek rendezett ut- 
cái vannak és amely nehány országos viszonylatban is jelentős 
középülettel rendelkezik. A Kulturpalotával, amelynek épitke- 
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zéséből még most is lehet tanulni és a városházával, hogy egye- 
beket ne emlitsünk, amely előtt nemrégen, egy külföldi ujság- 
iró barátom is meglepetéssel állott meg, holott már az egész 
világot bekóborolta. 


Az átalakulást követő évek Bernády érdekes politikai kar- 
rierjének változatos és szines étappját jelentik. A volt kor- 
mánybiztos-főispán Bernády, a román impérium első éveiben 
polgármester és ezen senki sem ütődik meg még a soviniszta 
többségi körökben sem, mert erről a városról akkor mindenki 
azt tudja, hogy magyar többségű. 


Tehát látszólag semmi változás sem történt. A târgumu- 
resi városházán még igen sürün lehet magyar szót hallani, hi- 
szen a „primár” ur is magyar, Bernády György, aki még hoz- 
zá magyar a javából... 


Ha sokan, barátai és ellenségei közül, nem is akarnák elfe- 
lejteni, nem is akarják megbocsátani Bernádynak, hogy nem- 
sokára, amikor a liberális párt átveszi a hatalmat, a liberális 
kormány erkölcsi támogatásával került vissza a polgármesteri 
székbe, ne felejtsünk el egy dolgot: Bernády György — ezt 
merjük állitani, magyar volt, mint a liberális kormány expo- 
nense is és hogy ebbe a tulmerész politikai kalandba belebo- 
csátkozott, nem is olyan későre az egészen friss és vérző emlé- 
kek, az impérium átvétele után, azt talán még egy jobb és ra- 
vaszabb politikusnak lehet tulajdonitani, mint amilyen Ber- 
nády volt. 


Ez a politikus Tancred Constantinescu az ismert liberális- 
párti kapacitás volt, akinek ezzel a várossal nemcsak érzelmi, 
hanem gazdasági kapcsolatai is voltak Bürger Albert, a ke- 
reskedelmi és iparkamara akkori vezetője révén. 


Bernády György és Bürger Albert, ezek voltak a diktá- 
torai évtizedeken keresztül ennek a városnak. Bernády a vá- 
ros politikáját és Bürger Albert a város gazdasági életét irá- 
nyitották, de az is elfordult, hogy szerepeiket megcserélte ez 
a két öregedő, de temperamentumban, ravaszságban és inicia- 
tivában örökifju urai ennek a városnak, akik évtizedes mükö- 
désük során igen gyakran egymás mellett, de sokszor egymás 
ellen is küzdöttek. 


Amikor ezeket sorokat irom, a két régi ellenfél közül Ber- 
nády győzedelmeskedik. A liberálispárti kalandot már régen 
megbocsátotta a magyarpárti politika is az ősz vezérnek, aki 
egy ideig, néhány évig nem volt tagja a Magyar Pártnak, kü- 
lön pártot, blokkot alakitottak köréje hivei és aki, mint a vá- 
rosi politika öreg „enfant terrible”-je állandó izgalomban tar- 
totta a város politikai közvéleményét, mig egy piros pünkösd 
napján, nem tudni kinek a iniciativájából el nem ment hozzá a 
magyar ifjuság és meg nem kérte arra, hogy térjen vissza a 
pártba. Legyünk őszinték, a megtért Bernádyt nem fogadta ál- 
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talános öröm és osztatlan lelkesedés visszatérésekor és ezért 
kétszeres győzelem az, hogy amikor e sorokat irom, uj ma- 
gyarpárti elnököt választottak ebben a városban és csak az 
intrika akadályozta meg, hogy nem a teljes erejében levő régi 
Bernádyt választották meg, akit politikai multja, de kifejlett 
diplomáciai érzéke az országos magyar kisebbségi politika ve- 
zető poziciójára is predesztinálna. 


Ezzel szemben Bürger Albert a régi barát és a még régibb 
ellenfél skartban van. A legendás Bürger-vagyon ura, a jó- 
nevü Bürger-dinasztia nesztora ma már visszavonult. A hatal- 
mas és ragyogóan felszerelt gyári komplexum parlagon hever, 
az egyes termek, az egyik Bürger-utód, a tehetséges vegyész- 
nek, Bürger Dezső kisérletezéseinek szinhelyéül szolgálnak és 
a Bürger-tragédia, amelyet talán rideg, számszerű és logikus 
alapon meg se lehet magyarázni, egyuttal a város legvirágzóbb 
és a vidék legelterjedtebb pénzintézetének az Agrár-banknak a 
rönnjét is előidézte. 


Évtizedes multú bankról van szó, nem tiszavirágéletü és 
konjunkturális pénzüzletről és ezért kell szomorkodni afelett, 
hogy az egykori előkelő budapesti és később olasz pénzügyi tá- 
mogatást élvező, mintegy 11 fiókot számláló pénzintézet, 
amelynek Bodor Pál, a város sznházi Kanaánjának előidézője 
és egy Tischler Márton voltak a vezérigazgatói, ma már a mul- 
té és a romok felett szégyenszemre a hitelezők és elbocsájtott 
tisztviselők perlekednek, akik most a vádlottak padjára ültet- 
ték a bank egész vezetőségét. 


És ha a legendáshirü Bürger-vállalat összeomlott (termé- 
szetesen csak üzleti vonatkozásban, mert a magánvagyon in- 
takt maradt) és ha az Agrár-bank müködése botránnyal vég- 
ződik, miért menne jól vagy legalább is jobban a város szám- 
talan kisexisztenciájának, üzleti vállalkozásának, amelyeknek 
prosperitását kétségtelenül ez a két, részleteiben különböző, 
de eredőjében egységes pénzügyi tragédia befolyásolta. 


Egy ma már csak mesébe illő konjunkturális periódus 
után, amely egyuttal a marosmenti fa-hausse korszaka is volt, 
szintén abnormalis reakció, visszaesés következett, amely 
majdnem napjainkig tart és amelyet talán csak tegnap, egé- 
szen rövid idővel ezelőtt, váltottak fel egy lassan kezdődő gaz- 
dasági „prosperity” halvány, de biztos jelei. 


Ahogy kellett jönni Bernádynak ennek a városnak az élé- 
re, ugy kellett jönnie a kis jelentéktelen ügyvédnek, Dandea- 
nak is, akit még tegnap senki sem ismert, de akit ma már egy- 
aránt gyülölnek kisebbségi és többségi körökben. 


Dandeának külön rovatot nyitottak a kisebbségi lapok, a ki- 
sebbségi olvasó már keresztet vet Transzilvánia legkisebb zu- 
gában is, ha egy cikk fölött a Dandea nevét látja meg és kár 
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lenne azt hinni, hogy Dandea müködését a többségi pártok ré- 
széről taps és lelkesedés kiséri. 


Sőt. Dandea Emilnek, aki ezuttal másodszor ült bele a vá- 
ros polgármesteri székébe és talán nem is utoljára, hétről-hét- 
re a többségi pártok exponenseivel kell hadakoznia pártlap- 
jaiban, de amellett konstruktiv munkát is végez. 


Az idegen, ki évek óta nem látta a várost és most röpke 
vendégszereplésre kiszáll nálunk, ezzel háritja el a târgu-mu- 
resi cicerone aggályait Dandeával kapcsolatban: mit akartok, 
a város rendezett, az uccái tiszták, az évek óta befejezetlen két 
román templom végre tető alá került — ha a város meg is 
sinyli — uj román tanoncotthon épült, most épitik az uj kór- 
házat és a vármegyeházat és tavaszra sor kerül a betegsegély- 
zőpénztár székházának felépitésére. 


Kétségtelen, hogy ezek az eredmények, minthogy eredmé- 
nyek a szobrok is, amelyek majdnem kivétel nélkül szintén a 
Dandea-rezsimekhez füződnek: Az Ismeretlen Katona szobra, 
Avram Iancu az egykor târgumuresi patvarista és Romulus 
és Remus szobor, amelyek az eltávolitott Kossuth, Bem és Rá- 
kóczi szobrokat váltották fel. 


A patriarka politikailag jól „beschreibolt” unokaöccse 
Dandea Emil, akit nem is olyan régen kizártak abból a párt- 
ból, amely aztán vsszafogadta és most a megyei szervezetének 
is az élére állitotta, épületekkel, szobrokkal, város szépészeti 
tervekkel felel a gyülöletre és a vádaskodásokra. Kétségtele- 
nül politika és feltétlenül hasznos a városra, ha nem is an- 
nak egész lakosságára nézve. 


És ennyi politikai passzivum után, lássuk a város mérle- 
gének aktivumait is. 


Nivós zenei élet, amely szalonokban, magánlakásokban vi- 
rágzik, mert a városi zenede magyar feliratának eltávolitásá- 
val egyidejűleg, a konzervatóriumi magyar tanerőit is nyugdi- 
jazták. Chován, Haják Károly és a nagy Erkel Ferencz unoká- 
ja, Erkel Sarolta meg Chilf Miklós a világjáró művész azért 
csak közöttünk élnek. 


És itt nőnek fel szemünk láttára a magyar kisebbségi pik- 
tura élharcosai: Timár János, aki királyokat és diplomatákat 
fest és csak ritkán jön hozzánk haza és a fiatal Csomafáy Ká- 
roly, aki a bucuresti hivatalos tárlaton értékes dijat nyert és 
aki a városi festőiskola vezetőjének, a kitűnő Ciupe Aurelnek 
jobbkeze, meg a fiatal kisebbségi szobrász Izsák Márton, aki 
most készült el hatalmas Vitéz Mihály szobrával. 


Antalffy Endre és Molter Károly mellett, a régi nemzedék 
támogatása miellett uj nevek indulnak a târgu-muresi iro- 
dalmi humuszból: Hegyi Ilona, a kitünő progressziv irónő, dr. 
Metz István a maga is litterátus rokonszenves fiatal orvos fe- 
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lesége, a fiatal Gagyi László, aki most bontakozik ki az aka- 
rások ködjéből. 


A Kemény Zsigmond Társaság, amelynek rokonszenves 
elnöke, a vécsi báró Kemény János és Sényi László, a nagytu- 
dásu és rendkivül buzgó főtitkár irányitásában pódiumot ad- 
nak az ifjuságnak, amely meg is hálálja az előlegezett bizal- 
mat. 


Két szomoru fejezet a sajtó és a szinház. Bodor Pál kezde- 
ményezésének az egykori virágzó Szinpártoló Egyesületnek ma 
már nyoma sincsen és a közönség évről-évre bizonytalan sorsu, 
de kétségtelenül jóakaratú vidéki társulatok kisérleteinek szo- 
moru tanuja, amelyet csak a cluji társulat röpke vendégszere- 
pelései üditenek fel és elégitenek ki. 


És a sajtó? Két napilap, az egyiket dr. Sebestyén László, 
a kitünő tollú transzilvániai ujságiró, amig a másikat Gyulai 
Zsigmond a régi rutinos ujságiró irányitanak és sok kérész- 
életű hetilapocskán kivül még nehány országos laptudósitó is 
tartozik ebben a városban a szorosan vett, de szegényes életkö- 
rülményü, sajtóhoz: a főszolgabiróból történelmi időkben ki- 
tünő publicistává érett Tamássy György, Finta Zoltán, Kalko- 
vits Gyula, Tódor József és Sándor Pál, de meg kell emliteni a 
régi idők harcos tollforgatóit, Kovács Eleket és Morvay Zol- 
tánt és nem lehet megfeledkezni dr. Schmidt Béláról, aki egy 
orvosi szaklapon kivül publicisztikát is müvel és dr. Szilágyi 
Olivérról, egy fiatal magyar ügyvédről, aki meglepő iráskész- 
ségével és érdekes mondanivalóival hosszas tünődés után reak- 
ciós eszmék szószólójává lépett elő. 


Egyenleget csinálva az aktivumok és passzivumok között, 
minden elfogultságunk dacára is végeredményben el kell is- 
merjük, hogy a város az utóbbi időkben szépen fejlődött s e 
fejlődés éppen a Dandea rezsim érdeme. Éppen ezért, ha Dan- 
dea Emil akarná, könnyen likvidálódhatnának a differenciák 
közte és a város magyar lakossága között s akkor Târgumu- 
res nemcsak flekkenéről és vargabéleséről, hanem a példaadó 
román-magyar harmoniájáról is hires volna. 


Targu-Mures közgazdasági térképe 


Târgumures az impériumváltozás óta rengeteg térveszte- 
séggel kell számoljon közgazdasági tekintetben. Ez a valaha 
virágzó székely város e szisztematikus sorvadás egy olyan 
stádiumába jutott, hogy igazán csak a piac tényezőinek ru- 
galmasságán mulott, miszerint a teljes összeomlás be nem 
következett. Rengeteg csőd és fizetésképtelenség jelzi a pusz- 
tulás utját, amely bankokat, régi márkás cégeket, sőt nagy 
multu sulyos iparvállalatokat sem kimélt meg. E fájdalmas 
szimptomák dacára is megállapitjuk, hogy Târgumures még 
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ma is szivósan ellenáll s különösen a kereskedelemben mutat- 
kozik reménytkeltő javulás. 


A piaci élet stabilizációs törekvéseit nagyban elősegitik a 
târgumuresi piac vezetőbankjai: a megrázkódtatásokat nagy- 
szerüen kiparirozó Takarékpénztár, a Leszámitolóbank, az 
Általános Kereskedelmi Bank és a Banca Ardeleana élénk 
fiókja. 


A târgumuresi gyárvállalatok közül emlitésre méltó a 
bodi cukorgyár érdekeltségéhez tartozó Cukorgyár, a Petró- 
leumfinomitó és még néhány üzem. Itt kell emlitést tennünk 
a Târgumuresi Szanatóriumról, amely országrészünk legyö- 
nyörübb magángyógyintézete. 


A piac általános helyzetének szomoru képe után vigaszt 
nyujt az a tudat, hogy — amint az alábbi statisztika is iga- 
zolja — számottevő kereskedelmi vállalat friss lendülettel 
igyekszik a târgumuresi piacra visszahozni a régi élénksé- 
get: 


 
 


 


PÉNZINTÉZETEK 


Takarékpénztár R. T. központ 
Banca Ardeleana fiók 
Leszámitolóbank központ 
Általános Kereskedelmi Bank központ 
Kishitelbank fiók 


GYÁRAK 


Tg.-Mures és Vidéke cukorgy. cukor 
Petroleumfinomitó R. T. petroleum-termékek 
Székely és Réti R. T. mübutor 
Petry Sámuel szalámi, hentesáru 
Sennensieb Testvérek fürész és fatermelés 
Darvas Mór és Fia fürész és fatermelés 
Delta S. A. fürész és fatermelés 
Victoria üzemek bazáráruk 


VEZETŐ-CÉGEK 


Szanatorium S. A. Igazgató Dr. Czakó J. 
Rosenfeld Jenő és József textil 
Mestitz Mihály és Fia mübutor 
Mercur R. T. gyarmatáruk 
Molnár Testvérek textil 
Agroferra R. T. vasáru és gép 
Vámos Sándor textil 
Hermes S. A. gyarmatáru 
Ábrahám és Weisz gyarmatáru 
Révész Béla R. T. könyv, zenemü 
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Révész Ernő könyv, zenemü 
Fürst Lajos és Fia kötöttáru 
Kieselstein üveg, porcellán 
Kohn Márton bor, likör, szesz 
Hübner Lajos férfidivatáru 
Braun Izor textil 
Hotel Transylvania szálloda és mozi 
Hotel Newyork szálloda és cukrázda 
City cukrázda 
Cukorkakirály bonbonéria 
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A Z  I R O D A L O M  
Irta: GAÁL GÁBOR 


