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Nap.iaillkball a IICIII1.el i (dlam mcgs7.ilíll'Clíl.á.!la

üs hi~LI.I!-'f1;í.s:íhall a~ nkl.abi:::ligyrn ég Lársadalolllra

várú ,,"kágu rdad:.tllIk etllle/,{c!l.é!-'l~ 81.i IIlc releslcw-:!>.

I)e l~~ell ;illallliságunl«ll. '.Ily kÜ1.clríil érillW Ilü1.

mivelődé!:'i 1.r.r.IllWk p.R7.I((i1.eiIlCk lllérlegclésében a

ligy('hlle~ ()s1.ldíí tru)l!i!-' allnyi s1.üLhallg1.iÍsl. Lapa87.

I.al, ~ r,'íll~g a nl-IJII(!vdc;s ;í.llarnpoliLikai C:R eul·

I.unilis !;í\(~rcpc'!lIek j(~h~lIl.í;!;I!l{él. illeWlcg '.Ily cl

1(;rűl~1I il.(;llId( ól Ilü1.(;ld kiiliillhüí\ií 1.I:IlY(!7.űi: hf)/;O'

'~í\ in"lIyllllll Ildvil;igu~ilólag Idiudml.JJi - lIagyuJJ

is idcJ!';~e I' i.i I';illalilm;;í.!-!. J\ IICIIIwl.i aspi ra I.iúknall

a küwlíl'eW,h)!; és kiv<ílúképelllu;pllcvelés ul.j:ill le

f'lIfj{; Idjcsrbh (~rvl~lIyr.!';íl.ésél. 11I1.I1.t1í1juk 1.p.h:H .

IHrul!;i~lIl1k s1.f!I'illl. .._- ld,'; il.J(kur, rnidííll R1. a Lh

Illi, I' Y Uyiil'gy jelelllcgi Jllilli!:'I(!I'i lallílc~o!,;lI11k kl)I)-



"
\'i~c1(ij lÓ!; puhlil-il'lai IWl'lilJúl l:'r.ÜI'UWr.Ú dnlgor.al.lil
.Ói':' nyilalkor.alait. ('gy liÜIl~lh('1I lif<f!7.I~gyiijl\'l~, 11I11'1'11

li li I'ei nk re II\IP.llwr.(:f<é rI' hoe~lilj II k,

A doh!Or.alnli lülnyolllti 1'.'!-;r.(,ht'1I ,'Isfj lJl\'a

~lísra :-;r.emheüW.i ver.én!~ul1f: gYlllllllll a IIt:PIW\'I'

h:snek I'l'l kiv""t.I\épclI a magyal' nydvii IIlópokt.a
lllsna), nem Pgy oldalról ki(:sinyh:f<sd lal:ilJw7.ó

I'nlll.oss;'lga domhol'ul ld, ';:s IJlir IIH~kkl)ra lif<r.ldd

Ici adówllk iR a IllHgasalJlJ lallillh'7.elek hivlll:iStí-
.'

lilik; lt;'lI'lIlellnyirl~ di!='IIII'I'jiik ig: hogya vihígo!='-

súg, mint. egyil, jeleslink hallgozt.alá, fcllilrül W: a

népmilliók rélegeibe azok uljáll ar. iíllami egység
nek annyira kiv(lIlal.os kö;dlldalll c1halolni soha

nem fog s a kÖ7.lIIi.ivclűdési és lillalllpolilikai 87.(~1I1

ponlhól legves7.I:lyezl.l:'leUebl.r nyeh'halllrolwn és

nem-magyar ajl\ll hnnpolgllraink lömkelcgdJen a

ncnl7.cli állam posl.ulallllllaillak ilIIeIIsir I...j

leszlésc leghi7.lusahhan a 1I(:I)()ldal:is úllal eszkü

7.i.ilhcW. S hugy az alkollwinyns lljj:iéltl'l'lh's idö
sza kü va I rClIlb';7.el'l'Slm szel'vc7.lIi 1<C7.dl'll 11(" IlIcve

lés s ki.ilölliiselJhP.II 1I7. llll:lllli-. községi- tis miísjcl

legli, dc magyal' lannyelrli lH:pif!lwlük nlÍlIü szolgü

lalol leljesilncli a magyal' CIIIIlIra tCl'jes;désélJcll,



III

a magyal' lill a 111 i s li l-( l;rvéllyrr. jlll1nl.lislÍban: nz!
e kiil el sZlilllS7.l'rii mia I.a i reII'U(;hb IlIcgg"f'í1.(jl'lI

" .
iIlu!" 1ni.ljli k.

C~a ld IOgy 1'7. (~r(í~ rajs1."l'f~lel LI'I és s7.élcs Ili 1

l,ül'l'd il'! dolgoza lok inlií IJPldfll1l sznlg:ílhalnak
ann IH;7.H' iEl. hogy az ill:íig dl;.·1 111'11I kiizjjll!'égc~

gikl'\'ckkel ellelve ar. alkolllSok lasf:lillisa, korllilo

l.lÍsa feleLlébb kOl'ai \"ohm s az Iii IIII II IlIcIIeLL a lár

sadalolllm is a lIagyfollLosságú leendök hosszú
som iga7.1í han csak mosl, II k i !" ti e d II e v e )é s lür
vényszel'ii (,lel.lJclé(>lclésé\'cl El a fI1a\?yar nyclv ue

halúhlJ ('8 gyalwrlaLihb lan/hislival vcszi kC7.delél.

A ki leMI a lIépncvch~si intézmények fejlesz
llÍslÍr(il, a közoklalá!"i konmlllY ide vonallwr.ú Lerv

szcrii acliújúnak loníhb fokozfts{((úl várhalú lár

sadalllli (~S culLul'áJis clönyül(l'ül, II !,ür.cgészség

ÜIlYII(~k ('PCll a liszla magran;líg gúczponljain fa
junk ir.lllosodúsa és szúIIIheli lCl'jcs7.J,edésc él'de
kéllPn rnieh~blJi orvoslásL igényIrí elhagyalollságá

rúl, akonflállY úlLal Icgulúuh a ncnl7.eliségi Lcrü
leteken foganalha veLl magynr lclepilés sziiksé

gcsségéroil és elllllographini jclrnlűsél!(~r(il beha

lóbban Itíjéko7.ódni óhajt, a7. mindeneselre ha!':zon-
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lIal fOl'f(atlialja e J'ŰJ1Fct, meJyWI nClllc!;<al; Cfl7.mei

I.ájél\ol.ódíll:'l, de IWlIW!;< teLlllkrc vezcW ilnl'uJsll!':'t

IIlCrillidllell Illindnok, Idk al, ill szóbulI furgit kér

lIésekröl dnllHkedni s a IIcnJl.e1i ídhulI cWfclléte

Jeiért lenni é!:l áldozni hi\'al va vannak.

Budapest, február Iiu, 18H2.
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I.

Ti.ikélclcs igm~, hogya »(eliilrúl ;ün rt vil'Zqos
8t.Í,rI«-lele eh', vagy inkábh jel!'J7.ú l.ul!'Jlígosan elülérb(~

\'an 101m, Fükép a7. c1ii7.ü évl.i?ed alal.l \'011. e 8?urinl
herelllle7.\"c !\ö7.01'l.aul!'Jíigyíink, jeival tiJbh gond éf;
:"ddo?al. lé\"(~n rordilra a magasahh mi.iveWdési I,a
l.el-(úriáldlo7. l.al'l.o7.Ú inlé7.el.cl;re, minl ll. népokl.alás
iigyre, I;;s allagy Imhliclllll nagy rés?c il-(en pl::wsi
hilisnak I.,dálla c m:lximftl., mcly bes7.iircml,c7.cll al.
dmí:ld.w, mCl-(ves7.lcgel.ve a cnllnrl'0lilikai I'elrOll;"lSO
l;al. :Mal-(yal·OI's?ágon, e1anllyira, hogy cl!yik elíilwlü
(is igen cllerjedl. Ilíváro;;i hirlal' is, mely pedig
kiv:U(llln magyal' nelll?el.i irányI. \'indik:H m:lgli.nafL
nem rt:gihcn s?órül-s7.úra igy irI.: .1\ 1/(:/IIJkl(//tÍsrtÍl
lU,lII s7.,',llI nk h(i\·(lhllf·~n 1-'1,1 III.a I. Hz fJlrír(JllrlellrMI
jc/r.lllfi.w;f1ii, IIIini a I.lihhi« . . . . Ilgp Ilazon idü
lújhan hOl!'Jon\", I.enorhúl egy kiillinhen jeleslollu ma
I!yar pnhlicislánl( uj I'iilhell1;'lS7.I;, dc megléveE'7.1ü
jcls?'l;val állt. elii, minden l;él'7.ell1P.lö !'Julyl. és érde
kel .a cll/tura ja;sltl!Jára« helyc7.vc, mely mellcll a
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népokla tils Icl'mé!:'zclc!:'cn e!:'a l, ... Ifll'cndcllelJh je
lenlűs(·gii. •

Iliúba, - ~zcl'eliinl, jel~zavak 11lfllllllcgindlllni,
- a nélkül, hogy lalra vclnük l.arl.ahnl1l,aI. s anl~l

kiil hogy rnegvizsgMl\l:,k : vajjon cull.l1l'ai (~s fiil'"'pen
népl'ajzi viszonyaink illlal indikilllalnak- és igazol
lalnal,-e?

H'lIlelll ha nl{lI' ez igy van; ha ta paszla h',k, ho:.;y
nCIll7.eliink élel.él'e, faji megiZlllOsotl{ls{u'a oly véJ.:he
lellen fonlos népol,lal;'Isi iigy él'zélwny h;'I!I';'InY;'lra
éveken úl a nyilvúlloss{.gba egyesek (~s a $Ijlti ;'dlal
ilyen jclszil.\'ak doh.. lnak ki, melyek veszedehllcs
.llüzvélemény<-nyé jcgeczűdhelnek az OI'~7.{'ghan.

va.Lion nelll vohm-e egyik elsürangn külelességc az
iisszes népokla I':'~i ~zakla polmil k éhel'en ellcnül'i7.ni
minden ilyen lel1llenc7.iújll jels7.ül. és {u'a'lIlalot és
nemcsak pl1~zlilll cllenül'iwi, dc cf{és7. cl'élylycl,
hangsnlylyal és kÖ\"l~l.kczclesen azold\al s7.embe S7.:'II
lani '? Sajnos. (hocsü nnl üSl:inl.cségem(~I'l), én a7.l la
paszlallam, hogya népokl.a(;'lsi s/:;Ildapok abhan ki
I.iinüen IIlcgl'rll'lnek ngyrtn hivalflslll,nak, hogy ala
posan I;'lrgy.dj;'lk (~ szal, n'~dl.'!l.·(;/'II'~~(J;l, ÓL lIliIlIlIi;'.·
kig, de a7.I;'ln ez('l,h(~ jnbh;'lra leljnsell (,1 is 11)(\

I'iilnck, és majdnem cgé~7.en Iil!yellllt.\1I Ilivül hagy
ják ::IZ df.!a!líllosalJb szemponl.okal, melycldlel 111;'11' il

nem s7.akbcli nagyközönséghez s a polilil, .. i körüldlö7.
is hozzil Ichetne I'él'lli; (~s nelll gyalwroljál, az clllli-



tcU jclsr-avaldml és áramlalokl;al s7.emhen fl7. cl_
lensúlyl, ,nelyre ar. ügy él'tlekéhen oheUeniil s7.iil,·
ség \'ohm,

l\li Wrlénik lehál! M.. hogy \'annak l,ö7.véle·
Illénys7.erii erüs áramlalok, melyek fUllligálják, ki
csinylik, .alárendellehhjelenlüségiinek. lal'f.jflk a nép
okl.atilsl., de nincs, vagy nilH~;; elég el'üs egy másik
(~lIelll.étes iu'amlat, mely alll:lwkal. sikerrel ellenslJ
lyozhatn:1. Történik <17., hogy az egés7. ujahh alkol.
mÍlnyos kOI'S7.al;han a népol;lalás·iigy lilvoh'61 scm
r('szesiilt ahiHu, a ligyelemhen és ftldo7.al.kész fclka
1'01:\511;111, melyet mini. a ?lell/zeli JIQlilika leghaWlyo
l;W hh esr.köí:e, a7. er/ész Ilcm7.e1 milltlcn lénye7.üjc ré
sr.én'il mcgél'demell. vol lia ; liirlénil, <17., hogy h.. a
l,üzol,lal:tSiigyi lIlillis;'.!.cr erőleljcs népoklalitsi poli
liI,itl abl'lla csinúlni itllami eS7.kü7.ükkel. nincs eríls
kür-vélmlléllY vagy áramlat, mclyrc e lekinlethen lá·
IIlas7.kotlhalllék; liirlénil; a7., hogy péhlillll a jii\'ü é\'i
il":I. lj III iII i'" fori IIl.n~' i össr-(~S id la II I i I; iadil!> III inden :L 110
frljáh61 !~/~ kraj('7.Ílrl kölliink a lIépoklal.ásra, hogyafo·
ly'" üd/Cll a lanllyihor. I",pesl 7000, mOlld csnlllín "él
('r-'~r fori II II aI f ~ !I \'nll IJag\'olth ar- eg{,sr- népnc\'(M,,,i
sr-iil,séglcl.; I.ürl.t:nik :17., hog" círiási \'i\'múnvIHlk I,dl

* * • •

\'cnnünk, hogy a7. uj kÜ7.okL. minis7.ler alall a jijvíi
évi népnc\'elési s7.ül,sél,{lcl.I'e a jelcn th'ihez I,épesl
·HI,OOO fr II al n..gyohb iiss7.eg van elüil'itllyo7.\'a; WI"
léllik II7. , hogy ha nehányalI, kiknel, Icll,éhe7. 101'1'1 a
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lIépol,lalá8 nelllí~eLi ügyl' s CZ (írdcl,lten a 1Ii17.ll;In
rels7.ólalnal', jolth;ira köziillYü~ arcml(kal lalillkfJ7.
mil,; l.ürléllik az, hogy nClIl-lIIagy,u' ajl\l.l lIép lalda
községek állami lIépisl\OláL kérnek, de csa k rill,i111
kapnak, merL .nillcs p6l1z« S lörl.línik az, hogy IIÜ'

mcly ponljaill az orszilgllak Illagyar gycl'llIekek, lIIa
gyal' iskola hi;lI1yáhall oláh iskol(lIla j(u'mlk -_.• 1I1'~g

óvni I{Jji egyediRél4iikeL, merL Ilenl vdkOziiLL ld 111:111
zel iségébiil sok ezer magyal' - oláh i;;kola 1I@,iil i~!

Ez és sok III ,is LürLénil,. Fog pcdig lürLl~lIl1i milld
addig_ lIlig egy Ii.~rde és szcrellc;;éllcn kiizliMol-!;'l.s
Ilf/h Ili ölüdik kp.I'ék-fi·!lc szerepel. illlpulál ól I,üzold.
milliszLel'illlllllllk a magyar (l1I;"l1l\Orlll(",yz<lL gép.,·
zcléhell s lIIil! az or!:'zág iisszes l,lIIlérlhli k(íp\'is(!lii
\'ú1aszl(lsok alkallll(lval eglísz ('rclylyel és ünLudallal
oda nelll halllak , hOl!Y il jelölL II ra k, Illegvúla!:'zL;islI k
e::el.éll ne LekiIILséf; a magyal' 1:11 I1.11I'll i l!S illspecie a
m\pol'laf.<isi (!rdckekel. il Icgulolsónak a vil(lgOII.

Hiszell van abban igaz, ... h(lr IICIII lcljesml
igaz, - hogy ./e1ülrül jön II világosslrg c , IlIerl jöheL
m(lsrclöl is. ])e ezzel szemben, vagy IIIcllcll mi t)l!Y
sokkal kirogáslalanabb LéleII. úlliLllalllllk ld, Illi Il I :d
1;I!:'ponl.ol, Illelyhez azl:ln IlClllli"rsclIlIlli ,'lIwrl.«. 1\7.1.
l. i., hogya világon //Lim/Cll épités alllli'úl kezdödik
(csak II palúcz ;!omlolla BCl:sben, hogy il SZ(!ltI.-hl.·
váll-I emplOll1 I.ol'llyál. • feleli Iröl« cpíLeLLék lerelé). 1\hir
pedig IIliriil vall Illrlllnl, ::Z,'I~ J,,"rúl, hogya nClllzel-
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tc!'\tct 011 lenn, a I'lIndamenl.lIll1okn;U, a népmilli'ik
kÜl'éhen kif>p(tsiik; fll'I'(il vall :::1.(1, hfJJ.\Y a népmillit'lk
IclIgCI'{'llfm a korflllok 1111111 káj;U yégc7.ve, a magyal'
lIelll7.cl. és (lllamis:"lg !'\7.:"UII:"lI'll Illinél Lühh ~zil:"\I'(1 la
laj' (el'l~lIltRiillk,minéllöbb I.él't roglaljllnk; aITól \"an
R1.Ú. hogya jijyií l\!agy'lror!'\r.ág sr.ámftra III ilit-I na
gyobh :::r..inll.l ünlucllllosanállamhii I'0lgftrl.ncynljiink
ÚR tllhol'l)7.W nk. És - I,t~rdcm - \'njjon lebeghet-(~a
IIlai gcnc.-nl.i(. s ar. el(ésr. nemzet elűtl. cnnél Illaga-

" .
Rahb, cnllél rOlltosahh és egyul.l.al nemr.etiLJh r.r.él é:::
fH.ulaP l~~ k()rdcm lo\'ábhá; le het·é er.l. a cr.éll. I:sak
Illegkör.clíteni is, lehel.-é c reladatba csa), belefogni is
a /IIfpukla.ftís lml.ályos és criilel.ie~ I'clkarohís'l.nélkiil'?
Uc,fogja kérdcr.ni I.;íll \'alaki. miérl. éppcn csak a nl:I'
oklal.{l~ '? Felelet; Ar.ért. mert ar.olmt a iiép-milli(.kal
Relll kür.l:pislwl(lklml, selll jogakadémiákkal, scm pc
dig egyel.emekkel. hanem csal, livódák- és llépisko
h'ddUlI lehetmegkür.elíl.clli.

I~s e nemr.etnek mclyik a legvc!lr.edehlleRehh
achillcsi sarl\ll.? 1\r., hogy cddig m(lgyarolwl csal, re
lativ többséghcn vagYlIn), l\Iagyarorsr.flgon, a mi más
~zavald<al ki~chhs(~gcl. jelcnl. (fi Illilli{Í Ill(lgyar, 7 mil
li,j lwm-magyal') I:S kürllyezvc vagyunk elll'lípaszcl'l.n
1/cu/Z.et/: alapon szcrvczkedel.t államok kal. A I,él'iinkre
i~ yftgják minrlcn áldol.l nap (lZ cllenl.áhorból (leg
ul.óbh a bllkaresl.i »nomanlllc), hogy minI. kisehh::<ég
11I'alkodllllk ez ol'sr.(lgban a nmn-magyar többség m-



lüll. É!; 111051, békés idiibnn Illeg rolllánk '"<llaliogyan
ilycn eLnogl'a phiai ris7.0lIyok lllellel.L is,lIIel'l a • por
87.emek nyugLon Iie\'cmek bi7.Los helyiil,lint, Uc ha.
egys7.er ismél. iliral,u'os idők fellegei s7.almdnal, le
rc;ínk: akkor fog csak kiWnni, Illekkora gyenge~ég

rejlik a magyarság mosl.ani léls7.(ullÍl.ban! .~~S I\Ih'cl
fOl!juk a nelll7.eL siI(unbeli gyarapodásál. 8 a rálR.igos
időkl'e Illcgi7.lllosodás(ll lIli.in~lni. lia nemail úrot.la
és népokLaL(lsi.igy ermcljes lIIoilg(lsba h07.alal:'I\":II') 1\
nCIll7.el lá ngcsilii irója .JÓka i! ki IlIondá a jelszó!.. hogy :
• MagY:II'oI'S7.,\gol. lIIásods7.0r kell (Iwll.urailag) ellúg
lal ni.• Iga7.: - ,le rajjolI e m[lsodik honl'oglal(umal,
nem leKhalallllasabh eS7.kö7.c és fcl-tyn'rc,é a7. úroda
é~ népiskola '?

SajáLságos rcndell,c7.ése roll a gond \'iSCIt>'SII('I,.
hogy ail uj alkolm(lnyos korsilakban éppen ail ail eiu
b~r IcLl a7. clsii kÜ7.0kl.al.ásiigyi minis7.lel', EÖl.rür;
.rú7.ser. háró, kinél a \'il(lgon senki sem ismel'le jll"
han a lIel/lzeri.s~fJi eSilme (1Ilam-rcs7.élyes és {t1lalll
I'obbanlú ercjéL, meri ií fejl.el.lc aill, I,i haSOlllillwl.al
lan mélyelméjiiséggel és alaposs(lggal a XIX. 87.Í1i1.1t1
uralko,It', eS7.lIIéiről iri ril:'tghil'ii I1Il1l1k;ij;Htan. S(,nJ,i
l.ehál nem \'olL hi,"<ILollabb. lIIinL ii. hogy J\lagyal'lll'
s7.ágon a kil7.oklaL[lsi polil.il,;'t( ,~;:inálja és re7.('SSC,
Pól.olhal.lan kál' a nem7.cl.l'c, hogy Ill~m csillÍl.lhaUa és
nem \'e7.eLhelle legal(lbh Inég \'agy li7. éri!!, meri ak,
kol' a népoklal.ásligy IICIII leli \'olna a halllupipülte



S7.C1'cpél'c kál'hoztalnt $ nem kel'ekedlek yolna fel
s7.ínl'e a ncm7.eli közvéleményt elmaszlagosí\f'l
amolyan áramlalok. melyek s7.erencséllen m(\szava
az, hogya népoldalás .alárendell.ebb jelenl(jségii.«
Ha nem lé\'edek, éppen IWtxös IllolIllása \'oll, milY
legalább egészen r{l\'all az il iskolájára, hogy il .nem·
zel isél-(i I'érdésl. le~biztos:l bba II az iskolábml lehel
mcgold:mi.« ';;8 valjon nálunk melyik iskola az, ha
nelll legföképell llZ óroda és a lIépiskola?

1.lál csak ilyell >Hllíu'clIllell.ebb jclentüségü« a
mi \·is7.0lIyaink küzült a népoklalásiigy! Sajnos, az
imén l ellllit.ell ,híkai- ()s Eülvös·féle lHál'káns jelsza
yak. melyek egész il'ílllyl jelölnek és Ill'ogmtnmol fc
jewek l\i, ke7.denek elhah'{lIlyulni és kimosúdni a
kii1.l.udal.hól, melyet rnegl'Ontanak és lérÓl.l'a vezcltwl,
az .alfll'endellebb jelenlöségii« - észjúr;lsok,

Hiszen haladunk, haladunk mi a népoklal.ás
iigy I.el'én, ha a csiga hal;ulÍlsa is haladás. Ha ércn·
kélll hél, illet.öleg negvvelle7.el' fOl'inllal emeljnk al.
á II III Ili I,ültségvclésbt~n fl Ilépnc\'clt~si sziikséglelt.·l.
hál. ezzel is tesziink egy-egy lépésl clííl'e (vagy Il'g
I'osszabh (~sclben llelll Ibl-(llIIk .ris!-'7.afcJé t~jlíjdlli-)

és ha ilyen lemp6han haladllnk lováhh,·-h<'ll ragy
200 eszl.endö :dall Inál' jelcntékell,7Ic1l és 8z(ÍIII!Jave·
hl'ftTle,q fogl.uk megi7.l'1losilani a magyal' filjl s a >I~n

manul. (~S IÍll'sai nelll l'ognak IlIajd fCgyrCl't kO\';'I
l'.Rnlh:lllli abbül, hogy törpe minoritás \'agyunk, CS:lk
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nl. a b<lj, hogy ninGf:: ú III a homlokllnha irva, 11Iif'i\f~

rilll :t gond\'iselé;:; n:I}!Y ielül \,nged lIcldillk a l.ól.varla
lan bclsü mcgil.lllo~od;"tf'l'óI., MI'j,(lchd, :t kiiml jii\'iíhclI
l:rii5 IllcgprólJállalúl;ok vúrll<ll, reú.nk, 1IIi'~lt h; \'W~Si'.

('ríi\'cl kellene II Iólgllnkal. a núpok lalás lcn're \'clnii lll;,
.hogy rcl.lcgniink ne kclljcn ::ti'. e1jiivcndüüriúsokal.<

Igcnis, II Illi \'isl.'llIyaink I;iil.l I;~llk a;f, larl.hal,·,
]\)ngyal'Orf';f,úgon ij,(azán Iwm;f,el.i politil'(lImk, Illel)' II

lIépokIal:'l~ eriíleljes I; iha~;f,IJ(dásál Iwogr" III IIIpOli lj" i
I;ü;f,é fel\'C'l";f,i; IIlilllh~1l Jwrl 11:'1nY;f,al i rellf.lS;f,(W ,~sak

awn !nérlékLJen ij,(a;f,úll nelll;f,,:li, II Illily IIl1irll'~I<"t!1I

e1iimo7.dilja és sl.olg:Hja úllal:'dmn II cull.I1I':'I1 ('s líil,rp
II népokllll.Úsi (lI'elel,ekel. Csin:ílhal.lIl1k mi jü igazs:',:.(
iigyi, jü kii7.lel\Cdési, jü kii7.gal.elasúgi polil ik:U és esi
Ilálhalunk jó (lllminislral.iól, - de Ilflsi\l(ul csal.;
ezek :'Illa I a 1//am/(/I' ,í/lom egy IUlj,míluyival 8elll

lesz 1IlIl,Q!j(lJ'{{ú!J, 111 iut it 1IIinű külijnúeu, - ha l:"" k
hasonló lépüsl Iwm l:lI'lllnl; állal:íban n IIHIMyar klll
III 1'(\ i. é;; kOIiiIIŐ sen :t népol, lal.ási én1ekek eriíl.e1jes
isi úpol:'lsában,

\'nllll1lk n :-.Jlallli aellllilli::<lralio'l hí\'l'i kiizl lii"
Iwn, kik ~l.erdik gyakran clllle:;elni a 'nt!lIl7.el.i :'lIla
11101.« l\r;.I' IH'eli!{ a lIClIll.('ti állalllol crül.l'ljcl". hal:',-
Iyos népokl:llási politika nélldil képlelen :ihrúllll-
Ilak, hiú J;"p;f,cliid!-snek 1.:UtOIll, AII.al:"tball II ld a Illi
\'i:wmyaink I,iii'.l. Idcsinyli II n('pokl.al.ásl., <lIlIIai; ho
lIIúlY05 sejlehne sillcs allla I,illlagashi nelllzeli I(~I-
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adaLIJI, ...·,I, IIwlyellCL a mai gcncráli(Jnak, a mai ma
gyal' áll:lIl1l1ak egés7. oda'1(hí~s:d s7.olgálni kell.

.Ill! siel.nk kél. IchcW félrcérLésL rnagamllíl t~l

háriLa II i.
EIo·iS7.ür is a mondolLa l, álLal távoh'ül sem al,a

I'Ok cl'üsxalws magyarosilásl, mcly ellens7.clwcs ri!
gyiilülelcs Iőrel,vésnek nmn voll.am s nnm Ics7.ck S7.I·'
s7.úlüja. Dc nincs is s7.iiks(~~ crüs7.alws m'lgyarosíLásra.
Illeg a:l.I.;:' n e7.él ra sem ve7.clnp., sül. I,áros viss7.ahalásL
i~ l,dll!lle. J lallcm való lény, hogy ama 7 millióllyi
IInm·magym· ki.;7.1 millióina mCl!Y a7.on nél'l'lelllel,
!'7.lUna, melyek iírömesl hajlalldók nydv Lekinleh\
hen is assilllilálütlni, üss7.cforrni veliillk, - csak ad
jllk IIlC/.(, adja ml·!/.( a7. :"dIam h07.7.á a 87.iil,ségcs 1111'1

tlokaL és eS7.kü7.ükeL ." lIlihen? A népolll.alllsi illli!
xcl.ekbell. Nem én 1I10111lolll e7.1. ; megmondla a HÍt7.
Ilyill iilésl\n e7. év elfljéll kél. Idvitlél\i k(!pvisclii, 117.
egyik a rlllhp.llck, a m(lsik a Wl.okrés7.ériil. ts én rll
tnul.aJhal.n(lk még tnás hljll és hasonló hajl.lll1u nép
elclIlckm. S7.(lval LehöH csak oLI, a hol crre ünl<lÍlIl.es
hajl:lIl1l,"Slll! 1Ill1laUw7.ik (s7.crencsére lIIilli(lk 11óIjlall
d'-'k mI/sI '1II.,;y erre), _." llivánn;'ul1 a7. iskolai I.éron a7.
alllOl.ú aeliöl a faji IIWl{i;',OlOSodás (~rdnkéhcn, ne 07.
a7.lán a Iwm7.eLnek s a7. állanmak ünlclILal'lási iis7.
Iün(lhül IlÜveU<c7.Ű olyan I~rtleke I'S kől.clcssl;ge, mely
eiül ha cl7.Í1rkö7.ill, ülltnaga ir:tnl akkora lIlulasz
tásL kovd el, Inelyel. nem kál'fJötolhnL más Léren
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!;clllmi s mcly esetleg sulyosan logja meghoszlllni
magát

1\7.011 1400 kŐ7.ség I;űznl, melyel; lakoss{lga ma
J.(yal' kiscbhségeldwJ vCllyes népelemel<bíil áll, (ijS7.

szes lakosságuk 2.:1 milliü s ehhűlmagyal'alig 20~,o),

eddigelé c!'!ak :\00 cgynchúllyhan van úlllllni lIépiskola.
l~(~n 14,00 küz!'!('gel .v,1 szel'YCzclI. és ha7.afia!'! f;zd
Icmhen Vf);f,clcU. népiskol;"dd,al lIlegs7.állni, ellúllli:
rolna a lII:illtmWII, melyreaz [dlamnal; e térell 111111
halallanul Wreketlnic kell.

A másik lehclü réll'el:l'lés, Illeh' ellen eliil'c \.(~

del;e7.ni kirúnok, a7., ho:!\, f) soroldmn nrm (l7.él'l
hlll1g!'!(llyo7.0nl a népokLnLás I'endld\'iili fonl.oss[lg;"II.,
mini ha nelll "olna (~I'7.ékelll a .I\lIlIum Ihjslliya.,
yngyis a nJ:lg;lsabh IlIiireliidi~si kalel!,'II'i:H; i~s énle
kck jelenlii;:;ége ir:inl. Vall. igenis él'7.él;cm, IIIcl'l ld
ne l:'c.Inú be, hogy mily n;lllY hfll'llcl'ejii dolol-( :IZ. hogy
al. OI'S;f,;"11! sOl's:ínak jllli~7.ésó'e hiraiolI. inlelligfmlia
magyar r;lgy Illugyal' s7.cllcmi.i Jegyell ? Ue htll ill
nil\f~s is senIIlIi haj; 180 kii7.(~piskola. t':!\, St~I'f';.( jllg
(~S Ihcologiai :Ikadélllill. k,'1 1.11(1. elt!yelclII ('S «'!ll' lllii

egyelrm :::1.;"11111';1. s7.dlclIlI'l~ lIi';f,\'I~ IIll'1.:IHl'llIrl, al. ig""
nyekllek. a S7.ii kSt'glel nek. IU jeleni i~kelly alko[(ísnk"I(.
Whhé sziikség ninr:::, Jegltillebh a meglenJ ink7.cld,
hcLeW;f,ésél'űl (egYI~s kii7.épiskoJÚk kifejlc!'!7.Lést'l'űl) le
hel. szd és elrt!.l'Il l! még egy hannatlik lutl. egye"~1I1

is. E7.ell inLé;f,eld; Lallul,', iljusúga hasolllilhalaLlanül
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nagy liihhségében magyal' és mallyarlll, magyar sl':t'l·
lemhell nevellef.ik. - kl. orsz;"lg inlelligenliájának
is HO--!)Oo;.-a lmll-!yar é,; magyal' l'lzellclllii. A ma
gyal' rlljnak a 1I1(1gas;,hb miivelűdési kalcgoriál<han
oly Cl'iis és megvivhal.lan posiliüi vannak, hogy szcl
1p-lIli, magasabb mli vp-I lségi Hilényél és ycr.érsr.crcpél
a", llI·s7.ághan vcsr.(~lycl<löl I'éllcni nem lehp-l, és nem
kell. Mirc valli lchál ily visr.onyok I<i.ir.l a. magasabh
oklalási, a .1;llllul'ai rnj!>lIlyl« oly llllerí)scn hangsn
Iyozni? l.IiS7.I.'n Inagyal' sr.clllp(lnl.h61 ill. SClllllli haj
lIincs. sm (17, egésr. vonalon ürvenlldesen legellel.hcl.·
jiik !-ir.elneinkcl.