Különös ez a transzilvániai irodalom. Alig találni mását. 
Mondhatni: van is meg nincs is. Olvassák is meg nem is. Hát- 
terében széles olvasóközönség huzódik meg, de ez egy másikat, 
a magyarországit olvassa. Ezért azonban ez az irodalom is él, 
legfeljebb olvasatlan, vagy azok tetszésére, akik csinálják. De 
különben is teli ez az irodalom ellentmondással, mint minden ele- 
ven élet. Azért van ennek az irodalomnak szinvonala is meg nem 
is. Akik esküdnek rá, azok azt mondják: ma ez a magyar iroda- 
lom, irodalmi pezsgés csak itt van, a „nagy”, a magyarországi 
ettől ujul meg... Ez persze a legkevésbé sem igaz. E tévitélet- 
nek azonban sokak közt erős a visszhangja, főleg Magyaror- 
szágon, ahol szellemiekben, irodalomban sok a hanyatlási tü- 
net s a hanyatlás miatt már a puszta szaporulat is érték, külö- 
nösen ha ez a szaporulat a határokon tul élő magyarság részé- 
ről jön. Igy azután ez a transzilvániai magyar irodalom, jóle- 
het felettébb politikamentes, politikai mithoszok mel- 
léklángjaiból is él. A „magára maradt magyarság büszkesége” 
— mondják sokfele s ebből tényleg annyi igaz, hogy magára- 
maradt, ügyefogyott, többre vihetné, amije van édes kevés. 
Mindez persze vonalban álló iróin is mulik, akik közül csak 
igen kevés jött a Szent Lélek mellől. Ezért azonban a 18 év 
alatt akadt köztük mélysodrú témájára lelő (Kuncz Aladár: 
Fekete kolostor), sőt még futó világhiresség is (Markovics Ro- 
dion: Szibériai garnizon) vagy egy másik, aki német és horvát 
olvasó elé is került (Szilágyi András: Uj pásztor). Ha értéke- 
lést jelent az idegennyelvű olvasó elé való kerülés, ime a tran- 
szilvániai magyar irodalom hivatkozhat ilyesmire is. De mit je- 
lent ez idefelé? A táj nem csupán az ormok. Irói közt alig akad 
valódi irótipus, az az zavartalan és egyenletes tér-, idő- és 
ember-ábrázoló. A három emlitett mind egykönyvű iró egyet- 
len könyve. A táj hézagos: nincs előzmény és nincs folytatás. 
Az első szerzője — derék, kedves jó Kuncz Aladár — már ré- 
gen nincs! A másik kettő pedig — kallódik azon a vidéken, 
amelynek oly sajátos felülépitménye ez az irodalom. Kétségte- 
lenül nagy inditékokat ad ez a vidék, de ugyanakkor húz is és 
ránt is — vissza, s felemelkedni alig enged. A transzilvániai irók 
irói karakteriológiájában ez a vidékkel szemben vitt küzdelem 
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a legmeghatóbb. A vidék teszi a legtöbbet felemássá; egésszé 
is meg féllé. Ezért oly sok köztük a dilettáns, akiket a szorgal- 
muk emel és sujt le. Nem véletlen, hogy itt él és müködik, sőt 
pillér közülük a legartisztikusabb (Bánffy Miklós), ez a már 
„egészen renaissance ember”, aki oly sok mindenhez ért. Álta- 
lában a dilettáns irodalmak vonása, hogy benne az irók többet 
mernek, mint tudnak. Mint itt is, mely jórészt a merészek iro- 
dalma. Az egész inkább merészségből, gyanutlanságból és an- 
gyali tájékozatlanságból, mint talentumból született. Itt még 
olyanfajta irók élnek, akik ugy avanzsálnak a műformák ská- 
láján, mint ama füles lény a létrán. Ha itt pár jobb riportot ir 
valaki, nem kétséges, hogy „született” regényiró s ha pár birá- 
latot ejt a helyi szinház „szinpadkulturájáról”, máris drámába 
kezd. Számos könyv jött igy létre, több dráma is. (Hogy azután 
az igazi utja is esetleg ilyen; drámabirálatok s azután a „da- 
rab”, sőt darabok, mint amilyen pl. Hunyadi Sándor esete: ez 
csak példa, a dilettáns azonban — s ez a baj — szabálynak ve- 
szi!) Szinte az egész irodalom, mely bár egészében képtelenül 
tervszerütlen, a szándékolások nem pedig a sikerülések irodal- 
ma. 18 évét valójában ebből a vonatkozásból kellene megirni. 
Mert úgy volt, hogy kezdetben volt a semmi, aztán jöttek, akik 
azt mondták legyen s lettek lapok és folyóiratok, benne főleg a 
„legyen” furiozói és versek. De miért nincs novella? — kérdez- 
ték. És lett novella s a novellákból regény s ma már ez a jelszó: 
legyen dráma s már irják Transzilvánia-szerte boldogok és bol- 
dogtalanok s nem kétség: lesz is. Az egész irodalom igy lett. Az 
elmult 18 év végig új irodalom-honalapitás és szellemi telek- 
spekulálás, szinte valami ál-Kalifornia irodalmi aranyásók 
előtt, hol minden főtérrel és két kávéházzal rendelkező város 
legalábbis Weimar s minden méla mágnás egy új Széchenyi Ist- 
ván... Igy lett, igy van, ez az irodalom. S az már az élet logikája, 
hogy igy is akad gyöngy. A 18 év igazolja: irodalmat igy is le- 
het csinálni. Sőt: mindig igy csinálták. Mindegyik igy lett s a 
különbség csak annyi, hogy kik ringatják a bölcsőt. Ebben a 
bölcsőben — ne titkoljuk — az életrevalók mellett (Berde, Ka- 
rácsony, Károly, Ligeti, Szántó, Tabéry, stb.) pár táltosabb 
fajta (Kós, Makkai, Nyirő, Reményik, Tompa) azért akad, sőt 
még királyfi is (Tamási), aki mint a mesében, hol elbukik ha 
tündökleteset akar (Jeromos), hol pedig feltündököl, ha a ze- 
kéje ujjából rázza elő (Ábel). S persze pár inasabb fiatal 
(Wass Albert), akik ebbe a szándékirodalomban már azzal a 
beirodalompolitikázott káprázattal születtek, hogy mindez 
„irodalmi fénykor”, a fénykorok minden kellékével, 
irodalmi klikkekkel és csoportokkal, irodalmi köz- 
ponttal és mellékcentrumokkal, hol pár időnként 
jó napilap s egy-egy érettebben szerkesztett (de csak szerkesz- 
tett) folyóirat (Periszkóp, Géniusz, Napkelet, a Pásztortüz és 
a Helikon egy-egy évfolyama) felett a műremekek úgy kerin- 
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genek, mint a csillagok. Holott a műremek itt is végletesen rit- 
ka. S ha akad egy, — a többit is ennek a fényében látják. S ha 
már azután több jóra hivatkozhatna, akkor ezek miatt egyene- 
sen nem látják a többit. A pár sudár jegenyétől a csenevész erdőt. 
A pár jó bódulatától viszont — s ez a dolgok természete — e fiatal 
erdő csapásait igen szivesen járják ez irodalom nevelői: az iro- 
dalompolitikusok, akik azután a legsajátosabb fajta. Ezek 
szellemi arcvonásai mindig az apostoloké, szavuk papos, vállu- 
kon az egész nemzetiség terhe... Ez az irodalom kétségtelenül 
sokat köszönhet nekik. Elsősorban, hogy állandóan be- 
széltek róla, hogy állandóan nyilvántartották, hogy hi- 
vatást és lelkiismeretet beszéltek bele... ha téveset, ha máról- 
holnapra faképnél hagyottat is (Makkai Sándor) de beszéltek, 
irtak, kiálltak mellette. Szinte valamennyi transzilvániai iró 
irodalompolitikával kezdte. Szinte valamennyi még ma is űzi. 
Igazi, a helyzetet valóban felismerő irodalompolitikus, aki bi- 
ráló is (a „jó öreg Gyulai Pál ur” értelmében) nem akad kö- 
zöttük egy sem. Annál több kritikaszter, könyvismertető és 
beszámoló. Ez utóbbi fajta nyakra-főre irja összefoglaló ta- 
nulmányait a transzilvániai irodalomról, hogyha már iroda- 
lom nincs, legalább beszámoló legyen róla. Egy-egy ilyen be- 
számoló rendszerint nagy fergeteget csap. Ilyenkor megindul 
a vita: ,ki van benne az irodalomban.’ Messziről, felülről olyan 
ez, mint valami játék. Közelről és mélyről egy irodalom gyer- 
mekbetegsége. Irodalomé, ami most van növésben. Tényleg 
18 éves. Szülői, főleg a keresztszülők (az irodalompolitikusok) 
felettébb büszkék reá, a rokonok (Magyarországon) meg 
egyenesen oda vannak a csemetéért. Ezek égi fehér dolmány- 
ban látják olykor szárnyakkal, kék és lila körökben, mint a 
tisztapárlatu legendákat... 


Mi persze józanabbul nézzük. 
 


* 


Ne áltassuk magunkat. Elsietett transzilvániai magyar 
irodalomról beszélni. Nem azért, mintha Transzilvániában 
nem volna magyar irodalom. Van. De elsietett azért, mert 
Transzilvánia csak egyik része Romániának. Transzilvánián 
kivül még igen nagy számban él a magyarság Romániában. 
Ezeknek is csak a transzilvániai lenne az irodalma? Avagy 
azoknak nem dukál irodalom? Minő képtelen gondolat. 


Vigyázzunk a fogalmainkkal. Transzilvánia történeti fo- 
galom. Régi magyar rendiségi kategória: szilárd tartalommal 
és körvonalakkal. A magyar kulturális hagyomány tisztelet- 
reméltó birtoka. De csak hagyomány. A kulturmagyarság le- 
zárt, elmult, életrekelthetetlen tartalomköre. Ez a Transzilvá- 
nia már régesrég nincs. Már a főhatalomváltozás előtt sem 
volt s azóta ez a kategória nem ujjászületett, de végleg felbom- 
lott. A romániai magyarság most már igazán nem csak Tran- 
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szilvánia. A történeti magyar település-Transzilvánia a főhata- 
lomváltozással kiegészült soha bele nem tartozott részekkel, 
darabokkal, szórványokkal el egész a Fekete-tengerig. Ezért 
szük partikularizmus csak a Transzilvániában élő magyarság- 
ról beszélni. Már más magyarság ez, mint a főhatalomváltozás 
előtti. A főhatalomváltozás óta a magyarság minden vonat- 
kozásban megmérhetetlen változásokon ment keresztül. Meg- 
változott anyagi, gazdasági bázisa, társadalmi összetétele. 
Szakadatlanul hatalmas gazdasági, történeti, társadalmi folya- 
matok szeldelik. Morzsolódik, alakul s mindezt a polgárosodás s 
proletarizálódás folyamata keveri és növeli. Ma már statiszti- 
kai tény, hogy mindezzel erős mozgásba jött a magyarság fő- 
hatalomváltozás időpontjáig érvényben levő demológiai elhe- 
lyezkedése. Transzilvániából és a hozzázárt részekből megin- 
dult és tart a magyarság nagy belső szétáramlása Nagy-Romá- 
nia minden területe, különösen az Ókirályság ipari és keres- 
kedelmi centrumai felé. Nem ide tartozik most, hogy mindez 
milyen inditékokra milyen mértékben s hogyan történt. Itt 
most a tény a fontos s a tény az, hogy a főhatalomváltozás 
előtti leülepedett, konzervált, a magyar nemzetet és magyar 
államot egybefogó, monopóliumokkal védett, kiváltságos vagy 
legalább is a kiváltság illuzióiban élő nép a történelmi válto- 
zás következtében vélt és igazi támaszait elveszitette; nemze- 
tisége fölül ledőlt az állam, magára maradt s e magára mara- 
dásában szinte uj honalapitáshoz kellett látnia e hazában s 
még most is ennek a munkáját végzi. Ezért azután ha az itte- 
ni magyarság olyan fontos életfunkcióját, mint amilyen az iro- 
dalom, csak Transzilvániára korlátozzuk, a valóság természe- 
tén követünk el erőszakot, s már eleve hamis a meggondolá- 
saink alapja. S hamis az az irodalom is, mely a romániai ma- 
gyar élet vizióját csak Transzilvániára szükiti... 


Kétségtelenül: az irók (egyelőre még) szinte mind Tran- 
szilvániában élnek. A közönség, az olvasó, a nemzetiség azon- 
ban, ami nélkül pedig nem képzelhető az irodalom, egész Ro- 
mániában. S a közönség és olvasó nélkül, mely maga a nép, a 
nemzetiség, nemcsak azért nincs irodalom, mert valójában az 
irodalom a közönségnek és olvasónak készül, de azért sem, 
mert róla is készül! S ez az utóbbi a legfontosabb, mert ez a 
róla az irodalom tartalma, világa, jogosultsága. 


Irodalomról sohasem szabad gondolkozni a hozzátartozó 
nép (nemzetiség) nélkül. Hisz a nép (nemzetiség) az a talaj, 
amiből az irodalom nyit s amire szükségszerűen visszahat, mi- 
nek következtében a kettő között a kölcsönhatás állandó. Igazi 
nagy irodalmak csak azok, amelyekben a népről (nemzeti- 
ségről) az irodalomra s az irodalomról a népre (nemzetiségre) 
lehet ismerni. Ezért elfogadhatatlan csupán a transzilvániai 
irodalom tételezése Romániában. Elfogadhatatlan, mert egyet- 
len egy csoport életfunkciójára korlátozza Romániában a ma- 
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gyar nemzetiség irodalmát. Holott ez a nemzetiség széleseb- 
ben él, szélesebb keretek között, más történelmi-társadalmi 
hagyományokkal, élettörekvésekkel szabdalt terekben, mint 
amennyi Transzilvánia; az egész mai Romániában. Szétáram- 
lása az új haza keretei között 18 év óta folyik és tart s min- 
den a további áramlás folyamatára utal. Nagy történeti kör- 
kép az, ami a magyarsággal történt és még a küszöbön áll. 
Végletesen elhibázott tehát csak Transzilvániáról beszélni, 
csak Transzilvániára szükiteni művelődésünket. A képzelt ke- 
retek szétrobbantak s aki csak Transzilvániáról beszél: életre- 
galvanizálhatatlan történelmiséget akar. Első kritikai meg- 
jegyzésünk tehát, hogy az u. n. transzilván magyar irodalom 
kezdeményezői s mai gyarapitói nem ismerték fel a romániai 
magyar nemzetiség legfontosabb uj élettényét: szétáramlása 
folyamatát az uj történeti adottságban s az élet valósága he- 
lyett egy történelmi fikcióra épitették irodalmukat. Kétség- 
telen: tévedésük kézenfekvő. A magyarság zöme tényleg itt 
él, itt élnek történelmi hagyományai, itt állnak iskolái, temp- 
lomai. Ezek a templomok és iskolák azonban — több okból ki- 
folyólag — néptelenednek s szanaszét az Ó-királyságban isko- 
lákra és templomokra volna szükség, ahol egy ma már való- 
ban (most már a transzilvániaiaktól is elhagyott) magára ha- 
gyott magyarság százezrei élnek. A transzilvániai irodalom 
irodalompolitikusai ezt a felmérhetetlen tényt teljesen figyel- 
men kivül hagyták. Céljuk nem a romániai magyarság, azaz egy 
nemzetiség, hanem egy elévült transzilvániai kaszt-magyarság 
irodalma volt. Ez harsog a tartalmaiból, ez fő a problemati- 
kájában. Azért uralkodik benne oly erősen a történelmiség (a 
stil- és a lélektan-romantika) az időszerüség (a realizmus) he- 
lyett. Ezért élnek szakadatlanul a multban vagy a szabad fik- 
ciók közt s nem a jelenben. Holott a romániai magyarság éle- 
téből épp a romantizálás kényelmei hullottak ki, s maradt he- 
lyette a csupasz valóság a maga leghevesebb riadalmaival. 


A magyarság szétszóródott s szétszóródása még mindig 
tart. Ez a szétszóródás — értsük meg — nem csupán geográ- 
fiai helyváltoztatást jelent. A transzilvániai táj fiai a regáti 
tájban nemcsak más geográfiai feltételek közé kerülnek, ha- 
nem más történelmi-társadalmi környezetbe. Az elmult 18 
év a magyarságra ezért sorsdöntő. A más tájak és más institu- 
ciók közt, a más társadalmi-történeti befolyások áthatásában 
egy uj magyarság lassu alakulásának, változásának az évei 
ezek. Vajjon látszik ez a transzilvániai magyar irodalmon? 
Látszik olyan mértékben, amily mértékben a változás, az ala- 
kulás a magyarságon történt? Ki tudná felmutatni a müvet, 
amely ide utal? A törekvést, amely erre fut? Részleteket, uta- 
lásokat — talán. (De ezt is inkább a publicisztikában, mint az 
irodalomban; inkább a megfogalmazásban, mint a művészi 
megformálásban.) A transzilvániai irodalom egészének a tö- 
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rekvése nem ebben az irányban mozog, az ihlet mámorai közt 
nem erről beszél... Az élet és az idő kontaktus a transzilvániai 
irodalomban minimális... Holott ezer baj, ezer nehézség elle- 
nére a változás és a kor nagy, eleven s mindig és mindenben 
megállit és a mellretapos. A kor itt, Romániában, ne tagadjuk: 
történelmi — a románság uj államalkotásának, Románia pol- 
gárosodásának a kora. A magyar nemzetiség élete egy rohamo- 
san haladó polgárosodási, iparosodási szférában folyik 18 éve. 
Minden kötöttség, lekötés, handycap ellenére az elmult 18 év 
a lendületek évei, melyekben minden — még az égető negati- 
vum is, — aktivitásra késztetett. A főhatalomváltozás előtti 
Transzilvánia dohos, elzárt provincia, Istenhátamögötti or- 
szágrész, a vasuti végállomások hona. Az élet áramlása lassu, 
áporodott, kezdeményezések nélküli. Gazdaságilag, szellemi- 
leg — gyarmat. Vidéki lapocskák, vidéki emberek. A Buda- 
pestre centralizált müvelődés csak igen mérsékelt tünetekben 
jelentkezik. Az itt lakó magyarság irodalmi értelemben legfel- 
jebb olvas s ha irodalomtermelő fia akad, azt szükségszerüen 
Budapestre sodorja az összefüggések vérkeringése. Hiába azo- 
nos a régi Magyarország e nagy területén a magyar nemzet és 
a magyar állam fikciója, hiába vannak e tartománynak hagyo- 
mányai a magyar művelődés történetében. A Művelődés gond- 
jaival igen kevéssé törődő uralom itt nem intencionált külön 
szellemi életet. A főhatalomváltozással egy csapásra megvál- 
tozott minden. De nemcsak a főhatalomváltozás miatt. Már a 
főhatalomváltozás előtt Transzilvánia városaiban a polgáro- 
sulás üteme gyorsul. Érlelődnek az önálló szellemi felépitmé- 
nyek lehetőségei. Ez a kiérlelődés azonban az egykori Magyar- 
ország életütemében, e periférián csak lassú folyamattal kö- 
vetkezett volna be. A folyamatot a változás gyorsitja meg. 
Meggyorsitotta azzal, hogy a magukra maradottakat minden 
irányban aktivitásra kényszeritette és azzal, hogy minden té- 
ren — ha sokszor akarata ellenére is — a sajátmaga fejlődé- 
sének huzatába sodorta. A romániai magyarság u. i. nemcsak 
uj és uj lapokat, folyóiratokat, könyvkiadókat, nemcsak a szel- 
lemi és irodalmi élet uj szerveit hozta létre, hanem vállalko- 
zott is, kicsinyben és nagyban, röviden: ipari és kereskedelmi 
téren részt vett az uj élet berendezésében, részt vett a román 
polgárosulás nagy élettényében. 


Ebben a folyamatban a magyar nemzetiség egészében 
minden helyet cserélt. Minden réteg mozgásba jött, minden 
leülepedett, átértékelődött. Az arisztokrácia, a hivatalnok 
dzsentri, a nagybirtokos magyarság — mult s ezzel együtt 
multtá lettek mindazok az ideológiák, társadalomerkölcsök, 
életformák, amelyek ezeknek a kasztoknak a tükröződései. A 
jelen: az előbbiek mumifikálódása s a magyar polgárok, kis- 
polgárok, kis- és középgazdák, alkalmazottak, proletárok, szol- 
gák kora; számszerint a szolgák nemzete, számszerint a ro- 
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mán polgárosulás kétkézi munkahadserege. Ezek ideológiája, 
ezek társadalomerkölcse, ezek életproblematikája a mai romá- 
niai magyarság belső világa. Irodalma — a romániai magyar 
nemzetiség irodalma — csak ebből épülhet. 


Vajjon ezek irodalma a transzilvániai? Korántsem. Az 
az irodalom, amit a határokon túl a legendáknak kijáró tisz- 
telettel néznek, jellegében a mumifikálódó kasztok s ezek- 
kel a mumifikálódó kasztokkal lelki rokonságot tartók iro- 
dalma. A magyarságnak a román polgárosulás szférájában 
folyó életharcai, karakteriológiai küzdelmei, sorssá lett tár- 
sadalmi problémái ebben az irodalomban hallgatnak. Ez az 
irodalom a magyarság életmozgását és élettényeit nem az ah- 
hoz való realista közeledéssel, hanem az attól való romantikus 
eltávolodással és átöltöztetéssel nézi. Iróiból hiányzik saját 
nemzetiségük helytálló ismerete. Vagy ha igen, csak törme- 
lékeiben ismerik. (Ligeti Ernő: Fel a bakra). Vagy egy-egy 
elliterarizált vonásában (Karácsony Benő: Napos oldal), 
sohasem széles egészében, minden összefüggésében. A napok, a 
mi mindennapjaink legfeljebb csak elvontan, elköltőiesitve, el- 
fabulázva ködlenek fel egy-egy lirai futamban, egy-egy rö- 
vid és elmithologizált rajzban (Nyirő, Tamási), különben a 
történelemre vetette magát. Érthető: a történelem felé nem- 
csak kasztdiktálta hajlamokból fordult. A történelem fabula 
is és környezet is, egy már nagy vonásaiban a történelem- 
irással kirajzolt élet. A kezdő és tapogatodzó vagy legalábbis 
bizonytalan kézjárású iró itt szivesebben időz. Itt a képzelet 
könnyebben kigyul, a rözséje szárazabb a mai életénél, amit 
legelőször is alaprajzaiban kell látni. Ez a látás viszont — 
meglátni az élet általánosságaiból az összefüggést s kivizio- 
nálni az élet való értelmét adó mesét — nehéz, biztos alakitót 
követel... S a biztos alakitó, formáló itt kevés... Ezért regényei 
zöme és java (Gyallai Domokos: Vaskenyéren; Gulácsi Irén: 
Fekete vőlegények; Tabéry Géza: Szarvasbika; Makkai Sán- 
dor: Ördögszekér; Táltoskirály; Kós Károly: Az országépitö, 
stb.) történelmi. A magyarországi hasonló osztályhelyzetü és 
ideológiájú iróknak ebben ad példát. Irodalma főjeligéjét, a 
„transzilvánizmust” ebben leli meg s szinte csak mellékesen 
tér ki a jelen felé s épp itt bizonyul tehetetlennek, mert ami 
valódi sikerülést számos elvetélés után (Kacsó Sándor: Vak- 
vágányon; Tamási Áron: Cimeresek; Nyirő József: Isten igá- 
jában) ezen a téren felmutat (Tamási Áron: Ábel) egy remek 
figura csak, egy hős, kétségtelenül a mai összefüggések közt, 
de nem a közösség s ami a legnagyobb baj; csak szimbólum s 
nem ami mögötte és körülötte van. Ezért oly paradox ennek 
a transzilvániai irodalomnak még önmagán belül is a léte, ezért 
oly paradox az értelme. Akadnak értékes könyvei, akad remeke, 
az egész azonban mégsem azokról szól, akiknek készül. Egy 
nemzetiség irodalma s a valóban nemzeti művek hiányza- 
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nak belőle. Áthevitett, átizzott években, napokban nőtt s mégis 
mindezek heve hidegen hagyja. Minden igazi irodalmi tett ih- 
letője — a permanens társadalmi alakulás — egyenesen lobog 
körötte s mégis az egész transzilvániai irodalom mai társadal- 
mi karaktere szinte nulla. Az egész 18 évből csupán két re- 
gényre lehet rámutatni (Szilágyi András: Uj pásztor és Nagy 
István: Nincs megállás), mely az itteni életközel valódi izeiből 
csurrant, az egyik havasi-paraszti, a másik kisvárosi, kispol- 
gári talajból. Ezek a könyvek azonban egyedül állnak... 


Mi történt itt? S ami történt, miért igy történt? S ha igy 
történt, miért lehetséges ez? 


Mi történt, amikor annyi minden kisérlet esett? Mi történt 
itt, ahol átszáguldott a fejeken minden irodalmi divat, ami 18 
év folyamán — mondhatni — Európaszerte felmerült!? Akadt 
itt dadaista, szürrealista, hullámait elverte ide a riportregény 
(ennek itt még kollektiv kisérlete is akadt Földalatti hármak 
cimén, amit kilencen irtak), eljutott a dokumentum irás, a 
háborúsregény, a jó eszközű szociográfia (Balázs Ferenc: A 
rög alatt) és minden szellemi mozgalom... Minden. A lekisebbi- 
tett világ. S miért történt igy, ilyen elhibázottan s ez az el- 
hibázott mégis miért remény és élet? 


 


* 


Elsősorban ujdonságai és hiányai miatt. Hiányzik belőle a 
valódi irodalmakat jellemző szilárd hagyomány és életfolyto- 
nosság, a valódi irodalmi élet láza, turbulenciája. Hiányzanak 
a szilárd és kiépitett, az eleven és valóságos irodaloméletet hor- 
dozó szervezetek. Illetve mindezek megvannak, de csak jelezve, 
nem csupán kicsiben, hanem félig. 


A legközvetlenebb irodalomfelfogás szerint a valódi iro- 
dalmi élet szervei az irók, a könyvkiadók, az irodalmi csoporto- 
sulások és az olvasóközönség. 


Transzilvániában mind a négy előfordul. Vannak könyv- 
kiadók, ezek a könyvkiadók azonban nem valódiak. A Minerva 
is (amely régebben) s a Szépmives Céh is (amely ujabban) a 
legnagyobb transzilvániai könyvkiadó, a könyvkiadást olyan 
formában űzi, amely messze elmarad a ma aktuális kiadói stí- 
lus mögött. Könyveiket u. i. ezek a könyvkiadók korántsem a 
könyvpiacra, az irodalmi mű érvényesülési terére, hanem egy 
előre beszervezett közönség, az u. n. előfizetők elé szánja. Ad- 
nak ki könyveket (mindegyik szépirodalmi kiadványainak a 
száma jóval meghaladja a százat), de olyan feltételek közt, 
amelyek nem a mai könyvkiadás feltételei. Itt még olyan kül- 
földön népszerűségre emelkedett könyv is, mint pl. Markovics 
Rodion Szibériai garnizonja nem kiadónál, hanem egyik napi- 
lap különlenyomataként jelent meg és akvizitőrrel oktrojálták 
a közönségre. Ebben a vonatkozásban csak ujabban történik 
változás. Egyik-másik transzilvániai iró könyve a könyv mai 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Győri Illés István: Metamorphosis Transylvaniae 


48 


feltételei szerint is terjed Magyarországon. Valójában azonban 
a transzilvániai könyv még mindig sajátos és különös termék. 
A 18 év folyamán pl. a megjelent ötezer magyar könyv zömét 
maguk az irók adták ki s kevesebb azok száma, amiket vala- 
mely intézmény, kiadó, vagy lap hozott napvilágra. Viszont 
ezek a közületek is megszámolhatók az ujjainkon. S ezek közül 
egy sem adott ki szakadatlanul könyveket a 18 év folyamán. 
A fáklyát szinte egyik a másiknak adta át. Volt idő, amikor 
egyedül állt a Minerva. Ma egyedül áll a Szépmives Céh. Köz- 
ben indultak más kiadói szervezkedések is. Négy-öt könyvnél 
alig vitték tovább. Még az olyan nagy lapvállalat, mint a Bras- 
sói Lapok, még ez is csak pár évig állta a sarat. Miért kell 
mindezt felemliteni? Mert következménye van. Az a következ- 
ménye, hogy az iró elvonatkozhat közönségtől, kritikától, je- 
lentől... Olyan irodalmat csinálhat, amilyet akar és tud. Ezek 
a feltételek — amint látható — nem egy közönség-, hanem 
egy kaszt-irodalom feltételei: az iró mumifikálódhat. A közön- 
ség igényeire nem kell tekintettel lennie. A közönség a „kisebb- 
ségi sors” és egyéb szivreható megokolásokkal ugyis előfizet... 
Az egész csupán a beszervezés kérdése... Ezek közt a feltételek 
közt természetesen még mindig jöhetnek létre remekművek, az 
irodalom azonban nem egy-két remek könyv, hanem az egy- 
mással versengő csupa jó könyv s főleg az iró s a hozzátartozó 
közönség (nemzetiség) sajátos egysége... Az az állapot, amikor 
az egyikről rá lehet ismerni a másikra. 


Az előbbiekhez hasonló különlegességek állapithatók meg 
az irodalmi élethez tartozó irodalmi szervezetek és társulások 
természetében. 


Majd minden transzilvániai városban vannak irodalmi kö- 
rök, társulatok, valamennyi az irodalom pártolása, elősegitése 
érdekében. Ezeknek a társulásoknak azonban nincs igazi élet- 
tevékenységük. Életük aktaszerű, célkitüzésük lejátszott, hord- 
erejük helyi. Ezek az irodalmi társulások is csak féldolgok. 
Féldolgok voltak az egész 18 éven keresztül, ha egy-egy pályá- 
zattal vagy ünnepséggel manifesztálták is az irodalmi életet... 
A transzilvániai irodalom főlökései az elmult 18 év alatt nem 
innen indultak el s ha innen, nem ezek a lökések voltak a ter- 
mékenyek. A 18 év alatt nem akadt egyetlen irodalmi szervez- 
kedés sem, amely tényleg életszerüséggel hatotta volna át a 
romániai magyarság egészének irodalmi törekvését határozott 
programmal, határozott célkitűzésekkel. A Helikon csoporto- 
sulás tett még ezirányban a legtöbbet. Köztük beszéltek a leg- 
több páthosszal és közelgetéssel a feladatokról. De ők sem 
mentek az igéreteknél tovább s az igéretekből is hiányzott a 
helyzet igazi felismerése. A Helikon csoportosulás sem közeli- 
tette meg a romániai magyarság egészét. Ahogy alkotásaiban, 
ugy átható erejében is a magyarság romániai életvalóságából 
csak egy szegmentumot érintett. Nagyon sajátságos ez, de ért- 
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hető, ha egy pillanatra megnézzük a Helikon szerepét. 
Már mondottuk: a magyarság magára maradt, kidőlt mel- 


lőle az állam a maga hivatalos intézményeivel. A Helikon, bár 
szabad irodalmi szervezkedésnek indult, valójában az elmult 
„hivatalosság” pótlását igényli. A Helikon — helyzetéből kifo- 
lyólag (sajátos helyzet sajátos alakulatokat teremt!) — a par 
exellence romániai magyar könyvkiadó. Az egyedüli és a fó- 
rum, amelyik az irányt kiszabja, a „hivatalos”. A hivatalosság 
viszont természetszerűleg magával hozza — ha akarja, ha nem 
— a hivatalosság attributumait. Ebben az esetben a koordináló- 
dást az egyházak, az iskola, stb. felé. Mindez az irodalom szük- 
ségszerű elbürokratizálásához, l’art pour l’art eszmeiségéhez, 
életmögöttiségéhez vezet. Az élet csak messziről és elpoétizál- 
va érdekli, annál is inkább, mert könyvei piaca nem a szabad 
piac s ez a piac évek óta már nem is itt van. Az itteni termé- 
szetes igények kielégitése nélkül is megél. Olyan lehet, amilyen 
épp akar, illetve amilyennek a hivatalossága megengedi. Su- 
lyosak a következései ennek iróra, irodalomra. Irót, irodalmat 
a szabad önkifejlésében gátol. Hogy szép könyveket is adott 
ki!? Mennyi zöldelő sziget akad egy tengerben. Ám hova lett 
a tenger? Hol a romániai magyarság irodalma? Melyik köny- 
ve az, amelyről rá lehet ismerni a 18 évre, pl. úgy, ahogy bár- 
melyik mai Móricz Zsigmond regényről rá lehet ismerni a mai 
Magyarországra? Hol az a könyv, amely a magyarság sorsát, 
akárcsak a maga középrétegeződésű értelmiségi vonalán is 
megragadta? Nem akadt volna talentum? A legtöbb, akiket ed- 
dig megneveztünk, közülük való. Talentumban nem volt hiány. 
Ezeket a talentumokat azonban a Helikon elterelte az élet- 
től, részint a multba, részint a tiszta költészetbe: a vaskossá- 
gok elől a párlatokba. S ezért a szerepe, ha a legsulyosabb is 
az elmult 18 évben: a Helikon vitte a romániai magyarság iro- 
dalmi törekvéseit hamis irányba. A Helikon tette, hogy a ro- 
mániai magyarság irodalma a transzilvániai jórészt mumifi- 
kálódó középhelyezésű értélmiségi réteg irodalma; hogy a nép, 
a nemzetiség irodalom nélkül maradt... Érthető, hogy fennállá- 
sa óta állandóan volt ellenzéke úgy belső, mint külső. Érthető, 
ha egyik belső ellenzékétől (Magyar Irói Rend) megszabadult, 
felkelt benne egy másik, a legállandóbb, de a legkörülménye- 
sebb is, a székelyek ellenzéke (Kacsó, Szentimrei, Tamási), 
amelyik a Helikon törzsökös műterem-irodalmával szemben va- 
laminő valóságirodalmat követelt... „Valaminő” — mondjuk, 
mert e (többé-kevésbbé realizmus felé hajló) csoport élet- és 
művészet-viziójában a romániai magyar nemzetiség azonos a 
székely törzzsel, s igy még Transzilvánián belül is szükit, még 
ezen belül is regionalizál. Kétségtelen: ebben a Helikon-ellen- 
zékben jelentkezett a legtöbb az időből és a térből. Viszont ez a 
csoport sem változtatta meg a Helikon l’art pour l’art hisztori- 
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cizmusát. — Nem változtatták a külső ellenzékek sem. Az ellen- 
zékek, melyek ebben a sajátos irodalomban is jórészt szerkesz- 
tőségek és kávéházak. Ebben a vonatkozásban a krónikás pár 
érdekes adalékra akadhat. Beszélhet azokról az időkről, ami- 
kor itt még csak napilapok vasárnapi mellékletei jelentették 
az irodalom betűben való jelentkezését. Akadhat olyanokra 
(Franyó Zoltán, Osváth Kálmán), akik ennek az irodalomnak 
kezdő éveit különös kétféleségben járták, mint irodalomszer- 
vezők és mint kritikusok, mint magvetők friss eszmékkel s 
mint birálók suhintó kaszával. Ezek szerepe és sulya jelentős. 
Beszélhet egyéb magányosokról, akik ugyan szóhoz jutottak, 
akiket azonban beszéltetni és foglalkoztatni kellett volna. Ezek 
között külön hang is akadt és szól (Fekete Tivadar). A hivata- 
losság azonban kötelez... S a hivatalosság miatt a Helikon 
még az adottságokat sem ragadta meg. Még a lehetőségekkel 
sem számolt minden esetben. Ezek helyett szakadatlanul egyet- 
len egy magatartást pártolt: a menekülést. A menekülést saját 
nemzetisége, saját osztálya problémája elől. Ezért volt sokáig 
reprezentativ műfaja az artista lira. Holott ha semmi egyéb, 
úgy ennek a lirának a sorsa ráeszméltethette volna a helyzetre. 