A Imll.mai rajslIly hangor.l.al<isának I.ehill vagy
(:5<1 k ak:lfh~trIiai jelcnli.isége van, vagy pedig élc a nüp
ol<lahh; ellen vall ini.IlY07,va. I~s (~pwm c7.él'l. 1;II'1;"l.In
s7,liks(~gf!3nd< a népoklalásiigy l'onl.O!";ságállőlelll lel
heWI"1:! a homitlyb,',I, ahovi, S7.0 l' il ni akarj:; k, kissü
rolülél'bc ho7.11 i s kidolll hOl'ilani, és ped ig fl nnyi val
illl;{Ii.h. mcrl a minek il Illagasahboklalási és miive
ltillési inlé7.clck körében 87,iil;ségc l'ellll nem 1'00'OIt.

hezz(~g lIagy lu'illl V1'1 alkf/lrísf/kl'fl, (~:; munkára va II

Inég sr.iil;s('1.( a lI(,pol<l.al.<i!:t 1t~l'éll és IlIer! a mil-( II miivr:11.
l::; IlIagasahh l:.irsall1lltlli o~7.I[dyok I'{·gi...jilhan cr/is f'S

Iwlall//(('8 a magyal' lüj, olllellll a népmilliük küréhcn
mijl/flc és crűtlcn s ha a magasahb miivclLségi 101'0
IlOn ;"tII;"lsa l/Ic,qosll'lJ/Ilol!wllan is, oll.lenn a nélJl1lill iük
kürében posiliüja allÍa!.;lIIízha{ú és ves7,ellelme!>,
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AII:í~I'OlllOI\l lehál ah, hogy IlH'l~uk lI~yall 1't'1I11

a moslalli ~zinronalon, szelJclIllJen és lél.~z(lrnban a
lI1aga~abb mürcllségel nYlIjlü inl.ézelekcl, Ile a7.LlU'
egé~7. erűrcl rcs~lik magllnkal. II népoldal;',!:; lerére,
lllCl'l legyjjnk Liszlában rele, - és óhajlallllc\ hogy
ennek lullal.a áLltas:m II Illn,al!alom mindcn rélcgél.
- a 1Iemzet S(II'S(t amennyibell Wli.ink fiigg, a nép
ok/aflÍs terén diil r.l s azéi't az ~qazáll nemzeti fl'!
((d((/ok a 1léjlok/altís /el'éll vál'1I((k 7IIerl"ldás1'(/,

(1 }lH!J.)



II.

~1;lllskoln é~ IIl11ltúslig li,lhlllli éli 11tl1ll1.lltl S1.61111"1111,

ból.

(Jo:lniiki 111l·~lIyil"'IJI'!oI7.éll II IV. ('~ycl("I1I"':; 1:ll1it"':.;ylllils J~ml. nugU~1.lu~

~I-~i il ltisClI. J

T. egyelt'lIlcs lanilúgyiilés!

i\lid(jn a népoklal,ás iil!yének lárgyalására üs!:'7.('·
gyiiliiink, Inéllú7.lassék nekeni megengedni, hogy el
1Il11lldjilln benső hilvallásomal a népoklat.ásrúl (~S a
lanilósilg llIi.iküdésél'öl ; (Halljuk! Halljuk!) hogy ki
mulassarn a népiskolának és II lanilóság 1llfiköd(~·

sének mélló helyél /",zánk viszonyai közl.
LeheWleg rüvidre ro/-!oll beszédem során mel·

lür.ni akal'om a didaclicai és IHledilgogiai llél'dé:::ck
lál'gyalásál,; rnellüzülII pedig ar.érl'l lIIerl úgy lllpasz
laJlalll, hogy ezek inkúbb esak a sz(lkebb lanOgyi I\S

s7.akkürökel s7.0klál, él'tiekellli. De szúini liJgok a
népoklalilsnak és lanillíság m(lküdésének azon ma
gasabb és állalánosabb vonásail'lí\ és ln\a.í1Ionságai
rúl, lIlelyek a7. egés7. nemzetel érdeklik s hozzá le
!<7.I~ln: kell, hogy az cgésr. nemzelel énlekeljék.
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HOllllall van 01;1" I.. egyelcmcs gyiil('s, ho!!y dlm
Iéiben az ú-kori rabsmlgalarló rcspllblidkkal, lI;1,
IIjllbbkori nagy kiizlársas{lgok, minI Ics;I,em, a;l, liR)',lIk
ameril;ai nagy Unio, vagy Fl'anc)',iaors7.{I1{ oly úriási
Úldo;l,al.olml howak a n('11OI<I.alú.8, a lIéPllli.i\:I'Wdés
iigyéllck? Onllan \'an, merI annak, a Illi (,Iiill.iik, I.. i.
II kiizlilrsasilgok elííl.l. a 1r.j.(lonlof:'abh, I. i. ,17. :'dlllnt
/fJ/'lIIíÍ/Ulk, ,l nép míivcll.ségéhcn I.ah'djúk leghalahna
sa hb lálllas7.áL (1;:lénk helyesl(,:;.)

Nillllnk, L llI'aim, méj,(a7. :ílhHIl/iJl'I/I.(ÍlltÍl is H1a
ga!:;abb énlell fü)',iid ik a lIéprn iII iük III ii vell.íd+\s(,hc7..
1::5 C7. a Ilwgasabh (,nlcl; a IWlllzeli (~S :illalni Mt.
O;:léll k helycslés. Ugy V;lIl! Ügy va II !)

Ha már a)', t'gYllyelvil és "1/ag!lllelll)',elelllld, a
lilii Iii pl. a némel., oly relldki\'iil fOlllos !:,;I,erl')l julol.l.
oS;I,I.ú1yr(,s7.iil a t.allilltsilJ.!Ilal;, hogy mini annak ide
j(,bcn H1olldlák, a fralll.'7.ia hadjáml,.,l. a nélllel.
S(,hnhneif'lerel, nyerlék mel!. n{lhmll a diadalmas
hadjáral.ok ti it:süs(~I!('II(;1 is lIólgyobh liliiIlIa t. \'ilr rt la
nil.üs:"lgr:l; meri. mieliil.l. Illi diatlahllas I,iilsii h:lIljá
ml.okra gOlldolllóí II k. ('Isíí sorba II s III iIII it'nek IdeU.
diadalmasan vl'giJ..( Ilell lliizdelliink a~.1. a helsii hadjá
raiol, mdyd a 1,;iU.ü ('p oly S;I,lII1CllIlIS('1I lIliIII lódá
lóan, második hOlll"oglalúsnak lIevc7.el.1.. (l;:léllk he
Iycslés (,s lels7.és.)

\;:5 él)Cn az akűriihnéllY, hogy Illi sok lI!lelvii
nelll;l,el. vagyunk, 50kS;l,OI"O;I,)',a, az :1 l,iiriHlllény pe-
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II iM, hoV." kis lIelll7.el Vll j:(YII II I\. 1.,,!Oy.i ua{/!/{/!I<Í II In
nil..,~[I1-( Jl1lallal:-..I.; ICS7.i lIagyohh:i nltlllnk, milli MI'
lIlely III:is Í1l1amhnn. mini I:>[ll'hol e vihigoll. (J;II~III,

helvcl"lé~ I\S Icl!:'7.1'8.)-
]\lil v:íl'lInl, Illi lallil,·,si'!!III1I"".1 a:r. elsii tekin-

Idhen. I. i. a f'olmyel"iisl'g dol/!áhan? V:i.l:illk :17.1.-
1\8 ey. egyik legfonlo8abl.• lIIissi ...ja :1. tanil(,sÍlgIHlk,
.... hogy a neIII IlIa{(Y:.I.l'ajlm lIépmilli,',llal, rnelyel;
I:l'ilkml vis7.onyol, l,ü",1 cselleg s7.(~1 hU7.lí elclllckké
vitlhalllítllak, a II IóIgya I' IIclII7.eli IlIílvellsl;g é"! S7.e1
lern [dl.;lIl'ii;':I~k-hh h07.7.a ól lIIal!)'H1' faj hol.. J;;;:; mil "á·
I'lInk a la II i ltif':',gl..,1 ahhall a lekinlclhclI. hogy kis
IWlII7.d ":I:":Ylln);') V:il:illk a7.I, hogya IH;plllilli(,kat
áll.a lú ha II, hill'lllc1y II ycl viiel, 11!I-(YI~lIck is. IIgya IICS:I k
:I. miivdIS('l! IlS ha7.ali:l$ S7.(~lIelll :'t!talllii7.Clehh ho;.:7.a.
a. nCIII7.eli inlelligenl.i;"lho:r.. (Tels7.t'~f'.·1

~Ii IHit.8 ll7., L IIl'ailll, Illinl. :11. állalllhlí és :í.llam·
fentari'" 1~lclllek iiss;.:co"'as1.lft8a ahhan ;1 koh(,han.
nll~lynd; III'V(,: 1I(,pif'kola, s :1. InelYlle); kolll""I1);;It:l'c
a 1I(~planíl"'? (Zajof' hdyesh's és IcI8:r.és.) I\Ii IlIlís 1'1..
m iIII. a7. egységes neI1I7.el I'CGOIISI.l'II:'dásának milnk::lja.
V()gc;.:l'c ól 1:H1iltis:"g úllal, Illilll a nwly lanil",s;"!g
I'\'S7.(~ 11\I'éll a IICIII1.cli inl,\lIig(\III.i:'lIlak, kii7.líij(\ (\;l

kii7.cgc ól nCIII7.e1.iintelligcllli:ihall élű és Cl'iiSCII liik
Idö cS1.lnl,klwlc és él'1.ch 1Ie1l11rd" nnm1.eli s7.ellem
mel tclii i IIle~ a7. i!3lwla 1(~gkiil'(,I., lIem1.el.i :::zcllcm
me! adj:1 nwg az állala nyuj toll. m(lvcll.ségnc); azl a

2
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colol'il.ol, me!y a miivl'lI.sl:gp.t np.nl7.Cl.i m(I v('1I i3úl!l!(:
I.e~ú és "iszonl., ezen nelllzeli Illíivellség sCl-(il.sél-(é
vel lIemesil.i meg il. I\Czúhe kerlill. emhel'i al1'lal-(ol
azzal, hogy hOIlIJolgál'l'ú, hazali\'á neveli. (1~léllk 11t'
Iyeslés és lel.szésnyilalkozalok.)

gzekhen van a núpolllal.ásnal, és a lanil....i3;"lg
tnOl,ödé~énel, ('I'iási jelenliisége IIclllzel.i és MI(llIIi
~1.erulJonl.blÍl. Ilgyan'l1.él'l, t. I.agl.úrsal" 1\ iti l:! y<1I'01"

~1.ÚgOll, a mi spc(:ialis hil.1.ai vis1.onyainl, kűzl. Jani
I,inak lellni és e1.1. a IIlissiúl. a s1.akelllhl'l' (~S r,':I'li
egl's1. erején)l, a ha1.ali egés1. Inll,esedésl:\'cl hcliil
Icni: Cl, Ul'ailll. na~y és s1.ép gondolat. (Zajos I.cl~1.és·

nyilaU\01.al.ol, és éljell1.és.)
lk Illiél'!. mOlidom (\11 el milllle1.p.kcl 111081. il.l?

Elmondom, I.. egycl.«:m('" I.anil.úgylih~s a1.él'l, merI. la·
liIIl\01.l.am fel fogások I,a I. Illelyel, s1.el'i nl. mdolo/!, a
magasabh mHvell.ségel. nyujl.ü I,iizép és fclsii illlézc·
lekre sul)'l fel;l.dni ; fődolog, hOllY ,I nelll1.el sorsál
illl.t:zű illlelligl'nl.ia Inii\'dl, hó11.alias és IWllIZdi szel
lemii legyen, a I.ülJlJi pedig ink;"lbb esa k lIlellükes.
majd e!v(·g1.i a I.iihbil. al, inlelligenl.ia.

1;:n a1.l. hiszem, t. l'gyelellles I.anil....gyiilés, hogy
c relli1gással s1.embell ki.il.e1esség e helyell is (dlásl
foglalni. (1~lénk helyesll:s. l [gy V,II\ !)I;:II azl. 1111111

dOIll, hogy nem elóg csupán a magasabb III ci vell.sé
gel. nyujlü inslil.ul.ilÍlml súlyl. /ekl.el.ni; IIWI'I. b;"lI'IlIily
mO\'ell. é;; nemzeti s1.ellenl(i legyen ifj a nelll1.cl ~Ol'
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s,U inlé?ű inlelligenlia, kélségel nem s?ell\'ed, hogy
a népmillicilua csak Hgy fog üdvös befolyásI gyak0

I'Olhalni, s a népmillic;kal csal, ugy les? I(épes, '(i\·úil.
krililms időkben ve7.clni, ha a nép lell'él. elöbb a
nc\piskola s a I.anil.c;súg már f0l!ékonynyá (:s képcssé
l.eUe arra, hogy a7. inlelliw~nl.i,i.ban élű eS7.lnékel éFl
ide:i1olml. bcfogadja. (1~:lénk helyeslés. lfgy vall.) Un"
juk ki l(ü?lI1üveWdési inl.é7.eleink kii7.iil a W,OOO nép
iskolát és mi fog Illamclni?

l\Iegmaradna a neln7.el. vékony 1·(~lcl.(7.eU.i feb7.i
n(\n a magas mHvcll.ség (:s nCIll7.CLi s7.ellem, 1I7. iga?;
de 01.1 <lllInl \'ohm awl.án a :l:I---J ,l milliónyi nyers
népl.iimeg, Illelyel a nem7.eli inlclligenliál.ólllell1l'.sak
ml.l\'(::ll.s6g, nemcsak nyelv, cic a mi lIlinrlc7.elmél fon
I.mmhb, a ha7.alias él'7.cllllek dolg:HJlln is úJhidalha
11ILlan 1{t1.ongú (Il' v(t1as7.l.ana d. (Itlénl( éljcn?és.
I Igy van !)

J;:8 1,('l'llem, viljjon Pr. volna-é ar. egységes nCIlI
r.el.nek képe - a7.7.al II I.ál.ong.-, (h'l'el a néplnilliúk és
a? inl.clligenlia kő7.l.? Nell1. A ki felválIról és kicsiny
lí;I«::1.( b($?(\1 l\'lagyaron;r.;í/!on a n(~pokl.al{tsn;l, a7. CIlI
legelheli s7..-mtl, vagy tollal akál'h{IIIYs7.01' az egysé
1.("8 ncnl7.el.i eS7.lIlél, tie hogy e? cS7.méröl, annak Illr
1.:lIll1áról, annak megvalc;síl.ása mlÍdjairól hehal.lÍh
han gOllllolko7.01.1. \'oll1a, [17,1. én nem his?elll. (Élénk
helyeslés. Ugy van!j Azoknak, l<ik azl. hiszik, hogy
elég csak slIlyl. fektetni a magasabb m(l\-ells(:gl'c, a
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lübJIi pcdig illkúhb rsak 1lIP.IIt~kl's, ar.I aj(lll löI illU ll, hogy
hamár Iigyehllen kiviii h,lgyjlLl, a n(~pt~lel.eL. ha IigYI'I
mCIl kiviiI hagyják a népoklal.ás állal _.. lp~r.clII· 
l~pCIl il.1. UlIdapcslcll, ar. ori'r.:ig Ii'.ivárosáball düiMíll'1I.
(lI'i;u;i álalaklll;lsi procei'slIsl. ligyeljék IIwg Il'gal:'JI)h a
ICl'llIé;;r.clcl., Ell magas bél'c.zek fenyve~ei II;ir.1. jál'''öI,
igr.1I gyakrall l:il.I'UIl, hogy illlllOr.;lIIS lIij\'ésii, egyc
IIcsell ar. (:g flllé I.iil'ií, halai Illa::;, fenség!:s fClIyüsllda
ra k:II l. i'I\'r:sliil-gyiikl'l'c:-1 iii 1(~pcll ki (:s I ipOl'I riild re
a \'ihal', illindig mélYI,n IIwgl1aloll II lálV;"IIY, I)f' \':Ij
jOli Illi \'011 ar. oka 1:\1111'1\') Az, hogy cr. a l1alöll1l1:1:
li'llyiíSlldöll' csal, "ékollY n:ll'gílelii lal;ljl", hlH:,,;'IIolia.
Ir. gyükerciL O;:lt· IIk helyc:-It·" t'" lt:lsíIÍ'!:l1l yi lóll koza 1ok .)
T. lImilII. " IWlllílrli IlliíVl'lIst'glll'I,. I1I)gy Pgy IIj ('Z,

..ed(~v vil1al'ölival t'ikt~rr,,1 dacr.olllilRROII, (,r(is éli 1111',11'
gyökel'eI I,dl 11'l1l1l'S;'llani;1 a ní,pl'élcgI:k i'zi"Í1s I.ala
j,Um, (Zaj!);; (~ljCIlr.I;S. TöI ps).

I~g er.1 a szolg;'d:II111. Il~i'zi lII!'g a IlCIllíld 111,1, , :Ir.
úllalllnak il JJÍlpislwla., a 1.:11 Iillj,,;'lg,

A Illagyal' I II:IIICSSI:g. l)r. il I,ivitll.,:úgos o!:'zlúly,
IIwly HHH·ig 1l1ö1ga k('I'I~r.I.I~ a 1I1'1I1Zf.'l.l'I., I X.l:f~-h;1I1
cgI' fchll;lga!':zlll!':lI11 l'ill'"1ö1.1.hölll, Illdy jil'iil, dil'$ii~l~

g(~re válik, iinkl;111. (,lclllhl.öI IIlilg:Hlll ki\':ílls;',g;,il (,~ a
jogokb,L1I és l,ülclességeld)clI IÚ'7.I:scld,(, I.l:llc a n(~p

milliólmL Miérl? Azt~rl, 111Cl'l helálla, hogy egy h\l
milliónyi Id\'ó't\lsúgosból álló nCm7.el.llla lilii.. a nwg
v:ill.ozoll. viszonyok küzl. nem leltel clt'ggé {:I'ií~ í~s
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azérl a lIúplni lIi6ld;a1 .:~ye;;i.i In~, cr(ls lIenl7.(~llé ól kal"
öSS7.erOI'l'1I i. (Helycslé;;.)

Vajjon a népisl\Olll. és a 1anil I'ISflg. midön m:
,íHalam illHillljcl7.cll (';',610k<l1 s7.0lg:'dja, nem n~yan

azl a c7.MI. !"mlgillja-c. Illelyet J8·t.H·ban a npnleS
ség maga cl(~ liizöl.l.; nenl <17. egys(!ges IIclllzcl.i CS?'

mél swlg:"llja-e? (lJgy va II !)
I.RliH-han a WI'I'ényhoús megalkolol.t egy liil'

v('IIYI. Az van henne: )1f);;7.lallan, ('gysl\ges magyar
neIIIzet, melynek a hon lIlindl~n polgára, h:irlllely
Iwtllzelisl'ghcz Iarlm:7.úk is. cgyenjogll I:ll!j.1.« ~ iii YPII
nagy I~S;':IIH~ l~;':, lIlilYCll sZ(!Il(~1I hang:>:ik 1'7. Inl'g igy.
p<Ipiroll il'! 11:"11. ha IIlI~g a v<llüs;íghall is III0g\'0Ina!
I\lcgva ""slll·(~ 1\" al! ya rnrs;.::',gOIl v;lIa ha Idjl~SI~1I <17. OR7.
laUalI cgysl'!ges IIcmzel (~SzIllÚjC, arn'll én l~;': 1l1lm
101l1lllal v(:lel'néllyl. 1I(~1ll IWI:7.kfl7.lalok. ))e cllyel
hizollyosall Imiol,. )\zl, ho~y ('z a7. eszIlle a lIl~piR

kola kü;.:relllfiküdése nl'illti.il IIPIIl csak IIcllllesz meg
\'alúsil.hal/, soha: O;;lüllk IICh'I';;!lis, (Tgy van !l dc m('g
jeIClMlt(~lIyen lllegkü7.elil.hel.ő S('ln, (ÉIélIk helye;:I(~s.)

}\zolwl l":dig, ltik sZI~rdlwk heS7.I~llIi IICII1;.:(di
egysligriil, d(~ li"lv:ílln',1 s7.,',llIalt a népi;;kolflr(.I, c'IIII,'!·
Iw;.:ll'kln arr:l, hogy IIl!yall:lZOIl I.iil'v('nyhoz(,)" Idk
JflliH-hall I.ürrénylw ikl.allák 11.7. -087.lhal.lall egysI~

ges IlIagym' 1\('1I1zol- es;.:méjN. logicai SOITI~lId('l.

tarlva. eit/bb nH~::!i"lIkoll(lk a lIépoklal;ísrM !"zöl,', nagy
ol'g:lIli(~lIs lii",'ényl.



Es ill siel.ek egy félreérl.ésl. elhúrilani mngam
nil és a I.. egyel.emes l.anilógyiilésrül.

Jóllehel., ma már nem valljuk azl., minI. ;illil...,
Ing sr.!.. Isl.ván illejében, ho/?y L i. ar. cgynyel\·i.í or
szág gyünge és I.örél<eny ; mindar.onállal al. cgysél!cS
nemzeli esxme alal.l IIcm annyira a nyelvegységél.,
nem a nyelvi unilical.ilil érljiil< és almrjuk érlelIIi, Im
nem igenis érljük alall.a az állam, a har.a irilllli érr.el
rnel<, a honliui erényei; és l<ül.c1ességek érxclénel< egy
ségél, a mely egység, minl al. J8/j8·i lül'vény is mll
lalja, megállhal a solmyelvi.iség mcllel.l i!='. De sol;
kal jobban és I.alidlibban fejcr.i ki exl. a küll.ü, a ld
hasonlú lhémál. énekel l meg. 1\r.1. mondja: .87.0llilS
és éleI. Illiis, meg Inás lelld, Sokféle dall.ül xeng ligel.,
berek; Mégi!=' Illi r.cndiilmindcnil< lIaion ?fi.~üz;js é/'Ztf,~;

ül'üm vagy lrIjdalom.« ('fel.sxés.)
Er. a küxüg érzés kell nekünk: I<ür.üs örüln :I?:

id Iam jú napj,liban; kür.üs filjdalonl, melYI)l a har.il
nak minden polgára, bármely nyelvü legyen is al., ál.
érer.r.en, ha ahazál sorscsapilsok sujlják. (Zajos él
jenzés és l.cIs7.ésnyilal.ko7.,t1ok.) Er. kell nekiink. I'r.
a kür.üs ál.(~rzés, az üssxeforrasr.l..is hal.almaH 1.(.nY"
xöje. lia exl. egysxcr a népiskolák segd yévd a nl\pck
millióib,l sil<eriil belenevelni, aldwr Magyaron::7.i'g
nyugod lan néxhel egy uj eZl'cdé\' elé. (Élénl; lelsr.és.)

'flll(jllk, hogy vannak ugyan még egyes népis
I<olál< ill-oll, lnclyek nem e7.en sxellembcn InOl<üllnek,
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melyek nem a7. egységes nemzel.i esr.Hle felé, hanem
inkilbb ar. dkiililnzés, a s7.éthuzáR felé l.ürnek; dc tud
jnk azl. is, hogy c7.ek s7.iuoa évriil-évre apad és öss7.e·
zsugorodik.

Nemrégiben hangzoll el egy nllgyjelenl.öségii
mondás, hogy .l\Jagyarorsr.ág soha sem voll. olyan
magyar, mint mosl.' Ij.(a7., mindnyájunk Icikében
nagy iiröm kél c gondolatra, dc szünl.essük meg
«~sal\ egy pillanal.ra mindazon sikereket és eredmé·
nyekel., a melyeket a7. ul.olslÍ 20 eS7.I.endö alalt a
"ultura terén állaláhan, dc kiilünüsen a népokl.al;\.s
ICI'én ch~rliink s akkor gondoll\07.lÍha fogunl< esni,
hogy vajjon a7.on nagyje1enl.öségii mondilS megáll
héll.-e Illél-(? I~n e7.eketaeullnraliR éski.i7.0klalási I1élgy
sikerelwl a nemze!. és állam 1~lel.él'll val6 kihal.....snk
ban oly véghctelleniil fonl.osakllak, jelentöségl.elje
seknek larl.om, hogy m:m habo7.01ll a7.olwl. kör.vel.
IcuiiI ll7. ujabbkori itIIamjogi ál.alaknl;\.sok és vivrná
uyol< után Iwlyc7.IIi. Talán Illerész ez <1r. állilfls; (.I«~

ki mercuI mOl1l.lani és hclyt is állok érte. EmIl
nal-(Y sil<crel< (~s eredmények I.ekintcl.éhen pedig a
népisknIa (~S a l.anil.«;silJ,: emelt hnmlokkal mondhalja
el: (,IlIorllln pars magna fui. f1tll\llk I.elsr.é!l (lS él
jenzlls.)

I;;s mORI. már bocsánatol I<érve, hogy ily hosz·
szasan fárasr.tárn a l. egyetemes I.anil.ógyiilésnel,
s7,ives Iil-(yelmél, fHalljuk! Jlall,juk!) ar.I. kérder.cm,



minder.e1d)í.í1 JUi I;üretker.ik? I\ü\'clkczil; ar.. hOIJY a
ncmr.clllck ~r.{lr.. 1I1eJ! ezer olli! \'ö1n arra. hogy Rr.e
rclctének (·gü!:'r. IIldq~úrel. rolwlI!'r.e1l1'éllck I!gé~r.

;lIdozalkésr.sl~gérel I'onluljon ....1I.al..11.1lI1l a eulllll'il é[<
IdilönüS(lll öl IIüpoklalás énlekei lel(:.

Ellnek döler.ára il.l.-Ol.l.llIl~g lIliIIdig laláll;or,ullJ, kü
r.iinynycl, sr.iil;kchliiséggel, kiesillylésscl ('s állahi.hölll
ol y jclcnsl:j.(cld;cl. a nwi YI~k. ha egycllli I 1II(~1'\' öl d,',1, vol
núnak \'iRr.onyailll; nll~gilúlésére, "r.t kcllelll~ hilllliinl;.
hogy "ölgy SlilgllálulIl;, '.ö1gy {'ppcn vis!:'zafdé IIIl'gyÜIII;.
Dc IIern igy "an. Er.el; oly jclcns(~gl'k, melyek a nölgy
1'0lyalllOkn....1 is éRzlelhcliik, 1\ "iil ill-oU. ürl'l~lIylik !'l

a "el;ülyes IwlyekclI IIgy hH:::r.il;, mintha \'iSSZlll'cll:
folyna. dc ar.ért a IHlgy loly(, höllalluas ill'ö1ullata ciiirI:
liiI'. (Td!:'ilés.) I~ppcn igy WI' eliirc a nli iit.!yiinl; is, :1
nüpoldatús iigye, Iül' dlirc pedig ncmilcli irúllyl.':II!.
I;:;:; k(~rdezcm, ld adta meg a leghalahllölpahh liiké~t.

ö1Z e1h"l:iroz,j ilUpulf'IIst arra, hOJI)' a uépol;lal:'ts lIelll
xl'li irállyh"n '....jlüdj{·k ~ (JIlliI; tllllják: a hölrllmdik
I'gyetclIIcs lanill·,gyiil(:s. (I;:I(~nl, helyeslils.) Ex hatú
I'or.la el a lIlagyal' IlyeIr I;iitr.ll'xí.í 1:111 ili,sit I. lIIilldl!n
nl~piskoláhöln. j\lil-!, hOl;!Y I:r.l ö1X csr.mÍ!!. 'HiH·ltall
killlOn(1ta, IH/H-hen 1II:.i I' IlI'rollull il l.iirl't~lIyek kiir.,;
és IÜl'réllynyé ,'úll. l\h~lIüillalllal; ludni, Illi t~nnek a
I.ür\'(~IIYllek eJIyik crclhll(~IIYc a liihhi kiir.l, lIIerl.l.i.ihlt
IllÚS (lrcdllléllye is ran'~ "r., hogy 11100-al :::r.:l()I)1'II
dalt aWII m:pisklllúink Rziuna, a lIIelyeknd, lali-



nyelve ,(lIIY 1\i7.:il'ólag magyar, ragy magyalTal ve
gyes. n;:ljnn7.és,)

JI;Ua és clismel'és illel.i mcg ezérl. a Wrvény
hozásL l\skorlllányL, hogy C7. cS7.méL I.ürvényhe
ikLaLLa, h()gy czL a eS7.llIél IüI'Vény álLal bizLoili
l.oHa; dc a !,e7.deménycz(:s, tl7. eS7.mc pl'opagálása,
n(~pszerüsilése, a7. eSZlllének olla érlelés!! a ),üz
szellemhen, hogy végre Wn'lÍnynyé "áihaloLI, e7.
a LaniLóságna.k soha el nem mlll(, érdeme, (1;:II:nk
l. cLs7.és.) E7.l a nelll7.eL nem rogj:l iinüknek elrelej ren i
és ne is relejlse el soha. (I~lélll( Nicnzés.)

I;:s mosL, t.. maim, mil. lesmek üllük? Az!" ho~y

felvcszik ,I. rOlHtlaL 01.1., hol czr.IÖIJ [2 éVI'cl, 1878-ban
elhagyLál\. ·.I....lrgyalásaink el.~(J ponlj:l igy ::7.(,1: »f1
m a g y ti. r n ye I v Lanil.ása a magy:I.I' s nem magyal'
lannyelvii n(!piskoláhan, kivál6 Iigyclcllllllel a nem
zel i s7.cllem il poJásám.. «

A7. ~"!I kczIWt!1i munkáho7. kérem én a lIlagya
rok islcllúnck il.llhis;1.1. és k(~l'em a nem7.cl. meleg
rokonszcrm:l., szereLeL(!L és ált!o7.al kés7.ségéL. Eg
Illosi., I.. majm, mllllk;lI'a rnl! (1Iosszanlarl.r'l lelkes
1:ljCII7.és (~S I.aps. 1!:léllk felki;t1Lások: 1~ljen Szalhmáry
t iyül'!!Y 1)



III.

A7.1S4S·kl cg)'clomcs tllllillígJlIlcls IIOIll7.C(l c;~ "lIulIII

S7.ClIIl.'olltjnl.

AlV. egyel.emes lanilógyiilés üss7.eülése nllml
milIJól igen idüf:7.el'ii les7.. IIchilny pillanlúsl. vel Ili
a7. :lS·Hl. jlll. 2ű-ikill.úl kC7.dűd\íleg ül. napon .H Bnda
pesten. a7. egyelern dís7.l.errnúlJell larl.on első egyele
mes milgyal' I.'HlíI.Úgyülésnek épp oly fon los és tanui
SilgOS. mint fülüUe érdekes mOküdésél'e.

E7. a S7.Ú teljes érlehlH~hen egyelemes kü;wkl.a
lúsi gyiilés voll., a mennyihen ll7. ors7.úg lIlilldcn I'l~

s7.l'lJűl kisdedcívlÍl<, IIl'plallil.ük, 1«~"e7.dei, kii7.l~,,- I'S

lűislwlai lan:ll'oll veltek l'í!S7.1 hellllfl, kil, l.alHksl'fJ
7.iÍsaik- ér:: IlIcg:dlapilolljavOlslOllnildJaIl n kiimklOll;'ls
ügyet, ke7.uvc a l,isdednevelésWI, fel :t7. egyeleIlIi ul,
talilsig egés7. egyel.emesst'gcíben ülell.í!k rel, nelll k
ledl<C7.ve Illeg mí!g a r::ikel.llémilk ()s a vallOk neve
lés-oklalilsiÍl'ól sem.
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A Icll<es Illl.örók ri.ivid pár nap alaLL kidolgo7.
7.ák I'elurrn-il'ányban közoklalásiigylink egész rend
s7.erél s IIlunklíjok hé7.agos bár, de a7.érl nem ke
vésbé nagybccsli.