Mi történt ezzel a sajátosnak és transzilvániainak hirde- 
tett, valaha a kezdet éveiben szinte az egész irodalmat jelentő 
lirával? Felhangzott, kihangzott, azután elhangzott, elmult. 
Ma úgy van már, hogy nincs. Holott lirikusai még élnek. Él 
Áprily, Reményik, Tompa, él Bartalis, ám kettő közülük (Bar- 
talis és Áprily) kivonult a romániai magyarság sorsközösségé- 
ből — Magyarországra. A másik kettő pedig (Reményik és Tom- 
pa) a magánosok miszticizmusába huzódott. Aki még akadna 
(Szentimrei) — hallgat. Hangváltásra készül? Ki tudja? Tény: 
egy műfaj, a lira, amit pedig a legnagyobb remények szárnya 
emelt — nyilvánvalóan holt térbe zuhant. Nyelvünk iro- 
dalmának mindenkor legtöbb létsors teli műfaja itt ma telje- 
sen néma. Nincs szánk. Avagy várjuk a fiataloktól? Lehet. 
Nevüket egyelőre még nem véste ki az idő. Minket különben is 
most csak a mult érdekel. S mi van itt még? Egy csomó árny 
a feledés mögött. S bár hatóerejüket tovább gyürüzte az idő, 
temperamentumuk él egy-egy ridegben, szemben az árral, 
mely most — egyelőre — a Helikon medreiben dagad, mig a 
Helikon törekvéseit lomtárba nem veti az idő, a helyzet tisz- 
tább felismerése, a nemzetiség parancsa s a közönség előbb- 
utóbb mégis csak szóhoz jutó igénye. 


 
* 


Az irodalom összege nemcsak könyvek összege, hanem 
olvasóké is. Az irodalmat az olvasók teszik élő valósággá. A 
romániai magyarság irodalmáról nem beszélhetünk még hoz- 
závetőlegesen sem a romániai magyar olvasó ismerete nélkül. 


A romániai magyarság nagyobb része falvakon él. A me- 
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zőgazdasággal foglalkozók száma azonban a romániai magyar- 
ság tömegében korántsem olyan arányu, mint pl. Magyaror- 
szágon. A romániai magyarság tömegei igy relativ értelemben 
olvasottabbak. A városi civilizációban élő magyarok arányszá- 
ma relative nagyobb, mint Magyarországon. A főhatalom vál- 
tozás előtt is Magyarországon Transzilvánia fogyasztotta Bu- 
dapest mellett, úgy aránylagos, mint abszolut értelemben a 
legtöbb könyvet. A statisztika már a főhatalom változás előtt 
megállapitja, hogy a magyar könyv 40-50 százalékát a tran- 
szilvániai magyarság vásárolta föl. A Budapestre centralizált 
magyar irodalom legnagyobb fogyasztója a transzilvániai vá- 
rosok lakossága. Azt jelentette ez, hogy a perifériák népe a 
centrum nagy művelődési világa felé nyul. A vidék vágyódása 
ez a nagyvilág felé. 


Nagyon fontos ez a körülmény. A magyarországi könyv- 
termelés legnagyobb fogyasztója Transzilvánia... Ez az elmult 
18 év alatt sem változott. Legföljebb pár olyan évről lehet be- 
szélni, amikor a magyarországi könyv még nem jöhetett át a 
határon. Ezek az évek voltak azok, amikor a magyar olvasó 
Romániában, mint olvasó magára maradt. S ez a helyzet az 
egyik inditéka az itteni könyvtermelői, irodalmi kezdeménye- 
zésnek. Ez az az időpont, amikor a történelem megteszi fordula- 
tát s a periférián az önállóság, az egyedüliség szülte uj iroda- 
lom magvai szóródnak el. Az irodalom azonban nem csupán 
az életrehivott könyvek száma. Az irodalom kielégités is s ha 
ebből a vonatkozásból vesszük a romániai magyarság irodalmi 
termelését, akkor már a számok meggondolásra intenek. S ezek 
a számok azt mondják, hogy a romániai magyarság irodalma 
még ma sem elégiti ki olvasóit. A magyarországi vezető irók 
könyvei még ma is 1-2 ezer példányban fogynak a Szépmives 
Céh legnépszerűbb iróinak pár száz példánya mellett. A tran- 
szilvániai könyv a romániai magyarság szemében még mindig 
másodrendű (még ha már ismeri is pár originális példányát). 
Az igazi irodalom az olvasó szerint még mindig Pesten székel. 
Kétségtelenül: a közönségen is mulik. Mert amig a meglévő 
nagy irodalmak könyveivel szemben spontán és előitéletnélküli, 
addig a romániai magyar könyvvel szemben aggályos és bi- 
zalmatlan. S amikor évente jó pár ezer kivülről jött uj 
könyv kerül a magyarul olvasó elé, addig a Romániában meg- 
jelenő évi 3-400 magyar könyvet alig olvassa valaki. A romá- 
niai magyar könyv spontán olvasói száma még ma is minimá- 
lis. A romániai magyar könyv többségét nem azért a lázért ve- 
szik, amit a könyvtől várnak, hanem még mindig valamiféle 
meggyőzés következtében. Amelyik spontán és állandóan veszi, 
az már nem is „olvasó”, hanem az ügy fehérizzásu lelkese, iro- 
dalmár, dilettáns, kezdő iró... Természetesen mindez előzmény 
is meg következmény is. Minden összefügg mindennel s min- 
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den mindenre hat és viszont. Irodalom és közönség nemcsak 
összeg, hanem kölcsönösség s a közönség, ha „közönség” is 
(azaz elfogult és tájékozatlan), azért az irodalmon is mulik. 
Az irodalmon, mely az elmult 18 év alatt az élet és kor vizióját, 
az élet és sors kiérzékelését nem ragadta meg olyan érettség- 
gel és elevenséggel, mint ahogy ugyanebben az időszakaszban a 
magyarországi megragadta. Hogy hol milyenek a kiadók, az 
irodalmi szervezetek és olvasók, ezt pontosan az az irodalom 
határozza, illetve szabályozza, ami ezekben a keretekben meg- 
jelenik. Az irodalom a kiadóval és az olvasóval szemben ugyan- 
az a meghatározó valóság, mint amilyen meghatározó az iró- 
val és irodalmával szemben az az első és igazi életvalóság, ami 
az irók tudatát alakitja. 


Ha viszont arra a kérdésre akarunk válaszolni, hogy miért 
olyanná alakult a romániai magyarság irodalma, mint amilyen- 
nek mutatkozik, akkor csak arra a sajátságos térbelileg, időbe- 
lileg határolt társadalmi-történelmi valóságra utalhatunk, ami- 
ben ez az irodalom mozog. 


A főhatalom változás előtt egy magyar irodalom volt, a 
magyarországi, illetve a pesti, s legfeljebb arról volt szó, hogy 
ez a Pestre centralizált irodalom decentralizálódjék. Ez azon- 
ban nem következett be. A békebeli Magyarország szellemi al- 
katában Transzilvánia a vidéket jelentette. Hogy a vidék 
valódi értelmében micsoda, azt élményszerűen többé-kevésbé 
tudjuk. Tudjuk pl., hogy a vidék a nemvidékkel szemben az az 
életvalóság, amely (egyebek közt) szellemileg csak fogyaszt, 
és iróknak be kellett rendezkedni az önálló, a nemvidéki szel- 
ben a másodlagos és a primitiv szféra, valami elmaradt szel- 
lemi élet, szervezetek és intézmények hiánya, berendezetlensé- 
gek, kezdetlegességek. Az a helyzet, ami a valóban teljes sod- 
ru szellemi élethez elégtelen. 


Ez a helyzet a főhatalomváltozással módosult. A történe- 
ti változással fellépő történeti erők mozgása kikényszeriti a 
decentralizációnak megfelelő folyamatot. Az egykori vidék, ha 
akart, ha nem — avanzsált: az uj helyzetre rá kellett eszmél- 
nie. Maga a történelem kényszeritette. A vidéki tudatoknak 
és iróknak be kellett rendezkedni az önálló, a nemvidéki szel- 
lemi életre. Az ugrást a két szféra közt ha tudták, ha nem — 
végre kellett hajtani. 


A 18 év ennek az ugrásnak a története. 
Természetesen sohasem elég az ugrásra való kényszer, az 


ugrás végrehajtásához szubjektiv képességek is szükségesek. 
Vajjon meg voltak ennek az ugrásnak, ennek a vidékiből nem- 
vidéki szférába való benövésnek az igazi szubjektiv feltételei? 
A társadalmi-történeti inditás (a kényszer az ugrásra) kétség- 
telenül adva volt. A romániai magyarság a történelem uj kere- 
tei közt önálló nemzetiségi test lett, melynek eredeti funkciója 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Győri Illés István: Metamorphosis Transylvaniae 


53 


az irodalom. Ilyen eredeti mértékben azonban már kevésbé vol- 
tak meg a szubjektiv feltételek, — a rátermettség. A történel- 
mi pillanat, mint minden igazi történeti pillanat készületlenül 
találta a vidéket. Az irodalomteremtés folyamata igy erősza- 
koltan indult, tele csupa nem valódi mozzanattal, aminek a kö- 
vetkezménye a felhozott sajátos tünetek sora s az a sajátos fé- 
lig egész, egészen fél irodalom, ami indult, élt, alakult, forron- 
gott, forr, nő, hanyatlik, duzzad és apad, szaporitja a tehetsé- 
geket és gyüjti, toborozza a félirók hadát, mint ami a mai ro- 
mániai magyarság irodalma. 


Az elmult 18 év minden vonatkozásban roppant kohó, 
melyben a legellentétesebb erők dolgoztak. Elsősorban és főleg 
maga a vidéki tudat, mely mégsem változott át teljesen nemvi- 
dékivé, minek következtében ez az avanzsált, de lényegében 
változatlan tudat által létrejött irodalom az uj helyzet ellenére 
is megmaradt az olvasók szemében vidékinek. Transzilvánia 
ugyanúgy, mint a többi utódállamokbeli területek, jórészt meg- 
maradtak továbbra is szellemileg az anyaország gyarmatainak, 
miket valójában még mindig a nyelv anyaországa táplál. Az 
egykori centrum még mindig hat. S ha ujabban a szellemi 
gyarmat könyvei és irói mind nagyobb számban jelennek is 
meg a centrumban, a helyzet lényegében nem változott, a gyar- 
matok irója még mindig a központtól várja elismerését. A vi- 
dék legfeljebb avanzsált, de lényegileg nem nőtt. Valódi törté- 
neti erők magára eszméltették, ebben a feleszmélésben azon- 
ban a maga felkészületlen vidékiségét nem tudta maradék nél- 
kül elkendőzni. S ha ebben a sorshelyzetben imponálóan küzkö- 
dött is az önmaga tehetetlensége s a körülötte levő vidék ellen, 
ugyanakkor küzködnie kellett a gyarmati helyzet ellen is. Ez a 
romániai magyarság irodalmának a harci része. Ezért mind a 
kettőnek: a vidéknek is és a szellemi gyarmatnak is a bélyege 
rajta: a szellemén (a századelejei stilromantika befolyása) 
ugyanugy mint a szervezetein (félalakulatok), a tartalmain 
(menekülés és kitérés a jelen elől) ugyanugy, mint a törekvé- 
sein (a régi vágású transzilván értelmiség átmentése az új 
időkbe). 


Mindez persze csak megjegyzés... Pár vonás... Magára a 
tényre vetett pillantás.... S ez a tény: a romániai magyarság és 
a romániai magyar irodalmi megnyilvánulás közötti távolság. 
Az irodalmi megnyilvánulás nem azonosult maradék nélkül a 
hozzátartozó nemzetiséggel. Nemzetiségét még nem látja el, 
nem elégiti ki. Kétségtelenül: a legjobbak törekvése mindig 
az volt, hogy az előbb emlitett azonosulás megtörténjen. A leg- 
jobbak törekvése mindig az volt, hogy az életsors és az iroda- 
lom, az ember és az olvasmány találkozzanak. Ez az a pont, 
ahol a vizsgáló a romániai magyarság megismerésének belső 
felszineihez, egy más megjegyzés sor feladatához ér. 
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A  k ö z g a z d a s á g  
Irta: GYÁRFÁS ENDRE 


Csak a visszatekintés pillanatában válik igazán nyilván- 
valóvá a krónikás előtt, milyen nehéz pillanatokat és fordula- 
tokat élt át és uszott meg Románia közgazdasági élete. Olyan 
feladatok elé állitotta az idő felelős miniszereinket s olyan 
problémákat tornyoztak köréjük különböző módon érvényesü- 
lő gazdasági befolyások, hogy valóban nem egyszer kockáza- 
tos lépésre kellett szánniok magukat, hogy az ország közgaz- 
dasági életét megmentsék és tulsegitsék a nehézségeken. Meg 
kell jegyeznünk, mégpedig a beszámoló krónikás kötelező ob- 
jektivitásával, hogy Románia sorsát nem egyszer világvi- 
szonylatban is zseniális pénzügyi, vagy kereskedelmi szakem- 
ber viselte szivén. A kormányváltozások során természetesen 
változtak a felelős tényezők, de a nehéz pillanatokban mindig 
olyan emberek kerültek az akkor éppen szükséges posztra, 
akik megfelelő megoldást tudtak találni és a közgazdasági 
élet zavartalanságát megfelelő lépéssel biztositani. Ezek kö- 
zött legelsősorban néhai Bratianu Vintilát kell megemlite- 
nünk, akinek az autarchiát megalapitó és bevezető zseniális 
tanulmánya ma is tantárgya több külföldi közgazdasági fő- 
iskolának. Nem volna hálátlan feladat felsorolni a különböző 
pénzügyi és kereskedelmi miniszterek ténykedéseit és rámu- 
tatni arra, hogy minden pártban egyformán akadt olyan ki- 
váló koponya, aki maradandó értékkel segitette ki a közgaz- 
dasági életet a konjunkturális és dekonjunkturális viharok- 
ból. 