Tanácsko7.ásaikal úgy, minl lIIegállapodásail<al
erős nemzeti szellem halja ál és a7.lÍllami (\'agy, mini
al<kor 1II01ll1Lák, »álladalmi«) érdekek magasra hclyc
7.ése ve7.(~rl i. •

l\linl áll.alában Hl4R-nak minden alkouísa, úgy
az egyelemes lanilógYlilés munkálal.ai is nagy ará
nyu álalakulásl, reformol. és haladásl jclc7.nelt, 
elannyira, hogy e I'efonnjavaslalok körvonalai még
Illa sin(:senel< leljescn belöllvc. A7. lR48-i lanférl1ak
IJroclamállák összes l<ö7.0klalasiigyi vis7.0nyaillk lü1'
l:hry állali rende7.ésének s7.iil<ségél: s még ma is
esak a 'Ilépokta!ásl'6l s a középiskolfíknU birunI< 01'

ganiku!l WI~llényekl<el. A kiytied6l'ús Wrvényllo7.ási
rendczésére llJég csak mosl kcrli Ihcl.ctt II sor; gl'('!
(,~wlAy lIIinisr.l.ernek jnlol.l osr.lályrés7.ii1 a Itivaló
feladal, hogy crrc vonalkor.ólag Wrvényjavaslal.ol
dnlgo7.wn ki, lI1n1ycl II I<épviselííltázban már ciii is
lCI'.il'S?,I.I:I.I.. - I\Z egyetemi oktal.ás vis7.0nyainak kol'
SZI'I'ii (':s nwgr(~ldíi I.iirvényho7.ási rcncle7.ésél. csak kt:
sül,bre heh'ez(~ kilál.áslm a minis7.ler., .

• (Jricísi vala a munka, rnely eliiLLlink fehélt«,

- monclja a "'·8-ki lanilúgyiill\s l'és7.él'öl br. Eijtl.'Íis
.lózse! kÜ7.0kl. rninis7.lcrhcz inlézett föllerjeszlés.



Igar.! Ilc a gyi.ilé;;; is egy (Jl'iil;,i I(~p(~sl. tell. dül'c, ül{Y
hogy mi pgyhen (~S nl<í.",ltan esa.k 111081.. .j.(l C~I' ll1ulv,l
1.l.Hlunk cgy-cgy 1('pésBel il nyomtfokaiba 1('llIIi,

A másik rHlgy eh', melyel. a ~l,f:l-II i ta nj[,',gyiilé:<
kimondol.I.. így hangr.il, : • A.z álladal,,1/l. lillrl. la/l
úl!ézclckd, a I.an"mhatfs,ig teljes hir.l.osil.....~ú.nd,< 1\
Illi c nel'cr.lll.es I.él.cl e1"ü részét illeti, oli. gyi.i1'I~I'Pr.ik

;1r.1X-:l,H. XX. I. cr.. n. ;::·ilban, mcly iJ.(y hallJ.(r.í1,:
• M imien hc\'l:1I. vall'ísldekcml.ek p/,!yIi;ír.i (~;:: is

k,,/ai sziíksp"qci küztilla,,'rtlmi kiil!sf:qrk dl/fil ,Icllez
Icsse/lck s cr. ell'twk I'l·~i'r.leles alkallllar.ásár:d a lIIi
ni",r.l.cl'illln ar. illd\í hilJclekt~mlck IIIegliaIIgal:'1s[md,
a I,üzclehbi l.ül'v(:nyhnr.úl" cJ(:he killlcl'ihl I.iin'úllyja
\':lslalol. fOl! clül(,l'jcl"zlelli.< lIoJ.(yan [1111Ink Illa a7.al,
kol' kimontfol.l. eh'ck Id\Ílll.cl(~bpn? Az .;Hlatfalolll«
a lllcllcll., hogy f:1cgélyl. nYlljl. cl!yes eJ.(yhár.akllak é::<
1'c·lcl,cr.cli laninh~~r.cl.cknck, ar. egydcmek úllami ke
r.cld)(~n vannak; állam (lIlitolI. ,IZ ujahb idiil;llf~nlllin

dcn rentfi.i (:5 rallgu laninl.ér.cl.el. : II isded(lI'o. Ifi I.. np.p
i:,:I\Olál., lanilünő- és l.aní.l.üképer.döl., kel'eskedclmi é:;
ipari I.aninl.ézelcl., gYIllIJasiumol., rcálil"I\Olúl, eJ.(Yc
lemel..

Soha a magyal' (dlalllis[lg ncm I'dl. oly nl(:I'\'
ben r(::;r.1. a küwkl.al.ásban (:;:; a IIclll7.el.i WIl11I';1 tCI"
jc;,zl.ésébcn. mint ar. lljahh idüldJcn. E7. ar. iránp:al.
pedig l.H,:l,fl-han 1\<1[11:1. a7. ell"ü Icgelhalál'oz(lhb illlplll
l"n81.. Dc, bál' sukal. tell. é.~ idd07.011. e lércn és irilny-



ball az :-.llalll. a Iüléhl'cdl s milldinkilhh rneger(i~iidü

lIelll;wli kiizszellelll éf:' :Hlallli':;;"lgi Icldlll~·l.ek nent fol.(
nak ;IZ eddigi 1II...·n·ckllél rueg:"dlapodni. - lIem
fognak IIlcgúll"pndhal.ni. Az clsülokll /ül'1;éll!/kezc:s
'/lck lel.ie;; és a rnmliig!lllek lI;1gYlllél"\"f1 állalllosi/cíMt
III.áll 1II0"1. II 1I1'1II7.cl.el. ,,7. (/,1111;11;8/1"1'/;0 c.ílla/lwsilci
Sfí/lflk igclI l~rÜf' ni':;llr;ll halja ül Ü" :hallllal.a ragadja
IIIag;i 1'11.1.

I.llhdl'l.lell, hogy ez a lIiBIIS üs t'Z az úrallllal a
l'ij7.iga7.gal.:i!:' ;H1alllof'il.:i";"II'1Ji n'gf'l (·I:icll. Ez dh~lI

I,c'wilk a "7.c,/Iclllli és Jlolil.il;ai ;jl'amlalok logi(:;Ii lcr
11I"':8Zd('- ...~:< e:qmllsi v el·t~iél'l'l. 1\ i ('og l.ohM h:1I11 i a
IaIIflgyt'e is, -- lega!;i.hh ol ra II 11I"':rl.(:Idwn, holtY:t.

hol s a IIlely vir;zonyol, kii7.1. a ncul·állallli kt~7.ck ;"d
tal VI'7.t:ldl. islwl:.l dh.~III(c7.ik ll7.állalllj c)(ig(~nl.iáld\;II,

a ha7.alias I~S IIclll7.el.i 87.ellc:11I küvcl.chnéllyeivel: oU
II l.allillll'7.e!.I'I,cl állalllosil.alli Iwlljoll. I\lcrl a jiivjil
i1lcWleg sok lekilllel bell még Illa is IIIcgs7.ivlelcllllü
IIagy ig;m,;"'gol mOIHlol.l.ak ki a7. 11:1.18. s7.epl. H-;"III
Pesten c'gybcgylill prol.esláns I.allál'ok nyilal.küz"l.lIk
ba n, a hol a Wbbi kÜ7.l e ncvc7.el.cs sorok is ol
vashal':''' :

.1 :;'11.1'11.11 ki lehel. IlIondalli, mis7.crinl. II Itaza
jelen l.'e.szctlelllles homladozúscí;llak egyik és aü:qlw
nem /űo/;;(/., a7. eddig hamszcrlc llralkodoll sepClra
lis/ic.:It.~ lIeuclés,: és oktatási l'cltd.szcrbcn rejlik. A ki
<!fI!Jekké akarja tenni II pol[lcímkaf, az s7.0ldassa



cgyüv(~ a mlel'mekekcl. A ki !é'zcrcti ll:'. ('!l!Iessf.'let,
nc ncvclje a gycrmekekben a kil/i:illhsé[!el!

A mi a ncm;f,cl.el. egé!é';f,éhcn érdekli; a mi a IleIII
zeI élelélmindcn irányban fl'jles7.I.i, jüyellllüjül. bi;f,'
losílja, a;f,t az egés7. nflmml.nck kell km,:dnie. El'! i~y

:1 laniigynek . , . az dlladalmnlót kell/lirl.'ll/ie, II fa
"iMI/ak a haza hivatall/okáuak lennie.«

De lilsslIl; 1110St a7. .lH·.l:H-I,i cgydcnlfls I.all iIt',·
gylilésllel; a J;i\:r.okl.al:h;ligy kOlünbü;f,(i 1'01;07....111

illló:lI'I(myt\re \'ollalk,I;I,I" e1yi .id('IIW!'(~gil IIH~g;-.ua

podil~ail., iiss:'.chaSOlllil.\'a tll':clwl a IIl:ti Vifl?lI·
nyoklml.

A Idsdcd,',vodára né;f,vc Idmondjitl, a -lR-ld
férfiai;, hogy >l\lindl,NnclIlii kisdedek 2 (wcs kornl,
lúl kC:'.llyc hczúl'I',lag 7 éves J\OI'HI,ig 1Ir, ,h'od:HIa
.iúrlUllllak.« - Teh:H csak penuissivc és lIell/. kijlele
dílerl van kimondva ur, óvodába JÚI'al.ils. 1~:'.:'.p.1 !O';f,cm
ben gycrmekhalalltl,"súgi és ellll.UI'ui vis:'.onyainl; le
kinlclébül hasonlilhal.lanlll hclyesehb gróf CSilky
minis;f,lel'llcl; a kisdedóvásról s7.óló Wrvényjavllsla
Iúban JogialI. ama I'cndell,c;f,ús (I~, ~.), IIIcly smrinl ;1

s:'.iilü és gyúm kül.eles H-fj éves gycl'lllckél kis
dedóvodáhll, vagy IIlcncdékhúl':ha járaini, - ha csak
ncm igar,oll.atik, hogy II gyermel; kellü gondo;f,ilSban
b; fcliigyelcll)(:J) részesiiI.

De ennél jüval font.osabbal; II küvcl.l<e7.ü l'h'i ha·
t.áro:'.alok: hogy :Il': úvodút VC;f,úrlü, vagy kezclií egyé-



Hl

nek .mindcncsetre magyarld is tlll?iaJwk.. (1':1. n
pustlllalllHl a gr. Csáky-féle javasIaihan kellőképen

bi1.l.osilv:l van, meri (H!). §.):l képesil,ű vi1.sgát levli
l;v(mű oklevelél.ül, me!y nélkül nem alkalma7.h:lLó, :l
lanfeliigyr.lü me~l.:lgadja a1. aláirásI.• hll:l7. illelü a
mnJ.lym' nyelvel. bes1.édhen és irilsban nem bil'ja lel
jesel). Sül. a minis7.l.eri j:lV:lSIi.11.. a mint a7. a1. (tvodai
R7.:lI<l.:.11I(u~RI\07.mányon kcrCS1.llil menl, még I.ovábh
mngy, 8 bi7.l.m;il.ja :\1.1. is, mil, a 4:R-ki ml.1nl,álal.bc'tl
illkáhh (~sak al:lUornban érl.eni Ichel.. -- l~gyel.C1nc

sen elrelld(~lvéll (R, §,), hngy ':1 kiRdell"'v')t!ilhan t~S

Myermcl'-lIlcnr.cléld'il1.akban (l 'lIem.-11/.(/!/!lw· r/'//'!I(l
1I!Jl'lvii gyermek loglallw1.l.aW.sa ijsszekiitendt'í (I. 1//(1

!lf/lI'r lI!Jelv, mini. állalllnyelv ismel'etrrbe valü bl've
l.ül.í:s!'lel .• )

Továbbá kimondja a ·iS-I,i lanilógylilés, hogy
'H.1. óvoda állami inl.é1.el.• - s .a7. \Ívó-nevelő, minI.
úllami hival.alnok, illenllü dijl. hu1. az államlól.. (III
miu' a Csáky-lele javaslat nem megy ily meSS7.e; nem
proclamidja a Idstled(ívoda álhullosil.ásál., hanem a
núpokl.a I.ási !.örvény állásponljál'll helye7.kedvc, óvodn
Mlil,"'II- üs fenl.arl/llmal< ismnri cl mindn1.On l(mye1.ö
I;el., melynk népiskulál állítni és fenlnrl.ani lürvény
s1.cl'il11 jogositvák,)

1\1 i a 1/f!pis~:olcíkat illeti, a küvetke1.ükcl mon
!Iolla ki a J,,8-1<i I.anitógylilés:

»A népiskolili tanitt5k legyenel, álladalmi hiva-
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Lall/okok; il IW/'l/lIil/l! :Wilsoll l'cll e1egclldi; f'i':Ú II III

la II i lúk(:I)C'i':dél.; il i': OI'SZÚ go!:' képczdében IlCl"ell. népi ol

nil.úl'OlI a nép yú.l:.lfóz!:,;I,a s il IWI'IIl:'IIIY Cl'íi~ils(' nlf'J.(;
il néplanilúk Iii':clésél'óil :Ji': úlla(/al.Q1/I. /.(omloslwdjék

:; I'égiil, h0l-lY il 11(:pl.i1llil.úk, Illinl.lÍlladolllli hivillill
l10lwk uYlIgdijili':IOls!:'allal" villmninl i ii': \'l'l!YciI, , :'n'-
1':ll'l- l' -. «( , ::".

l\IiJlI. ci':cl,hiil is 1;'L1 s;l,ik , '.í,8-han il!cn jclenl'(:I,cIlY
;;i':el'cpd. és bC'folyásl. l,i\':'lIIlak jllU.al.ni ai': dllallll/(lk
ft '/I(J'(lkl((/(Í~1 illt:liill'g, lIogy Ini (:5 1Il('lInyi\ocn I"al(,

;;nll. meg a ·.Hl-han J1yih':'lIIilol.l. cln(' Id"úllahnakltúl,
~old,al kiii':i~nlcl'elíillh, hngyscln ho!:'si':atlahlws US;I,
~i':ehil801lIilil5okra "ohla s;l,(ik~(:g, EII:1.( It:J.(ycn csak
alTa nlillni, hog)' a fOj.!YillkO;l,á!:'ai nwlldl is lIagy
"ivnlúnynal, l.t~killUlelií I.allilúi nYllgdij-lül'l'(:n)' f111:1.(

alkolúfóá"al ('I!Y igen 1011108 kil"állalOln IIIcnl. 1.('ljese
désbe, - júl.(:koll yan h,lI.l'a nelllcsak a 1aniI.ús:'tg
anp;!i Sol'::,áI'a, dc cl!YllUal IlIag:'u'i1 a III:pold.alá8
iigy(:l'c is, A ll)'ngdij-l.üJ'\'éIlY lekinl.el.(:hcn (:!:'i':ldl. hiá
nyok rClllél helő 1(:1.( púlol"a Icswel, anna k n!I' isi...j a
alkallll:'ll":tI, _. TOl"últltú ai': úllalll m~ nj:lltl. :tll;olln:'l
nyos korsi':lIk ,dal.l. 1l(,IlH:s"k 1\1\pCi':d(oI,d, tic ),1'0;1,1:1
HOli-ra lllCIIŰ 1I(:pi,::),olúl iH úllil.oll. Id, 801.:, .... allh'li':

képesi , hogy a;l,elül.l. sClllnlÍ ilyen illl.éml nelll \'011. ai':
állam kei':ébclI, de kevé.Y - a.hllo;l, képcsl., hogy Wbb
mini. lH,OllO népiskola van ai': orsi':áglJlln fl i1;1, :-.llalll
nak igen élel.he vágú nllj.(Y Wll.lIl'ili, ncm;l,e1- és id-



lampolililwi énlel<ekel. kell i!='lflpolnia a népoldal;is
!'7.élflS 1I"1e7.I~.ién, a népmillitik kör('hen, A7. állam Ic
hft I. Icgsajál abb érdel,ri MIl" rá va n (,s rá les? nl.a Iva.
hogya maga IÍvodái- és népislwláival, mennyire
I:sal, anYill!i ereje enr/edi, lJIilléllöhhl(,rl roglilljon el.

IJe kÖ7.oklalflsiigyiink cgyúh lerndöi I.cl<inlclé>hen
is nrmlel i eS7.ll1ék és fIlIami ;:7.emponl.ok vC7.ell(,k a
·Hl-I,i IÚrfiakal..

Igya 1II1net:elé.9t illetőleg l,ill1omljíl k, hogy .a
lIiivilflj! Iwvell:SI:re a7. IÍlladalol/l kellij gondol. fordil
son s a leányislwhílml n('7.\'e .mim/enesetl'e 1/IJ1I1

zeti il,ttllyban« _ .. hahfIl' les?ik h07.7.á, >a? idill/cn
nyelvek ki7.:lrása nclkiil. ftll.alános nevelési ,'cnd!='?cl'l.
I,ell rnewillapilni; - >a niíképezdék 87.elleme Ú5

nyelvu lI('lIIzeli., mOlllljúk továbbá.
Nemkiilünbcn igen nevc7.Cl.cs, mil. a 48-IIi gyii·

Ics a kiizépi'9!col((.i javaslat íl, pontjában mond, E7.
igy ha ng7.i I,: • Il !ciizlfptanotltiban it ilmit<ísi l1/jeltJ

1IIG,Q!lfl1'.« "'" .1 88H-bil n all<ol.ol.I kÜ7.(~pislwla i törve
nyiini, nelll megy ily meSS7.C, dc a7.l:rl. kÖ7.épiskoláink
1I'llnyolI"I() I\R hasoniii hallalIul nagyobb rés?ében a.
nélkül iR a I.ilnnyelv lúnyleg magyar; - a nem·ma
gyal' I.annydvii l,ü7.épiRlwlftl'ltil eSilk allnyil. küveld
nwg a törvény, hogya 7, (,s R os?lfllyoldmn a ma
gyar nyelvel és irodalomlörlénel.el. magyarul t.anílsflk
Re tárgyIJúl a? érellségi vi?sgálalol. is a7. állam nyel
vén kelljen lelenni,



Ide vonal kOlÓlal-( - (~s inl"í bb ('.sak mellt;l,es~'n

- még csal, egyel. A 4H-ki gyiil(~s a kiir.épislwla
nyelvi lalllál'gyail'a nér.vc c1.ckel mondja ki: .1':lllIé
leli és .'lyako?'lati mcgél'lésre és /wsz71lÍlha/lísl'a ké
pesilü lanitás, s1.avalási, il'il1yi. heszélésí J.!yakorlatol,
kal és al, illeW rcmcl,iról, elolnu:;ásÍlval összekölv(,:
(t mag!la?', német és latin nyelvben.«

Tehál a /~H-dil;j m01.galmas idük ugyanr.;:;ak
C:'l'ŐS nem1.el.i szellemlííl {1I.halott elnbel'ei maguk ja
vasoljúJ, a lltimr.1 nyelv ilyelénmél'vii lanilftsúl!;
nem jlll eszükbe gennani!Oatiól I{lllli benIle, de ber.
zeg csaptak voll nem régibcn nagy l.ajl lúlzú e1lo
gultak gr. USti/q/ lényegileg hason inlenliliju némel
nyelvi rendelclébűl!

I~s - \·ége1.ellil .- a renncbb v{l1.oll il'ánY1.al
nak megrclclíicn, a7. :Ulamhalalmi herolyás gyarapilil
s{mak tendcnliilja vonul végig a "'·H-dil,i lanilógyiilés
I'iilanOllai és egyetemi javasialim is.

Ime, Ichcl.ií l'övidséggel a Ii'!lrogás ég eS1.llwkül·,
melyben ama1. öl'iiln'e emléker.eles illíiben lal'l.olI.
clsíí egyelcmes har.ai I.anitógyiil(~s lanúeslwr.úsai- ('s
javaslataimI lllo1.gol.l.

Az ujabb alkotmányos kOl'ban (lH70., 1871'. (,s
1878,) tarloll cgyelemes lanilógyiilések annyihan kű

lönbö7.ncl, a4H-dildlól, ho~y liszlim csak a nép()ÁiaüJs
körébe vúg6 kérdésckcl IÚl'gyalLak, miél'l is nenl a
-iS-diki gyiiléslül, mini mely al, űsszes tanügyi call:'-



.".""}. )

goriák kérd(~seil.ölellefel, szúm ilják magukat. Az elkii·
liinzés, \'(lgyis a folyionosság megs7.akil.ása e ponl.ban
ó1nnyival indolwllahb, meri. 4·8 óla a népol<l.alás Ille
7.cje óriási lIlüdon kis7.élesetlell. s henépesiill.. Nem
/'.f'ak lanulúk, Iólllil.ük és inl.é7.el.c1, soha eddig nem
lapaszialI. mérvben megsokasodlak, de a népol,lalási

•
1:lI1inl<\7.cl.el; küre jelleg és 1'01\01,<11. szerinl is I.elemesen
I; i hőviill, - u;.(y hogy ez idű szerint maga a népül,I.ó1
I(IS s7i'ulllalan feladal.ai, iigyei. sziikségletei, didacl.icai
és I'aedagogiai kérdései is fülülle bű anyagol. szolgáll.al
halnal, egy gylilésnek lanácskozásmés eszmecserére.

De amihen azlán az 1.8íO. üla I.arlolt három
egyetemes I.anil.úgyiilés a 4H-ildval megegyez: az a
rcndkiviil meleg ügyszeretet, a l,ü7.oklal.ásiigy elő

mozdil.ásál. eZI\lzú buzgalom, szakszerii miivellséggcl
l'úl'Osull. higgadl l.anácsl\Ozás s mit legelőbh I\CII vala
(lIlIIileni, a Illi IIlJenekft.ilül!. álhj nemzeli érzület. Nincs
I,Hség heni1\'. hogy e I.eldnlelben a IV. egyelemes
gyiilés is düdeinek nyomdokain log jámi.

(18!)0.)
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NI'llOktllhiSllllk lIlSli '-hclI.

A milli a magY'II' állalllisiig jogWI"lüncLi fnjlíídé
!';(!nck :"r.li kségl,épclI való posl.ulalmllil. ar. .lRfi7·bell
és amn illnen n;l(bcmenL alkotm(Ínyos lilalalwltís
voll: (~p ugy kÜH~LdL(~k s l,ü\'e1dik lIIilllf!gy e)(~llIi

erővel cr. ol'súg polilikai, lüldrajr.i és eUlllOgraphiilÍ
\"isr.onya i il nCIlIr.e1 i kiir.III in:~lődl)s 1Ilapj(11l il. kult1t1'1/ i
lífalalwMst. a JWIIlr.(~1 i III1~gir.IIIOSlldásl. II IIcmzd
dcLüe. :d la III iS:IMUII k Il1egiOr.il:ndul:, s<.Í ra a k1111.11 ra i
iHalakulÍls sr.illloly főbcnjÍlrll érdek (~s Idadal, lIliIII
ar. alkoLmÍlnyi, EkellG I'gym:u::sal S7.0ros kapr.solal.
billl nm s CMY"lásL I'g(~sr.ili ki: egymásL 1(lIl1ogaljil.
Ar. uj és jti\"G i\fagyarllrsr.Íl.g cIííJ,(~sr.iLése (~S lllcgala·
1\Ílása CSili, c kel.l.ős iilalalwlúsi proecssus sCM(~lyél'd

c:;r.I,ür.ü1helii. 1\ i11m; vajlldások 1I1:1II l.!fll', s j,m,!IIl'1
I'gyes kiir.jogi kénl(~sck és IOrlnú!; kiil'jil a vajml:'I!;
és Idir.t1e1mn egyre lal"L méM. ar. alkoLmállYos (lIahl
klll<:\8011 nagyban és (·~gésr.ben véve álcsifilIk Illii.I".
Nem igya kulLurai álalalwlásoll. Ji:r., a dolog Lerlllé
szelénél fogva jóval lassllbb lévén, jlíval nagyobb
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idiH is "eSi: igényhe, ugy, hogy eredményei, még
kellő gond és öildo1.alok l'fllonlilása mellell is. mini
a7. erdögai:dasflgnál, ('.sal, bi7.onyos lIagyobh perio
dusok ellel l(wel ll1ul.aLkoi:nak.

Mfu' pedig, ha azl. vi1.sgáljuk, hogy nlj,jon Ui:
ft lIam a7. újahh al kOtlllállYos korS1.al, lllalI a vis7.0
nyaink álLal indikáH, rang és fontossftJ;l lekinLel.ében
iHllínl megjelölL c!IIl.urális feladal.okal. kellöképen gon·
d07.la és !:'i:olf.!áll,a-e, nehezell fogullk igenne! felelni.
Hi1.Onyilsllnk 8 vcss[ink elü!:'1.ür is egy ál.f.ekinlü pi I
lalllásL a7. fil laIII i I,üllségvclésekrc al. 1I1.018Ó hus1. év
riil. lTgyallis l. HliH-1.t'l1 .lHH8-ig bC1.únílag emclkerkll
a pén1.íigymillis7.l.erium küllségvelése fJ2'2 millilival,
a kii1.lekedésíigyi JllIdgeL '.W·)~ millilíval, a föhhllive
lé;,-, ipal'- ('S kereskedelmi JLI., ai: ilJa7.ságiigyi lll,
a hOll\'édehni H'fl, a kijzllkla/rísii.'l!li pcdiV; "HupálI Ii'l
millilival. E1.cn adatokhöl, lIlelyek a köll.ségvctési
l.iirvényekbiil vannak IIleriLve. vil;ígf)san láls7.ik. hogy
más 1\Ol'lIlftnyr.aLi ágaI" fükép ai: anyagi és küzgaz
dasflgi él'llet,ek léplek eliilél'be a7. uj alkol111állYos
kors7.ak alall s a l\lillul'ális érdekek és felauaLok.
jölleheL ,IZ ci:cl, eliilll(lzdilftsára ford íl.oLl I,üllségek
if; niivukedlok, az fdlmnkol'lnállyzal.ball nUll I foglai
LfII, el a7.1 az ellikcW helyeI, lllelyel. l'onl.ossúgl1ldloz
]«)pesl elfoglallliok I<cllell. vollla és elübb vagy uLóbb
elli)glalnilik kell.

His7.I~1I jogosull az a7. álláspont és indokolható,



hogy I<iválü gondoL I<ell I'onlflni a kür.yagyonosollási,
I<ör.gazdas"'gi énlel<cl<l'c, IllCI'l csa/< anyagilag erOs
és vil'itgr.l; államok képcsck Iwllmájol< él't!ekeillcl< is
jelenlélwny isLápol. adni, áldor.alok,ll Iior.ni. Er. igar.;
épen cz ol<bül más államok l<ülLségVf~lésébcn SCIll

foglalja cl a legnagyobb Jlosidül a kiizoJ<I.alilsügy. lill
sr.inloly bir.onyos ar. is, hogy I~:ul'üpa Löbbi mOvp.lI.
állarnai jllyal lübbcl I<iillenek Iwll.tll'ális érdel;cil<re,
minl a magyal' állalll, Jlp.dig alllar.oknál, vagy leg
alább nagyobb I'észül<nél a kullura halályos e1üIllor.
dil.ásáhor. nCIll flir.üdnek oly pl'imol'dialis él'dc/wk,
minl IlIináhmk, a Illi sJlccialis viszonyainl; kür.öl.1..
I.lir.onyílsunk,

Kör.okLalásügYl'e fonliLoll ar. ÜSS7.CS ....lIami ren
des kiadásokb61 Olasr.ol'sz"'g (.1 88fi -7.) ~'Jfi%-nl,

Ausr.ll'ia (18R7,) 2' 2!J %-ol, Francr.iaol'sr....g (HIRli- -7,)
2'88%-oL, Hollandia (.I H8i,,) H' Jfi%-oL, 1'01'0S7.0I"
8r.... !! IHIR7,) ~t·;.IH%-ol, Belgium (1887.) 1:9:1%-01,
Svédol'sr.itg (1887,) .ta" H%-ol, Svájcr. (f HElfI,) Ul'71i
%-01.. Igya kOIlLiuelllúlis llJ(ivell áll;ullol<. Pedig C7.
nem minden, a Illi kllilul'idis él't!ekeil<l'c 1'0nlillaLill.
Igy Jllllt!, Olasr.ol'sr.i.ghan a", i.llami nmdc8 I<iat!llslll;
~'JH%-á1levü kür.el :IfI milliü rOl'illlon Idvíil a I.al'
Lományok is 2 milliM küllenek ily cr.élol<l'a; a ';is
Svlijcr.ban pedig ar. össr.cs iskolai kiadúsol< /<ür.elll
milliói Ip.Uel< ld, fia Jlp.dig ar. amcl'iJ;ai Egycsiill AI
lamol<al vesr.sr.(.ik, a nagy lJniú JH8H-ban minlcgy
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2HI{ lI1i11iü forinlol küllöll a lanüg\rre, val{yis összes
állami relllles kiallásainak nem kevesebb, mint
2Hi13%-ál forllilá f:1I11l1l'ális f:zélokra!

lts J\Iagyarol's;.:ílg? ]\Jagym'ors7.úg, nem is s;.:tllVll
az amerikai Unióról, l.RR7-ben, mell' év közoklatási
állllpolairól az nlolstÍ minis7.leri jelenl.és szól, összes
:t1lami rendes Iliallásainak csak U~Ii%·ál álllo7.la
Iliizokl.aL;ísi c7.élolll'<l, ugy hogya II/af/,IJ(I'I' állam. e
ponl.lJan a7. ijsszcs cnl'<ípai cllÜul'úllalllok sorúban
a lcgntolsú ILC~IICl fOf/iafia el!

Ntml, - igy ncm sikcl'ül megolllani amm" ál·
lami és ncm7.eLi érdckü nagy fdadalokal, ha maj{,l
a leghaLalmasabbb léIlYc7.ű: ll7. állam ezuLán is csak
ilyen c:sellély arányban ves7. rés7.L a f:lIl1.IlI'·munká·
ban! J~s c lellinl.cLben mindalldi!! h\nyeges javulfIsi
ncm v:lrhal.unk, 11Iig nelll 1:lIn;ul s;.:akkörüllben, a
I.it.rsallalolnlmn, a nem;.:nl.ben, a liirvényho;r,ásban
erGf; kÜ;':l=;;.:cllclII és kÜ7.vélcll1én y, mclyncll nyomilsa
alalL a ki;7.0Jll.al.itsügy az államllOrmány;.:atban s ál·
lampolilikában azl a7. clüllclö hclycLclfogllllja, melyeL
:"Zit.lllilra állami és nCHlzcli éleLcl'dcllCink kijelölnek,

Nelll Idilünü::H: a;.:, hogy mig a pén;.:iigyi, ki;;.:·
g1l7.das:"lgi, lli.izlcllcllési.igyi, jogi és kü;.:igazgalási Ilél'·
dc\sek- (:1' érdekeknek a I.ill'vényhozásban hal.almaf;
s7.uszülúi vannak, alig van a nagyobb szabastl pm'la·
menli alakol, kü;r,i:ill csak egy is, ki a kÜ7.oklalás
ügynek. 111.:111 mOllllom: didakl.illai, vagy paedagogiai,
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dc neJm:eli I'S állami \'Oll<llko~áE'aival foglalkoZllél(
Iléha! A ",dl(ls- és I(ő~oklalásiigyi küllség\'clés lelel.li
(11I111áIl08 vilák a parlamenlbcn jobbára c.sal, (~gy.

há~polil ikai disclIssiübül állJlak s a kÜ1.Oklalásban
rejlő állami és nemzeli momelllllmok lcljességgel
nem részesillnck abban a méllal(lsban, melvel fel
lélJcn iH megél'llemclnének,

KOl'ábhi idOk ne\'e~clcs jclszil\'ai, melyek \'is7.0
nyainl( kőzl cgé:::~ kü~okla(:"u;i polil.il(ai pl'ogl'allllllol
fejezlek ki, minü]( pl. hOl!y .a nemzeliségi ],él'désl
Icghizlosabhall az i:::lwlában lehel megoldani, < 

lo\'áhl>á. hogy .másodil, honl'oglal:'lsrlíl \'an SZlj. a
cll IIII ra úllal - lill lIIo~gásba ho~zák is a lánmda
lom cgy rés~él a cnlllll'cgycsiilel.ek miiküdés(\hell, a
ti)I'\'éllyho~:"ls I(ől'cil még nem haloUá), (ll kellőké·

pén. Nem aklu'lIl1k ICI I'eél' Iellli. A WI'\'ényltf)~ús I'é
s~él'ül nC\'c~eles all,nlások Wl'lénl.ck. l\iiwl:lal;'ls
ügyünl, Il'il,',gja: a~ HlfiH-ki lIépoklal(lsi Wl'véll)': a~

lHí!J-ki (ün'cIIY. nlely a népisl((llákban a magyal'
Ilyel\' )(iilelczü oldal(lsálrcndeli el s v(lgLil ;IZ JH8H.
é\'i kiizlípisl(olai (iin'I:II)' 11lg;ulhaLlanlll jelunhikcllY
ICIHliilclcl adoll 1I~ ügy"el" lltl l:pp Illy hiwlI~'''H az
is, hOl.(\' cIcIlIliiici Il1llg júv.t1 nagyolth és inll,"zi
vcbh lesr. vala, ha az úlla/ll pén~ijg)'ileg nagyohh
al':"lI1yol(l>an s7.0lg:"t1ja az ügyel. 1~lIl1yil :"t1I.II(ulof;
s(lglmn.

De lal(ul a lIé/JOktaltísiifJyel swlgálja nagyobb
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mérvben az állam! Lássuk. - t Sli!). óln 2íOO-íml
szaporodoll a lIépiskolák szálml. F,zen idö alaH )leJel
kC7.ell 7flH állami népiskola Rigy a7. egés7. gyarapo
«lásból esik a7. állanll'n 2!)%. A lübb, milll ili,OOO
lIépiskoláhól állami jellegii csupán 4.7"'·%; n7. isko
lába járó ÖSS7.eR lallkölelesek 1.929.000-nyi lüme
géb<H «:supán egy Ids lüredék (70.000), vagyis alig
yalamivel lübb. minl B% nycl'j mUvellségél állami
inlé7.elcldJcn. Továbbá az összes magyal' tannyelvii
népiskolllkbtil (flf>OO), az állami jellegii magyal' lali
nyelvii hnsonfokll inlé7.elek (7Bii) csupf.tn H%ol és
egy liil'edékellesznek ki. VégiiI a Jlépoklal{ls Ilözel
Jfl milli(myi s a kisdednevelés küzel "'·00,000 fo
)'illlnyi l,iilLs()geibűl az állam 11--12%-01 visel s az
iisszcs kisdedóvodákból (llB2.1, mclyckhcn oly cso
dltlalosall egycslilnek a humnllismus, ClIlllll'll s m
I,ép a nelll?;eli érdek momenlllluai, állami jellcgii
eSlIpllll 117. vagyis nem egészeII 11 %.

Ime, (:nnyilJöl áll az állam közremiiködése a
I,üzoklalásban állalán "éve és a népoklalásban kii
lüniiscn! ki mondhalná llzek ulán, hogy a7. áll:ulI
a.llár (\gyik, a.l,lu' lII{lsill lckilllclbclI fcladalállak ma
gasla[;í n áll'~

J;;", mosl lássuk kiizelcbbröl népoklalási viszo
nyainkal, azok fény- és árnyoldalait. 1HIi!l. «Ha az
iskolába j:'tró lankölelesek száma 777,OOO-rel sza
porodoll, mely SZlUlIbül a (jukra H!)2,OOO, a lányokra



pedig H84,OOO esik. 1\-/, egésíI minisílteri jelentésnek
CíI egyik legürvcllllel.cschh adnta, melynel, jclenW
sége csak nyel' aíl állal, ha tudjuk, hogy aíl islwla
lálogal6k egésíI jelenlél\Cny sílaporodftsábúl ~U:f),OO()

(ilí%) a 1Il1l,'1!JllI' I.ankölelcsckrc esik. Biílonyilj[lk eíl
adatol" hogy a7. ujabb alkol.mányos I<orszak 'llal.l a
I,öílmivelüdés miml sílélesebb körül,rc (lS rétegckl'll
I.erjedll,i, mintl [t1talánosabhá letl s a lI1a~yar faj e
léren örvendetes aJ~'tllyoldJ;1I1 'fonlil.á hllsznám (IZ is
kol[lílás jútéleményeil.. - Csak egy baj van. Az,
hogy sílakkiirükhöl lübb oldalrúl kNclyck lfllnaszla.l
nnk egyebek közl aíl iskoláha j[lrúlua vonalk07,() ada
I.ok lekinl.clében, mclyeluiíl llíI mOllllatik, hogy nr.m
felelnek me/-( a vnlódi lény[dlásnak, a mcnnyiben liib
bel. Illulalnak ld a vah')!;<ignill s hogy teh':' t nem iJ.!a7.i,
IllInem fidiv s7.ámokl,al van dolgunlcl\lagam is olvas
I.am egy kitiin(j tanfeliigyelűnel< az illeW mcgye l,ö7.
i~azgalási bi7.ol.l.ságáho7. betm:ies7.lell.jelenl.ésél, mely
hen a7.1 mondja, hogy a7. iskol[lha járók hivatalosan
kimutatoll S7.ám[lI111k jt'. résílc csal, I'apil'on van meg.
l;:Zl hi7.onynyal nemcsak egy lan l,eri.i1clrűI Idle! cl·
mondani. I\lúr pedig Im cz igy van, akkor C7. f:llcn
lenni kell. " kOl"lll;'lIlynak oda kell hat ni, hogy mi
nél ponlosabb és hivehh miLIlok I,eriiljenck a mi
niszleri jelenl()shc, Hlerl kiilünbcn senld mflsl., minl
csak jÚlrIllgunl,al iÍ.JlIiljuk, nagyiló szemiivegclI lIt.:7.VC
s lehúl nem a valóság szerint IMva l,ü7.oktalási ál-
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lapolainkal. A7. ilyen. kancsaiul restel.l egekbe« val6
nézes pedig könnyell érlheW Hlfidoll megboszulja
magál.

Oe még más brtj is van. Oac7.ál'a 117. islwlába
jílrók IR(i!1. üla löl'lénl jelenlélteny felszaporOllásá
llllk, még millllig 4./~8,OOO s közlök .l~a,1I00 magyal'
ajlw lankiilelcs nem jíuja az iskolál, s ez ulóbbiak
bili löbb millt JOO,OOO éppen a vegyes népességli
lankerlilelclutl esik, hol az iskolakel'liIés a magyal'
elemre nézve, milli. c7.l, sajnos, száz meg száz péh.la
bizonyilja, a /ilji elkallüdás veszélyével jál'. Nem szo
rul hoss7.as bizonyilásra, hogy egészen más hatílsa
van annak, ha a magyal' faj ilyen vidékeken, a hol
mÍls néllelemeldwl érintkc7.ve s ezek állal majorizál
I.atva, nélkülözi az islwla r"jfcnl.arl.li erejél és ha.lásilt,
minl ha oly lankerlilel.el;ben, II boi ugy szölva a
lIl,ulár is rnllgyarul dalol, kel'iili a7. iskolál. Péld.
Uevesben íOOO, .Jász-Nagy-Kun-S7,OInokban 9000,
Csongrüdban .I.n,noo magyar tanköteles van rell.jin
lelve, minl iskolába nem járó. De ill, ilyen ki7.á
rólng magyar jellegü vidéltclten, Im a7. iskolal,erii
lés folyl:ín a magyar liu irásludal.lannak, JIIi.ivelel
lenncit I lill rad is, meglllamd legal:íbb magyarnak,
a mil a vegyes népességli vidékekről nem lehet el
IIIOI1(I'llli.

Ezek a l.iinelek tehál nernesalt áll.;llános enllu
r;li, dc :U1,lIl1i és nem7.cl.i szcmpontból is károsak,



mctt a7.L is jel(~nl ik.IIOH a 1II11.'7!1l11' '/Il/elv kiilelez,j uk
lalásúr<Íl !';zlÍl(, Iürv(myes relldelke7.ésck -H·H,onl)
cselben 'v~'7l'ehajlatl(l/lOk ÚS ok\'eLhmiil 117.on djá-

. rásL szabják mct.( a l\OrmállYI'a Iléz\'e, hogy ez a lan
kiilelczeUségeL ;illalán, n vegycs nél'ességil \'icl(~I\Cken

pelIig kiilöllö!;ell a IIHlgyar Lalll,ül.elesekel illel.iilcg
szigorllhbnn kezclje és I<czellesse. A mngyar lilj na
gyobbmérvli iskolázlaLílsa allnál indokollabh és s7.lik
ségesebb \'olna, merL fajillIk az iskolá7.LaLásbal! esak
II harmadik helyeI foglalja d, minuen 1000 lankö
Leles ki;7.(ill:l·l·~ isl\OlídJajími\'al, mig az cl.~{J hdyel!
állli német elem \)07, s a másodil, sorban kö\'ell<ll7.ö
lúISá!/ l:H-ll gyermekei júral. isJ<olílba milldell :1.000
l.anköl.eles közlil. Ez a jelenség pedig nem mai
),e1cLii. ~[;'II' korábbi é\'el,rül regislríllja lIgyalw7.1 II

milliszlcri jelen Lés. Tenni I,ell hál r.llene, IltCIt 111.

!öbb minL dekorllm-ellcncs, hogy az artlj, Ilwl)' ill
ezer é\'cs államol alapilolL s azl a mnga Ilcv('rülllll
yczle el, a cllllul'a bál'lllp.ly ponljílll, bármely rcgilÍjii
ban más hazai népfajok álLal Lülszál'1lyallnssa magá!.

011 yan a Iün'ényes lallköl.clczcLLség, végre kell
hajl.alli. Meg van a InIlJ\iilclc7.elliOégel. kimond,', in
lézlledésnck a sancliüja i~: a n(,gyl'oIIÜ birsiigolílS
ban. AlI,almazni kell lchíll II birsiigo)íl.sL De hogyan
prllkLizálják czL a gyal\Ol'IaLhlln? Ugy, hogy az isko
lába cgyíllalílll nem járókal. egyáLalán figyelmen
kiYlil hagyjÍlk s a birsÍlgolÍlSI csak az iskolÍlba ren·
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delll1nlil jüniltnál all((lhlH1.7.~(Ik - (,~ még ill is ho
gyan? 1.217,000 isl\Ohis gyel'mek állal{ :17 félnnpra
ler.iedij Hudtu;:zl.ás\ Itövel cl, Ul(Y, hogyafélnapi H1U

la;:zlá8olt iiRS7.P.8 s7.áma 20'7 milliü. Ebbl1l csa k
WH"OOO esel (O'B:l%) vélelell hir!:'ágolnllllünak s ez
is .:salt IIgy. hogy e bi ri"úgolásokhól a törvény s~c

rilll legalább ':'.1:2,000 frlnak kelleII volna islwlai
e~élol(l';l hlllolyni, -- hefolyl pedig csupún ,H,OO(l
1'rI., a miböl .U1ag milHlen birságolL esetre li kl'lljczÍll'
esik, hololJ a Hirvény r,o ln., L 2 és 4 fl'los birsál!Í
li)k()7.;llokal. üllapil. mcg, l\Iaga a miniszlel'j jelenlés
kényielen bevallani, ho:?y a végrehnjl<í kÖ7.egek .a
Icgnal{~'ohhdné7.ésl gyalwrollák s a birságolásl. lu
Illjdonltépen csak elvhen gYOllwrollálc. lhl ehhe~
mo!:'t hl)z~(I vcszs~(ik még a7.l is, hogya törvény áll.al
H, illeWI('/{!1 hónllpban Illegállapilott s7.ol'galomidö
II gyakol'lalhan igen sok eselben felényil'e olvad Ic,
be kell 1;'1 1.1111 II It , hogy n. Hil'vényuek a nél'oklalás
eredményei lcltinleléhen legess7.elwiálislIhh inlé7.lte
dései IllIgyrészben végrehlljlallanok. A mihöl ha a
blljOll SCgilJli alwl'Illlk, a7. küvelker.ik, hogy vagy II

lörl'én yl I n(l!;képen, crél Y(lSebbcn kell al kalma7.l'li,
vngy pedi/{ a népokl.al.ílsi I.i'irv(!ny revizi()j;l utjún
ujabb liirvéllyes inlé~kedésekhe7. kell fogni,

lia ürölllmel és Incgel(~gedéssel jegyezzük is
fel, hogya ki7.á.nilllg 1lw,r;yar lannyelvli népisko
I(Ik szÍlma Br,OIl-ra (n~ Üss7.es népiskol(Ik ú:l %-úra)
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emell,edeU fi hogy ~zel1l;j\'iil a;/, JH7!), .I x, I. c;/" loly
lill1 még H4fi.1 nem Id7.ií ..úl(lg magyar lanny~lvii. f;

il!y öss;/,esen 1.1,!Il i I népisl;nI;Hmn (72%) l. anil.IÁllolI
I.eljes sike....el a m(lgya.. nyelv, nem I,ell JdednUnl"
hOllY a7. illlmnnyelv vagy igen csekély e..elhl1(~ny
nyel vagy egyilllalán nem is lanill.aloll. .'1.;177 n(~p

iskolában (28 %), s hogy 2200 Ilépl(lnillí még ma sem
hi ..ja a magyar nyelvel, dac7.ú..a, hogy a;/, iUI(~~nl. emlí
leli. Wrvény mel!;lIkol.ása óta sol; év II~II. el ~ a7.
lIIIam él n(:pl.anil(ll, magyar nyelvi púl.l.anfolyamaira
I<ü;/,el hm'nwdJels;/,ú;/,c;/,er fo..inl.ol. küllüll.

Ha még rtil ves;/,s;/,(i k, hogy !'i300 nt\lJiskoláhan
a lanilitsi e..edmények jül'onnim egyenlők a semmi
\'c1 ; hogy rl/iOO népiskola IDls;/,e..eh;sú..őllw\Ilol Y:1I1 hl~'

s;/,élni nem lehel; hogy népisl<olilink Wllh, minl felé
nek nincs I.eslgyako..lási I.e..e sl.h., I.is7.l.áhan kell
lennünk, hogy a népokialiIs I.erén m('g igen sol;
all\Ol.ó lIlunka vál' minden lénye7.őre, vá.. h)gmk(~

pen a;/, államra, minúll'ogva 611lljl.alll1nk .1<eII , hogy
a megfelelü lül'\'ényho;/,ási és 1<01'l11ányzali inl(~7.ke

d('sel< melleU, (I;/' illl(lllJi, nemzeli ('S cullu ..ai I,ij.
\'e1elmények az illhlll1l,üllség\'l~léshm is IIólgyohb
ligyelcmhcn l'és;/,esi.i1jcnek, mini a hogy ()ddig Wl'lúnl·

(.I XX!).)



V.

A) AI(alti/lll1l.

Pál' év CI iíl I. egy felvil!ú!d képvisclő akkor nagy
halúsl kcllel.l l'üpiraláuan, l'álllulal.va a magyarság
nak a felvidéken való IUlölle gyér szúmára, azl
llIondá, hogya magyal' nem7.cllesl annyim nem Wil i
be tl7. egé!'5z országol, hogy e lekinlclbcn az ors7.ög
hasonlil egy óriás whújához, llIelyet mosl egy lürpc
üllüll magúnl.

A frappans hasonlal nem voll !ires pll1'<tRis; a7.
il'ónak nagyhan és egészhen iga7.a voll, Illeit péld.
Al'I'all1egye H.I ,OOO lalwsitval, kik kü7.i'II magyal'(,sak
Br,r" Lip'''-' 7H,OOO lUnyi népesRégévei, JJlelyből l;!'5al;
H·oo a Illagyarajku, Trencsén 24A"OOO mnyi lakos
s:'tgával, II1clyböl csak egy elenyés7.ö töredék, 2f,OO II

Illagyal' slb. - csakugyan ilyen benyomásl les7.nek
és kC"I~s kivélclIci igtl7.0ljítk a hasonlalol. LÚSSI.lI;:



·iS

A saj:H képi i\Ia):(p.l'01'S7,itgnak Ilfll'L'líl-8zim;oll
(//·szc~'lok.relé halármcgyíli U[lcs-Bodrogh, Haranya,
Somogy és Zala mel!yék, (mcly nlúhhi egy rövid ha·
lárvon:llon érinli Auszf.l'icíl i!'ö). Enégy lllP.gyccgyiiU
vévc 27,fHiH négyszög 1\Ílonl(~lernyi lcriilelén lal,ú
·1.il!JR,!JO!) mnyi népeE<ségéh(;1 1II11fl.'J(/I·: Rllfl,li7 fl,
vagyis flfi%. Hal[traink C~Il1C vonalán lchál a viszn
nyok ar:ínylag l(cdvc7.iil,; a magy,u' 1;lj cnll~ vi(Ii'lke
kcn liihhst'ghen van s nlipltilüslege úl is e~apoll. a
haláron : a 1.I0rv:U-Szla\·onorszúghan illii ,1-0,000 IlIa
gyal' '''''n)'onl(Ian ezen négy viirlll(".gyéhül 8Z:lI'Il1a
zoli oda. hol a dolgol, l'enn,íJI(, rendjének j(l szolgá
laiokat lehel, kivál!. ha :;z[lIl1han és any:'gi erühcn
gyarapodni Jog.

lY!lIl.'l0f. és é.szakll!l"flot felül jl/l.sztl'ilÍl.'{/llmlá
rosok Vas, Soprony, Pozsony, Nyiira és 'rrencsénllle
gyék, melyelmck I.er(ilele ÜSSZCRcn 2·,t,!)li j, n(;gysziig
kilomúl.er. Lako!'ö:lilmnl, <,gylill.cs szán la .\..fi.l7,·i:lI0.
EbbüI1/lfIf!I!(/r ,tiIH,7ill, vagyis 2H·:lfi"!". I'; lIal.[II'vo
nalon tchál a magyarság számercje jú\-a I gyöngéhh,
mint Horv[l.I.ol'S:lúg felé.,

k\zak /~~ {~~z(/kkr.ld Idül ali ngyall!:sak ill/-Sz-
lrilít:al hal.áros Arva-, Liptó-, Szcpes-, 8.'11'05-, Z(~Il1

plén-, Ung-, Bereg- és Mánnarosmegyék teriile'llc
cAyUI Lvéve ail,OnO négyszüg l<iloméLcl' ; lakosai"
száma 1.280,.LOO. E slIúm!Jöl magyar eSllpún
2il(j,2RO, vagyis 20"/". J!:Z a fclv.idéki halál' ÜS ilt



·HI

a \'i!4r.ollyok 11I('g kedver.üllcnehl:ocl,. mint ar. düh
he II illl;I.

Ar/et lelol. a Illagyarsúg ~r.:'lnúl. 'pkill'.\"c. ICI!
(~rií!"(~hh a halil.r. 11.1. l:e~Y.l.(~r(:zf~·Na!':'r.cid-, Csir,- lÍR

lliirolllsxólmwgy(\k tirinl.ik UMlwI'8Zl(f/lIl. E lltíl'OlIl
Illegye leriilcl.(~ U,or,í n(~gy;;7.iig kih.llnélel'. Népess(>
giil, SXÚIIHl l'gylil.lpRt'n HHL2,H !4 f~hhöl a II/of/!l0r
:WO,H+H vagyi!" (ill·fifi"I". ILI. a !4xékl·~IY!>lÍg ;tll íirl. R tip
IIgy tíl.(jxülllik a halúron nlúhor~7.ÚHha. mini. a hor
v;d. ha lár ho!"!>z:'.h.. n Il~\'ií IIll'gyékhűl :.1 nmgya rSÍlj.(
Ilorv;,l.or!-'r.úgha.

IN/Idül kürl'lI,(~r.il, aWllh:.III IlIOSI. ama hal.ár
\'itl(~I(, lIIely IlIagyarstíg I.d\Ínl.el.éhen valamellnyi kür.'.
a lel!s7.(·~~('"yehh. I;:s pcd ilo( OMhol'sZ«(101 érinIGleg
1'lra8"'\ Fogaras, S7.chen, IIl1nyad és Krassl)·S7.Ö
réllY (mely III.,ihhinak dllnamenLi halára S7.crhi:ívltl
is halill'Os) ÚR 8ZfJI'bidt IÍrilll.űlcg Temes s Torolllál
Illegyék. E hél 1Il(~gyc lcriilel.e ÜSS7.esen iO,2!181l(~gy

Rr.Üg 1<Ílmlléll~rl. lesz ki; lalwsail, egyi.illes száma
I.XGfi,H2X, melybííl HI.fI.'/.'Jf.{1' CSllp;lI1l flB,Uti·Il, "ilRyis
X·22%. ~Iúg llr.1 ar. ar;lI'Iy!>z;'lIlol. is csak a I.ornnl.áli
7x,000 1I1:lg\,:Ir (~lIldi ellllyil'l~, I~ lIúlkiil liM~lIyil'l~

apadna 1(,.
Mindr.7.ckel. összeloglalva a7.1 Iá.ljuk, hogy liii

OI'SiI:'11{ 21:1 halúnrJcgyéjénck 11,0,272 négyszög l<ilo·
mHernyi tcriiieIén lakó 1i.(i!}4,Ii(it főnyi népességé
hüllll11U!I((.1' csakUJliIl,OOO vagyis 211'Hi, százalék

4
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áUag, Ugy hogya !:'aj,Hküpi 1\·lagy'lror~;t,[ll{l)nlal,ü ti'~

milliónyi IIltlgyarságnak csak Bl-S7 sr-llr-al(~lm lallj<l
a hal.ánnegyékel. l\1ás s1.avakkal a magyal' rajnak
Iübb minl '/dl "r- ol's1.ág közcpél roglalja el s körös
körül a végekbe csall e~y liircdék juL belőle. miért ifi
ncm cgy hatál'lllcgyc éppensilggel vérsr-egény a ma
gyar~ág Lekintcl.ébcn,

ltppcn e1.él'l a Illagyal' tudomállyos~ág, 1II(I·\'cll
!:'ég, társas éleL I\S magyal' !:'r-ellcm kürösküriil <17. nl'
!:'7.llg nagy vidél\Cin nem érer-teUldik j,Hükony h"lá
sukal., vonr-eriil. nem gyalwrolhatnak a nelll Ilmgyal'
ajlm lakosságr", J;::; 11Im"! ar- orsr-ág kÜ7.epén lallo"l
magyar 7.Öm is esak igen lassan lejli ki cxpansi\'
erejél és csak igen s1."'rv(l.IIyosan IIi.i1d sr-ét IIlinilllalis
mjokaL a1. ors1.ág v(~geihe, a IlIagyarsllg ,l hal.(lI'IlIe
gyék legnagyobb résr-ében vagy stagnál, vagy esak
alig-lllig érc1.hcW Iwjdon képes Lért roglallli.

Ami kiilönösen ar- utübb emlil.el.L hal.ánnegyt\k
I.eriilel.él. illeli, \Ildy llo/lutnirJval és Szel'bm'szt.Íflfl(t/.
úrinLke1.ik, 'l1.on a hoss1.ll vonalon, lIIely IIrassüL..,1
1',\fIl;Sov,j ig lCljed, IIgy s1.ül V<I, l;sak magllak if; al il-(
van magyal',

EII.cldlll.v,~ ;, rahl~i I\iizs';gd\l.iil, l' lIagr 1.('riilt~l

nek a haLároldlo1. kÜ1.clehh-lll\'olahh c!:'ií IIlillt'~l-(y

husr-onkél \'árosi. búnya- és II1((S ncver-ete!;cbh 11I~lyi

ségcibcn is a lIIagyarilág lIiIiHle gyér. I Igy, hogy c
22 güe1.ponl. 2HI,OOn mllri lakoi'!:'(lgáhülmal(y:u'l.:sal,



;>'2,000 (Hl"!.). 111'a!;sIÍ lí~ Tcmesvíll' magyal'Sága nél
kiil még c léLs7.ám is IClényil'e olvadna le, Pedig Ol'

~7.ágs7.eI'Leilll.aláhanII vál'01'old)(lIl a ma.gyarság igen
erős, legtöbh helyen 1.lI1IIYOlllcí l.öbbsé{!ben VIIII, Ha
ncm épell fl7. n habil'l.erület a7., melynek még vál'o
~aiban is i;!cn gyér a magyal' elem. Kellemetlenül
hal. a nlilgy:1I' II La7.úra, midőll a magyal'l'al 1.c1iLdl.
aIfijld 1'01 Tcmes- ('S Kntsscí-S?öl'ény lllegyék l.el'iiJe
lél'e lép; minLha idegen ors7.(lglmn laliliná milgál.
E7.en nx egés? vidlIken uj{Y I{iil!,őleg, millI. a kÜ7.s7.el
Icm I.eldnl.cl.ébcn leginkább Temesv(u'on líltS7.il{ meg
a mal;!yal'osodási v(l.gy I;S I.iil'ekvés. - mini.ha iti. él'
I.el.\ék vollla Illeg leginl{(lbb .liszt Fl'igl'esnek a lIIa
!-!ym'ors7.;"gi v;íl'osol, némel. elcllleim vonal.lw7.lí nagy
IOlll.os~ágll lIyilal.lw7.al.ál. lJogy Temesvár a?on a
eSHpáson indull meg, a melyen I;íl.juk, abban legl{i
válübb él'dcme van egylwl'i polgál'mesl.erénck, Tijl'ök
.Jánosnak, ki r6nycs példáI s7.olgállal.oU ana né?vp.,
hogya? íi állá;;(, ball l~gYI'!:l belálü. okos és l.alJinl.alos
elllher is mily rendkiviHi s7.0lgilial.okal. tehet a IICIlI
7.eLnck, IIwllIlyil'e IIj kOl's?alwt és uj s?ellcmeL illallglJ
I'ú.lhal, ha :'tllús:H (,l'lj és hivHlil.s:H (lIél'7.i. Vollak so'
';an, Idk kmlloly;J1I aggüllIai;. lllillíin Tiil'iik hilda
pesti rpmWrI{aril.áIlYIlY(1 kiIlC\'C7.l.el.vl:n, clha:!Y(1 Tc
IlIesvál'l., IIICI'!. allIii lal'loUal<. ho!-!y TemesvlÍl'OtI.
IIlinden \'i!:'~7.;'. rog mellni;; a Illagyal' s7.emponl.böl
iil'nllHllllcs Il'nrliilel.el. i;;lIIP.l a I'(;/!i ;í.llapol.ok roaj(tk



liilvitllani. a IIwh'ckhiil kifol"ólag Tell1cl-;vill'l , llla-. '-

gya rO\'$zilgi l.ipr'3l;lIcb ncn:zlék. Ile !'ZCI'CIH:l'(:I'C
jf} kezekbe kCl'iill a váro:" vczclése. Tiirökiil. poll[ill'
IIIcsLeri it lIit::;ha II 111(:11.. ', 1I1.-,d vúll.oll a ld l' igy alapo!"
a reméllY, hogy l: vitro;; lI,ilHI el'üf'rhh gün:polllja
le!:z a relvitlídd Illagyal' ~zrllt:III1'ek {:!" 1:1I11.III':"Inal<.

i\ fenlt:bbil'ld.wlI IIwg vollla jeWIv!: az il'i1ny f; ;,

ICl'iilcl. lllel\' fdl' az ;llIültli lIIagY:lI' ziilllllck i'rllllltl:l.
10~a.1I és 1c:I'\' SZCl'inl I.cl'jrszl,ptI II i kelIpIll', hogy !'z.-"
múnak lIagyohb IlIél'vi.i r;z;'1'ol'oc!úHil\'al is L;illl)Jolllo
I,al. nYlljl~on a culllll'alis liil'ekvé!3cknl'k; IlIrl'l, lIliIII.
cmlil.vl: is \'011., a Illagyal' dPIII l.él'l'oglalil.!":t. a dúli vi
tlék\:I'Cll fiili.i1.l.1' lassu Lenlpr'tkhan ll107.0g. !:.ly 1l()ltlhlll
a 1.1-:lIlesi liiisp[lIl nt. orvosok {:s I.cl'III(:szel.viz;::g:',h',k
kiit.gyiilésl·'1I Lal'LoII dlliiki IIwl{lIyillij:'lhall PluliLé,
hogy lJllzids ercdel.ilcg I.i:::zla gÜl'iiJ.{ kcleli 1'001];ill
l\iizség voll.. Jla a lIi:I'i"ZÜH,litlási sl.aLisl.ik;U lIézziil{,
azl. lúljllk, hogy 11I0';1. I:lIzi:'lslIak 2·j·7'1 lalws;'lhúI1l/1/.
9.'/(1.1' ·Hi7. némel mq· és rOli/dlL ROli. 11.I.1.ehál.(lzcrc
del.i lakossúg ki!3ehbsé~be 1{p.l'iiIL s a magyar ell:1I1
sz:'lIl1llcl i gyara potl;·, sa IigydcllIl'C 11,(:11,(1..-, ri r ez (~:;ak

nagy itlükiizlwk a. sziilcméllYc. (}rsovr[u, az o\'i"z;jg
egyik végpOlllj;Ul i::: ;\111111 lakosból a lIl:lgya\,~(rg 1ll;1\'

:JOO lelkel. ~z;lI11lál, dc m('g (:sak az llf,íhhi RZCllI. Isl.
ván napko\' hangzot.l cl oLL eWs7.ür magyar hils7.... 
noklaL fl templomban.

Addig is, mig a7. ország kÜ7.epéll lakó Illagyal'
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7.ÜIlI Illind johhan-johhall cololli;;,Hllú a \'égel;cl, na
gyon c7.é1s7.erii és hasulOf:< \"01 lia . hugy II Illagyal'
I;II-:::adahlli h~\'\~I;enY!-'1Í1! (o!, clIl1llr;di!-' élei ne\'e7.ele
:<ehh s7.ül'el.kc7.f!lei, mini a7. Ol'\'f/!'ol; c~" lerlllés7.el.
vi7.!"g;i1'ík, a tla ltu';;;I;ii I'el sél!. il. I iiml1ül; ";I;Ül'el.!'ége,
a7. il'ük l'f! Iniil'l~";I;ek l;ír!-'a!:'Úl!a :::1.1.1. 1~l'ellkénli kinhl
dlllÍlsail; c'~;:: I!yiilé!:'eik alkahll;'lVal kün·II\C7.ele!'cn és
Illind Sj'II'ilhhf~1I k\!rt';::súk I,il <17. 0I.;::7.... !! hallU'IIIC'I!YI!i
,,(~k Idilüllhü;l;ü \'id\~I;cil., IlIl\;;-llIl\S oldalrül IIl1ltalm
he 011 ,I 1II,I!!)'al' I.,irsadahll i Ci" wl1.mali;; 1!lcl.el,lIIcly
igen sol; helyen egyil; olcla.hín'll :::CIII iSlllcrele:::. meri.
I;iirii!'küriil suk pontja l!" I'idél;c ",UI tl7. or.•;r,ágna.k,
melyek a 1I101.gy'lI' l;ü;r,miil'(!lüdé!' (~!:' 1IHII!I'ar S;r,CIlt'1I1
!'odnill és I;iir(m t'g(~s7.ell I;il'iil CRII(·I;. A7. ilycn IC'IT
s;r,\\rii Idr;lIulnl(tsol; a;r, onö;r,;lg (~s~.aki. \\;::;r,al;n)'lIltal.i
és déli I'idc'!kcire allllyil'al iga;r,ol1ahlml; \'1'1111"'11011;,
IIICit ép(,1t C~;r,(~1I 1;ljak ;11. (,gl·;;7. Ol'i';r,tí:thall IIgy INIIIP.
R;I;d.i, millI. liirlúlldi é!' clhllogral'hiai Icl(illl"'(~ldlf.'n

,I. lel!bül'(~hh ;llIyagot !:'7.olgál1alj(lk a lalllllll1;llIyra ('S

IIIl~gligy"I(\src; a mellcll. a;r, ilp~lIl;jrálldllh'l!'okl;al.a;f.

a1.okkal f:gyllCd;iiliill ülllwl'(:~ly(·;;sc\I!(·,k, lalwlIl;lk. he
;::;I;l·clek rú\"(\1I IwllC'lIles hl'lIyolIl;lsukal, l;clll'f'1.ii hall
I!lIlalul. é" HIdeg rokolls;r,ell\'cl h~hcl kelIcIIi II magyal'
iigy il'''' III ;; c;r, mr, c~I'külc;;i ha!;i!'! Itll·ghecsiilhellcn. i\h'g
017. is 1~I'f~I.IIl'k t'1 az ilyen gyi.iló,c;r,ések és ];irúmlulú
sok ;illal. hugy ,I. Itlpolmak a7.ol\l'líl humll. kÜ7.lerué
nyei. hlll,',;::ill'!-'<1' 1\:3 Ic;rl,sai s('gl'lyü\'cl II l;özl1gy(~lem



és énlekliid(~8 IwrOllkillt allla vidékek és l'i"1.OIIyaik
I'elé I.erell.elnék. a Illi nek Ims;ma magyal' szemponlbúl
iSlnél elmaradhallan.