A koronabeváltás 


Már az impériumváltozás pillanatában nehéz közgazdasá- 
gi kérdés gordiuszi csomóját kellett megoldani a fiatal állam- 
nak. Az országban különböző pénzek voltak forgalomban, 
nem volt egységes a valuta. Keresztül kellett vinni a forga- 
lomban levő pénzek lebélyegzését. A fiatal állam végrehajtja 
ezt az állami pénzügyi müveletet, amely hétmilliárd fizető 
eszköznek forgalombahozatalát jelentette. A Banca Nationa- 
la aranykészletének felértékelése után kiderült, hogy az ál- 
lam fedezni tudja a korona-beváltást, sőt beválthatja a Ro- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Győri Illés István: Metamorphosis Transylvaniae 


102 


manov és Kerenski rubeleket, valamint a germán lejt is. An- 
nak jellemzésére, hogy ez mit jelentett, elég megemlitenünk, 
hogy az emlitett pénzek hétmilliárd lej értékben cirkuláltak 
a forgalomban. 


Bratianu Vintila koncepciója 
Nem volt ez tehát probléma. Fontosabb kérdés volt ennél 


az, hogy a gazdasági élet, melynek tényezői nagyrészben az 
imperium-változás folytán külföldi kezekben maradtak, a bel- 
földi tőke érdekszférájába kerüljenek. Ennek az akciónak be- 
vezetője volt a „Prin noi insine” (Saját erőnkből) cimű ma 
már világhirre szert tett tanulmány, melyben Bratianu Vin- 
tila szögezte le maradandó éleslátással az ujjászületett or- 
szág gazdasági utját és jövőjét. Mint emlitettük, ezt a tanul- 
mányt ma már a gazdasági tudomány müvelői az autarchia 
első formájának tartják. 


A tanulmány kiinduló pontja az, hogy 1920-ban a romá- 
niai iparban 30 milliárd lej tőke volt invesztálva, amiből 75 
százalék külföldi tőke volt. A „Prin noi insine” ezt a helyze- 
tet kritizálta és ennek a helyzetnek megváltoztatására szö- 
gezte le a megfelelő álláspontot. 


Ebben a pillanatban azonban egy jelentős tévedést kell el- 
oszlatnunk, ami a jelen körülményei folytán azonnal felvető- 
dik, Bratiau Vintila adatbeli fejtegetéseinek emlitésénél. Meg 
kell jegyeznünk — és ez nagyon fontos — hogy a Prin noi in- 
sine nem nemzetiségi gazdasági politikát emlegetett, hanem 
a romániai tőkének a szó szoros értelmében való értelmezését 
és ennek az előretörését. Ahol pedig nem ezt értette, ott is tá- 
vol állott programjától a legkisebb erőszak is. Az ebben az 
időben végrehajtott agrárreformot is mint szociálpolitikai 
szükséget hangoztatta és előre megszerezte a béketargyalá- 
sokon részt vett nyugati kapitalista hatalmak helyeslését. 


De távol állott elgondolásától az erőszak. Két célt akart 
a vállalatok nacionalizálásánál elérni, de fokozatosan. Egyik 
a külföldi tőke birtokában lévő iparágakban fokozni a román 
tőke befolyását (anyagi befolyás fokozása). Az anyagi befo- 
lyás fokozása, ami lényeges pontja volt tanulmányának, nem 
ismerte a nemzetiségi különbséget, hanem román tőke alatt 
azt értette, amit tulajdonképpen érteni is kell, román állam- 
polgár kezében lévő részvénytőkét. Második célja volt: a vál- 
lalatok vezetésében a román tőkések befolyásának fokozása 
(személyi befolyás fokozása), de a fejlődő román tőke ará- 
nyában. S ez a megkötés ismét Bratianu Vintila nagy koncep- 
cióját és reálpolitikai óvatosságát bizonyitja. 


Bratianu Vintila elképzelésének meg volt az anyagi bá- 
zisa és ennek lebonyolitásához biztositva volt a pénzügyi prog- 
ram. Bizonyitja ezt az, hogy az ország egyetlen tőkeforrását, 
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a Banca Nationalat, ennek a nemzetgazdasági programnak a 
szolgálatában állitotta, hogy a Banca Nationala akkoriban 
milliárdos tőkéket bocsátott a program szerint dolgozó ro- 
mán tőkések rendelkezésére, 6 százalékos kamat mellett, 
olyan időben, mikor a normálisnak nevezett kamat 30—40 
százalék volt. 


Bratianu végrehajtott programja és az ipar kon- 
junkturális időszaka 


Annak a következetes magatartásnak, amelyet Bratianu 
Vintila végig megtartott, meg is volt az eredménye. Bár egyes 
politikusaink ennek az ellenkezőjét vallják, mégis megállapit- 
ható, hogy ez a program 1920-tól 1928-ig megvalósult. Az 
ipar megérte a teljes konjunktura-görbét, (felfejlődés, csucs- 
pont, hanyatlás) és 1928-ban már a romániai iparágakban 
(kivéve a kizárólag exportra dolgozó angol és francia petró- 
leum-vállalatokat) a román tőkének 51—75 százalékos majori- 
tása van. 


1928-ban merült fel végleges formában a stabilizáció el- 
kerülhetetlensége, amely az alapprogram módositását is je- 
lentette s amelyben Bratianu Vintila elgondolása nem egye- 
zett a stabilizációhoz szükséges külföldi tőke felfogásával s 
ezért ezt a nagy müveletet nem a liberális kormány, hanem 
az ellenkező programot valló nemzeti parasztpárt hajtotta 
végre. 


Mielőtt azonban erre kitérnénk, foglaljuk össze a stabili- 
záció előtti időszak gazdasági tanulságait. Az 1920—1923 
éveket a román termelési ágak konjunkturális éveinek neve- 
zik. Ez a megállapitás azonban sok közgazdasági iskola sze- 
rint téves. Tény az, hogy adva volt a nagy s anyagilag is erős 
fogyasztó terület, amelyhez olyan ipari fejlődés indult be, 
melynek még sokáig nem kellett számolnia a tulméretezett- 
séggel. Bő piac volt, erős befogadó képességgel. A legegysze- 
rübb termelési kalkuláció is 100 százalékban keresztülvihető 
volt. Ez a körülmény természetes rentabilitást biztositott. Ál- 
talában ezt a rentabilitást nevezik konjunkturának, ez azon- 
ban tévedés. A konjunktura lehetőségét kizárta az a magas 
tőke-kamat, melyet az ipar akkoriban fizetett. Helyesen ezt 
a korszakot a természetes ipari fejlődés korszakának nevezik, 
mely 1928-ban a stabilizációval fejeződött be. 


A lejstabilizáció 


A stabilizációt Románia hajtotta végre legutoljára az 
összes európai államok között. London és Newyork követelé- 
sére végül Románia is végrehajtotta ezt a valutáris művele- 
tet, melyen 1924 és 1926-ban minden állam átesett. Bratianu 
Vintila programjának azonban nem volt fontos a stabilizáció 
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és Bratianu Vintila nem is törekedett erre. Az autarchiás gaz- 
dálkodásnak nem előfeltétele a stabilizált pénz, az természe- 
tes. Halogatta is Bratianu Vintila 1928-ig, amig a nemzetkö- 
zi tőke-fluktuációba való bekapcsolódás mégis szükségessé 
tette. A Bratianu Vintila-féle program végrehajtása ugyanis 
erősen igénybe vette az ország tőketartalék erejét. Kikénysze- 
ritette ezenkivül a mezőgazdasági produkciók árának nemzet- 
közi csökkenése, amely lehetetlenné tette a mezőgazdasági 
produkciók külföldön való elhelyezését és a stabilizáció szük- 
ségessége égető problémává nőtt. De éppen a mezőgazdasági 
kivánalmaknak megfelelően történt az, hogy ezt a müveletet 
már a mezőgazdasági programmal fellépő Nemzeti Paraszt- 
párt hajtotta végre. 


E stabilizáció előfeltételének megteremtéséhez nemzetkö- 
zi kölcsönre volt szükség. A százmillió aranydolláros tőkének 
azonban csak egy kisebb hányada került be a gazdasági élet 
vérkeringésébe, a többi része a Bratianu-féle program anyagi 
bázisának kiegészitésére szolgált. 


Az 1928—1931 években sok jóindulatu közgazdasági ki- 
sérletet láttunk a nemzetgazdasági strukturának szabadabb 
irányba való fejlesztése érdekében, de az 1931-ben bekövetke- 
zett válság mindent holtpontra juttatott. 


Világválság külföldön és nálunk 
Az 1931 juliusi világkrizisnek három oka és előzménye 


volt: 
1. Nyersanyag tultermelés az évi szükséglet többszörösé- 


nek arányában. (A cukortermelés például az évi szükséglet 
háromszorosát, a gyapottermelés négy és félszeresét érte el 
ebben az időpontban világszerte). 


2. A mezőgazdaság jövedelmezőségének katasztrofális 
leromlása és reménytelen alakulása. 


3. A nemzetközi hitelszervek összeomlása, párhuzamosan 
az arany tulértékelésével. 


Ezek voltak az előzményei azoknak a fekete éveknek, 
melyeknek nehéz napjait ma sem hevertük ki. Nyugaton mind 
a három jelenség egyformán jelentkezett, noha különböző 
arányban. Romániát a mezőgazdasági exportcikkein kivül a 
nyersanyagtultermelés nem érdekelte. A mezőgazdasági ren- 
tabilitásnak a leromlása szintén csak részleges probléma volt, 
de mint ilyen sulyosan jelentkezett. A nemzetközi hitelszer- 
vek összeroppanásával is elég laza volt az összefüggésük, de 
a kihatása pszichológiai okokból volt rendkivül sulyos. 


Addig ugyanis a bankok az ipar természetes fejlődése 
korszakában kivájt mesgyét taposva, fentartották magas ka- 
mataikat. Az élet azonban egyre nehezebbé vált s a piac be- 
fogadó képessége az ipar fejlődésének arányában csökkenve, 
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a kalkulációk a legkisebb pékmester előtt is világossá tették, 
hogy a magas kamatot kikeresni többé nem lehet és ennek az 
állapotnak szükségszerüen sulyos következményei kell, hogy 
bekövetkezzenek. 


Ebben a gondteli atmoszférában következett aztán be a 
külföldi hitelszervek összeroppanása, melynek hirére a beté- 
tesek nálunk is megrohanták a bankokat és bekövetkezett az 
1931-es szomru rönn, melynek pánikja önmagát táplálta s 
amely kisemberek százait tette koldussá. 


A kérdést azonban alább tárgyaljuk meg bővebben, mi- 
után szorosan összefügg az ezután végrehajtott konverzióval, 
itt csak annyit emlitünk meg az utóbbi évek szomoru statisz- 
tikájából, hogy 1100 bank közül 59 fizette ki rendesen a be- 
téteket. Ilyen hatása volt a világválságnak nálunk, holott, 
mint emlitettük, az inditó okok Románia közgazdaságát alig 
érdekelték. Elképzelhető, hogy a világkatasztrófa milyen ha- 
tásokat mutatott fel más országokban. 


A konverzió 
A hitelszervek összeroppanása az ország belső struktu- 


rájánál fogva nálunk hamarabb dobott fel olyan problémát, 
mely máshol később jelentkezett, de sulyossága folytán ná- 
lunk rendkivül feltünést és nyugtalanságot keltett. 


Ez pedig: a mezőgazdasági adósságok rendezésének kér- 
dése. A mezőgazdasági adósságok a régi kihelyezési kamat- 
lábak miatt sulyos politikai problémává nőttek. A mezőgaz- 
dasági termelő réteg a nemzetközi válság és a mezőgazdasági 
termékek piacainak katasztrófája miatt fizetésképtelen volt 
s ezt a problémát törvényesen meg kellett oldani. 


A kérdés törvényes megoldásának megalapozásánál azon- 
ban a politikai pártok megfeledkeztek az alkotmánytörvény 
egyik paragrafusáról, amely igy szól: „Románia nemzetgaz- 
dasága a kapitalista termelési rendre van alapitva.” A politi- 
kai pártok mind megfeledkeztek erről a paragrafusról és tőke- 
engedmény formájában tőkeelkobozást követeltek a kérdés 
megoldására. Gr. Filipescu és pártja volt az, aki először hi- 
vatkozott erre a paragrafusra, de ő is elvi jelentőséget tulaj- 
donitott csupán ennek. Ezért mondotta ki a Semmitőszék az 
első konverziós törvényre, hogy alkotmányellenes. 


A probléma nem is a méltányos adósság legendás elvén 
indult meg, hanem a tőkeengedmény követelése elvén, mind- 
járt 50 százalékos tőkeengedménnyel, melyből egyes esetek- 
ben 70 százalékos engedmény is lett. 


Ez az 50 százalékos engedmény a bankok számára teore- 
tikusan számitva, 12—14 milliárd lej veszteséggel fenyegetett, 
a bankárszervezetek szerint azonban még ennél is többel. 
Hogy milyen veszély rejlett ebben, arra jellemző bizonyiték, 
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hogy 1931 végén Románia összes bankjainak részvénytőkéje 
és tartalékalapja alig 14 milliárd lej volt. Nem fenyegetett 
tehát kevesebb veszély, minthogy miután 12—14 milliárdot 
számithattak konverziós veszteségként, a konverzió látszó- 
lag ez egész bank sajáttőkét felemészti. 


Igy érthető tehát az a jellemző tünet, amit emlitettünk és 
amelynek csak részben volt a rönn az oka, hogy 1100 bank kö- 
zül 59 fizetett ki rendesen betéteket. 


A hitelélet feltámasztása 
Ezen az állapoton segiteni kellett, erre szolgált az utolsó 


konverziós törvény és a banktörvény, mely éppen a bank sa- 
ját tőke és a bank hitelszervek megmentése érdekében ké- 
szült. Ez a két törvény tette lehetővé, hogy a bankok konver- 
ziós magánegyezséget köthettek. (52. szakasz). Ennek a ré- 
vén a bankok áthárithatták veszteségeiket a betétesekre és ez 
a szakasz tette lehetővé, hogy az 1930-as évi 14 milliárdos 
saját tőkéből 8 milliárdot mégis megmentettek. A többit a 
betétesek fizették meg, az állam részvételével, amely a ro- 
mán Nemzeti Bank konverziós veszteségeire már közel 6 mil- 
liárd lejt fizetett. 


Az 1934 április 7-iki konverziós törvényt 1934 májusában 
követte a banktörvény és 1934 juniusában az uj váltótörvény. 
Ezenkivül még négy, más apró pénzügyi törvény, melyek 
mind a hitelszervezet ujjáépitése jegyében készültek, de cél- 
jukat csak részben érték el. Ezért folyik ma is a tárgyalás 
ezeknek a törvényeknek a módositására. A világválság hatal- 
mas vihara után a román hitelélet lassan, de biztosan csak el- 
éri a gazdasági élethez szükséges nivót. 


A banktörvény alapján keresztül vitt szelekció után a leg- 
főbb banktanács eddig négyszáz bankról állapitotta meg, 
hogy nem életképes. 165 bank-részvénytársaság már kimon- 
dotta a felszámolást és körülbelül ugyanennyi más intézetbe 
olvadt be. 


A banktörvény 400 vidéki bank sorsát nem tudta megol- 
dani. Éppen ezeknek az érdekében készül az uj banktörvény, 
illetve a banktörvény módositása. 


A bankszervezetek rendbehozása kérdésében tehát a ja- 
vulás utján vagyunk, de a tőke-ellátás problémája ma sulyo- 
sabb, mint azelőtt. A különböző pénzszaporitási alapon való 
megoldás veszélyesebb, mint bármikor s éppen ezért nem le- 
hetetlen, hogy ebben a kérdésben nagy meglepetést tartogat 
számukra a jövő. 


Az ipar konjunkturája 
Az 1931-es válsággal mélypontot ért el az ipar konjunk- 


turája. A válság hatásfoka nem volt egyenletes az egyes 
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iparágak szerint és rendkivül érezhető volt az, hogy az álla- 
mi beavatkozás egyenetlensége milyen hatással van az egyes 
iparágakra. 


Ez a válsági időszak az európai államok közül aránylag 
a legkevesebb ideig Romániában tartott, mert a malom, szesz 
és egy-két mezőgazdasági iparon kivül Romániában tuldimen- 
zionált ipari élet nem volt 1931-ben. (Ma már van.) A deviza- 
korlátozások, valamint a kontigentálási rendszer bevezetése 
először minden hivatalos támogatási szándék nélkül is kedve- 
zően hatott mindazokra az iparágakra, melyek termelése a 
belföldi szükségletet nem fedezte. 


Igy már 1932-ben adva volt a rohamos ipari fejlődés és 
rohamos ipari konjunktura lehetősége, de a bankszervezet 
összeomlása és a hitelélet válsága miatt hiányzott a fejlődés- 
hez szükséges tőke az ipar számára. Ezért az a fejlődési fo- 
lyamat, amely a piac kihasználatlansága folytán adva volt, 
igen lassan fejlődött ki. Ezt a lassu tempót még fékezte, 
hogy 1932 óta a kormányok, főleg a közvetett adók emelésé- 
vel, állandóan hatalmas tőkéket vontak el az iparvállalatok- 
tól és igy kevesebb maradt az üzleti inveszticióra. A kérdés 
odáig jutott, hogy egyes iparágakban a fejlődés meg is akadt. 
Miután tultermelésről nincs szó, ez utóbbi iparágakban sem 
érezhető a fejlődés megakadályozásának reakciója. 


Az 1932. óta mutatkozó lassu tempójú ipari konjunktura 
megoldott az állam számára egy olyan problémát, ami miatt 
máshol kormányok buktak meg, egyébről nem beszélve. Ez a 
munkanélküliség kérdése. Ipari munkanélküliségről Romániá- 
ban utóbbi három évben számottevően nem lehet beszélni. Az 
intellektuális tultermelés okait nem az ipari fejlődés mögött 
kell keresni, de vannak politikai pártok, melyek ezt is az ipa- 
ri termelés utján akarják megoldani. 
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T i m i ş o a r a  m e t a m o r f ó z i s a  
Irta: KALOTAI GÁBOR 


 


I. 


Timişoara a mi véleményünk szerint vulkánon épült. A 
vulkán kráterében sokat fütöttek azzal a tüzelőanyaggal, amit 
bátran nevezhetünk a nagyhatalmak ekszpanziv törekvésé- 
nek. Ez az anyag gyorsan forral, a földet örökös remegésben 
tartja s láváját állandóan a felszinre dobja. Ilyen helyre nem 
jószántából, hanem csak muszájból épit az ember. A néha 
megbizhatatlan Budát, a mindig nyugtalankodó Transzilvá- 
niát és az idegen szomszédokat jól lehet innen sakkban tarta- 
ni. Természetesen csak várépitésről lehet szó, mindig csak 
várépitésről. (Az első kővárat Róbert Károly magyar király 
emelte, tulajdonképen mindenki ellen, mert a pártoskodó ma- 
gyaroktól éppen ugy félt, mint szomszédaitól.) 


Ezen a vidéken azonban a leghatalmasabb kőfalak sem 
nyujthattak feltétlen biztonságot. A gyakori támadások gya- 
kori rést ütöttek a várfalakon. A réseken állandóan uj lakos- 
ság nyomult a várba, mely a régieket onnan kiszoritotta. A 
réseket betömni, vagy a várat ismét felépiteni mindig az új 
lakosság feladata volt. 


Nagyapa tehát a legritkábban épitett az unokájának, 
akinek napja aligha virradt a nagyapától épitett falak között. 
Magyarok, törökök, románok, szerbek, dalmátok, görögök, zsi- 
dók, örmények, bolgárok, németek éltek már e várfalak kö- 
zött ugy, mint győzők, ugy mint legyőzőttek, mint várurak, 
mint megtürtek, vagy mint menekültek. A bizonytalan hol- 
nap, az örökös harc a mindennapi kenyér megszerzéséért és a 
falak karbantartására forditott állandó gond akadályozta a 
fejlődést. Kulturára nem csak pénz és kedv, de idő sem volt. 
Nem lephet meg tehát az sem senkit sem, ha a folytonos had- 
viselések ütközőpontjába került Timsioarának a lakossága a 
tizennyolcadik században számbelileg annyira lecsökkent, hogy 
a bécsi udvar kénytelen volt fegyenceket telepiteni ide. Egy 
Lehmann nevű utazó pedig a 19. században mint feljegyzésre- 
méltó érdekes körülményt irta be utikönyvébe azt, hogy Ti- 
misoarának a lakói nagyon keveset olvasnak. Szinte valami 
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végzetszerüség volt abban, hogy maradandó művet ezen a he- 
lyen nem lehetett alkotni. Egyenesen jellemző, hogy még at- 
tól a néhány műkincstől is megfosztotta Timisoarat 1778-ban 
Merczy tábornok, amelyek a legmozgalmasabb századok vér- 
zivatarainak mindaddig ellenálltak. (Merczy, akit a történe- 
lem kitünő embernek ismer, Timisoaranak ujra magyarkézre 
juttatása előtt nem volt rest minden megmozditható értéket 
hajóra rakatni és a „fekete” szállitmányt Bécsnek irányitani. 
Legnagyobb bosszuságára azonban a hajó Budapest előtt a 
Dunán elsüllyedt.) 


Mindezek után a 20-ik században egy Telbisz nevü ma- 
gyar polgármesternek már nem lehetett oka lelkiismeretfur- 
dalást érezni akkor, amikor arra gondolt, hogy a várat el kel- 
lene pusztitani. A lázbetegséget lehelő mocsarak, a közleke- 
dést akadályozó hatalmas sáncok, keskeny hidak, még keske- 
nyebb sikátorok és a vár közepén diszelgő pöcegödrök mindin- 
kább ösztönözték arra, hogy keresztülvigye azt, ami még egy 
hadvezérnek sem sikerült. Lelkét nem szomoritotta meg az a 
tudat, hogy a falak nélkül a nemes viadalmakban oly gazdag 
történelmi mult nem ismétlődhet. Nem busult azon, hogy so- 
ha többé nem süthetnek majd az Erzsébetvárosban tüzes tró- 
non eleven Dózsákat és sohasem lesznek albérlők a Kinizsi 
Pálok egy olyan városban, amelynek falai már nem tiz tégla 
hanem csak két tégla vastagságuak. 


A csákányok hathatósabbaknak bizonyultak, mint az 
ágyuk. Ugy tünt, mintha ez a polgármester szembe akart vol- 
na szállani mindazzal, ami eddig törvény volt és tabu. Várost 
épitett. Először várost ezen a helyen. Csak első pillantásra 
látszott ez megoldhatatlan feladatnak és olyan hihetetlenül 
vakmerő tervnek. A lassacskán felszaporodó lakosság ugyanis 
nem találván helyet a várfalakon belül, attól 500—800 ölnyi 
távolságban szétszórtan telepedett le. Ez a sokszázölnyi üres 
térség, ami a vár lakosságát a kiszorult lakosságtól elválasz- 
totta, ugyancsak Timisoara történelmi multjához tartozott. 
A mindenkori legmagasabb hadvezetőség ugyanis a várfalak 
közelében nem engedélyezett épitkezést. Most azután, hogy a 
falak eltüntek és a hadügyminisztériumnak nem lehetett belé- 
szólása abba, hogy ki hova épitkezzen, csak össze kellett köt- 
ni a szerteeső városrészeket és egy nagyváros konturjai bon- 
takoztak ki előttünk. 


Az a tizmillió koronás kölcsön, amit ez a hagyományt 
nem tisztelő polgármester külföldön felvett, elég volt ahhoz, 
hogy a városalapitás jól sikerüljön. Vásároltak rajta villanyt, 
telefont, elpusztitották vele a várfalakat, behantolták vele a 
mocsarakat és a pöcegödröket, épitettek belőle palotákat, ala- 
pitottak belőle gyárakat (legalább is a telket adták ingyen) 
csináltak csatornázást, gázgyárat, rengeteg magyar iskolát, 
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jó magyar szinházat, pompás amatőr sportot, mindent, amire 
egy modern városnak szüksége van. Csak egyet nem tudtak 
csinálni: kulturát. (Iskola, szinház nem érlelt gyümölcsöt). 
A külföldi kölcsön ereje nem tudta bepótolni a mult hiányait. 


De a prosperity, ahogyan ezt amerikaiasan szokták nevez- 
ni, azért megvolt. Kultura nélkül is. Semmisem nagyobb bi- 
zonyiték erre, minthogy két emberöltővel azelőtt Timisoara 
lakóinak a száma nem ütötte meg a 7000-et sem, most pedig 
a 100-at is meghaladta. A fejlődéssel együttjár a boldogság. 
Az ittélő emberek nagyon boldogok voltak. Érdekelte őket a 
munka és a meggazdagodás sokféle lehetősége, szerettek jól- 
élni, nagyokat enni, még nagyobbakat inni. 


 


II. 


Amikor a világháboru kitört, a történelemirónak az az ér- 
zése támadhatott, hogy a Telbisz-féle kisérlet megbukott. 
Rossz sejtések kinozhatták amiatt, hogy a várbaoltott város 
rövidesen elpusztul. Mi történik ezzel a várossal falak nélkül, 
ha a vulkán ujra kitör? 


Egyelőre csak a prosperity szünt meg. De ez is inkább 
csak az épitkezés terén. Timisoarán most már nemcsak ka- 
tonák laktak és olyan emberek, akik az ősöktől megtanulták 
a vándorló és harciéletet, hanem kereskedők, iparosok és 
munkások. A moratórium, mely a mobilizációval egyidőben 
lépett érvénybe, pénzhiányt „idézett” elő. A kereskedők be- 
tétkönyveikre a bankoktól kölcsönt vettek fel, hogy tovább 
folytathassák üzleteiket. Megdrágult a pénz, megdrágult az 
élet. A munkásság és a középosztály életviszonyai rohamosan 
rosszabbodtak. Zavargásoktól azonban nem kellett tartani, 
mert a rajvonalak éhsége a fölös emberanyagot elvonta a vá- 
rosból. Itt maradtak a hadiszállitók, a felmentettek, közös ne- 
vezőn: a gazdagok, a munkások közül pedig azok, akikre a 
timisoarai üzemekben hadianyag (katonaruha, cipő) gyártá- 
sánál feltétlenül szükség volt. 


De a vég már közeledett. Ellenséget ugyan nem látott a 
város, régi várfalakra nem volt szükség, de az összeomlás mé- 
gis elkerülhetetlennek látszott. Hasztalan volt pénz, nem volt 
áru, az emberek lerongyolódtak és éheztek. Most már csak 
jegyekért lehetett ennivalót kapni, rosszminőségüt, azért is 
sorba kellett állni. Uj üzletágak alakultak ki. Megszületett a 
csereüzlet, amikor például szövetért élelmiszert adtak és for- 
ditva. Ennek kapcsán kifejlődött a spekulativ jellegü üzlet, 
mely az áruhalmozásban nyilvánult meg. A vállalkozók min- 
dig olyan árut gyüjtöttek, amely pillanatnyilag legkönnyeb- 
ben volt beszerezhető és arra spekuláltak, hogy elérkezik az 
az idő, amikor ez a könnyen szerzett áru erősen keresett cikk 
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lesz és értéke megsokszorozódik. Később kezdődött a „lánco- 
lás”, az árunak kézről-kézre juttatása, amikor a timisoarai 
polgár abból élt, amit ez a továbbadás jövedelmezhetett, de ő 
maga az árut nem használta fel. Az elveszett háboru szimbó- 
luma ebben a városban is, mint talán annyi másban végül is a 
feketeüzlet lett, amikor minden áruhoz már csak illegális mó- 
don, csempészés révén, a hatóságok éberségének megkerülé- 
sével hamis uton, horribilis árakon lehetett hozzájutni. 


 


III. 


A háboru befejeződött. A nagy változásnak egy olyan 
olyan korszaka következett, amelyet a történelmi ősök bizo- 
nyára hidegvérrel és a megszokottság unott rutinjával fogad- 
tak volna. Ez az uj városi generáció azonban nélkülözvén az 
ősökkel való lelki és vérbeli kapcsolatokat az ismeretlenség 
kiváncsiságával tekintett a jövő események elé. 


1918 októberében Timisoaran megalakult a Banati Nép- 
tanács. Husz igen előkelő társadalmi állásu ur foglalt helyet 
a tanácsban, közöttük még vezető papi emberek is. Nem na- 
gyon néztek ki forradalmároknak. Egy feltünő jelenséget 
azonban mégis lehetett észlelni a tanács tagjainak az össze- 
válogatásában. Az előkelő férfiak öt nemzeti tanácsot képvi- 
seltek. Először történt a város alapitása óta, hogy ennyire 
élesen választották külön a nemzetiségeket. A tanács tagjai 
tehát magyarok voltak, németek, szerbek, románok és cio- 
nisták. 


A tanács első dolga volt a bizottságot megszervezni. Meg- 
alakult a polgárőrség. A város nyugodtan fogadta az idegen 
megszállás hirét. Rend várta az érkező csapatokat. 


A szerbek bevonulását nagyon megbámulta Timisoara 
közönsége. A szerb megszálló hadsereg ugyanis valahonnan 
a montenegrói hegyekből jött ide s igen bizarul festett. Nem 
voltak katonaruhában. Ez valami más volt. Talán senkisem 
tudta volna közelebbről meghatározni, hogy mi. De szemmel 
láthatóan tépettek és megviseltek voltak. Hátukon batyut ci- 
peltek és kecskéket hajtottak maguk előtt. Később azonban 
megérkezett a hadsereg is. A kép változott. A franciák is 
bevonultak. Fehér generálisok vezetése alatt gyarmati feke- 
tékkel. Spahikkal. Timisoara közönségének volt mit nézni. 


Kié volt ekkor a hatalom? Ezt nem lehetett pontosan 
tudni. A néptanács a magyar kormánynak engedelmeskedett, 
mellyel azonban nem volt összeköttetése. A szerbek ugy ül- 
tek benn a városban, mint akik biztosra veszik, hogy Timi- 
soara meghóditása részükről végleges, hiszen már a háboru 
előtt nekik igérték a franciák. A francia generálisok pedig 
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nem tagadták, hogy Timisoarából szebb gyarmati fővárost 
lehetne csinálni, mint Tuniszból. 


A lakosság gyorsan megbarátkozott az uj helyzettel. A 
kereskedők különösképen. Orientálódási képességben jelest ér- 
demeltek. Ki nem nevezett fővárosuk Belgrád lett, ahol ekkor 
már tucatszámra horgonyoztak a hajók dusan megrakottan 
ezerféle áruval. A szerb katonaság rengeteg pénzt hozott Ti- 
misoarára. Aranyat. Gurult az arany. A francia katona is 
aranyban kapta a zsoldját. Volt pénz, amiből a kereskedő 
Belgrádba mehetett vásárolni és a kiéhezett város minden ke- 
reskedelmi cikket felszivott. Ár nem számitott. 


Konjunktura volt. Az emberek kezdtek megint jól élni és 
jóllakottságukban nem vették észre mi történik a kulisszák 
mögött. Itt pedig a helyzet ekkor már válságosra fordult. 
Hasztalan tanulgatott a lakosság szerbül, a szerbeket ez a kö- 
rülmény nem nyugtatta meg. Ekkor már hire érkezett annak, 
hogy Bratianu és Pasics hevesen verekednek Párisban Timi- 
soara birtokáért. 


Timisoaran sokkal több román élt már ebben az időben, 
mint szerb. Román és szerb társaságok között csaknem napi- 
renden voltak az éles összeütközések és a szerbek katonáikkal 
a hátuk mögött fölényben érezték magukat. Nyugtalanok vol- 
tak s a néptanács uralkodásának negyedik hónapjában beálli- 
tottak a tanács fejéhez, Róth Ottó dr. kormánybiztoshoz, ba- 
rátságosan tárgyalni kezdtek vele arról, hogy a várost látszó- 
lag játssza át a szerb kézre, mert ez elősegitené tervük meg- 
valósitását a párisi tárgyalásoknál. A kormánybiztos azonban 
hallani sem akart a dologról. 


Másnap, amikor Róth Ottó dr. besietett a hivatalába, iro- 
dájának ajtaja előtt két szuronyos szerb katona fogadta. Nem 
engedték többet be. A kormánybiztos a francia generálishoz 
szaladt segitséget kérni. Itt már mindent tudtak, azt is, hogy 
a kormánybizost el akarják tenni láb alól. Egy napig a fran- 
cia parancsnokságon őrizték, aztán a franciák átcsempészték 
a szerb övön. A kormánybiztos megmenekült. De a lakosság 
nem. A néptanács feloszlott. A szerbek, akik már értesültek 
arról, hogy timisoarai uralmuk rövidesen véget ér, a rend fel- 
bomlott, garázdálkodni kezdtek. Az embereket télidőben a 
nyilt uccán vetkőztették le, elvették pénzüket, értéktárgyai- 
kat, ruháikat. Körüljárták a bankokat és azokat vagyonuk 
megváltására kötelezték. A bankok fizettek. Néhány nyo- 
masztó nap következett. Párisból megérkezett a döntés hire. 
Timisoarát hozzácsatolják Romániához és amig a román had- 
sereg bevonul, a szerbek kivonulását fedezik a franciák. 