A magyal' állalnvasutak Ulcllcljegy-irodáj:l által
I.crver.etl lár$lsul(lzásol,- és llirúndulásoknal, is il.
mel!l'elelü idösr.akok :lIall gyaluablJan kellene;l. mOIl
doH vidúlwk Idé irfmynlni. Már tisr.lán (:sak azon
szemponl.bül is iJ.(cn hasr.nos volna a szélek és v~ck
.gyalwl'ibb fülkcrcsése, ho:!y sajfll. har.flllk, sajtll. 01'

sr.águnk kiilünhör.ö vidí·keit személyes tapasr.lalal. és
szemiélel III.jún iSlllCl'jiik IIWg, Ulel'\ hogy a magyal'
(lúl';;adalom ugy, millI. a polil.ilws-vilúg) a IIlHga 01'

sr.úgál. jill iSllleI'llé, az;ml alig lehel vádolni s ar. e
nemii kür.öny, lIlely l'I:gi öreg hiba, magyarúr.r.a Illeg
cgYl'ésr.I, hogy a ::;1;11'011 lllegyék lIorviHor:;úghoz
keriiltek. Altaláhan a lIlaf,(yar kevesel ular.ik, IllegIe
hetösen mor.dlllallall, " a I,il, IIlar.nak is, jelcnlúlwny
résziik a I,iilfüldrn tarI. I::nleldíídéshül és oly c7.élhúl,
hogy az orsr.ág egyes rb;zcil, awk viswllyaillllegis
merjliI, s a mngyal'él'(lekeknek lehcl.őleg h(1s1.náljunk,
vajmi kcvéss1.er I,(~liillk II tra,

Egys1.úva I kii IiiIlii::: gOlldol. I,ellell!) arra rord il;l
nunl,. hogya /I1ngyal'súg allla teriHd.ckröl, a hol lIa
gyolJlJ Wmegekhen lakik, jobban oS1.OIjék S1.é1. olyalI
vidél,ekrc, Inelyek vél's1.cgéllyek Illagyarság I.ekinle
killlel.élJöl s a rnfllyeknek Ilmgyal' ClflllHd, kel val.i 1'0
IW1.alos gyarnlillo:,:ilása, üss1.cllliiködüleg a kör.mii-



velödé::<i inlé?ményckkel és l.ilrekvésekkcl. ncrn kis
mérl.ékben m07.dil.ólná elö a magyar ~zellem és cul
tura tel'jcrlését a széleken is. Ne leledjük, hogy Bu
dapest aránylag ürifÍsi áldo7.atokat hoz a kÖ7.okla
I:'tsligy ri:vén a kÖ7.Hllivelötlésnek és magyaroso
d:"lsnak s igy a föv:"Il'osi auloehlon hlkosság bels,j
1i1jlörlilsének is magyarosodlÍ i.....nylm illllult; de a mi
cl cullllralis adiill. nagy mél'l.ékben hal.vúnY07.;',a, a
Illi lUv:"lrosunknak leginltább magyar jellef,!el kölcsö
nö;', s il mi úll.al gyalwriv:"l, lúlnyomüv:"l, siil. uralko
düv:"l leli. Budapesl.ell a magyal' S;',ó, a7. a kivüll'űl

ide üzönlüH és iH mcgl.elepedcH magyUI' népeJem
.lIclt nagy s7.áma és conl.ingcnse.

lia It isehb mérl.ékben is, de ehhez hasonlcí
hal.ásl. lehetne vúmi a halármcl-:yék nagyobh rés;',é
ben is, ha a I.úlnépes magyar vidékek népfölös
lege siirObllcll minI. eddig li:irlénl, amawlt Jelé venné
ul.j:H, J~hhez a7.onban s;',iiltséges, hogy a magyar t.ár
sadalom önlllllalof:'a n cllllivcí?;a, ngys7.lÍlva. a hal.ár
lIIegyélt(>1. s a? ors7.:"lgnak a7.okéval hasonIli elhno
graphiai viszonyok kö?1 v,..ltí I.criilehlil.

( Il:lHli.)

ll) JI (r.I/!üft'k.

fl hol s a mikor csak résem nyill. re:"l, évek ül.a
s?lÍva I és Iollal hirdel.elll IIhlleli ml'ggyőzödéscmel,
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hngy igcm 1I111-!Y 1I111Ia!';7.!lu:;f. );ü"eliillk d. ha luml
il-!yckl'!r.ii II k ar. ol'sr.;igol áll a1(l.hall, cic );ii Iüllüsell a11
nak sr.éleif.és vügeil. alapos:ulIncgisllHll'l1i, l)11. hol a

IlJagyar!-;á~of. IWI.(Y IŐlllCgckhclI f.1Il lj II k, ar. ""tildiill
(:s a ))1111(111 lúl, ll('IIIr.e1i shcmpolllhúl haj óllil.( \'ólll.
De <lhhor. (i'jhcnjúnj érdekek mr.öclllel;, hogy I;ühvcl.
11.'11 l'!zellllélel. éf; lIu~l-!ligydéf;hűll'.'zcrcr.r.lillk maglllll;
Ilal, IÚjld;ohü l'.'1. a1'1'üI. III i IÜ,'l.lll1 i I< ali mShll:,!lIak IWIllr.cl i
~r.('mpolllht'tl ral<', h'j!lillll.ol'.'ahh hlll'OIll Ilagy ddf'lllllI:
(IZ el'(lé~/li r{,sznldl(,", a /dddrtkell s ól)'I(/I'(I.~-, Tisza
(:.y .lJl/.loszijf/!.JI·". N(,1I1 I;i;:('hh (~IIIIJ(lr. lIliIII :1 holtlo
guI!. 'P,.e/II/·l IlIini"r.I.e1· 1II0ncl:í. a I;iiml;lal;i.s úllapo
IÚl'úl ah ol';:;t,(I!!l!yiil{,slu,z inl.l,;',e[l l'gyil; III,Hlhi I'a~ko"

jclcllléséll(,/I, ho!!\, a 1110:::1 cllllilr.1I. h:....olll lIagy vi
d{,kell m{'g úri(lsi IHaclalok .~~ I.ccntli", ";'Il'lIak ól/·.
ó'd!óllnm. I~> "ajllli il!ai'.al IlInlulnf.1.! Csaldll)gy ar.{·rl
még ~elll "ol;al lóHl'.'WIII; Ilil'öll II i Ch iga;', !:'r.av;t1; lIa:.:y
jelell Ii.is{':.rl!l'l'I. ]\ ló'll' ped ig ;1 Illa:.:yal' {'ri ('h II i;:"j!lIcl; ,
IliIe:.: :Ilwk lia". k iI; kÜhiigyddwl loglallwwa I; : :'1.11:1111
és kOl'lIlii II yIéI'! ia k lIak, I; {'pr il'.'(,1üI, 1I('k , 1'11 hl i(,i:::I:"II,-,
politil'lI,.:ok- (,,, in',I;lIak ":.:yik Icgli)llln;:ótl,h 1l,',lIdiíje
\'ollla: IIlill{,1 gyal;rahhall hCIII;Ir.lli ólr. orsdll!lIód, ;1

IlIagYlII';:(lg shelllpolllj:'lIIl'.1 ,·l'I'~r.t'g('"Y sr..~leil 60< "1\

geil: lIIl'gil'.'IIlCl'lIi. cl., IU'III lilII l'l'H1I; ll!!Y, a 'ollpé ah
lól kóH 1I.'t1. hallem aI:'Q'08<1 II IIw~!islllcrll i 011 a 11f~IYHhi

nén awl, 1(II',;:adahlli. gar.dasúgi. l;i\';'dll,épl'1I pecli:.(

c·l.Il!lIl':li l'" IWIIIZ..I i"llgi '-ishollyail. 1llf!1Y'~kl'(i1 8('111 ex



adiR, snlll holIlIi ),b:il,öIIFekhöl hi7.l.os ltíj(\kowll.!-;:i
!lul. 87.erC7.lIi IWIIl lehel; H1('l!i:mH~l'lIi e \'isl.Ollyol;al s
a7.l.íln a 87.el'7.el.l l.al'a87.1.:llalol,;". >:<ljI6I1all, law'trRko
7.:isi I.('rllll'kheli, ol'l'zágltyii1{'sulI érl.l~';f~>:i 1ell i,

TI'd(l1'1 l'7.11xail. 1I10s1 e8M, n egyik vitlél\l'p, a
fi'l:fiil,IJ'(! lIé7.VP Itin'tllOIIl pá r ad[ll 1:.1 I iII IISI.I'{Iln i, l :ja hh

idi.ihP.ll alig hang7.011. ri a l'al'llI.InenlllclI éi:' a sa,W',
hall jcl(.'lIlo:isehh eS7.llIe és larlahnasahh j(~lsz';, milli
:.1:1., hogy mindell (~l'öl'('l a l.'lÍl'lJ,sllkbll1l kell kil'('jll'ni
:1 1I()III:l.f~l (~IIIIIIr;i.j:H, ('I'(Ü(,I., >:7.r.llelllúl, IIwrl. IIgyan,
ill'ell ir{lIlyll:ln a vidél\l'l. j;: l"gltil'(~I'('1I il ,'iU'f.lfiOk id·
I.al lehel hal Ili, Nos van·é húl Ill\ldúlll a Idl'id(\I,(~ll

(~ leI,inlt'l.hen lenni nll,'.~ Dc 111cllnyi ! -- Fel\'enel;

Bli 1r.I\'ifll'd;i 1':'troi;l, IIIplyck brszc!lIi tnf1á Illagyar, ",'~

md és h'll.la kOSS'Ig;í lIal; iiSH:l.Cfl >::I.{lI Il a. : 17!Hili I ,I·:hhí.il
lIlligyar 1-1:%, lIéllle!. ~H%,1líl rI'''!", I Ip. hogy IIIÚg lil:'7.
lú hhan IÚ8S111; a heIY7.e1e1., heluulah)11I Hlosl a :lii-hól
a7.ol1 2,i, 1'{(l'm::!. mely('k IIgY:IlH:>:ak heS7.é1 II i I.IH.I""
"Ilililel.l. lI;íl'OHI li'jhp.li lako~sil!!:illak 1(lIIIYOIIII; Illigy
lijhhsége h'tl. ajl\ll, (j\(Pl!j('l!yeí\l'én. IIOII)' a7. alúhh l;ii7.
liill. f;Ú7.ilh;lwl, a IlíIS,ír! S7.iilllel'(~júl. jelelll.il; a7. illdí.i
v{Il'o>:old ta.II,) ,;:,.; (led ig :

1. Ilazill ".,'
~. S1.('III11'y fu ·;.!',Y ••

1L .Iulsva ..
, I".... ,O('S" , •

ri, Tr('IIl'g.:I~1I

r:~1I11.J., 'Il

ri t· ot

Ilf, ..
r,rt •
f,7 ..

fi. i\:.IJ!',VS1.tlltlbal , •. :.H" ill

7. SZf·JU·.'i~ (J/ORZ; ..• ~~"

!ol "'" "'11)'" ",,," I C.'~ ••. " ....

.. I I '".!.fo , " .. "
IH, 1:".7.I(·)'/'7.eh:íllJ"



l ,'·"Cl··,n- "O' "'., • \0:"1 • • • • • w __ o 'o

,•. Bcszlcl'czeh:inya 1li'!':7 •
. Z'I I·· ..f,. _~I )"tllll . . . •. ff 1'.) ~

2. Kas5a ...

3. ~vilra .•

II. ,Szelll'lI- rrim(iu 70"/" I~. Nagy- )lűClC . . . . ~Ii'! 11

1:1. Zólyom ..... 72 • I!I. Szakolcz:l . . . . . !II).
I:1. Kis-Szeben ...• il;. 20..KorpoIJa.. . !IS.
I·t Selmccz- ,',s J31~la- 21. KrclIIúlllíllYU !I.t.

h;inyn . . . . . 7B. 2:1. llj-Jl;ínYIl !II; •
•- "1 l '0 ""1 I' k l . "7.1... ol or . . ::;'~" JIl II lllnya. . . .l.
I ft. B:írlJll ..... ~ I. 21·. LibelblínYIl .... !IX •

li. (J-[,u!Jltí .. '. ~f;. I

Ime a 1.c'tIr;:·lg ereje a VÚl'Oso',hall. A fllill hdiil,
ke' s7.cdellllcvck : s7.cpcsi \'áro~uk ; egl'!"r. hH illv:lr;itJl
hUn II I, bennük, IIll;g a I,él legjelenlc'!kcnyebh yúros
ban: Lőcsén és Ighin i!", a mi eléggé illll!"II':'dja, hogy
a felvidéki némel.8ligel crií!"en smrongalja nr. a~sill1i

Iúlc't túls:'lg és chhii) magyar:ir.hal.ü meg ar. is, hogy
lIuig a parlsr.I:',,·ok kÜ7.l is nem cgy /ll', Illet. ncvii (:m
herrel lahillwr.lll1k.

1\1:'18 jclcnlt'~kellyebh ":'lI·osokban. ha IICIII is
liihhr;l~l-wl.. de eríis l,isehhf:l'l!cl mIIlal a hHsúg, mcly
;')/;II'ún j·n ('s /úIsslÍn 1·2%.

';:5 Illost nem lesr. I:'tll érdpktelcn és tallllls:í.g
11l;lki·di. I:Uni. minő sr.:'llllerőben találjnk a I/Ulff.llw··
IilÍflol a ;lli I'elvidéki v{II'oshan. III i!" a hesr.éllli tlld(j
11Ió1!!yar. nl'lIlct (;s 1,',1 lalwsMlgol VeS7.(~1I1 ala 1"111 ~

:ir. alúhhi ;:r.:ir.al(,kok a I//(/f/Yw' elelll al':'nIY!"7.álll:'1I
jrliilik.

I J I o". nl .• U sm .......•.• - n i
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a'2~J "
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'l'''R~ .... 1. "

~'Il •
I' J.1. •

I 'fiS •
J'10 ft

O'Rf; •
Ihl.." •
Il.H,

"~ ('1·1 ~.# 1'1".J. , C,.I. . . . .

31i. Lihethün)'lI , .

:ll!. I',,!,nitl .....
~3..lla7.in . . . . ..
~H. Iltila . . . . . ..
:!i). MOllor .
2(;. Kürn,üczlHinya .

27. Ilr~7.llÓblínYll ..
2~. S7.enlluürgy ..
~\I. S1.~!,cs-Vü I'lIlju .
:JO. Bakablinya ...
:11. JT.i-lJlinya.: ..
::2. :1-7.aknle7.iI
:::l. Ö.J.nblú .
:I~. Lcibil7. .

7N' II ,'''''.'• J a~Dr!'ZlJllI la. .... ,).) 'a
~ "l" I ('(', .. r~nc~.'n . .. 4' , , ft

\I. Nall'y-IWc1.c .. II' - •
10. Lüesc . . . . . . 10'15 ft

II. Scln!l'c1.- ('s Béln-
lt:ín.ru ..... 10'--.

l:t. Kis-~7.I'I)('n . •. R·!)2.
n:. SZI)!'cs-OluS1.i lH.(j •
H. I\ézsnllirk . ~.I.I •

'
-II' -'I':). g lJ . • • . .. 1' . .) 11

Ili. D"bsina. . . (j'iI •

17. SZCIIt!s,S7.on.b.. ;"(1.,.,
ll-;. c:I,"nil1.h:ínya 'í··H.
1!1. Korpona ·Hm •
~II. fI:írl fil . . . .. ·",lil •
21. I'"dolin . . .. 4··1I!1 •

1I11l: a nlagyar!;úg -- fllJül/!les~qe a h~lvideki Vll

rosol,han. j\ ;\li v;jl'os I<ii;r,iil 2iJ-IWII a magyar elem
alal.la marad a 10%-nak i!;,!;űl.lilh~réf:7.ében(lR-ban)

1I1\:~g a;r, ;1"/,,-01. SPIII iii i \Iwg, IIgy liogy igen sok he·
Iyell lllagllak ii;< lIalIYOII kevé,.:, llIint\lrogva ki van
ll:\'(:' a J;,ji kisl~bbségck clkalllitlása- vagy rd~zivódása

vp.szúlyének. I!~<; \'ajjoll les;r,[ink·é hál P.Z irányban,
Il~f'z-é a;r, úll",//. val.ullil.? Vajmi kcwesel. Nelll aka
rom sUl'ailllal c nelnll adalokimi I.illl.el'hclni, cZllll.aJ
csak allnyit jcgyzek meg, hogy pl. az clsli kis ((,hlá
znl.han loglalI. ~4· \'úros küz[il (i· ball absolule semmi
:'dIa III i lallinll'zel nilles, Illel)' <IZ <l7.0kbanlevli igazán
Inal'olwyi Illagyars;'lg faji rClllnaI'óH(ús;H hizl.ositaná,



vagy eHcl kl! expa m!i \' (~I'ej"'l fol,t))mú, lé:gÚf';', ~;>;t'peR'

1I11'gYI'hen az MI;1I11 n 11I~lIlíí al'l.it'tja ablll',l :'dl. hClgy
ci ra na1:';',I.,', 11',1 községhen 1I('pi8I;ola, Jgl"1Il l, ('pl'zde (~~

l!yakorloj·isl\Ola, !'ücslm pedig filI. fclsiihh leállyisl\Oli'
éi:' ;'dIa II I ilaj.( sCj.(úh'ezell. ('gylel.i ,',vOtl:l Villl, 1)1' III i l'Z. .
azon nag)' knllllI'ai (~s nClllzeli Icll:ulal(lkhoz kúpcsl.
rncly(~kel. fl '(~Ividél;ell l.e!jef'í1.c.'lIiinl, kell?

Vagy lún a /i.íl'Slt(/o!1/I1/. I.eszi Illeg a rnag.iél'! l::
tekintethen ('.;:al, a l.if'zl<·lcl ós hMa érz\lhnein~1 lehp[
Illcgcllllékewi ti fch'i,h'dd II la l!)'a r küzIIIi velütló;i
egycsiiJcl m(iküdl,~úriil. J\ rClltlclkezl~sl're :Hlt't allY'lgi
eszi,öxükhiix I;I~pe.~1. sol,al. hllZgt'," és Iel'\'szeriien
Icsx, Csak ax a haj, hogy épen allyagi csxl,üzei a
mllllka nag\'8ftg:í.hox 1'(~pef'I., IIIdyel vl~g('7.ni hivah:.
\',ln, cl:'cl,dy<~k, Incrl. a 1.:'II·~:lIlallllll csal; igt~n f:!zíil<ii;;
ml;rll~ld)(~n ad!.;L Illeg' azokal ax c:.lycsiildlwl; : - a
IlIl'lkz·l:'zl.·llIf.rIOlli pan8xlúv 1,(,1 lIjs:'L:! petli~ nelll
l'égihclI gÜllyol.klm I~S lellb~iileg heszl~lI. a Idvitl,~ld

Illagyal' 1,"lllr·cgyc:<iill'l. al;l'l.ilíj:írt'tl, IIIinI. ., lIIe1yl.íil
hiwllya lúl."ágnak a haja "xfila selll fog' lI..,ggijrhiillli
~ igya Inagyal'Osotl:'ls 1'7.l'ljai l.el;illll~II'~b\l1l half'f'lalall
Illa 1',111.

Tchf". !:'l'11I úllalll, !:'1'1I1 lúr';::IlI:L1lJ1n, f"'1I1 IlIfl.8 ló
nyexül; IWIII úllnak ill. /clatlallll, IlIag:.,>;lal:'tn s h,l
1·~l.lIlflll is ei3ak ilyen la::<!:'n 1.1'1 II 1J,',ha n, ilvcnlllininlfdis
,"'ílllyokball lilly a I;ull.lll'alis IInlllka: igy IIg\':1I18oha
~Clll fOl!.iul; l!"xal, rell! II).{\, I<iépilr.ni é::: 1I1C').{izllloC'iluni
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a 1Il'.lIlzel.lPHl.cl, hOI-(V heli.ill.!;c az OI':-:xúJ.!ol. a haláro
liiI!. 1111. igy dHtI:l.llunk. a nemxp.li ('nll.nm 1l!l'je~xlé

~(;vt~I, hd:i.lhal.lllll itliil(i~ marad lIIél-( él'vénl'bl\1I
("l'iillu:a!.<1 H(da IIIiniegy I.ix év diíl.l. ha:::zntlll pla~x

lil;lI" Im;;1.IIcíI;1I.a: hogy ,IX OI':::z;'lg ICl'iilele IIgy illik :t
IlIal-(yal' n('nlxel.llf~x, Ininl. (~J.!y ,"I'iás I'lIhilja a liil'p('I'l!,
l,illl\I; kiB l.el'lllelúl'ül t~sal\ ngy Iig-I",/! a IHlgy I'nlm a
v\ÍglagolwlI . "

Ily(~n a h(~lyzel IlIiIgyar f;Zt~ll1p(lIlIJ.,,',1 I.p.ldnl.\'e
Id~(i i\Jagyarol'sz;'lg '/:lÍrosa;!Ja II, ._.- hogya vidél< I'ül
111081. Ile i>< sx",ljal<, I;;s e ht!lyr.cl.el lIem le"",i szchM,
vig:u:::xl.alóhh;'1 ax II I.udal, hogya fiml.ebh helllul.al.ol.l.
nn VÚl'oson I<iviil v:lllllnk axl(ul n fch-itlélwllll1l1,q,ljC/.I'
liihhs(;gii és jcllegi.i \'áro801< ';s, IlIinül<: Jlereg8z:ísz,
l':J.!t'I', I;:r:wl< IIj VÚ 1', J.t'dsiih;'lIl VH., <.: yi;ng yiis: Léva, 1..0
soncx, l\1::lI'Inal'os-S7.igel., i\Iislwk7., l\hllll<áes, N<lJ.!Y
1:;'IlIya, Nagy· KÚl'oly, Bima-S7.0mhal, llo7.snytí, So
lIIorja, S7.al.llI;'u'-Néllleli és 1!lIgvál', -- Ezek a vál'o
!'ol; c:s:t1, lIIt-g Idl'Í\'tH,h;'1 Ip.f'zil< a1//az/lkl/flk heIY7.cl.él.s
IIIiniegy ujjal Jllulalnal< I'(l :lI'l'a, hogya nelllxel1ll·in
tlCII lényezójt; I.egyn nwg a '"ag:Í(~I., IcgYI; lIlint!1 na·
gyohh nl(;I'I.(ddlt~1l lIIegl<iixl\lil.llf:Wvé a magyal' ('nilu
nU, a Illagyal' 8zdlclncl. a fdvitlél<ClI,

Ile h;'ll. persze, ignoli nIIlIa eupitlo, a I<i ncm is
Hlf:ri II viszonyokat, ax mái' amlítlrogva sem tíhaj I.
segil.elli a hajOl!. MiiI' pedig épen II leglHagyarnbh
\'idékc.k lál'sadlllrna ismeri na~yhan és egés7.ben leg-
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kevé~hé al. OI:S1.il!! s1.éleiL és \"l\geil. és IIIcl'l 1H;'II I i~

meri, nem is igen mul.al valami nagy érdeldüdésl..
pl. a reIrti ld i magyal' lhji és l:lIl1ur{t1is türel,vésel;
iránI. Ha iSIIHwné s ha ellnélrogva énlcklüdllék. nelll
hagyná a rel vidéki cult.llf-egylcLeL a IlIal-(yarS{I.g I.ér
roglalásÍlérf. harc1.ha Illenni ke1.ében - egy s;r,alma
s1.állal, mel'!. a Illi anyagi erüvel e lIagyhivalilsll egy(~
siilcL a magyal' lársadalom júvolt.:'thöl. ha1.a lias fII
d01.Ollkés1.ségébiíl rendel kC1.if;, al. valt-,han nel II Iübh
ennél, a ncm1.cl i rclwm;ll'Ilkc1.i(, úriási rcfadal:"tho1.
képest melyrll al. egyesiilel a rch-idéken y{t.1 la It;07.0II.
Ha a leglllagyarabb vjdékt~l; (;'lrsadahlla i~III('ITI(~ a llla
gyarság S1.01'OIIga lol f. hclY1.elél és ehblj( 1'01 \,~í Idi1.
Ilelmél alélél'l , a raji fel III iti rad ás és IIIllgi1.lllosolhí.sérl
- kÜI'ÜS' kÜl'iil al. OrS1.{lg s1.élein, IIlinl.pgy 1I0-"WI
viu'megyc LerüleLén : al. erdélyi magyal' cnllllr-I~l!yle'
lel is jobban liullogal.n{l. mini a hogy leR1.i.

j;;s hOllnan rcméljcn a ha lárR1.él i I1I1~gy(,I; I.el'ii
lelén lakó s1.ürv;'tnyos ntagyarsftg criíl.. lálllaS1.1 és
islápol al. ef/f.sz lIem1.cl érdel,éhen kircjleU wllllr{l
li~ és l:IJi (~l'Ilcl;ii liird,\"(\,:;dhe1.. ha IWIII al. IIViildi 1\;:

dm/(íu{1I1i Iq!lnagyar;1 hh ~ I~g \,1I11.d Icg"agYI 1I11.,sa bh
l;dws!:'i111 nagy lIIaSS1.áil(li') Igell ..... a Illi s1.inl(,"
egyik igen l(lnYl'ges hajlInk, -- ha III{U' .11. allüfdi ú;;

II! IIIÚIII Illi lIJ<lgyarsúl-( lIIilli(,i lIIellmaradllak m:ljd·
nem IlIo1.dlllalla.nlll tgy helyen I)S a1.ol, liilllbjeibm
,nem r:i1Il11 k I;i s1.illllosahh elemel" hogy al. ol's1.ág



87.élcil é~ végei l gyarlllalosilsák, hogy ugy sZlilm
Illagyal' véri ömles7.s7.enek az ors7.ug véglagjailJa:
vajjon nem elnlasilhatlan nem7.el.i I,ölelc!"ség-é, leg
alább a7.1{1Il anyagilag halályosan lámogalni magyal'
l'nlluráli!:' lörel,véseiJ,hell a felvid(~11i és cn.1élyi kö7.
llIivelüdési cgyusiilelekel? Ne 1II0ndja f:'enki, hogy mn
magyal' f',hanvinisllllls, - nincs, Sokkal inkább Ic,
hclne kÖ7.űnyrűl ltef:'7.élni. fl magyarság nagy I'cnl.l'lI
lIIailtúl: a7. A1rúltlrűl és fJunánlulnil kellene minl a
napböl el'űl,eljesen szélsllgiu'7.ani a 87.élcl,- és vl~gekl'e

a7. élleW Illelegnek ús világosf:'ágnalc \Je alig jul cl
onnan c IloIII.okra II pislogli mécsl'ilágnak c~y-egy

lél'eleg féli ysugara, IIIdyWI ugyan IiiI nelll IlIeleged
nek a del'llledl véglagoJc -- 1\ Hiick S7.ilárdol" /{/Í,/I

Kocsárdok é!'< Semsey flndol'Ok liillllöklü 1l~ldlÍi Id
\"{~I.elek Et milltlig csak egyeR fenl{öll gondoll\07.áslI
{!ll IHlgyvagyonn egyének dicsűséges kil'ullsál.lai nm·
radnai\. fl társadaloIII minden egyes I.agjálól akkora
flldo7.aloka I. Idl'{lIl1l'i, III iní.H,cl. a 1I10sl. nevc7.ell halha
latlan ellllél{ii lriás7. ho7.01.l a nlllllyar nell17.eIi és
kŰ7.lllivdüdé8i érdekek ollárára, 1l!l'Il1és7.ele8en Iwm
h~IJ(~L I h~ ;17.1 igf:nis It~hel. l;ivÚIIUi, hogy f~ llIagas7.1n"
pl'ldú,k IJII7.dil.sitk a magyal' 1{II'!:;adalolll s7.<Ízc7.reil
t'gyelll{úlll (:8 l\vlmkélll. Init' (~gy-f~gy l'orinljánd l:i 11I0

galni az 1!llIlileU kl)!. cllllllr-egyesiilclel. nCIl17.el-ki
('pilési IIl1l1lk:jjálmn,

Azl mOIllI{lIn limnebh. hog)' épcn II legIlIagp·
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I'ahh vidók.:k IOlI;ossftga 111'111 l<olonixillja.llellllll;I%%a.
he a% Ol'i'%úg ;;%éleil, hat{Irl'ilil\lleil. Ile i:.rclI: a ml'dí.í
saisol1 ideje alaII.. li:ldwr "Iüg nagY:>%{1I1111 11I;II!YOlI' I,ii
%iill8ég ii%iinlí cl a ml'dül<el, lIIelYI~k (~pml majdnelll
l;iv()ld núlJ<iil milld ;1% Ol';;%{l/! hal;íl"lll.:~gyéihen ('H

(1)";111 ponlol\on I'Hllllall, a hol a IlIagyal'!'{If! ugy
::,%ülva ('.sak llIikroskopikllS S%lll IIha II ford III (~Iii. II\'(~II

mI'dük. hogy a% el'délyid,el illi e1jes(~1I IIIClJíi%7.(·~1I1,0111
J1lIf!i/lIl'f)1'8Zlí!/ON: Ilerkllh~sl'iil'llii, IIm;iú;;; éH ~1;lI'ilJa

yűlgy; ;1/e/vi(/(f/wlI: Ilúrtnl, Frl\ClI~II(~!(\{, l'üsl.yt·lI. a
H T;·,l.ra I'i'I I'cd ,T('lllk% sli •. (:sakIlogy a !iil'd"·kijzüIl8ég
eliíll ,l higyélliCllil ()rdcl;cl, hú.llérbe swril,mak lIliII
den más 8%01OPOlllol.. Jdl~jél a kir:hlllulásol" ('l"Ilek·
Iíídés(,I, ligyellnd a Iflj tCl'lIlészcti ;:;%Óps(~g(~i: vi%c;:;ús
hal'lalll!, I'adregényes erdő-, vagy hújos vűlgYl'é!"%le

ldl, IIIPS;;%" l;il;H.ísl IIYIIj I"". hegY0l'llloll kütik Ic b;
vesxik ig';lIybc. Dc a riil'tlüvidék lIépéletél, r.UIJ.III';,i, .
(,lllIlograohiai, I.;'u'sadahlli l'is%ollyailllHll!lígyclni : alig

.- jul. valakinek e;;%d)l), '.I.'ál'(,süvel rogyvflr%cll. s%elll(~k

l~lrnélycdncll a fesWi I;íjrés%ek élve%e1(~bc, dc 'Ina
;.!yar ;;%cmiivcgcn< lIé%\"~ 11(,111 l<ercsi {Ilii !"()nlli a%1. a
lI'Iil,l'oskopilws magyar I.i.il'ed(~kd, hogy 1....8StI, va.iion
c1IH1~yalollan a lIH1gyal'súg %Űlll(,lül, k('P<l!'-l' I'olll.al'
lani vagy propagúllli Hlag;U, ;l\'agy d%iillik a% is, a
mi kevés van ól I.fmgerllyi JleUl lllagyar J1()pelcllll<özl.;
~ Im I{tHa, 1(lInoga~!:'a <I%lún missziüil,!Jan lilléreivel
ama cullur-egylel.ekel.. Egymiisi. éri a rtinlükün II



6ft

l";-:"'rakor.{I~, lá,wr., zene. IllI.Ilal.srtg-. dgalom. rlln arr"
nem igen gondolllnl<. hOgy anw fiinlük lIagy vitlél,cin
a Illilgyar~;"g Itelyr.cln mily IW\'(~~8é örömleljes. nw
lyd I.dlrll l"í'.itlllÍn lh'l'iill.l-~bbé I<ellene lenni, Sol, Cr.CI'
nyi cglÍsí'.~(~gns lIHIJ.lyaremher Sí'.nrcí'. (~S ViSí'.lI1al!:'lvi,)
nltíg jobh egés7.s(~geL, m(~g Whh physil<ai erül a ha 1[11',
sd:li fiirdüklJiil, honnan erül.elj(~"cn relwnsLrn(tlvn Ipr
vissí'.il, de vajmi I<el'ésllek jlll. eSí'.ébe, Itog-y ugyan
amn fiinlük vidékein mily heleg, Illily gyöllge, mily
l~r(íl.len a nem7.eLLesl. vé/!I.ag.iaih,'n. me!yekeL InItál.
sr.inltill igyekeí'.lIi.ink kelletle Idssé l'el;onsl.rlliHni, 
a kIlIImeg yld hcí'. j uUati' ml.'l Idesll~g- IillérekI\CI.