A most következő francia uralom ugyancsak bővelkedett 
eseményekben és érdekes epizódokban. A lakosság nem ér- 
zett aggodalmat, mert bántódása sohasem esett, eltekintve 
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néhány apróbb incidenstől. A városban hangulatos élet folyt, 
a szórakozóhelységek különösképen szombatokon és vasárna- 
pokon zsufolásig megteltek. 


 


IV. 


Ami azután következett az nem volt azonos azzal a foga- 
lommal, amit a nyugodt béke korszakban prosperitynek ne- 
veztünk. Ez konjunktura volt. Az árak szeszélyesen hancu- 
roztak fel-alá és az emberek egyelőre abból éltek, hogy az ár- 
alakulások előnyeit és hátrányait kihasználni igyekeztek. 
A közönséget meglepte a román katonaság elegánciája, mely 
ebben az időben különösen a szerb látvány után egyenesen 
fényüzőnek tetszett. A hivatalok vezetését mindenütt románok 
vették át ellenkezés nélkül. Ugy látszik, az a bizonyos inter- 
regnum, amit a néptanács, valamint a szerbek és franciák 
uralma jelentett, könnyen hozzászoktatta a lakosságot az uj 
kéz tiszteletére. A román uralom első napjaitól kezdve éve- 
ken át Timisoara vezetőszerephez jutott az összes transzilvá- 
niai és regáti városok között. Amig annakidején Budapest 
nagyipara teljesen elhomályositotta Timisoara iparát, most a 
helyzet képe merőben megváltozott. Bucurest ipari téren nem 
helyettesithette Budapestet és különben is a regáti városok 
külföldi tartozásaik miatt még áruhoz sem tudtak jutni. Timi- 
soarára hárult tehát a feladat az ipari termelést az uj hatá- 
rok között irányitani. Öt esztendőn át tartott a konjunktura. 
Mindenki keresett, aki vállalkozott, aki vásárolt vagy eladott. 
Az egyének meggazdagodása hihetetlen iramban történt, az 
ipari fejlődés fantasztikus mérveket öltött. De az orvos mégis 
kétkedőleg csoválta fejét. Nem tetszett neki a sziv üteme, 
szabálytalan ritmus, valahol baj volt: a korona átváltása lejre 
sem ment simán. Az emberek azt hitték, hogy 1:4 arányban 
történik a csere és 1:2 arányban történt a beváltás. Az össze- 
szedett koronákért csak hónapok után utalták ki a lejt. Ab- 
ban is volt valami nyugtalanitó, hogy a fegyverszünet óta a 
lej kurzusa állandóan hanyatlott. 23-al indult Zürichben és 
1923-ban már csak 3-al jegyezték. A lejnek a külföldön tör- 
tént fokozatos leértékelése itt az uj határokon belül csak hoz- 
zájárult a konjunktura erősitéséhez. A külföldi áru drága lett 
Romániának a román áru olcsó külföldnek. A timisoarai gyá- 
rak kazánjai robbanásig feszültek. A kereskedelem viharosan 
virágzott. Timisoara nagy haszonnal adta el a Banat gaboná- 
ját és az állattenyésztés is neki kamatozott. Külső jele azon- 
ban alig mutatkozott a jólétnek. Egy-két ut kicsinosult, az uj 
szinház, az iparkamara felépült. Timisoara a régi békebeli 
elegánciával öltözködött és egyesek éjszakai tivornyákon me- 
sebeli összegeket mulattak el. Több nem történt. 
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A timisoarai munkásságnak az impériumváltozást követő 
években jól ment a sora. Az 1920 októberében kitört általános 
sztrájk az itt élő munkásságot válságos helyzetbe sodorta. A 
szervezetet feloszlatták. Amikor ujra megengedték müködé- 
sét, már két táborra szakadt. 


A névrománositással egyidejüleg megindult, a román telepité- 
si folyamat is. Amig 1910-ben 7566 főre rugott a város román 
lakossága, az impériumváltozás utáni években ez a szám fel- 
szökött 15.820-ra. A közel 30-30.000 magyar és német lakosság 
létszáma viszont ugyanebben az időben két-kétezer fővel csök- 
kent. A nemzetiségi különbséget nem ismerő polgár békebeli 
tipusa eltünt és helyébe lépett a nemzeti öntudatot kihangsu- 
lyozó ember. 


Minden nemzetiség külön szervezkedett. Az államhata- 
lomtól természetesen a románság kapta a legtöbb támaszt. A 
timisoarai egykori magyar iskolák nyelve legnagyobb részt ro- 
mán lett. Felépült a müegyetem s Timisoarából komoly diák- 
város lett. A németség támogatására összefogott a német tő- 
ke, felépült a Banatia és a német iskoláztatás tért kapott s 
mintha kivételes jogokat élvezett volna. A magyarság ereje az 
átalakulás óta lényegesen megfogyatkozott. Sokan repatriál- 
tak (különösen a közigazgatás emberei, továbbá tanárok, ta- 
nitók, stb.) Itt maradtak azok, akik már nagyon megszokták 
ezt a földet és magyaroknak számitottak, mert az iskola és 
a szinház vérükbe és nyelvükbe oltotta a magyarságot. De 
meglepte őket a németek hirtelen elpártolása, akik az impé- 
riumváltozás előtt még jó magyar hazafiaknak vallották ma- 
gukat és most a magyarsággal szemben csaknem ellenségesen 
viselkedtek. A másik csapás volt a cionisták ékverése a ma- 
gyarok és a zsidó magyarok között és utóbbiak közül különö- 
sen a fiatalság csatlakozott le a kék-fehér zászlóhoz. 


A magyar szervezkedés nehezen kapott lábra. Mintha el- 
vesztették volna a talajt maguk alól. Jó néhány évvel az impé- 
riumváltozás után alakult meg a Magyar Párt s tiz évnek is 
el kellett mulni, amig ebből komoly gazdasági és politikai or- 
ganizáció lett, ami a városon kivül a megyét is magában fog- 
lalta. Ha az iskolák magyar nyelve el is némult, a magyar 
szinház még mindig nivót tartott. De csak addig, amig a ha- 
tóságok megengedték Magyarország felől szinierőkben az 
utánpótlást. Kulturáról trmészetesen ebben az időben még 
kevesebbet lehetett beszélni, mint az impériumváltozás előtti 
korszakban. A város egyetlen magyar irodalmi társasága 
(Arany János Társaság) csak igen ritkán tudott a mükedve- 
lői szinvonal fölé emelkedni és pártolói sohasem jelentettek ko- 
moly tömeget. Miután számos magyarországi sajtóorganu- 
mot nem engedtek be az országba, a helybeli lapok megerősöd- 
tek. A „Temesvári Hirlap” országos relációban elsőrendü lap- 
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vállalkozás lett. 
A lapkonjunktura korszakában született meg a rövidéletü 


„Esti Llyod”, mely mögötte a fővárosi klasszist. A német la- 
pok közül messze elől vezetett a Temeswarer Zeitung, mely a 
régi timisoarai polgár mentalitását legjobban tükrözte vissza. 
Még mindig nagy pártfogásnak örvendett a Volksblatt nevü 
krajcáros lap és mindjobban tért nyert a Banater Deutsche 
Zeitung, mely már a németségnek hivatalos szócsőve lett. Az 
ujságiráson tul azonban az irodalomnak már alig jutott tere 
ebben a városban. 


 


V. 


1926-ban Timisoara történetében uj fordulat állott be. A 
pénz kamata már aggasztóan magas volt és bankkörökben ko- 
moly katasztrófától tartottak. Május 7.-e döntő nap volt. Zü- 
richben a lejt 1.60-nal jegyezték. Ilyen mélypontot még nem 
ért el. A lej leértéktelenedésének veszélye felborulással fenye- 
gette a város gazdasági életét. Ekkor a timisoarai bankembe- 
rek az uj Románia történtében példátlanul álló lépésre hatá- 
rozták el magukat. Meg akartak győződni arról, hogy a lej 
külföldi aláértékelése csakugyan komoly alapokon nyugszik-e, 
vagy csak egyszerü pszichológiai jelenség, amelyet némi befo- 
lyásolással meg lehet változtatni. Belgrádon át telefonon fel- 
hivták Bécset és utasitásokat adtak ottani megbizottaiknak 
lejvásárlásokra. Első nap félmillió lejt, következő nap ujabb 
kétmillió lejt vásároltak. A hatás nyomban mutatkozott. Mind- 
járt az első vételek hirére a lej árfolyama, ugrásszerűen emel- 
kedett. Kevéssel később a bécsi devizőrök már jelenthették Ti- 
misioarának, hogy több lej nincs a piacon. A kisérlet sikerült. 
A lej ettől a naptól kezdve ismét felfelé haladó tedenciát mu- 
tatott. Ez pedig a timisoarai bankvezérek műve volt. 


A konjunkturát azonban mintha elvágták volna. A város 
exteriőrje éveken át mit sem változott azon tul, hogy a belvá- 
rosában felépült Európa egyik legszebb mozgóképszinháza. 
Uj korszak kezdődött, mely az egyes nemzetiségek erőtelje- 
sebb szervezkedésének jeleit viselte magán. Összefüggött ez a 
gazdasági körülményekkel is, melyek már korántsem mutat- 
koztak olyan rózsásoknak, mint voltak a konjunktura kor- 
szakában. Előtérbe lépett tehát a nemzetiségek gazdasági meg- 
szervezése és a jótékonyság. Felépült a Magyar Ház, ahonnan 
a magyar falvak gazdasági életét irányitották s ahol menedék- 
helyet kapott minden magyar kulturintézmény. A magyar 
nőegylet néhány éven át nagyszerü karitativ munkát végzett. 
Az izraeliták aggotthona is megkezdte áldásos müködését. A 
városszerte megnyilvánuló hatalmas jótékony munka különös- 
képen két asszony nevéhez füződött, az egyik volt nebojszai 
Bogma Miklósné, a másik Dr. Pollácsek Árminné. De nem ke- 
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vésbé komoly eredményeket értek el a német és román jóté- 
konysági vezetők is. A szerbekről egyre kevesebbet lehetett 
hallani. Ebben az időben az itt élő olasz kolónia is megmoz- 
dult. De nem jutott messzire. 


1929-ben kezdeményezés történt az irodalom meghonosi- 
tása érdekében. Egy egész csomó timisoarai könyv került a 
piacra, melyeknek irója néhány friss név volt. Ezek Ormos 
Iván, Szirmay László, Asztalos Sándor, Kalotai Gábor. A bel- 
és külföldi kritika sok reményre jogositott, de a timisoarai 
közönség közönye nem lelkesitett folytatásra. Hiába, Timisoa- 
ra sohasem volt fogékony az irodalom iránt. Nem tagadta meg 
magát akkor sem, amikor egy Ady Endre élt falai között, aki 
alig tudott két esztendős itteni tartózkodása alatt maradandó 
müvet alkotni. Nem fejlesztette ki szárnyait azoknak a fiatal 
tehetségeknek, akik nagy időközönként felbukkantak ebben a 
városban. 


A magyar szinház ereje hanyatlófélben volt. Komoly 
értéket a cluji román opera jelentett. Külföldi művészek kon- 
certjeit látogatta ugyan a közönség, de ez a látogatás inkább 
a művész nevének, mint müvészetének szólt. Komoly zenei éle- 
tet sohasem tudott Timisoara produkálni. 


A sport — az igen, az fejlődött. Természetesen profi ala- 
pon. Uj egyesületek keletkeztek és a timisoarai labdarugók 
országosan kitünő nevet szereztek. Az amatőralapokon nyugvó 
atlétika azonban megsemmisült. 


 


VI. 


Az 1931—32-es években ujra fordult a kocka. A németor- 
szági Darmstädter Bank, majd több budapesti bank megrendü- 
lése és összeomlása után az általános bankpánik igen sulyo- 
san éreztette hatását Timisoarán. A szó szoros értelmében tu- 
catjával hulltak el a kisbankok és az áldozatok között volt né- 
hány régi, jónevü nagy pénzintézet is. A bankrön következ- 
tében sok kereskedő ment tönkre és jónéhány vagyon uszott 
el teljesen. Az impériumváltozás óta ez volt az első komoly 
gazdasági pofon, amit a timisoarai vagyonok elszenvedtek és 
ezt hamarosan követte a második is, földrengésszerü hatás- 
sal. Ez volt a konverzió. 


Az épségben maradt, vagy részben megsérült tőke rémülten 
keresett menekvést. A nagytőke megpróbált külföldön elhe- 
lyezkedni, a közvagyonok a legbiztonságosabbnak látták, ha 
épitkezésben tezaurálódnak. Az ezután következő négy évben 
az épitkezési láz minden képzeletet felülmult. Máról-holnapra 
egész villanegyedek nőttek ki a földből. Uj utak, hatalmas kör- 
utak létesültek. A város egységét eddig megbontó vasutvá- 
gányokat a központból eltávolitották. Számos középület épi- 
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tésébe fogtak. A házépités statisztikája ezekben az években 
nagyon kedvezően alakult. Az impériumváltozás előtt 4100 
épületet számoltak össze Timisoarán, most 9300 volt. Csak 
kórház nem épült, ezeket hellyel-közzel a magánszanatóriumok 
tekintélyes száma pótolta. A nagyarányu építkezés főként a 
kisipart lenditette fel. 


Az egyes nemzetiségek ebben az időben már élesen elkülö- 
nülve éltek egymástól. A magyarság, melynek létszáma 28 
ezer lehetett, elszegényedett s befelé élt. Halandóságuk elég 
nagy százaléku volt, de számuk nem csökkent, mert a széke- 
lyek ezrei vándoroltak be Transzilvánia felől. A németek hit- 
lerista vizekre eveztek és azóta a magyarsággal még kevésbé 
tudtak érintkezési pontot találni, mint annak előtte. Népessé- 
gük azonos volt a magyarokéval. A románság feltünően elő- 
retört, számszerüleg megnövekedett. Timisoaranak ekkor már 
25 ezer román lakosa volt. 


Az egykori gazdag osztály neves képviselői egymásután 
vonultak vissza. Mecenásokról az utolsó évek folyamán már 
nem lehetett hallani. A timisoarai iparmágnások neve a köz- 
életből eltünt. A középosztály tisztviselő rétegének gazdasági 
ereje gyengült. A szabadpályák tultömödtek. 


A munkásosztály helyzete tovább romlott. Paradoxnak 
tünhet ez a megállapitás éppen abból az időből, amikor a szi- 
goru vámvédelmi intézkedések (kontigentálás) miatt a gyár- 
ipar Timisoaran óriási arányokban felfejlődött. A tőke ugya- 
nis rájött arra, hogy az érvényben levő vámrendszer mellett 
bármely iparcikknek a belföldön való gyártása nagy anyagi 
haszonnal jár. Nyakrafőre alapitottak tehát uj iparvállalato- 
kat. Ezek a gyárak azonban nem voltak nagyméretüek és ál- 
talában kevés munkást foglalkoztattak. 


Ezekben az években a kultura ügye mintha teljesen lejtő- 
rejutott volna. A magyar szinház csaknem minden szezonját 
botránnyal fejezte be. A rossz igazgatás és az utánpótlás hiá- 
nyában az előadások gyengék voltak. A német szinház sem 
adott többet a jó mükedvelésnél. De itt legalább volt fegyelem 
és szereptanulás, amit magyar társulatoktól már nem lehetett 
megkapni. A kellően szubvencionált román prózai és revütár- 
sulatok néhány mutatós és jó előadással vendégszerepeltek. Az 
ugyancsak vendégszereplő cluji román opera fénye mintha 
elhalványult volna. A halódó zenei életet Urlătianu Radu ro- 
mán karmester próbálta felrázni, ami ideig-óráig sikerült is, 
de a kiváló talentumu müvész korai tragikus halála utjába 
állt ennek a nemes igyekezetnek. Néhány „jöttem-láttam- 
győztem!” — tempóju, külföldi szintársulat, vagy hangver- 
senyművész tiszavirágszerű megjelenése akarta igazolni a 
szinházépület szükségességét. 1934-ben az akkor megalakult 
Ujságiróklub vállalt kulturszerepet és müködésének teljes el- 
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ső évében valóban szép eredményeket ért el. Az irodalmi élet 
teljesen elszürkült. Néhány fiatal név jelentkezett uj könyvek- 
kel: Aszódy János, ifjabb Kubán Endre, Herczka István, Si- 
monis Henrik. Itt telepedett meg közben Markovics Rodion is, 
akinek jelenlétét egyetlen uj könyv jelezte. 