Sl,,'t\'al. cl mrdüidétly, mely alaLl. a magyal' in
1.e1ligp.ns o:-í'.lályok legitll<áhb swkhlk i.ll, orsz{lg llll
IÍl,'vid(~I;dn lI,ngJlll'l.1l1lni, j...,iJrmánnyolllnélkül Liinik
lova,· - nyom nélkül al, ugyalloLL megindul!. nwgyal'
1\lI11.11 rai (~s neml,cl.i IlHlIIl,ám nél,ve, 1\ mi pedig a
la pol\llan köl,ölt fiinliii levelezésekel ilIeli, háL el,el<
hiven raj7.0ljúk ugyan a fiirdüi (~leLel, annak minden
mOl,l,anal.:'lval; 11Iegemlél,cl,nek a -jelen voltal«-\'Iíl
is ponLosa n, de ama ~r.elllponLokaL, melyeket ill. él'in·
I.él" 1II(~j.( c;sak Inellékescn, még csak eIvélve sem
m(~llaljál, ligyelemre il L leveler.ü urak, Pedig relro
gásolll (>1' IlIeggyü7.üdésem sl,erinl., mindell alk:lllmll.
lHeg 1<e1lene ragadlIlllIk arra, Itogy a nagyköl,ünség
ligyelllléL é::: érdekliídésél allla 2R·- 30 megyényi Lc
J'ülelel, ICI(' irúnyor.wl<, melyek viszonyaiL, magyar'
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(~s Iwll.lImi érdel,ü nlo7.7.analail. lI~y s7.ülva (t1lanr!úan
a kö7.vélemény s7.elllei és ellenőr7.ésc alatt kellene
I.'ll'lanunk. lJas7.lláljuk fel a7. e I.ekinlelhen is igeu
üdvös kOJlcepl.i(,jll 7.üna-rendS7.el' előnyei!.. ts ne fE'
ledjük, his7. megilta Pe8lJJ .Frigyes lörl.énel.i n'lIl k.
hogy a s7.lavon-vál'mcgyék egykoron amieinl, vol
lak, Illa me~ l-Iorvál.ol's7.ágho7. l.arlo7.llak. II 1If~lIIis

merés, kü7.üny (~S IIcrnWrőd(~s ha Wn nem i!; ilyen,
de másfol'mábaJl és más irányban hi7.0nyoslln Illeg
fogja bos7.ulni magát rajtunl,. Mcgl."'S7.nlja Illill' is.
IIICI'I. én legaláhh, ki lO--IrI (w úla nyal'alll,énl. hl'
s7.0khlll'l jámi l'iilünhü7.ő pOIII.olwn a hal.árs7.{!1i vi
dékekel. ús nl<,gligycll.cm l17.ok vis7.0nyail., IIlOndha
1.0111, hogy a7. IIjabb all\OI.III;'LIlYos kori"7.ak h1l87. l!S7.
lendejl~ alal.l II s7.élckell és v('l-{clwn igclI-igcn Iw\'(~s(~1

l<'IJünk ahho7. I,épesl, a mil. tennünk Ichclcl.l. é" kcl
Icll volna II magyal' kIlI1.1Im s a Ihji megi7.mosodíts
érdekében.

(IHH!I.)

Nem 1i.'jl.l'gl'l.lIi. 11H1II~11I 1.;'lj",[w7.lal.ni ,',h;ljl;lIIók.
!.íj irállyolmI. kilii7.lli, IIj S7.elllllOnlokal. li,lállil.ani selll
:-'7.;'lIldéko7.0Ill, JI: Il'kinl.el.ben nagyjálll;1 legal;Hlb lis7.
1;'ll.l'a I'alllwk IIlúr a;l, CS7.lIlél" lIIelyek IIgys7.'·lll'a a
l'eJiink s7.ülelel.l. nclll7.cli cS7.lIIék küréhe7. larlO7.llalc



Dc vizsgíllni al,arom alényekel, - a mennyihCJJ
amk a minis1.l.eri jelenlésck ól'iás adathalmazáh61
l,is1.cmcl\'c ál.l.ekinlheW képpé rakhal.ók üssze; 
ri1.sgálni oly c1.élhól, hogy lássuk, mennyiben felel
IIck meg a1.ok szcllIponljainknal\.

Al. I>.nldyi l'éf:l7.d spec7.ialis nemzeti és l;ull ura
li" vis7.0lIyai elúggé me!(magyal'ílr.r.ílk, miérl. fckl.t·
liúll, I;(iliilliis sulyl. épen a nt\pokl.al.á.sl'a,

Hés7.leles adalailJl al. 1Hl-Hi-7, lanél'l'c vOllal
Iwzllak IIgyan, de ez mil sem VOll le érl.ékiikbiil.
lIliIIIáll a ris7.0nyok egy éV alal.L -I.ehát a 11I1111 lan
1}I'hcn - h~nyej.{csntl nem vit.llo7.lak.

I~lűszi.ir is a7. (~I'llekd minl,el., I.Udlli, milyen (lS

1I1C1,kora I'b;r.1. rcsr. ar. úllall/. (~ kividü'lI1li.JIIlns nem
r.cl.i és l;ultlll'tli ('l'tlckkürhen, a népol'l.al.áshan.

Al. (~rdélyi l'éO'zck lIi rÚl'lIlcgyéjébcn (ide éri n,
f:;r.iIÍlj.{Yllwgy(~l is), ;17. ÜSS7.CS lIé(liskola-fenlarl(', 1(,
IIyczűk t.HnO,!lOU l'I'l.ol ford il ol.l~d, il. 1I('(lol\l.al:'l:'
cr.éljai ra,

li;?en iis:"1.eghűl fetlc1.cl.l ilZ állam 4·2íl,OOO frl.ol.
\'ilgyis fl7. ÜSRr.f;S kiillséllCk 22'·1·7"/.-ill, Minlhogy 1"'
.IiI..( a7. állilm il mondol.l idühell ar. ef/ész ol'szág (";:"7.
S1.ll!i n(~(loklil.l.,i.si l;iills(,gciIH~k ".sak 12··H·"/... Í1.1. visIlIh',
hHlli való, ho:.:y ar. iIIIam Ul. s1.Íl7.aléldml lIagyobh
1I1'illlyhan jámi ill. cl'dúlyi, minI. 1Ir. egl\sz ors7.;i.g n(,p
lIevelüsi l\iadásaihor., mil Id.ilüllhen lIZ ill la III lia l, II

Királyhilgóll Uli foko7.al(w..hh m(,l'rhen leljesílemlíi



11Ii::::::iúja, HCIII kiHöllhen a;/, erdélyi rl's;/,ek mosl.olHibl.1
anyagi vi:::wllyai Leljesen indokolnak, (Csak melles
leg emlil.elll, hogy némely megyék respeklabilis ös;/,
~1.egü állam-scgélylyel s;/,el'l~pelllel( a Idmul.al.ásoldJall :
-- igy S1.OInok-Dohokam. 'li,OOO,llnnyadll1. ';·~l·,OOO,

Urassúm. l(,fi.OOO, Iláromsilél'lIl. rlR,OOO frHaJ. I,(~gl(e

vesebh julolJ Kis-lüH(ülliillek él'; l\1.-Tol·d;'lIlak, me
lyek 7-7000 frllal s1.el'l~pelncl,,)

De a népnevelési kiillségl~khell vaJ,', r(~silvéLel

nd is liJnl.o:::abh silnnlponL a;/,'//lílll/ 1/(f/JisktJltil !; IIli
lyen ar;'llIyhall tart limu az állam 1-

I~ kill'llúsrc megfelelnl'l, a ki.il'cl.lW1.íi adal.ol,. A
.1 fi megye I.eriilelén \'őtll kiiliinbiiilii fuko;/,a III népis
kola ü:::t'1.eSCII :l2!17. Ehbül dl/llllli 22fl (és "edig 21-1·
elemi, 7 l'első nép- és 7 pulgúri iskula) - ($ kiiZ8ty/i
;W l (még "edig 2++ eleiIIi, rI InJsíi né,,· és 12 pol
gári iskola), melyek küILs(~geincl( lIagy rés1.úl. s;/,illl(~n

a1. úllam fedc1.i. I~ t'1.cri II I a lis1.lóin állalIIi jellegfj
né"iskola a1. ÖSS1.CS erdi,lyi III'piskolálwal, fi'!) Ili/li-ál
Les1.ik ki. MinLhogy pedig a1. r,gész {JJ'SZlffJ össiles nép
islwlúinak ct'ak ·k72"í,,·ál I«'peilik a;/, állalIli jellcg(j
ilyen lallilll.éiIClek, iSlllél vil;'lgns, hogy a1. ;'t(I;UII e
"onl.ba II is a1. or8i11igos ói l.Ia/.(nál nagyohh 'aráll ybun
lámogal.ja a1. eI'l.fúIyi népokl:.ll.óis iigyél..

I;:s fiiljcgY1.é:::r()lm~ll.(llény ól;/, is. hogy al. crdélyi
rés1.ck állami népi:::koláiban :1 !I,RHfi .gycrmek nyeri
nevelésél, milvcllségél., szelIeméI s e1.cn cOlILiIIgens a



( 'q.'
Kil'ü.lyh(lgün lúli iskolába jiu'''' lanl;ijlelesek 7'(iH"/,,-ál
IC1!r.i ki, holnil ar. ef/ész (lI'8Zl~'1 i!'kol:ir.ü lanköldesri
IH~k csal; H'fiF'/,,-itl 1<t\I'c7.ik :lr.ok. Idk ar. állam nép·
iskoláiban nerdkcdnek. Ehhen is láls1.ik Ichál, hogy
ar. idhUll ar. flI'sz:igo!:' :Hlagl1:i1 l;ed ,·c;.:!ihb aI'ill]yha n

li,lyl Ilt~ a7. cl'dülyi I'ésr.ck Ilél'nCrell)SI:I·I'.
Ánlll\' ill ('ilY igcn nel'cr.f'II~", kiil'iihlJ(~nyl nenl

!"r.ahad !:'7.(!1I1 l'liil 1I'l'c",r.I!'ni. J\lil~ :dl;:dolllmal lii;.:!'
I.I~s(m l\il"e!jl.l'lIl!nl roll, hogya;.: idl:lll1i lIül'islwl:iI;lIak
Ingll'l'llIl:S7.I'I()!"\!hh lalaja : ft 7I1f/fl/III/' kisr.bb8é.'1ckke/
l'efl!W~ kii7.;;I'gl~l;hen vall. Ily l;ijr.~I'gck milldl,n 1f'ldll
Il'Ihl'n nlinlcgy I'l'acdcsl.initll'a ranIlak al'l':I, ho)!r
:'J II.IIII i jellcgfi lIüpi::d;(JI:"Ik: ll. k:1 I'ja na k. El'l'c '·onnll;o7....
indnl;ailllal nem iSIIlél.ietll,alllllgy i!:' c,·i,h'II"'I~kar.nl,.

IIn ki Iwll 1~llIelllem, Ilogy minlilll a;.: erdélyi rés;':I~I;·

hem H22-l'e lllegy a lIH1gy:U' Idsd,hsl~gcld;d n~gyl'''

kiir.f'I'\!ck s;r,(lIl1a, (iis!:'r.esen ·H·!I.OOO lakossal, kik kij.
r.iil 1110,'1.'1(/'/' I OH,OOll~ ~I,."/,,"I, :1 z :ill:llll i nüpiskohi ké
pl~dig csal; 22H, IIIÜg e.il'ca J00 ilYl.'1I 1;!i7.s(~ghl! 1'01n:1

~zii ksügc~s :"ti 1:1.1 II i nÍlpisl;ohH;al. :H iii :111 i !" c;.: C Iek inI1'1
11l!1I :1 lI/illil//1I-/II, IlInl\'l~1 :1;': :'111:11111,'11 rál'lli IcllI'l é,:
k,,11. IliS7.\!lIl iH. 111Igy a gr. C,,:H;y IlIinis;.:lcl' idlal nj
iJl 1:1111 i nl'pi!:'knliJl; 1i:1:"tllili,s'II':1 Idl:'lI:i.s11ól Iwlyc7.plI
200,000 1'1'11,,',1 jlll.ni l'og a;.: \!I'ddyi l'üsr.e1\ c IH'llIii
I;nlilll'ai ÜS 111'11Ir.cli (';.:(:lj:lÍra i,,: fl Illit Id\'{llIkl!I'I'1I
hallgslllyowi Idl':'tI"lok. a;.:, hog\' .iM Ids;':I'IIICklltlüJ, :1

, , ,

I'0l1lok, ~lIclyekcl (ti 1:11 II i lIépi;:kolúI; I;al llIr.g;;7.:'tII II i
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kell, llJel'l nagyon is llcllImillllegy, akárhova állilslIk
mr, iskolát., csak iskola legyen.

Nem lávo7.halolfl e po II Ut',1 a nélkül, ho~y m(~g

egyel ki ne emeljck. A7. erdélyi rés7.ek Ilü7.ségeillek
87.áma 2H.l.3, a llépiskolállÍl B2!l7 levéli, C7. lIt.ühhi
kü?cl 700-al haladja lúl aHw?1 s ..- a mi l\iilünl>cn
I,ünnyen érl.helü - lavaly is IlIég mindig 7:1 erdélyi
kÜ7.scg nék(ilü7.t.e leljcsen a7. i!:'lwhíl. E7.ck kii7.é lal'·
lO7.ik pl. a7. alsMehérmegyei Dú;([ .1.4:00 lalwssal
(:1180 !'Omán és 2BO-1'O magyal') és Hí, lallllijle
lessel. 1\7. mondal.ik erre 1\{~7.ve a leglljabh llIinis?I.p.ri
jelcnt.és ésuevélelei kü7.t., hogy »iskolahá7. van, dc a
lanit.ól lIem Ji7.eljlc f:;7.(illcl.el.ll Milll e7.ekbül kil.ünik,
Di6d is amil küzs(~gcl, kii!',,· t.art.o7.ik, melyek heli a
ViS7.011yok, minlegy IIjjal II Itllalva, indik(djitk a7. ú.l
lami iskolát. s ha a I.anldi.igyelü ért.i idlitsú.nak kiivf~

lchlléllyeil, ICI log has7.Ilálni minden müdoL csúü7.l.
és üss7.eküllel.ésl, hOllY C7.en és hasonló vi>=:7.0nyok
kÜ7.I. levő l'ii7.ségckbe ,17. állami islwla I<éscdelclllnél
kiil bcvonllljon.

J!:lIllyil. ,17. ;'dlalll S7.(~I'I~p('rül s Ilii7.rellliilliid\;s(:
nek lIlérvei- és arúllyain',llIúpolll.alit"llIlk l.t:r(~II. 1~7.f'"

arállyok, ha a7. cl'Il(dyi rés7.e1m: kcdvc7.iihhell is a7.
orsr,ágos arány- és állaglIál, Illeg Iwll vallani, hogy
hi7. a7.ok igell 87.p.réIlY 1I1(:rdiiek allla llcm7.eli, Iwllll
rai és állami énlel,ek nagysúgilho7. k(lpcsl., melyek
sajálos ViS7.011 ya iIlk kÜ7.l a lIépok lalásho7. fü7.ődllcl,.
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(Je bizunI< benne, hogya pénzi.igyell Lermészel.es ja
vnlása mellel.L a kormány bökscs('ge Ichef.övé fogj..
lenni, hol'{Y tl7. ;lllam hova-Lovább miml nagyolJb
an'lIlyoldmn és olwsan mcgválogaLoll. POIIl.ollOn lérl
loglaljon jól szcl.'vezeLL és haz,llias szellemben veze
LelL népiskol;lival II népmilliók küzüll..

of< of<

*
Ezdl el!nond;lsa ulán lekinLsül1 mosL m;lS olda

lail. II népok tatási viszonyolmale L;issuk elsü sorhan
a lallkiileleselcet. Ezek egylilLes S7.Ílma a J II mcgyé
hen ar,HJd·H; ebhül ma,g,1ja?' 1.l!l,l)!jl'\ (=3H.!l4"/").
. . l '1'1 -lj l (-O r, ro "I) é . '. JIjlj '3~(j"él/W. , • . 1.. '--'J.,),). S IQI/WIL ., .'. I ,

. -" '1Ij"/)(-. !) t,;. n.

Es iH egy ürvendllles tényL kell konstalálnom,
IJIdy különhen ar. p.gés7. orsr.ágm is nÚ7.ve Idmutal.
Iml.Ü s 1.'7. a mll,qyal'oYá-rj számbeli ,qya:l'ajlol!úslt, il

mi I;ilüllik ahbúl, hogy az ulolsó népsr.;unlálás sze
rinl. II s7.óhall Invül.li megyc IJcs7.élni LlIlló lakossli
gának C7. évli7.ed elnjén II mllgyal'sítg csak 30.nO"/lI-ál..
a lIémnl.si~g IIA·2"/.-át fl a rornáns;lg r,í.a I "1"'áL I.dh:
ki. V..gyiR a. H1l1f.!yal' dnlll JRH7-bl:1I majdnem nn
gyedICI f::zár.alékkal lwiísp.bben V;III IU"I,viselve a I.an
kül.elesek kür.t, minI. voll. héL évvel azelüLL a magyal'
lIépesség, a mondoll teriilcl üsszes bes7.élni tilde;
la I<ossúgához visr.onyILvll.

o;:s ma ..-o közbevelőlegIcg\,en mOllllva, - még
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t'rü<:ehbnül\ lúl.IHil; ~;r,{lInhan a IIlHgyar 1~lelllel., Im
/.:ijzertészségii!l!Ji "ifömnyailll; nelll lell.ek "ohm olyalI
iI;t,siaiak. i\;t,érl. nem esal; a I;OI'lIl:'UlY:I,<lllIak, dl~ a
I.úrsadalolllllal\ is IlIinllf'nl d l;clll;ül'f~llIil~ a jÜI'íilwlI,
Ilogyenemii I'is;t,onyaill k jarullával a;.: enOl'll1 is gyeI'·

mel\hal:lIl("'t~:'tg ús egyéh hajol; kisebb al'úllyokl'<I
8;t,{lfljanak alá, 1\ l.':'r;;allaIOlllllal\ is IlIel-( I;ell (~gys;t,er

érleuie. hogya j,', I\ü;t,cgészségiigy: elsO ranl!l.I nem
zelj (~I'lh~k, H1elynl:l; nag\' 8;':0IglI.Ia1.01. lehel.lle knni.
ha a fli,'ill'O,~ nlilllúj:i.I'ii a liiIthi l'úl'osokhan is I;üzc
gé~;.:s(~giigyi ('gyl(~I'~k :l1aklllmill;I1;.l

i\1(~,g I'ríischh SZ;'l.IlIarúllrltall l.al;'tIjlll\ a Illagyal'
elemel a 1('lIyleg isko/lill(/ j,íl'ál.: somi 1\07.1. L'gy.'ni~

<17. iÍ::'::'7.c::: '~rllúlyi lanl\iilüh~~I~k J;üziil islwl:'l.ha j:'lr
2il!I.l'lOH (= 7H-,-7'~"/,,1 (~S eltltül Illagyal' BIí,IíR"/",

1\zollltall IIgy 01.7. iskol:'l7.l.;ll:'ls, IIlinl. l;iilünüfölHl elllll~k

I,üréll Iteliil a IlIagyar;::úg léI.87.:'lIl1a 1l~ldlll.eléltclI lIa
gnlll .II<llla IlIararillllk a7. or;::zilgo;; :'1 lIal!lIa 1\, IIHlrl
~ ~ .
az egé;;z or",7.'ü.: ;i;::,.:7.C:=; 1;,"k;il.l~ll,sei I;iiziil a7. 111.1.1;;,',
elül.li lallél'l"'11 liil,l>. IIIini :->1".'.. jiu'l i:ö)wl:'t1,a. a IlIa
gY:lr ('h'lIl !'..dig a7. j;::);nl;llt;1 j;II'I',I,II:II, fil s7.il7.al"I;:iI
kÚpc7.It" 1\7.('1'1 IIgy 1;lIl1m;,i, lIliIII. IlIagasaltlt szmll
POli 101;1 ,,',I ;il'{'g hilm, ha 111'111 lill'llillln); lii),1t gOlldol
a Illagyal' gYt~rlllld;ek isl\ol:'I;.:lal:'18:'lra, 1\7. 11I(~g hagy
.i;in. In)gy «:...ml, a 1I(~gy ~z(~I\t~ly III(!gyüht~11 I,"'~d

lil,OOO-re 1I1(~~y;l7. i;:kola-I;Niilü lII:'~yar gY(lrIlH~I\(~I;

!,;7.lUlla. 1I1(~1'I. IItI :'til :II;'UI03 I;ii7.llI i"c!üllési Itll; i 1I1t·~LeI;-
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hiH sttjnállli vnl,', is, hogy ennyi gyermek analpha
Iwl.a Jnamcl, cic II yis7.ollyol; erejénél, II IIlagyarilág
1.11lllyO....Ü lél.számilllál. I'ogra nwgmarad legalúbh
lIIagyal'l1nk. l1atH~rn al. n1.l.ún knll.lII'ttilag is. llem7.el.i
leg is igen kár08, ha a magyal' l.nllkiiLelesek lűmcge;;

iskoln kr.J'iil{~s(! nly vicl{!kekcn r01'l1 II I 1,líi. melyek 111:1

gyan:::'11;( clolg:'1 han Ii.ihbé-kCI't)!'lhé \·érs1.cg\\nyelmel;
111(1111.1 hn I....k. Iln AlsMI~hérhcn {!s81.OInok-Dohol;(lhaJl
1000-··1000, 'rorda-i\ranyo:::hall 1200, Kis-I\.iikiillő

hcn IHOO, ~zil;'lgyha n planc :l:IOO magyal' l.anl,iHr.
ll::; kt~riili a7. i8kohU. - ez I.cljcsseggel IWIIl I;lIthnl....
iil'l'.~llllcl.c;; áll.qmLlla I; !'< n I.a nl'eliigyel\!lnck crről Icnn i
I;ell.

I Ic IleIII Iw\'(:sh{~ él·.It~I;d IIlinl;d 'I/((I'isko!úillk
{allllyeh'iis'(f/I!, «"",szes f! neIlIii l.aninl.f;zl~lr:inl, kii1.1
az cnlely i ré$zcl; heli I; iZill'l.ilng m(/f/Y"/' 1.:lll11yelvii
islwla vall II íJ (:IrI 'r" "I,,), uél/w{ 21;2 (7·!IJ"/,.), '1'11

Ul/íll 1770 (i,:I·mr'i.,,; amnkiriil vall ui!met-'l//((f!!llI"
I:.tnllyelvii 2:1 (Iulnyorlll;all I'. kal.h. (~S I;űzsúgijellegii).

/'OIIIIIII-1III'f/.'/II/· f i2 (11.1111 YOIII{':III ;. 87.él;dy riih liiII) \~!'<

'I//(/f/f/II/,-II"Í/IIJt I.anllydvii 2 (;'tII:lIl1i).
i\ 212:! ,11'1'11 magyal' i!'<l,ola I'f~"ig Iliil,,'lIwziílc/!

ldl. dr~gel az I X7H: I H. I. ,c7.,-III'I;. Teljes sikerl'eI
{(/lIill/lIlI II 1/1II,1/.'/flI' "yelu('/: fl72 t2li tlrl";,,), .rúlig«
RUH é:; .semmi. t'rl't1I1It':llynycl SI!1l1 I.allil.ol.l.a li'l,k
\'a~yis i.íSSZCSI~1I I il ii l! ilyen iskola 1Il'1ll leleI! 1llP.~ a
Illagyal' II yell' I; iill.!I.,7.ü ol; I.a 1.:'ISÚ I. eh·(!IIf.lclü Iürl'úny



inlcnLiüinak (I\li~liik J77 ;ll4osl.ai, fi22 f.!ür. ke\. és 7:11.
gül'. kal.h. jellegli népiskola.)

Erdekes les~ mosI. e~en •e..ed Illényekel.. Ü8!:'r.C
vel.ni II laniJ.ók uyelvislIwJ'clével. A'/. e..dély..és'/.i H·Oil
főnyi öss'/.es Lanító kö'/.i.i1 magyarul okLaLni Leljesl'~n

k(~pes volt. ~2W (7·i"!.), Ilür.Liik ,1'07 rer0l'l11; 4...1:l) ál
lami, 442 kü'/.!:'égi, ,;,aH I'lím. Iml.h., li2J gü... Iml.h.,
:>O·i gÜl'. Im\. (Lchál. egyiill. .1. l. 2fl '/'ulllán) (~s aI ()
dr/uslai; - .csak s'/.óval. +OU (c'/.ck küzl. 21i4 ..ornán
ds lJl) s'/.ás'/.); .1\Cvesel.' ali'.I" (I(ü'/.I.i.ik 2liO román.
és !JS s'/.ás'/.); - végHl 'SCI/w/it. HSO (kü'/.Li.ik 2J7
román és 158 sZlÍsz!) Vagyis más s'/.avaklwl konsta
I;"dni leheL és kell e liivalalos ada Lok alapján, hogy
mig a J'ol/l<tn ajku I.anilók (iO%·a leljesen elsajáli
1.0 1.1 a a'/. állam l1yelv(~I., a sZlÍsz al.yalióJlI taniLüinak
esall ·Hi perc'/.rnlje I.udla, vagy al<a..La ennyire vinni.

• A s'/.úmok mul.atják, hogyan konnányoí:l.al.i11
a'/. álhllll', s'/.ol\lák mondani. lia e'/. iga'/., alll<o .. idl
a'/. is, hogy e s'/.álllok Jnulalják, hogyan konnányo~

laLik a'/. erdélyi ágosLai egyhá'/.. A magya..ul.selllmil.
nem Ludü S'l.flS'/. I.anitók a..ányLalanul nagy S'l.ilIlHl

t~I!(~s'/.en r;l.va II a './.'cu I.seh-s'/.cllelllre. Ped ig nem 1"5;a k
lijn:él/l/ küI'cl.c1i lllCg, hogya lanil.ük Iwlliill'l'( lJi ..júk
a'/. úllillllnvclvd, de ll'/. állam ;izon Ilivi:i1 sr."lzcr.rcl(cl.

•

f1ldo'/.ol.l arra, hogy alllalll1al ny"jlson a n(~rlanilül;-

nak a magyar nyelv elsajál.ilására.I;:s a'/.ok a jó u..all,
kik a .törvényesség. lovagjaíkélll ge....dják magukal
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s gyalo'an panaszkodnak, hogy egyik-másik törvény
irányukban kijill.sr.alik, ime 1//aguk ugy szereznek
t'l'vényl az .l87H-ki lörvénynek, hogy annyi év mul
I:ín is lanilóil{ r,,~"!O-a vagy sehogy, vagy asi I{eres
tanitásra nem Illcgrelelö mérvben bil:ja az államnyel
vcI.. Vajjon hál. jül van-é ez igy? Vajjon ez-é a módja
annak, hogy a szászság a magyar nemzel rokon
!;7.envél s ennel{ révén a specialis szász énlekek ha
l(t!yos isl.ápol(lsál az állam rés7.éröl megnyerje?
i\ ligha. j;:s vajjon mikor s7.tiIelik meg a s7.ás7.ok món'
adú kűrei kűzl ar. az uj s7.cllern, mely rcánk is, dc
IOkép re;íjok né7.ve oly igen kivánalos volml?

(iS8!}.)

D) .J),;llIIlIgYl\I'OI'sZlíg.

Ar. erdélyi rés7.ekkel egy igen lényeges ponlban
a7.onos helyzeiben van a i'lunyadmegyél.űl délnyu
gol.m tekvű, Wbb mint 21;,00U O klmélernyi terüleL
Ilüassl,-S7.örény-, Temes- és 'foronlálmegye}. Az el'
délyirészek s a IIlagyanlélvidék egye7.nek auban, hogy
01.1· ifl, ill is Ilagy !;Zállll.l nClll-lllagyal' elemel{ kiizL
anínylag csd{ély f:'zálllercjii a magyal' I[lj, s a délvi
fl(~kcn e ponLba lllllég rosszabb a heIY7.eL, minl amolL
Uc 1I1ig Erdélyben a IIll1gyar raji és clllLurai énlekek
véd~llllére hatalmasan Wlllűriilt éf: szervezkedeLl a
lóí.rsmla 101 II , - '" a délvidél<en még jóformán alszil\.
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;\ hol'\"úl. l.al'l.oln{lIIygynlé:;,~n "r.1. IIlOlltl,i IWIII
l'égihün a bán, hog~' II 1I1:1l-(yal' 11e1l1j\(~l.nagy liil.'hsúl-(t!
ur.1. scm I.lIdja, IIlel'l'e lid,>:r.il; ar. egyil, allwllll:íllY
WI'\'(:nyiink sr.crilll. a lIIa:,(yal' hil'OdalOlIl kiegésr.ilii
résr.ét kúpcr.ií, clt~ h':nyll'l! IIIl':g o"r.l.r,ík llralolll alall
le"ü Da/I//(íczifl, ]o;r. a hÜlli lI)'ilaI.kor.aI. 11('111 va Ióli Ili
hir.ell!íí a Illi l'iildr'~ir.i 1;'ljc~koj\llIlH;lgllllkl'H 1I(~r.\"t~ ::: IHl
';1Il sr.(} sr.p.rinl. IleIII i>:, ti .. léll)'I!';! ahholl) ar. ('1" ..11'111
ben 1I1l~gis igar.a "ali a h;'lIIl1al;, lIo/.(y himllY :'r. 01'

~r.t"tg sz{~I('il {~~ '"(':.rt'il a IItI:.!y kitz;ill:::(~g igt~1I 1,p.\·6~~(~

iSllleri ~ IleIII f'ul"d. liil'iídik \"t~liil;, a Illi pedig hal;,·
I'or.oll.an 111'111 júl ":111 ig\"

Dc (~(lpl'lI 1111'1'1 il!y rag)'lIl1k, t:r.t':lsr.~:rii It:;<j\ dii
~j\iíl' i" p,'II' "r.;lIl1adal.lal IIH'gril;'l;!ilalli a d(:I\"id('\, :-.1
lalúnos clhllfl!!l'úliai "iswllyail., ,

í\ H lIal[I.I'llIogy<: Icriil..It"n lal;ik (1IIc'g\'t:i í:s \";1'
rosi lako;;1 egviil.l n~v(''' Ö,,"r.(:~WII 1.:IOH,OOll 1(:lt'I,:. .
ebhiil II/({!!!!t/!' 111.;·;\ l" ,'agyi,; ,!;;,I\, X'ii 1%.

lia pedig li"j\I:"ul (';:al; a In(~gyei beszé/II': /1/11,;
1..1 :W,I,W lí'illyi I,d;os,,;.g!)!. rc:il;:r.iik (a \" ....1'0301; 11(,1
Idil"- a I;ii"('ll;t~r.ij "i"wllyol;;11 láljlll, a ;\ IIH:l!ydlt:lI:

01,-.11 n(:lIlol h, "r.t!rh II la/.(ya I' h'll
11,')"""/ .)f."'''/ IL"'ltl"i u"2"1 Ir'I"/-1"1' _,,, ",I: Co'" lU " t.·n Cl ':I: II . I • . u.

l\Jilll cr.t~khűl hHllaljllk. (: Ilagy lt'll.úrvidéld ICI'ii
lel egyiillei; lakosiJ;lgüllak I(Ilnyomó résr.e, IIwjdl1l!1l1
fele aMit. s a n:lgy nelll-lll:lgya l' núpl.örncl:!<:k l;ür.l.:I
magyal' elem súrnel'űl'e nér.\'c r~ak a lU'l/I/cdik 11(:'



I1I~ml"'l "I;ih h.~7.Cfh

[,.:>2 2- "S ,.2D:Jc

, • 'I't •8'12 fi7~.':.; ; -:1- •

17

1)'clI !:'oral\Ozil\. 1\zon mérlékllcn /lyeIIgiiI a magyar
!'i1g lúl~z;jllla. a lIliIII. e lerülel. ~gyp.~·vidél<ei lávolabh
\~:; ' ....vol;IIJh "!'lIcl, ali allUldWI. l\lig TOl"OlIlálban a
IIHlgyarság .I il".7"/..-01., Ichál !:'lIlÍlllollerií ki!'cbbsé
)!d I\I~pCll, Telllf'~bcll min' I~!'lak rr·J·I. %. I\rai;<!'t)·Szö
r\~l\yllcn meg éppen csak .I 'i,li%-ra Ilw~y !óilii.Jllerejc.