A banati román irodalmi kezdeményezés kiinduló pont- 
ja Timisoara lett. Mardan Dionisie megalakitotta „A könyv 
oltára” (Altarul cartii) cimü irodalmi egyesületet, amely az 
alapitón kivül néhány jelentős fiatal román tehetséggel ismer- 
kedtetette meg a közönséget. Miu Lerca Constantin, ifj. 
Cosma Aurel népirodalmi folyóirat kiadására vállalkozott. 


A sajtóállapotok kétségbeejtők voltak. Hivatalosan több, 
mint száz lap megjelenését tartották nyilván ebben az időben 
Timisoarán. Feltünő módon elhatalmasodott a revolversajtó. 
Különböző pályákon munkanélküliekké vált egyének sereglet- 
tek az ujságiráshoz és a toll szabadságával rendszeresen visz- 
szaéltek. A nagy lapok üzletét az egylejes lapok megjelenése 
rontotta. A magyar sajtó minden tekintetben erősen visszaha- 
nyatlott. A német lapok közül előtérbe került a hitlerista Ex- 
trapost. Annak ellenére, hogy a timisoarai román ujságiró- 
társadalom számban erősen gyarapodott, a helyi román sajtó 
lapjai nagy példányszámot nem tudtak elérni. A román kö- 
zönség továbbra is a bucuresti lapokat olvasta. 


 


VII. 


1936. A jelen. Mintha ujra fordulópontot jelezne ennek 
a városnak az életében. A gazdasági világot áthatja a politika. 
Románia a románoké! — ez a jelszó és komoly lépések tör- 
ténnek abban az irányban, hogy a jelszó vérré váljon. Ugy a 
köz, mint a magánvállalatoknál egyaránt előtérbe kerül a ro- 
mán nemzetiségü elem a kisebbségivel szemben. A nemzetisé- 
gi különválasztás tehát élesebb konturokat kap, mint valaha. 
A névelemzés jó eszköz lesz. (Néhány magyar iskola a végét 
járja). A románság egyöntetűen jobbra tolódik. 


A népességi kérdésben a statisztikusok között vélemény- 
különbség merült fel. Az egyik szerint Timisoarának 120.000 
lakosa van, a másik szerint 96.000. Bármelyik szám legyen 
igaz, a város csak szegény emberekkel szaporodott. 


A községi választásokra 4.500 magyar szavazatot, 3500 
németet, 1500 zsidót, 1500 munkást (szoc. demet és népfron- 
tit), 1000 román szavazatot és néhány ezer nem szavazót vár- 
nak. 


A város élete nyugodt. Közbiztonsága nagyon jó. A poli- 
tikai mozgolódásokat féken tartják, a baloldalit különösen. A 
vállalkozási kedv a minimumra csökkent, a tehetősebbek jó 
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módban ugyan, de nagyon óvatosan élnek. A szegényebb kö- 
zép- és munkásosztály helyzete nem enyhült. 


Kulturális tekintetben nincs semmi mondanivaló. Ez az év 
nem produkál. A sajtóviszonyok a körülmények hatása alatt 
tovább gyengülnek, a helyi irodalom szünetel, a zene hallgat, 
a helyi festők, szobrászok idegenbe költöztek, vagy más pályá- 
ra mentek. Itt-ott folyik valami csendes mühelymunka, de 
napfényre még nem jutott. 


A sportban esemény: két nagy békebeli egyesület össze- 
roppanása. Vérátömlesztési kisérleteket hajtanak rajtuk vég- 
re. Másik két összeroppanó egyesülettel fuziónáltatják őket. 
Ezzel szemben egy uj sportág diadalmaskodik. Az evezés. 
(Ezen a cimen szaporodnak a klubházak és a pártoló tagok 
olcsó nyaraláshoz jutnak.) 


Timisoara mai magatartása és elképzelése a jövőről fé- 
lénk és bizonytalan. Az átalakulás szokatlansága okozza ezt, 
vagy pedig az uj város első élnipróbálkozása a falak nélkül? 
Ez az esztendő talán már erre is feleletet ad. 


Timisoara közgazdasági térképe 
A Banat fővárosa néven emlegetett Timisoara közgaz- 


dasági tekintetben országrészünkben a legelső helyen áll. Ez 
a nagykiterjedésü város az impériumváltozás után gyors 
tempóban ragadja magához a tranzitó forgalom irányitását, 
másrészt uj, tekintélyes ipari üzemek létesitésével a gyár- 
ipar hatalmas lendületü kiépitését, amiután nem lehet cso- 
dálkozni azon, hogy Timisoara ma egész Románia legna- 
gyobb gyárvárosa. 


Dacára a konjunkturális fellendülésnek a gazdasági vál- 
ság egyizben a timisoarai piacot is erősen kikezdte s egy- 
más után omlottak össze régi konzervativ intézetek és hazár- 
dabb mentalitásu uj bankok. A debacl igen veszélyes mér- 
veket mutatott, amikor a Banca Nationala összefogva a 
Magyar Általános Hitelbankkal és az ugyancsak budapesti 
megtámasztásu Leszámitolóbankkal, gátat épitett a rönn 
egyre veszélyesebb hullámainak terjedése ellen s az átvészelt 
piacon uj vitalitással indult meg a termelő élet. 


Hosszadalmas volna részletezni Timisoara gyáriparának 
munkáját, csupán annyit tartunk fontosnak megemliteni, 
hogy a bankösszeomlások miatt néhány iparvállalat is vál- 
ságba jutott, de a veszély multával a legtöbb ipari üzem a 
reorganizáció utjára lépett. 
Kereskedelmi tekintetekben Timişoara szintén az első 
helyen áll, mert különösen a terményexport forszirozása, va- 
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lamint a tekintélyes textil lerakatok révén a kereskedelem- 
ben is éppen Timisoara vezet. 


Hozzávetőlegesen az alábbi statisztikával némi vázlatot 
rajzolhatunk Timisoara vezető vállalatairól, megjegyezve, 
hogy ez a lista egyáltalán nem teljes, mert hiszen, ha az ösz- 
szes számottevő vállalatokat fel akarnók sorolni, ugy nagyon 
igénybe venné a statisztika e könyv terjedelmét. 


 


 


 


PÉNZINTÉZETEK 
Magyar Általános Hitelbank központi kirendeltség 
Leszámitoló Bank központ 
Banca Ardeleana fiók 
Timisoarai Bank és Keresk. Rt. 
Banca de Credit Român 


központ 
fiók 


Societate Bancară Bomână fiók 


GYÁRAK-IPARTELEPEK 


Gyapjuipar R. T. posztó, szövet és textil 
Dura üzemek elektrotechnikai cikkek 
Egyes. Lakk és Festékgyár lakk és festék 
Margina-Resiţa R. T. falepárolás 
Gea-Krayer R. T. vegyiszerek, drogcikkek 
Első Timisoarai Szeszgyár szesz és vegyitermékek 
Prochaska Ede Fiai Bega malom 
Timisoarai Sörgyár sör 
FILT S. A. cipő 
Első Banati Keztyügyár keztyü, bördiszmü 


VEZETŐ-CÉGEK 


Dornhelm Jenő S. A. textil-engros 
Kern et Co. Kontinental vas-engros 
Silesia (Ascher Testvérek) textil-engros 
Buhusi lerakat posztó-, szövet-engros 
Transylvania textil-engros 
Amann keresk. R. T. textil-engros 
Häring Gusztáv fia fonal, pamut-engros 
Weisz Vilmos (Centrala Lânei) 
Népáruház 


textil, csipke 
textil 


Gerő cipő 
Moravetz könyv és zenemü 
Székely Márton kendő és textil lerakat 
Albala Izsó zsák, zsineg, ponyva 
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Források, irodalom 
Pramene a použitá literatúra 


I. Levéltári források 
I. Archívne pramene 


 
Archív literatúry a umenia Matice slovenskej, Martin 


Slovenská národná rada (1918–1919) 
Pozostalosť S. H. Vajanského 
Pozostalosť Antona Štefánka 
Slovenská národná strana 


Archiv národního muzea, Praha 
Pozůstalost Milana Hodžu 
Pozůstalost Kara Kramáře 


Esztergomi Prímási Levéltár (Ostrihomský primaciálny archív), Esztergom 
Evangélikus Országos Levéltár (Evanjelický krajinský archív), Budapest 
Zsilinszky Mihály irathagyatéka (Pozostalosť Mihálya Zsilinszkého) 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien 


Politisches Archiv. Ministerium des Äußern (1914–1918) 
Literární archiv Památníků národního písemnictví, Praha 


Fond Českoslovanskej jednoty 
Pozůstalost J. Rotnágla 


Magyar Országos Levéltár (Maďarský krajinský archív), Budapest 
Belügyminisztériumi levéltár 1867–1944 (Archív Ministerstva vnútra) 
K-148 – Elnökségi iratok (Prezidiálne spisy), K-149 Elnökségi biz. iratok (Dôverné pre- 


zidiálne spisy) 
Miniszterelnökségi levéltár (1867–1944) (Archív ministerského predsedu) (K-26) 
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek (Zápisnice ministerskej rady) 
Wlassich Gyula vallás- és közoktatási miniszter iratai. Nemzetiségi iskolák 1898–1899 


(Spisy ministra kultu a školstva Gyulu Wlassicha. Národnostné školy 1898–1899)  
(K-721) 


Közigazgatási bizottságok jelentései (Hlásenia verejnosprávnych výborov žúp) (1895– 
1918) 
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A Magyarországon élő nemzetek önrendelkezési jogának előkészítésével megbízott mi- 
niszter iratai (Spisy ministra povereného prípravou práva na samosprávu národností 
žijúcich v Uhorsku) (K-40) 


Slovenský národný archív, Bratislava 
Uhorské kráľovské ministerstvo vnútra prez. 
Slovenské spisy, príp. spisy vzťahujúce sa na Horné Uhorsko 
Fond Matúša Dulu 
Fond Vavra Šrobára 
Pozostalosť Štefana Houdka 
Kniha zápisníc Slovenskej národnej strany (1896–1918) 


Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára (Rukopisný archív Széchényiho krajinskej 
knižnice), Budapest 
Grünwald Béla iratai (Spisy Bélu Grünwalda) 
Jászi Oszkár hagyatéka (Pozostalosť Oszkára Jásziho) 
Kozma Andor iratai (Spisy Andora Kozmu) 


Református Egyház Zsinati Levéltára (Synodálny archív reformovanej cirkvi), Budapest 
Tisza-iratok (Tiszove spisy) 
Tisza-Balogh-iratok (Tiszove-Baloghove spisy) 


Rukopisni odjel Matice srbskej, Novi Sad 
Štátny oblastný archív, Banská Bystrica 


Zólyom vármegye/Zvolenská župa (1860–1918) 
Hlavný župan, prez. (1882–1918) 
Podžupan, prez. (1895–1918) 


Gömör-Kishont vármegye/Gemersko-malohontská župa 
Hlavný župan, prez. (1903–1918) 


Štátny oblastný archív, Bratislava 
Pozsony vármegye/Bratislavská župa 


Hlavný župan (1882–1918) 
Podžupan, prez. (1895–1918) 
Protokoly verejnosprávneho výboru (1914–1918) 
Hlavný slúžny v Myjave 


Štátny oblastný archív, Bytča 
Árva vármegye/Oravská župa 


Hlavný župan, prez. (1895–1914) 
Liptó vármegye/Liptovská župa 


Hlavný župan, prez. (1903–1918) 
Trencsén vármegye/Trenčianska župa 


Hlavný župan, prez. (1895–1918) 
Podžupan, prez. (1880–1918) 


Turóc vármegye/Turčianska župa 
Hlavný župan, prez. (1860–1918) 
Podžupan, prez. (1896–1918) 


Štátny oblastný archív, Košice 
Abaúj-Toma vármegye/Abovsko-Turnianska župa 


Hlavný župan, prez. (1911–1914) 
Podžupan, prez. (1896–1914) 
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Štátny oblastný archív, Levoča 
Szepes vármegye/Spišská župa 


Hlavný župan, dôv. (1895–1914) 
Podžupan, prez. (1885–1913) 


Štátny oblastný archív, Nitra 
Nyitra vármegye/Nitrianska župa 


Hlavný župan, dôv. (1896–1918) 
Podžupan, prez. (1896–1914) 


 


II. Publikált források 
II. Publikované pramene 


BIELIK, FRANTIŠEK – RÁKOŠ, ELO (red.): Slovenské vysťahovalectvo. I. Doku- 
menty do roku 1918. IV. Dokumenty. Korešpondencia z rokov 1880–1939. Bratislava 
1969, 1985. 


BOKES, FRANTIŠEK: Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu v rokoch 
1848–1914. I–III. Bratislava 1962–1972. 


BOKES, FRANTIŠEK: Pokusy o slovensko-maďarské vyrovnanie r. 1861–1868. Tur- 
čiansky Svätý Martin 1941. 


CHMEL, RUDOLF: Literárne vzťahy slovensko-maďarské. Dokumenty z 19. a zo 
začiatku 20. storočia. Martin 1973. 


DAXNER, ŠTEFAN MARKO: V službe národa. Bratislava 1958. 
HODŽA, MILAN: Články, reči, štúdie. Zv. I–III. Praha 1930–1991. 
HODŽA, MILAN: Slovenský rozchod s Maďarmi. Dokumentárny výklad 


o jednaniach dra Milana Hodžu ako čsl. plnomocníka s Károlyiho maďarskou vládou 
v listopade a prosinci 1918 o ústup maďarských vojsk zo Slovenska. Bratislava 1929. 


HOLOTÍK, ĽUDOVÍT: Sociálne a národné hnutie na Slovensku od Októbrovej re- 
volúcie do vzniku československého štátu. Dokumenty. Bratislava 1979. 


H[URBAN], V[LADIMÍR]: Černovský proces. Turčiansky Svätý Martin 1908. 
JIRÁSEK, JOSEF: Z korešpondencie predstaviteľov českého a slovenského národ- 


ného hnutia na prelome 19. a 20. storočia. HČ 1969, č. 2–3, s. 270–284., 427–437. 
KEMÉNY, G. GÁBOR: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon 


a dualizmus korában (Dokumenty k dejinám národnostnej otázky v Uhorsku v období 
dualizmu). Zv. I–VI. Budapest 1952–1985. 


KOREŠPONDENCIA Františka Votrubu. Bratislava 1961. 
KOREŠPONDENCIA S. H. Vajanského. Zv. I–III. Bratislava 1967–1978. 
MARKOVICS, GYULA: A nyitrai politikai bűnper (Nitriansky politický trestný pro- 


ces). Turčiansky Svätý Martin 1903. 
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MÉREI, GYULA: A magyar polgári pártok programjai (1867–1918) (Programy ma- 
ďarských občianskych strán). Budapest 1971. 


Slovenské národné zhromaždenie v Turčianskom Svätom Martine 1861. (Turčiansky 
Svätý Martin) 1941. 


SZARKA, LÁSZLÓ: Jászi Oszkár szlovák kapcsolatai 1918 végéig (Slovenské kon- 
takty Oszkára Jásziho do konca roku 1918). Századok 1985. č. 5–6. s. 1168–1194. 


GRÓF TISZA ISTVÁN összes munkái (Zobrané spisy grófa Istvána Tiszu). Zv. I–IV. 
Budapest 1923–1937. 


VAJANSKÝ, SVETOZÁR HURBAN: Listy z Uhorska. Martin 1976. 
VAJANSKÝ, SVETOZÁR HURBAN: Ružomberský kriminálny proces proti An- 


drejovi Hlinkoví a spoločníkom. Turčiansky Svätý Martin 1906. 


III. Korabeli újságok, folyóiratok, évkönyvek 
III. Dobová tlač, časopisy, ročenky 


Budapesti Hírlap (1906–1908) 
Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti (1898–1914) 
Čas (1906–1914) 
Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület Évkönyve (1885–1918) 
Felvidéki Őr (1907–1911) 
Felvidéki Nemzetőr (1885–1896) 
Hlas (1898–1904) 
Huszadik Század (1907–1918) 
Ľudové noviny (1906–1910) 
Národnie noviny (1870–1918) 
Národní listy (1917–1918) 
Slovenské noviny (1886–1918) 
Slovenské ľudové noviny (1910–1918) 
Slovenský denník (1910–1915) 
Slovenský týždenník (1903–1918) 
Slovenský peňažník (1909–1914) 
Világ (1910–1918) 
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