A rCIlIH'bbieldJcl\ U,Unk a mcgyci lal\os~"'g clh
lIo)!raplliai vi!:'zonyail.; lllosl l(tssl.lk a v(Í,.osukéif,

li: 11(11'0111 IIlegyc I.cl'iilel.én vall 8 l'ál'Os, melyel<
I LH':I().\. Ilillyi lIesilúlni Indü lal\Oss;'l!ál a l\üvCl.l\Cilü
~lI(lIl1i1d;t1.ol\ liilllclil\ 1(.~1 :

m:t~ynt·

1\;I.I';lIIsl~bc~ ;l02

I.llgo!' .1 H'I"
Villga 272 liH7 2ilí 'H'.2 (Ilolgiir)
Fehúrlclllplolll. -:1-,.7 li/i,H, fi7,1· [,IM)

TClllcsvár 72R9 .lHJIB!) H27!1 I. í I!I
VerseciI !HiH .I?,H',,~ 2,1<1 7<182
Nagy-Bccskcrek 1;WI!) fiH'lli ,Ii. I 781i8
I 'ancsova , I. I il2 ImiIIi ilHI 822+

~ - ----- -- . ._-
Clsf"lIc!ócn :li14· r+ rlliH71 .l2:.SI. 2fiR71

. 11.1. f~gak il hazai l'iíllll lIt'pl:ljokal. lünlcl.(~1l1 fül
l:'z;ulI!'lzeri.ileg, nH~IYf~k Ilugyohb rnassákban lakják e
viirosolwl.; cilel<cn kivül vall e város-lakók küzl.
IlIég .UIHO I.M, 2LUO külföldi nyelvii, s más kisebb
IÜl'cuék, melyek a rüösszegbe bele vannak 8zámilva.
A .l LU,rIU,", bC8zélni lmlú városi lakosság közl. ail
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egye<; nüprajok kü\'elkexü sX;'II11al'ányold.tall \'anllak
képv.iselvc: 47'fi4% uél/lcl, 22'·i:H% h01'vdl-szcrú,
12'lH)% maf/!J(l1', 10',,2% olúh és 2'HH% ÚOlglíl',

IVlás sxanlldml axllllondjál, a limnehhi adatol"
hogy mig e lel'iilel egyiilJcs 1//I','lye; lal\Os!';ágánal, lul
lIyomó r(\sxc o/úlwjkú, \'isxonl öl déhnagyarol'sx:igi viÍ
l'O.so!c lal\Osság<'lba n a uémcl delJl a praepolllh':rn;'III~,

Illely iH még el'ii«ehh, lIagyohh l':'xálJ)a.l'ányl lJ) ula I.

mint .lIIIOI!. al. oláh, A 1J/afll/w'slÍ!1 pedig liliI( alllUI!

~xámar"'nY<'lltox I'épcsl. a lI('gYf~dik hclYl'e ~XOI'l"

\'issxa, a \'ál'os-Ial,úk kiixl Illtrmadik helYl'e lép eliihbl'l'
~ \'iswnl. al. ,\11101.1. J'c1ali\· I.i.ihb~(·gi.i olálts<ífl a ";'11'0

sok kiil'ébcn il 1Il'f/ycdik helYl'e e«ik "issxa.
Mi IIdex(~1I \'il':'XOIIyol'i1 l úll.alilball tud ni !'j il':'llIflrll i

11l~1I1 c:;a k jll (~1< 1.111;'1('80", d(~ axolmL a l'ii7.0Id:ll:í«i c"!'

clIllln'·polil.ika esxküxeillel, IIlcgv;'tlogal.;'u:;a (~s all'i1I
llIa;r.;'I!;a leldnl.d(:hen "1,('111 elüLl. lal'!lIIJi l':';r.iikséges is,

A Illi IIlég a dél\'idéki V;'ll'osol",l. i lIel.i , a IIlagyal'
:';;'II! ('I,(,j(~IH'k %,os al'úlly;,:x;'lIl1a !;:xcl'illl e;r.cn ~OIT(~IIII

ben kiivel.ke;r.llck:
T<'III1~~\''''I' 22'2H%, Na~\'-II(~('sk()l'f~l, I !I'2H%,..

Ll11!O~ .I :!';Hi~';J, P:II)('~nV;l "'HH'~í •• l\ar:·llu·~(·lu'~", li'·í·!)%..

rillga '1'7\)%. Fdl('l'lclllplom ,kitin,;,. V(~l'sec;r. ..Hill%,
E \'árosol, nál is al.I I;'lljllk 1<'11<'11., hogy milll',1

lá\'olahb el':'lIck .11, all'iild Cellll'lII1Jail.(,I, s min(:1 I;űw

lebh \'annak a. 11(:1 i hal:í.l'sxélddIHX, annúl <:sckélychh
benlliik a magyar lal,ossúg,
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Ime ilyen úllalános népraj7.i vis1.onyok kÜ7.I. la
I:'djul, a llélvitlékcn a magyarságol.! I~g csoda, hogy
még a kiruul.al.ol.1. s1.ámeröhen is I.aláljllk, - I\Mg
11m is meghHsxik (~s rnegér7.ik:17. oHani eUlIlographiai
\·is1.onyon a l.iiriik llmlom megs1.i.inl.e ul,{1Il l.erv:;7.e
I'iill'g es;d,ü1.ül L I.elepllések halás:t. IÜ'!lcrves egy Iwr
~;I,ak voll. a7. és Ilaj.(Yllllíl'l.él,ben hál.rányos II magyal'
::-úgra. Tényei, l.ül'el<vései l.anlllságoslln vannak Hleg·

in'a Bzclllklri/'llY .JenŰ 1l111nki.jilhan, (»100 év /Iéi·
Iltagyal'ol's1.ál.( l.ürl.éneléhŐI J77H-JH'U.-)

• fl Imigyal' népelem s7.aporil.ásál'il Ilélmagyal'ol'
::-7.:'rgoll - igy 81.,'.1 a töbhi l,ü7.1. -- egy 1\OI'Inállysxél,
r(':;1.(,l'i;1 sem 1.\irl.!,"I. hival.alos inl.('1.lwdés ll . .lü1.ser.
(:s;l~;r.ill· cgés1. IInd l\Odá!la alal!..

J\ magyarral s"lIki senl l.iil'íitliiU. al,kur; nem a
bllC:1.elliiria, nem a helyl.al'l.6 I.allács, dc legkevésbé
maga a esús?fir, Igy l.iirlénl. a1.I';II1, hogy Jléllllagyar
ors;r.ágon lllindell nem1.el.iség liilveUe magál., I.elje
delIlles liildhirl.olmal, ldl. IIl'áv{l ÚS a 1I11~lIell. m(,1.( fl"
jl.ddllli l,ivilllságoJdl:t1 is liilrllh{l?l.al.ol.l., kényelmes
l'is1.onyok küxl. gyal'apodhal.oH, mig a esck()ly S?{lInú
llta~(yal' lll'" hOlllalallll;1 1.(,I.dv{," sajil.l. Ilil1.ájáhall s
l'agyolI n(,lkiil, I'IIl'g IIIlii 1I:1(101,han is lerhes S7.er;r.ö
dé;<e1, :i.nin lal,ja visküil. s millI. Ides ga1.lla, kerIti;;?,
J.,(,n,s (~s naps1.ámos idegenek 8zl)~qlÍl(l.lf.Íb(/.1l keresi
;;0\';1.1] y fala Ij:H, - JIy('n • IHes ga1,(la, kerlés?, hén,s
(·S 1I;lps?illIlUS- elem les7.i ld a lIJagyari3ág igen jelen-
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l.ékeny I't'f.'l.é[ TOl'on Iill lt:l n. j\Jil él', ha n IIlpgy(,lwn
sl.álllosa bh is a ruagyal's:"lg, lIIil;ol' 1)II111'k 'HI!!Y I'Ú;:7.H
iIyen midnél kii! i .!;'UIIlS· féle (,lemel, hűl, fiiggii ex isien
I iújn I\S jobb;"ra pl'old:"ll'ins f8l.1:"I.lyoId.l(,1 ;'dl il

Ezek dlllolldhaljill; Illaglllu,,',I, hogy pll!"'zl;'lI!. .

»nlllllel'Í !"IIIIIIlS<, de 8CIII polililmi, smll 1;'II'!"ad;i1ll1i
jelcnlüf:í'gül; lIilH:8; gazda!:'úgi SIlIYIlI, Ól jI'II.'IIWSt,
gük I~sak ;l.Il1lyihan \'an, a 1I'lellllyihl'n II I;"fiok lIal;
!"'zolg;'d na I; ('s dolgozna k. Tüki'lelt's iga7.a va II egy
li:ivárosi I:II'n<lI" IIl\)ly ;1 IOI'tJ II I;'d i vismllyok ...·,1 a IlIi-

•. nal' el."kel il';": » .. , a lelepil.vényd; r.iillí'Slu:l, in
~ cl li h);l k s III indelliil.l. a ::'r.e...·1 H;f:(d 11'11 IllagyaI':;új.( iSl.s7.a

Illeg a ICI,de le\'flSI, lIIi"d ;11 Illak a S\';'dlOl, I:,,, "l.et'
hel, vagyonos!-;úga II'Iclldllül'7.::,hil'loka ker.delWI fogva
ninescll, fi vagy JWl'k,:r.kl'dí:;:bül d, vaMY IJ,lel'íl\'lí
nye:::, vagy escléll .

. . . ~ol, lII;lgyal' (~sal;'ul III;'U' 87.lanllli;'ti.m 8l.í

\·;'II'goll. s ujahhan a sr.ol'galtllas és ki;nnY('HI magya
1'05011'" 1c',lok is Illegnlo7.dllll;d, nlllg;'ll'ia 1'"1(,, Allal:"ln
TOl'olll:"lll.tan még mindig lIagy II .hir.onylahln« la
kOSS;'II!, III. lenIIe ar. idejn. val;nndy I'lh;i1;u'or..í h\l'ésl
lenni ('7.en annyira I ii ...,llllm< és annyira illf:(·gl.'s nél'
í'l'llekéhen, «

N;lgYOII il.l lellIIe ar. illt'jC! Ij.(t~n 1\OIIIoly úllallli
és IWrI1l.cli él'dcl,ek Idvúnjú.l;, hOMY l<ivúll. ilYlm lel'ii
lelen s ilyen néprajl.i vif'mllyok ki.ir.l. élű nHlgyal'
kÖl.nép igen jclcnlél,eny résr.c ne rüldünrllhj r.sellí,1'
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cxisl.cnc7.iájÜ h'J.(yen, hanem élelcl'üs és IIlis;;iü-képc!:'
ki.i7.ségck hen la kú, ünállü föld III in~s g:mlil khúl álljon.
a kiknel; 81~ilÍtlll s7.ilál'd füld van a 1<llpuk alal.L

lU. e1íiúll a kornli"lY jO~:J és l'cladal.a a lIm~áll

Ul'adallnak liildjéll lengődő, \'agy onnan ki7.aVllI'l
Inagyal' nép-eh~Il1('I. üS:::7.es7.cdl'e, a Idllcslitri bil'l.ol\O
kon Inimh,n IpheW künnyehhség nlcJwdásil\'al oly
I~S7.ldyes(,n l,'; )<ijriilieldnl(,s:-el IlIcglph.,pilcni, ho/.{y
a7.ok oli. IIIl,ggyülwrl,sed \'I;n, élcll\t;pes l;ii7.s(,gekkl,
Ii->jliidjcncl<.

I.du~h,lIcn, hogy mili' a lei(kiizelt:hhi jÜ\'Őhl,n

l(il·\'('lIyhoz,i.~ (;!' kt'I'lIl;íny Iigyellm, oda IW inínyul
jun adélvidél; enw7. igil7.án nHlgyal' l'l'llekcirl'. lIi
87.en I.üI'lt,lIhd; s I.örlúnnek lIjahh idiihen Déllllil!-(yar
OrS7.i·l!l ),iiliinhii7.ő ponljaill kilH,s)ál'i l.elepil(,sl,k, de
jt'> 1'('87.ük Illi nUm csak liii ké7.7.e1 \'ollm esi IIÍll.\'a ; alig
alig k(\pesek laliljl. rogni. Plalok I:f:'ak a pallcso\'a- és
anul.\'idéki ('S:i.lIgú lelepill'scl\l'/~.

'J'"g:ullla lill.lan. hogy napjaink h;"1 I.ürl.énü leh,·
pilésel; hasolllil.hallanlll nellc7.cbh vis7.0nyok kÜ7.1
1H'7.c1ik Illeg kii7.!'I'L(i éleliil;d. (lIIely a7. elcnli e"apÍlso);
rt lI.a I nIllI-( SlIll'oE'hí 1.011. l.ül'lcs7.l.l,seldwl )el'llPs elso 211
ú\, alul.! Icgliihh helyen igen kI'il.ikIlS), mini a mull
s7.il7.ad ban l)éllllagyal'ol's7.ágon eszkü7.üII. nagYS7.it 11I11

nt:llwl, l'ác7. és más ide,gell Lelepesel;, kik I.ehenllen
I.esen iillek bil'lokaikha s lIwgkapl.ak U7. 1I1.0lsü gOIll

hosl.fjig lIliIIIIcll 1'üls7.erclésl. De IIICg is fogalll7.oUal;,
,;



82

fel is vinigozLak azlán a rélli idegen lelepek. Persze
azóla vállozlak a vi~zonyok. A kincsl;i.r Illa nem ad
halja, Lilii nel II is kivánaLos, hogy. egé~zell ingyen
alija füldjeillclepíLési czélokra. De azl mái' Leheli és
kivimulos is hogy I.egye, hogy a déhnagyal'ol'~úgi

kincslill'i birl.ol;okon laeRilclL és lIIég lél.esil.elldií
magyal' I.elcpílvényeld,el szelIIben ellllelljen a kcd
vezmények és künnyílésck lügszélsühb halúráig,

Ha ncm igy Lül'l.élllk; ha a vi~zonyok !3zcri II I.
liibb6-kevéi!bbé súlyos Idlélclek alal.l a I.elepek nell1
ro~a IIlzaIHI k llll'g, a Lelp.pe~p.k ped i~: la~s:1I1kl~n I. Rzél.
ziílllek, elszélednek; ebbííl SCIII az :Ulall'lnak, Reru a
nenlzel.llek selllllli haszll;1 lliIU:S, sül van és le::;z Ilgy
pénziigyi, IlIinI. kliliiniisen 1J(!IIIZI~li l;;ZCII II'0Jl Iból i!-(en
érzékeny kúra; - 11I(11' pedig al!: ünllulal.08 IIclllzel.i
polilikúllak jú ideig ('gyik (dia 11I1(, ezélpOlllja. kell
hogy lügyclI az iskolaiigy 1I11.ani cl'őlcljl~!:l Idl,aralil
Silll kh'iil, a délvidl\kclI lak... lIIagyal'~(lgol. l.al'l'"lsan
rendezell állapol.oJdJa hdyezlli s 1Il:"lsods;r,Q1' akiizel
aJl(ildl'ül vcU IlIagYilI' 1I(~peh~lIlcl,kcl kincsli'l.I'i bil'l.o
kokon cszl\üziilt okos (~:; sZlllid "'h'piLI':'!'k IIljÚII I.CI'V
szel'iilq.: felszapnrilalli, III1~gl'l'üsill:ni. (lly l.al:"d(lan
jellemzi a IlluItal (~ LI~killlcllll'll ps kapcSlIlja iissze a
jelen feladaLai,'al 8ze IIIkltÍl'l1!j , IlIidiín igy sZ(II: ./\
mig a néllleL gY:lI'Il'Ial.oRlIk t~llIhel'ségcs l.liin(lslIlIídhall
s akOl'lIli1l1)' IüILél.lcn pill'L1ogÚ!3:"lball I'észcsiiltek, ~a

jál bil'l.okaikon ülIlIlagllknak gazdidkodlak és gyara·
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I'odhal.l.<lk; addig a magyat' jobhágy sI'dyos jÍlrom
alaU l.cspedúsl'e voll llál'hozlalva és csckély lCl'llIésél
is csal, a7. unulalIIli I'obol. Ics7.olgálása tllán Lalmril
haHa hc, midőn anllak java I'és?e m:"u' mcgl'omloll s
öl IWl'cskedésbcn él'l.ékél vcsr.il.é!

Ncm csoda, ha a? il.l.'otl. mcgl.clcpíl.cH gYúl' ma
gyal' gyal'ltlal.osok s7.i.ikésekben kel'cf:'ik vala mene
kiil(:siikeL Majd ismél, midön l'esLil.uliójuk I,övel.el

It~l.il<. fegyveres hajduk kis(~l'ik ökel viss?a esapa
101l1'énl. előbbi ga?dájllldlo7., hogy 011 kenlényen
),flnhüdjcnel" - Lál.va c7.I., mely ha.7.ali kr.bl'1
fojl.haI II:"L el f,íjdahn;LI., hogy <17. Mlatul,inesl"'l'
nak Magyal'ol's?óíg állal is bő\'cn li7.cl.eLl. milliói nr.m
lill'dillal.lak nül-Magyal'oI'R7.:"lgon magyal' núp l.eh~l'í

lésl~I't'. IliS7.cn a nép él'7.é3cibcn hóll.alom gyökel'e7.ik!
lli7.011)'úra, ha a 8?el'biával Ól OláhoI'S7..íggal haláros
lu,lgy;t1' vI:gs?úlclwn iiniin vÜl'cinl, mcglclcpíl.(~sél'e

küllnlcl.l. volna 11.nnyi pén? (~s IOl'dilalol.l. vohm <IZ ál
lalll 1't':1;7.(:l'íil annyi ki\'úló gond és li'lnubág, v"jjon
III'UI vil':"'g7.011. volna-c oU fel gY0l'sahloan és bizonyo
>,a hloa.1I a 'WIlI7.(~1 i kii7.l~lcL ll>' <1.1111 Yi kl ld \'('7.lIlén y mel
ldl nem I.cl'lllIll.cl.1 volna-c a Illagyal' lIép mllnl,ás
IW7.ll I~S hóolad;'I.Hi liil'ekv(,sc iR nlya n jlilél.eI., vagyo
nusságol. ('S uly I.ehel.iis l.:"u'8adalllli .:dIa pol.olml., minI.
" IlIiuííkei. a dúlmagyal'ol's7.ll.gi sVóÍ,h I<i.il.ó'égekhen La

IÍlll1l1k ?I'
Ilyen vis7.0nyok küzl <IZ i17. f'gy \'igm;7.1alá!:'unk

(;*



~l·

van, hogy - minI. Sr.cnLldiíray mondj:l !:' a mint a
lények is igar.olják, - ar. ily rendkiviili I\edver.lllé
nyek mellcl.l Déhnagyarorsr.ií.gra bel.e1epílell. nélllP.1.
e1cm mincJ jobban magyarosodil" gYlll'llu~llt~il. ma
gyar iskolál;1Jall I.anil.lalja, magyal' vÚl'Osnld.);In t'f:
magyar családoknál nllvell.el.i; mi Iöbh - most 111[11'

nem ritka csel - lisr.la magyal' esaládokha he is
hiír.asilja. < Hál. er. igar., de ai:érl. lIagyon lá\'01 [11101\
al.lül, hogy osr.l.hassam Si:enl.ldámynak abbeli vúr
Illes rcményél., mely si:crinl. -egy évsi:lli:ml Illlllva
ncm leSi: I.ühhé II hai:a földjén sem idegen nél'. selll
idcgen nyelv, sem nemr.elis(:gi lürvimy, hanelll Icsr.
mindcnki magyar, aki Mag\':Irorsi:ágol. h:li:;ij;inal,
mondja. < S:ljnálal.olllm annel! kevésbuíl oSl':l.or.ha 1.0111
e - különhen nagyon sr.ép - rClllényhen, IIICI'!.
:1I111ak a magyaroilodási IJrOt:essusllak igal'::ln ha 1.:'1.
Iyossá l.él.cll\I'e, nyomoka!. hagyü 1.('rroglalásÍ!ra alil!'
alil-( I.esr.iink valamil. Ncm adjnk Illeg lu)l':l':;'I a kellii
IlIódol és ('f:i:I,öl':ül;c1. lIa a didi sváhf:ág lassanllénl
m:I).{Y:lrof:odik is, ezl les~.i !:'aj:"tI. jüsr.:'lIuilil,:·du·,I, IW'

I,ünk chllen vajmi l<evés (}nlenliinl, van. Magyal'oslI'
dik lat'san-I:uisan, nelll mivel Illi iinl.llIlalof:lI.11 (};<

1.E!rvsl':el'Ücn IllincJen l el k(ivel.ii nk er. irÍ! ri yha n, hall\!lII
dacz\Í.ra annak, hogy va,imi kevesellesr.iink c lonlo;<
ércJelcben, 1~:lannyira, hogyha 1'7,UI.[lIl is esak al': ed·
digi I.cmpí,uan haladnnk II téren, ii1.si:ái: év alall. ~('III

valösul Illeg Sr.cnlklál'lly remímyc,



lilSSlIk esak küzeleblll'ől.

Van él három mcgye na~y tel'lilclén iisör.esen
H07 község és 1140 klilönréle 1'01wz(\11I népiskola.
Ezen iskolilk kör.1. állami 1'1I8r.lán n!), Iübb mint
ili.OOO O klmél.ernyi I.cl'iilel.en! (Az n!) állami iskol:\
búl van Krassú-Szöl'ényben 17, TClIlesben 2a, To
ronlálban 1!I). Van továbbá Déllllnl!yarol'sr.ágon
össr.p.-vi8sr.a 2R j(isdel1óvolla! (I\rassú-S;r,iirényben
fi, Telllllsbun J2 és TOl'llnl.itlball 10). Ekkol'it I.el'üle
Inn s ilyen IIÚPl'll,i;r,i viszonyok kür.1. milllliiss;r,e 28
úvoda! );:s er.ekl!1. is kik lal'lj;lk ('elln? 2H l\volláb(.1
Hl e~ylcl.i, 10 nmg;lIl, 2 rúm. kal.h., 2 államilag se
l.!1)lye;r,ell. egyleli, egy Ilüzségi, J áll. segélyc;r,el.l kör.
SI!gi, egy ala píl.ványi és végül egy állalIli is (Pallcso
V;'lIl). 8;r,inle ;Halja leirni is a;r, embel', mily nyomorn
s;'lgosan, mily sr.illlahnasan I:sekély mél'vbcn járni
ho;r,r."'. ar. állalll anpgilag kull.lIn\lis lél'en ;lZon leg
sajál.abb él'delleinck előlIlor.l1il.ás;lhor., hogya nelll
r.dl.esl. I.llllíillse ar. OI'Sr.ilgOI. a déli Iml<ir8;r,élckig! I\r.
1'1\ millil" lalll)>:1 sr.;unl;t11\ 21;,000 kilolllMemyi I.el'ii
1t!lulI a magyal' illlam milldiis5r.C rI!) n(!pislwh\val és
Pgy ,'.vndó'lval, vagyis ar. íj;;;;r.(!!; dl)l\'idéki népiskol;lk
r, ·,~·á va I SWI'\'I'I·!1 a IlIíl'ol( I.alfu; sr.(!les él; nal-(Y meze·
jl!lI! Mcnnyil'c il-(am voll. e pOlIIban is Tl'erol'l.nak,
",idéin nl. m"llllil, hogy ;Ir. 01'57.ill-( hal.;'ll'vidúkl~in még
"'I iilsi rdadalllk vál'lIak az ;'t1I:IIIII'U! P(,di~ az ellen
(','It,j,,1; ;dl.al 'Illagy;n' ael'illlal(<< nevI~?cl.l. nj allwlmá-
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nyos kor;;:t.ak 22-ik (~\'éhf!n vagyun I" Ugyan lilii.
nyolII a laLban a magyal' nyeli', eull.llra l'ls s:t.ellf!1II
terjes:t.Lés(~ kürii I, akkora I.crii lel.pn, nIdwra n(:pcsség
rnclleLl. f,O-fiO l.aninL(ll,el"~ ~:s \'ajjon alllagyar ;'dIa
moL a nelll:t.cl. J,iépilése a délj hal.árok fclé esak f,%,
csak e:t.cn nehány inl.él,cl. l,ülLségc cl'ejéig érdekli-e?
llisl,en LcUünk valamil a ~2 (l" ;dalL e léren, de bi
:t.ony-hil,ony lIIég l.ühbcL III II las:t.1 oLl.n Ilk, lIaIIcm hii!
igy mn (':t.. ha m(~gLoIllJlIII a kü:t.s:t.elllJlllben a:t. ér:t.ék
a1. iskolaügy inínl. s a \'il;igon minden 1lll'lS I,ü:t.(~rdek

clühhrevalünak LekinLel ik Ul, islwla iigynél, melyet
sokun csak ,l paetlagogllsok (!!,: tanillÍk ligy{:nck tp.
I,inlenek, holoU u:t. iskola a llelll:t.el.i poli Li Im IcghaL:)
Iyosabh és legbi:t.Losabh es:t.kü:t.e, Mindaddig, mig p.l,L
nl, cgésl, IICllll,el. ml nem ér:t.i s ennek lIliIlllen ir{lIlY
hall én'éllyL nem ~:t.(~I'I1:t.: esnk vúns:t.OI'oglli, de iga
:t.án halad Ili nem fogunk (~ I(:rcn.

J~s mosL nem leE'l, érdekl.elen, f!::nr 1'111/1 pillanl.{lsl.
veLni a délvidéki küztJjlis/coüí/cm, melyekhől a:t. oLlani
érl.elmi;;ég nagy I'(~s:t.e keriil ki, A délvidéken hél.mn
gyarjellegii kü:t.épiskola va n, H,IH tanullÍval, FOIIl.os
clIlLurai és nCIII:t.di llIissiM lelj(:sil...u valameunyi.
;\:t. állam i 1.1. már kedvel,ühlJ ar{l11yhall van k{:pviseln'.
AUekilll.ésL al, elü:t.ő I.allév hallgaWirlÍ1 a küvcU;c:t.(i
kis Láblázat nyujl:
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I.ngos
'I' ... emeRvar
I'allcsont
N.·Hecsl,el'ek
N.-.Kikintla
Temesvár

Ri

Ma~y:\r IIl:nlC'1 rltflll", It. ~7.f\rll

:'111. WgY"IIl. IH 7B il9 HO
ldl'.. Hil HI H2 2

IUll.h.» 22\1 2.1.l, 1t·8 ml
áll.. 2t ·H· H f)t

kii7.~.» 811 Hr, 7 ai)
alap. gYlIln. .j·il :1\1 il 2il
ilII. IUl'eál 71;11[,17 1/;
iiss7.csen : flflll r18!I ~ to 1!}H

Kél ncveilelc!'; kÖl'iilményre dCl'ilncl, rihlgossú
gol. e7. adal.ol<. 1\7. egyik a7., hogya didvidilld kii7.ép
islwlál( ÖSS7.es lanil h',illak ci "ca csa k 'ín-adál. les7.i
ngyan ki a magyaI'Sö'tg, de ell még selll l,edvc7.iHlen
al';IIlY, siíl. igtlll l(etlvc7.iíllck mondhalú, a mennyi
heIl ilval nagyobh a7.0n :.lI'ánys7.ámnfll, melyel a
délvidél,i Illagyal' elem a7. olI.aII i úllalánoR népesség
heIl IdmulaL - A másik a7., hogy <til e magyal' szel
lemll l,ö7.épi~;l<oláldJan lIerell,etlü lannltisel'cg némel
sziilellÍsii conLing«~lIse egY"lil.ga nem csak a magyal'
iljusúgm'tl, dc a ((él. UIÚ::; faju (romúlI t's szerb) lalH1
h',1< egyiiUcs s7,{tmáll;íl is cl'űsehb, HagyoblJ. Ez is
l~gyil< IöliiU.éhb iírvelldeles hi7.onyil.tíl«t :mnal(, hogy
a hazai némel elem az, mely leginkább s legiil'ömes
Icbh simul alllagyal' clIlI.lIrúhoz, csak adjuk meg
hon;t a mútlol. tís alkalmal. (Mekkol'ál. vél.kc7.iink
ilS Illulas7.lunk iinmaglllll( ellen, ncm adra meg e
1111idol és alkalllHlI. millp.1 lIagyohh Illljrl.él(hen.)



I;;s a délvidél\i nillllel.~I~l-(nél uj.(yaller.1. II jcl\'lIsé
gel I.apll~r.l.aljllk II köwl,lalúl' alsllbh rcgil;ihan is: il

népo'üalásnúl is.
Ugyanis jf"lIehcl. IIIini 111:11' cllllil.vc voll., ar. ;'t1

Iam a délvidéltCII lIIilldiissr.e csak rIo lIépislwl:U. larl.
Icnll, mégis az t 1.40 iskoh"thlll 1·.I,7-hcn lIIa:.!yar a
I.annyelv, mC1'1 SZel'\~lIe~t'~I'C ar. álhllllon kiviillllils I(~

nyer.íík (községcl" fcleker.el.ck) is tartanak lenn Iőhb

helycn magyal' nyclvii népiskohH.
Dc milg igy il> a magyal' l.allnyHlvii lIéllislwlúl,

>'ziuna absolul.e is, aránylag véve is eseitély: ar.
üssr.es oUalli n\)pi"kol.i.l;lIak nem eg\)szen .tH%·úl
l.el'zi. Hallcm azl.:"tll Uli a sváhsúgllak ho;r.r.."tnk Silllll'
lásál. ill is ül'vcndelc;;cn jcllcm;r.i, az, hogy c I.cl'iiill
ten :H2 lIépiskolMl:l1I a lallnyelv párllllr.amO$11I
magyal' és néllll~l.lllycn iskola van (Üass6-Sr.ürIHlY·
bcn Ml, TCllIcshclI .1 OH, Ttll'Onl.:'dhan rI!),) Ellcnhen
egé;;z Dél· '\(;1gya rorszúgon Illa:.!yar-rolllán ta II II yel vii
lIépislwla csak 127, ll\rassú-Szürénybell '.1:8, Tellll:;:'
ben íH) és magyal'-smrb I.annyclvii lIIég keve:;ehh.
csa k ·1-2 va n. (1\ra:;;;"'-~zürény hen rI, 'felllcshen !li.1
Ugy, hogya ma:.!yar-némpl. tallnyelvii iskolúl; 5z:'lIlIa
aránylag jclclllélwny\m nagyohb, millI a Hwgyar
rornún és magyar-szerb l.annyelviickl: egyiill.vé\'f'.
Hasonló jelclIségel. észlelünk a kisl<cc!t"lvás terélI k
A 28 övodú hül t7-hen Jnagya 1', 1..1-ben nélllcl (':~

magyal' fl foglalkozl.aliísi nyelv. i\lús nyelvii ,;volla..



ninc;; is a vi.lúken. Nem lehete lényeket a délvidéki
Il(~nlelsé~ iránti cliflnwn~s és I'Olwn~~en\' Iléll\i.il re-..
gh;lritllli l\lI.aláhall is, a d(~ll'idéken is a némel.
delll 11"111 tal. legl.ühh hajlamol a magyat' s7.ellem és
I:IlII.llra hel"ogadására; elotynl.lal pedi/{ a7. ifllwlíll<al. is
legsxol'j~allnasa bban lill.ogafja. Uéllnagyarországon
ngyalli!'! a7. egyes rajok lankütelesei kül't~l.ke7.üm'ány
han júrják az iskoh't1: !l0% német, R7% magyar,
H:l% ~7.crb, 72% rollIáll. Ji:s éppen nlcrl. a némel.
elem leginkll.bh vOllz(.dik a7. iskolilho~ és magyal'
miivdl.s(:ghc7., kell minél nagyobh m(lI'lékben meg
kii~elil.hcWv(~ !.ell II i neki II magyal' l.:nltnrál..

Sajnos, a délvidéki I'onlán és 87.crb lIépclem I.á
1"0lróI selll mntal. akkora hajhlInot a nlllgyar cull.um
(~S s7.cllern hHrogadásám, mint a némel.. MOlldhal.ni.
sl.cmcl.Rz(n'(, I.ény, hogy mini. el. legalábh a hivatalos
adal.okbc·,1 kiWnik. a~ egés7. nllgy lerjedeltn(l Toron
l.Uhan {·:gyel.len-egy olyan sl.crb vagy román népis
l;ola sincs, melybcn hál' mellék l.annyclvW has7.nál
la 1.111\11 a magyal'. (Van 88 gÜl', kel. népislwla Ili7.íll'Ó·
lag szeri) lannyclvv(:I, ·t gül'. Iml.h. ki7.;'ll'(ílag román
1.'.lIl1lYclvvcl.) VClJyiik C7.cn exdllsivil.áshol. mé« a7.f
is. hogya >magyar aenle 22-ik évhen és 10 év
nlllll'a ifl a7.011 liirvény Illegalkol.Ílsa ntán, mely a
n(~"iskolákban a7. államnyclv lüll.clc7.ü okl.alásál. ren
(h~lIe cl ; daczára a népl.anilók S7.illnilra rcnde7.cf.I. és
szú7.e7.rckbc kerüli. magyal' nyelvi pltl.lanl'olyamok-



no

nak: Délmagyal'orsl.ágon még IlHI is halorJl'élsl.ál.l';1
megy al.On lanilük siláma, kik II magyar nyelvet
vagy kevéssé, \'agy absolllle nem birjál\. l{űnnyi.i el·
képiIcini aillán, Illini; sikerrel é,~ el'ed"lé"y"yellanil
hat.ják ellek ail állalllnyelvel és »lerjesl.lhelil, a ma
gyar CIII III I'(H.•

Egyébiránl ne fdedjiil\ lIill se, hogy igen sok
mgg a lanl'eliigyelíiWI is: milyen mérlékben l'ogla I
lérl vallllllely vál'lIlcJ.(yében a magyal' nyelv, !':'7.Cllelll
és clllllll'a.

A hol a tanldiigyelü arl'a \';lIü ellllJer, a ld ;"dlú
sál nem pllsl.lán hi\'atalnak, hanem hil,aliÍsnak 11'
kinli, IIlel yl.iiI eg(~s;" léll yélJell ;"'1. va II halva: 01.1. silem
mcllál.halülag ÜITclllleh·,s Ii"'jlíílh\snek ind lilla k a vi
l;ilonyok Illagyal' «'.nllllr:' i s;"clllpolllhúl. A hol pcdig
a lanl'eliiMyelű kü;"ünyös, l'ogélwnylalall, ellOlnplI1I
ér7.ékil s ICl!l\ilcblJ IJl1I'eaui I.ecnt.liil\ robolsilCl'íí vég
;"ésérp. képes: oU a III:HIIZeli t',;: «'"Illlrai ii:!y nagy I':i·
r:il'a millden slagllül, sül viss!:al~jllidik, Ailérlll!: :i.I
lamkormilllY lJű!t:sességének (,gyik legkomolyahh fel·
ada ta \'01 lia , li'ikép a;.: nr!";':;·lg ha 1.;·lrvid(,Jd IIwgY('i (Wil

a kiIH~n';.:é;:;I(j1 fiiggi; IlIindlln :H1ú,,1 il InJ.(\':i logal.ol
lahh embereld,d IJt:l.ültt·ni.ld\'idlképpcn plldig a I.all
leliigyeliii á11:"1 801, IJnl.iill.(,st',núl kellclH) a legllagyohh
IlIeglolllollsitggal eljárIIi. merl.-Iegyünk al.ilallis;"I:',·
han -liii összes külsü illlalnlwl'lnilnYila li és kűzsiIOl

gála li ágak:l,üill.magyal' silelllponl.bólm\~g IlIegkü7.cli-
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Lülcg sem oly fonl.os egyi), sem, mini. a I.anfcliigyelöi
állils, mely ha a sr.ó komoly é~ magyal' érl.elmében
i~a7.Íln be van !.öll.ve, a nCIll7.cl.í l'.ulhll'a és megi7.lllo·
!'!Od(lS l!rtlcl,cinek olyan s7.0lg:í1al.olml. képes I.enni, me
Iyekel. nem lehel nn s7.ár.eunkkel sem kellüképpen
megjul.almil 7.1' i.

Es még ef,(Y ~7.emponl.oL na a nemr.elj és cuI·
I.ma i lejlüdú~ I.erén ])éhJlagyaror~r.lígon inl.ensÍ\'ebl.1
lOunk;'tI. és I.arl.üs eredménye!<el akarunk I.Uni: a
délvidéki magyal' Il.Íl'sllf/cúulnllak is idejc volna m(11'

megmor.dulni. E l'.7.élból sr.ervc7,l\Cdnie kellcne. Van
felvith\l<i és va n erdélyi magyal' l,ü7.müvelűMsi egye·
sülcl, lIliérl.llinl:s I)S miérl. ne Ichetne a dél vidékeken
is ilyen? Nines·e ill roppan I. lere a I.ársadalom cui·
I.urai l.evél(f~llységt!nek ') Ar. elijmlol.lak áll.al e,!yik
cr.élolll éppen ar. voll.: rá III UI.atni , mekkorn I.evékeny
ségi kÜl' vál' ])élllwgyarorS7.Ílgon a I.ál's:ulalomrl.l. fl
d(:lvidéki magyal' ~ajl.ó, a lalllcrlia.l" a megyél, s vá
ro;;ok kl.Hlllílllyr.al.áhan és bírsadalmi 1\lclében ténye
7.íikiil sr.ercplíi egyéniségek )w7.iiklJe véve a7. ügyel.,
sy.el'\'ey.hnl.ll(~nel, ily egyesiiletd, melyhe sr.in I.én hnln
kt:llt:lH! vonni a kiir.vellcni.il sr.lJmsr.étlos ll'I<lgyur Ille
Ilyé)" magyal' I.ílrsadalmúnak !'!r.ellemi és anyagi ere·
jél.. Nem is Ichel. a7., hogy sokáig k(\ssl\k egy á1l.alá
nos délvidéki rnagyar eu 11.11 rcgy lel. lél.rcho7.ása, 
lII~m nl;(yan crüs7.akos magyal'Osil.;is cr.I\ljáhöl, merI.
ilvesmire é:3y.sr.crUen senki scm Iürekedhcl.ik, hanem
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hogy - minlcgy llIegl.oldva a~ állam rüvid kanljill
egy I~péssel, a ha~alias s~ellem l.erjcs~lésél elülllo~

dilsa. a magyal' nyelvcI. és l<ü7.llI(ivelíídésl minél
ho~~áleI'lJeWbbé I.egye 011, hol erre ünl({~nl.es Imjla III

és rol<ons~env mlll.al.l\O~ik. Akkora lénye~íí, mini. a
larsadalom ncm vonhalja ld magill. ily el\(dok iinl.ll
dalos sl\olgitlala altil a délvitléken selll.

V,Ulnal< 1I1.(yan a. d~lvid~l<ck l<iilünLü~ií ponljain
igen jóravaló és tlics(~rclcs I.ürekvésii cgyesiilelek,
minük példillll a \'ersec~i, lemesvilri és pancsol':1 i
magya I' nyelvlcrjesl\lii cgylelek. i\[iiküdésiik ll.~onba n
cls~i)!el.cll.; a mal'ol{llyi helyi magyal' e1emrc vannak
ulalva és jtilormilll mcgfos~lva allOIgy rnagyartál'sa
dalom halidyos erkiilcsi és l'iileg anyagi lárnogalásá
lól. I1asonlil.lwlallalllll nagyobb sulylyallépbelllém~k

fijl ily egycsiilel.r.k, mOkiidésük jtival s~élcsebh I<ü
rökre lCI:iedne I,i. s a~ illel.íi végponl.okon alIIllgyal'
hal\illias kÜl\:;~ellem és légl(ür meglercllIl.ésérc irá
nyozoll nClnes lúrildo~ilsaik JóvItI nagyohh CI'p.lhllé
nyel<el llIulal.nftnak fel: ha egy I.ekinlélyes és kellü
eSl\kü~ük kl'l 1'I~fl(ld ke~(i dl\1 vidéki nagy cull.llr egylell'l~

lá.mas~kodhilln;'lIwl" lI1elynek ex posi 1.11 n'li -- Vól!!)'

Hók egyesii lelr.i k(~III. fol y1.01 Iba I.lIák fOlll.os m(íl(üdésii
Iwl. - Küvcssék hóH 1J(~lmag)'arors~itgon is 017. er
délyi példál.!

(I Hl'm.)



VI.

,\ hlll:líl'" Id,ikck h'lI"Sllllnhnl vls1.on,rllh'úl.

A ld Idilloldiin 1IIa~va: l.alálko7.0lI., érinlkezell
"éll.hilll Blllmrcsl.hen vagy KOlIsl'lIll.inápolyhan, Bcr
linhnll vagy 1';"II'ishan az ol.l.ani "Illagyal' Iwl6niák,
egyesiilelek lal!jaival, lehdel.len, hogy ne él'ezle volna
a Ini lelkéhen ruldig lán esak swnny;u\l., a J\ljilzerelcl
nek I'olwr,oll mclegé!., lnelyhe~ mé/! a visr,onl.lálás
iirÖl1Iúvd roltOn ,}I'zelem párosul, lilii kélségkiviil ;tr,
a köriilllléllY l;"ulIasr,l és ébresr,!. al': nlar,óhan, hogy
oli. l,iillUldün, a nal,(y idegenségben, lalállwzik Jaj
belieivel.

Ilyen érzelmek haiAsa ala!.1 :'lIok én i!;, vala
hánYf'zor az orszúg sl':élein és végein, a magyar ha·
l;íl'l'i"t"~I'f~k Idiliinhij:r.!i 1'0nl.jrlin évek (lia II'lcl.lfol'l.lulni
szol;lam. Ar,r,al a l;iilünbséggt~1 mégis, hogy nálani
helevegyiil 1Ilt"~g Cl': érr,e1mek hp. V;t Iami liijlí és levcrií
ér7.tJl. is, melyI)( az okoz, hogy nenl klilföhlün, hanclll
ilthon lalálom a nag!! idegcnségel é!:l benne a kis
Sl':;"III11.1 magyar elemel..

II I'égiek a:r.lmol1l.llitk, hogy a Iti neln Lud im;"ld-
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kmmi, mcnjen a lelJ~clTc, majll mcgl ali 1.11 oU, Iitlva
anllak fcnyel{cW vCl3xélyeit, ürvényeil. ];:n meg azt
mondom: a ld érzi, hogy magyal' r.. ja, cnnel, Iwllu
mi és nemi'.el.i I.ürekvései il'lint kÜi'.üllYüs vagy el rúSl.llt,
mClljell I.Ituuli és Iigyellli, IlCIII a .kiill'ülllrc, hallelll a
magyal' hal.árvid(:kekre, 1101 [;i'.illll.lgy mr.glalálja azo
kat a kis nwgyar Iwlülliákal, egyc~iilr.lekeL; ak,ir a
kiilföllliin. Ezek sors:"lval, boldoglllásáv.. l, Iwlllll'Hi
és nemi'.eli türei, vései k eJ(illloi'.d iLá>:áv.. I sem sold<al
l.ühbel. l.iirüdik egési'.hen véve a nagy magyal' t:"lr8a
dalom, mint ul,ár a párisi magyal' egylel.l.nl, ak:"lI' lii'.
amerikai lrlilgyarok lelepeivel.

ne vall mégis egy kiiliinbség II I,iillühlün J)lcg
Lc\epiill. magyal' elemek éH il hazai halárvillél<el, ma
gyar társallalma küi'.!. Mig :llnllwk bél,ésen tullnak
öS8i'.clcl'Ili, - az ellenkezürül leg.. lább nem igen van
II.I<lomá81\llk, - ,l si'.éleken és végekell levő magyal'
társadahllal. igen sok helyen vissi'.avo.lláRokés [;i'.eml:
Iyes tori'.salkollások I(:pik szét, melyek ai'.l:"lIl nem el-(y
kŐi'.(:r<lekii iigyd bukL,üllal, Illeg vagy kéRlell.eLnck ai'.
(W\'('II p:sii 1(!shcll.

I~gy v(!gpolllolI, a hol hill'o II I Iléplilj lakil, s a
llwgyur elem kiRChlt[;I'gltcHI van, a mllgyarsilg kél Icg
I.ekilltélycsh lényczüje klizl. V\!rReIlYI.(:sl'I\ 1I1aj<l cllm
s(:g(:ske<l6:re, R Vl'Miil párb..jra j", kcrnJ a dolol.(, ,\
magyar8úg megh:u;ollli k, s ai'. ellenlál.lol'b.. n iirvelllli~

nek raj l.. , Egy Inásik IIgyallcsak vegyes néJ1('s~I'gii
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I'0n(on kiilünhü7.ü vE>7.érl.ényc7.ől, alaU l\iilünbüző

Wredékckl'c vall daraholva 117. egyiiU.mfiködésre hi
"aloU magyar I.ársadalom, annyil'a, hogy el.üredékek
IIIinI. olaj a vir.7.el nelll bil'llak üssr.eforl'lli egyrnással,
a liliI <1.7. egyik l.ürcdék kcr.d, elhmzi vagy nem l.illno
g;ltja a másil" A harmadil, ponlo/l a l{lrsadalmi élel.
hen is lépl.en nyomon ére7.hel.üld,é virll ellentélek
fejliJdl.el, ki a hc·nns7.iilöl.l érl.elmiség és n ],(iIünbö7.ó
kÜ7.swlgálal.i iigakban allmlmar.oll. {,Ilami kÜ7.cgek és
I isr.l.visc'liJk kÜ7,1, I, iImel, nagyobb rés7.e a7. ors7.lÍg
IIlöh" magyarahh ridükniröl kerüli. oda, s e7.érl <17. ide
gellkcdés és (,lkiilünü7.küdés hi7.onyos ér7.elmeivel
.jüvevéllyclmel,. leldnlik ükel. 1\1.1. nem ves7.ik
S7.illlllta, hogy 011. e .jüvevényckl,c\. is gyaralJodoll.
a. gyél' Illagyarsúg S7.{llna s hogy l;írsadalmi és IUlI
lumli!'! léren vallj l,ü7.rcm(lküdésükkel nem I,is mér
Iddmn lIIur.diljük cliJ a magyar l,üzf:7.cllcm I.érfogla
láslU,

~J;i.!3hol meg ismét oly f:7.crcIlr.sMleniil fejlűdlek

<1. kiir.visr.ullyol" hogy egyes vidékei, auloehlon [nll
I!yar (')'l.chllis(·g(, igllor:ilja és 1(')It"r.i ar. islwlaiigyel. fl

n~I(, '"imla7.0lml., Idk e Iwllllralis m(lküdé;.i I,iil'hen
foglalal n"lwd lia I,. pedig I,élséglclen, hogya Il;lgyon
is S7.ÜI'\';íllYOS IlIagyarsiigállal l;tI,oll. h;ll;irvidékekl.'n
IliIles I~gy kiiziigy seUI, Illely magyar sr.PlllpOJll.b(,1
allllyim J,ivú!üall liJIIl.m; volna, minI. (,ppell a I,(izol<
l.al:"lf;i iigy. melyell.ehál. mimlen lehel.ű múdoll lámo-



galni, c1üsegil.eni, sül nt'l'sl.el'iisil«mi kellene, Dc húl.
sajnos, nIIlIlai, még ilyen rÜ"idhHt) c1üil.élel«~k i",
melyek II hal:írvidél,eken al. ol.l.ani nél'l'ajl.i "isl.('
nyok I.ermésl.el.énél Ihgva hasonlil.haUanlll káro$1 hh
"isszahaláslIllk II nelnl.el.i kiil.lllii\·elüdésl'e, minl bár
hol máslIII. al. orsl.Ílghan.

Siil. "oli. esel. rá olyan ,'idéken, a hol nagyohh
számban lakik az clneml.el.icl.\eniillmagYllI's:'l.g, a hol
lelllH a vissl.antagyarosodásl':t al. iskola, IUl,él' a nél'
iskola al. egyediili c!'il.kiil., ho!!y egy emberI., ki (~ I(~

rpn sol,al. hlll.gúlkodoll., igy sl.ülil.nll nwg egy fölll':
•Fil!yelmcl.l.e1 Cili, hogy ha I,ül.lij nk bék(:bcn al((l r
Illegférni, hagyjon fel al.old,al al. iskol,Ji és IIgyne"(~

l.eLl. Imllul'ális jelsl.avakkal. Nilu;s ncki.inl< al.okra
sl.iil,ségiink. Egyáll.al(lIl nem !\Í,'ánal.os iskol;jl.l.al.ni
a pal'asl.l.ol., 1I~(\'is alig birnni, \'(,11" h:'L1. ha II1I~g IIIl,g

ismerkmlik a hel.iikkl~1 is!. Nem ICSl.el, semmi
Iwmmcnl.úrl e nyilal.kol.al.hol.: dégg(, 87.(,1 al. lilii!!"
eIICll.

Csak kc\'(~s helven alal'lIll.ak oly sl.erenrsésen "
visl.Onyok, minl.:. fell'idél, egy hal.(u'Sl.éli megyéjében,
hol al. iskolaiigyel I.('kinlik :. lI'g(d~ii és legfonl.osahh
Iwml.el.i érdeknel" melyel. II I:írslldalmi és kÜl.élcl
Illi nden hival.alos és nem hi val.alos I.énycl.üje sl.iv\'cl.
lélekkell:s önl.udal.osan sl.olgálni és elümol.dil.ani
iparl\Odil" Dc van is lll.l.án cl'clhnlll'lye, nIei'!. II 11'1<1

gyal' nyell-, sl.ellem és Imll.ul':t mindinl,áhb Iéi'!. rog-
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Illi II a legllözclcbbi népszlllnlúlús népl'lljzi adalai ki
I'olljúk IJlulalni p. rneg)'él'e nézve, mily öl'vcndeles
l'l'edlllénycl<cl lehel elérIJi rrlllgyar s7.emponlból, ha
11Il1luní.lis IÚl'cn minden l(,nyezü mcgles7.i a ulllga
l\iilelességél.

A viss7.avonásol< és személyi IOl'zsalkodúsok
igelJ visszalasziló példáját lálluk a7. erdélyi magyal'
közllliive!üdési egyesiilcl brassói fiókjánál, melynek
I<üilgyiilésén a minap zajos kiWrésekl'c vezellek ail
cllclIlt\le!<. Kár, Illel'! az ily meghasolllások mindig
gyöngílik a IJwgyal'ságol, melynek pcdig a s7.élel<cn
és végeken vállveleU egyiil.IIIIUködés és SZOI'OS öss7.e
larlás álllll, - Inel'l ebbcll \'an <17. erő, - 1<c1I pó
lolnia S7.lUllbeli gyöngeségél,

Néhol magya I' közszellem l<c7.d Iüllendülni s
régi Illagyal' Wl'lélJehlli hagyományol< kelnek uj élell'e,
Igya dél-lol'onl{lIi három csángó község egyi!<e Szé
kely·Keve nevcl l<apoll., rnelyhen fülujul a hajdani
Keve-vál'megye elnlékezele. l\rassó·S7.öl'ényben a sza
páryralvi I'cr. lelkész, ki löl'léneli Imvárlallal is fog
la Iko7.ik, a7.1 vilalja, hogy MályílS I<il'ály nem Kolozs·
v(u'on, haJl(~m II IOJ'OlJláli J10116svál'on vagy Hollóson
s7.iileletl s igy :l legnogyohb rnogyar királyok egyi
kd, Idnek ncvéhez és tll'alkodásához annyi dicső

emlék rH7.ődik, sziilelésre nézve egy délvidéki megyé
nek, Toroniáinak köveleli, az országnak éppen olyan
vitlékón e1evenilvc föl a magYal' Iörléllelem egyik

7



II~gdir.~(jbh kOl's7.al;;-.I. hol er. 101110;:: jeleIlW:::I~l!ii. E
~zcmponl. mellell. csak lUásudrallgu kérdés ar., vaJiulI
csakugyan I\olor.sváron vagy JlolllÍsvál'on sr.iilt!IeU-1'
Mál.)';IS király; r.r.1. dünlsék d a hislol'ilwsol;. 1\ lIliIII
a görögök vi lal.l;or.1 ak 1I00ncl' sr.ii IfM!si hel Yl~ ('iilüll.
miért nr. yilal.kor.hal.nánk mi is cgy I;iesil. a .l\IIlI.y(l.
királyé I'ilül.l.'>

1;:'<; a I h.lllyadiak Il~nyl\llI';IIl;II; ellllll,kt, ld IIj II i
;Ir.r.al is, hogy lIgyan(',sa I; Tornnl;,hllegyc e~gyik ha
I;11'87.(,1 i jelenl.él;cny ponljá II, 1'1/ I/(:SI)va r;'u'u"hfl r.'-'"
rl·);illiljúk IIl1nyadi .1(1110:; o);ljlta li'!:!llll.I. kÓpt'l. Ili
111.0181'1 és Icgnagyohh ha n·i'.I.t'lri d il~SíiSI!gc~l. éppell Pa II,
cso\'a kör.clébcn. a n;lndol'll'j(~rl'(lri gyii7.el,,"11wn
aml.la. 1\'1 i IIdcr. I'" 11"IÚs (~pp IlgV kör.rcha I. a ddvidI"
kr.n a har.alias IIla!!Yill' kiir.!;r.(,IIt'1I1 éhrcnl.;lI'l.ás;ha.
/IIinI. p(,ldálll a l\ir;"tlyh(I.Win I.lIli I'ésr.ck egyik hill(lr
vidékélI , Illlny;uh IIcgy(~lltm. cr. 1:\' l"olyalIHhl Idáll i I\11.1

kCllyI,nller.l~i elllll'k és a pi:::Idhidi IHlIl\·I~dml1lél;.

Ile hogy iSIl1I{ l'aIH~so\'úra Ilwjek \·issr.a. ;1

Inelyncl; :I 7 ,01111 li"ill Yi la I;1':::SÚgÚ búl a II tagyarok
sr.áma cSllpáll 111111. nil l~rd('I",;: (,;: iirvcndelcs jl~ll'lI

Régl'\;cl. 1'!:'r.I..liilll;. 1I11'1)'t'I, IIlagrar Imll.mai Si'.I:III
ponl húl ligyehlle'l t"'rdl'llIt'hH'k. a 1I1l~lInyihell a jéll'lI
:"égel; nelll \'issr.avoIIá!':'ra . ha IICIII IÜIII i iriilll"n, "11
gellne\; \,ii\'I'llwr.lelni. i\linl a lapo\;I.an is kiir.i.iln·
yoll., ar. ol.lani maroknyi IIwgyal';;úg állal al;tI,iloll
,h(p'om egylel. IlIosllIWg )';11' I;iir.tn iivdiidési I'gYt~siileli t",



111;;11' ltilllüriillli. 11 Ini r,~ak die;«,rheW. mel'!.:t7. I'riik
(').(yesil.(~sél. jeleIII i kü7.üs nwgyar Iwll.llI'ai r.7.élokm.

I~ három egyesülel. kÜ7.iil a pallc;;o\'ai 1//(1/71101'
'//lIch'·lerjcsz((1 cl{yesiilcl. eddi:! í;; íg(~1l Ckl'lllw!:' IlIIlll,

(;;"d VÜI{1.dl.. fl c1.iln(:hen Idli~jcxdl. l.iírl)J,vúsclI kiviii
nllíf.1ol l.aIöUI. 1I1Ta, hogy a7. ArpI1r1'/,;lIri Inagyal' liiI"
Il'n())I:11l ncvc1.l'les ('IIII(~keil. tíl)l'eR;;7.e lIj (·~Iel.re ar. lll"

~1.ftu:nak cgI' olyalI vl:gvid(!I,(,lI. nlelynek íRlllcrelc!:'
(~redf,1 ii (~S 1IIIIIIn la kO;::;;;lg;l. I.eljcsell (~r7.ékel h'll üs 1'0

gélwnylahlll mil. il\' rnagyar l.iil'l.éIH~1.i hagj"oll1ányok
ir;lnl. II nY;I.I'on 1';1111,>:,0\,;11'1 IIwgli'Jl'dnlv;·ul. igen jtil
(!!>Ü halúsl. I.dl r;lIl1. lIIidün a \·áro.~ I'él. kÜ7.üpiilclt\n
IIl;í I'\·;·C ny1,;'1.hl;í kra. n\svc a7. aláhhi I,él. ",Iimlol. oh'[\s
I:lln, Mind 11 I(/'Uiil ;11. emlíl.el.l. ('l-(yef:iilel. ;tllil.oll.a rpl
., HH7-hcn.

fl liirvénys1.éki (\I'iilden It,vi; fijlir;ll !:'1.Ün'gcf'7.:

I. R7.C'lIt J,{I~7.1.i

l\la~)';ll·()r!tl;.:; !Pgul:pS7.cI·iihh. 1~l!lorngia:iahIJ kir:ilyn. lS Ilagy liil'\..~ny.
11Il7,ója: ól kf'rf~!\lhhIY hil I:::' liSl.1n prkült'$, II kcg~'es!oicg I!!ot ignz~;i.·

guss.í.g, fl vilé7.~éJ! fis lIIéllfi!ui~ rtlgYt.lgü l'~hl:tllyk'~I)e

"ÍI'.W) (·m.IN..,!" ek,
I,j 1l1!.1. (!dlcn kttr;1 la\"n.'~7.~7.31 a. K.upul,~~ n~7.crlr.lf~ nlaU S7.ih·clk,..·
ldl bll\ ,~s hr.~nllyii f~lIr.w,t~~f·l. mi,liill nl HHIJO':U rH~lrH""':t1 I~~ zSili,·
~Idnyltynl 117. AI·ltllll:il1 :ilkdni kl:~ziill. ill n TCITlr.S It:trljótJl ch;\II:1I·

UlIL'i3.11 ICl!yüzlc s n hA7.ill r"lszah:tdilulln.

II:\Ms kf~gyclr.llt!1 1;3 htl1.nH (~r7.~II·mmcl ('1I1~It.n

J\ l';tnf~3u\"n.i n r(II'Jl!JI1 Hc;"sjj IIIn~y:u-ny~h'.lp.rjes7.l j j·r.gyc$ii!nl.
Ifllnniltn.. k Rí'.rnl kir:i.lytl.
I{ i ul;in hii népe,1 ,,(IgP' :
• th IlJ~ en~p.ll.1 Ihlfll1i:illnk
lidp 1l1J((Í,:it birni rn:isllnk!c ""

7'
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A másik l'elil'Ul a viu'o:::házán olvl\shalll és igy
hangzik:

.IV. Rlln rnnuunr klrd/JI cmlP.kcl'c, ki 1213 liij:in l't\lH.~o"·a

várál a lalárok ~lIen ujra rd"l'illCI" ús lIIegerösiM.•

A lÖl'ök világ 8 a katonai uralom Ital.:lsa ala U.
a ]{üzllldal.böl l\Ímosúdoll ilycn IIlHgyal' lül'l.énel.i
hagyományok lell.ljilás<l a végckcn és olyan ponlo
kon, II minti P:\I1eso\'a. is, igen fon los dolog. I~ város
lassan-lassan ill.zökken a dolgok uj rendjébe. A
esángö ll~lcpck szoll18zütlsúga s a debeljáesai magya I'

nép lassanl,én Ii hesziv:lrg:lsa mcgérzi k már a váro·
son. )~J.len Szenl.-Islván-napkor voUam ou.. J\z elö·
eslén kh'ilúgil.ás voll. zencka r j."t.rl.a be az utczák.. 1., ..
házakon. főkép a kÖZ(lpi.i1deken mnllzcli lobogükal
lehelell lúlni. l\Iásnap cl!Ycs felckezelek lemplomai
ban isl.cnliszl.clelel l.arl.oU.ale AllIde alillyelöl. cgy
széUekinlés is meggyüzi arl'l,l, hogy ill az :Hmenel.
nck inkább csak az elején, nlÍnl. a közcpe láján va
gyunk még és idő kell l1Iél,( ahhoz, a. mig II ponlon
erüs mal(yal' közszellem ,'cl'hel el'i;s gyÖkCl'el.. II mi
norila templomban Islván-napi hils7.únoklal voll.
n!!)'an, hallgal..iság is iwm SZ,'ll' s7.:lIll1nal jcllm, dc
a S7.úllOldal. IWIlI úp,'n Idlogöh;lalan IIlagyal'sl'I.(gal és
kcv(lsilé ncm7.clics lel fogással voll. mOlld va, a III iIIck
kiiJönbcn a magyal' hil.s7.únok lávollélc lehelel.l az oka.
II reformálus lemplomban szépen, lelkesen bcs7.éll
a pap, dc mindöss7.c !izen hallgallák szavait Ugyan
ezen ujonnan épiilllemplom homlokzalán egy bibliai
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idé~el ol vasha I."', mely mliil némel és csak alalla
magyal'. I\Iinl. IlnikulIlol jegY7.ellJ e7.1. is ml, melt ilyen
némel-lIlUgyar dualiwllIsl ha7.ai kálvinisl.a lemplo
mon llléM sehol !:'em láll.am. A7. islenliszl.elel. js ugy
\'IUl elrende7.ve II I'efonnál.usolmál, hogy vasárna
I'okon délclüU IHíllleli.iI, délul.án magyarul hang7.ik a
ltiU)es~étl, s a vis7.0nyok erejénél fogva ma még más
k(:nl. I.án nem is lehel.. A kivilágíláskor egy sörcsar
11011 i helyisé~ egy-kél nemr.eli szinti, dc I.úlnyomöan
oly jdvímyii (:8 sr.inii lalllpionoldml voll. t1il>r.il.ve: me
Iyekel magyal' Sr.(~1I1 nem üriinwsl. láL SzállJos más
jelclIséggd Intinám még a helyzclelp(:ldázni. dc mosl.
IJeIll Itolygal.om.

Mintlc7.ck hefeje~ése[jJ ar.zal végr.em, hogy egy
tlélvidí,ki levékeny magyal' kÜ7.IIlivclütlí:si egyesülel.re
nagy szükség van. Addig is, mi/{ ez megalakulna és
ar.olllul is, kivánal.os, hogy olyan egyének, különö
sen nem magYal' szülel.ésüek, kik a széleken és vé
geken a magyal' szellem és m(il'cltség lel~iesr.lés(:ben

lii rad na k és áldoznalI , kik I.ehú l méll.án megérdem
lik a~ clismcr(:!<l vagy kiWnl.clésl, ne mamdjanak
('!<r.I'lII'I~lklliil a 11Il1"II1;i.IlY és allllal( I<iir.f>gl:i clííll..
I\lintll1llkép lentlil.ni kell (>r.CIl a lIlIgy iigy(ill, hogya
I"égvitlí,kekell is criíslt lábra kapjon.

l' 188U.)_ ..._-
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1I1'1)'III'I'I~k I;S 1..;1' I'a';ok ,

~1agyaron;~:'lg lübb, Illint :1 t,OOO kti~;;('gc !\li
~öll.. lIélszdza/l. ("ciii! vannak olyan kü~ségck, melyek
egyes ha~ai, vagy kiilllildi, avagy egykor s~ercpell..

Ile a liil'l('nel s~inpadárúl immár lel.iinl néprajokr,',1
"nllllak elne\'e~\'e. A 111(/,'11/(//' népröl (Magyal', 
~legyer, .- ~~ékcly nevekkel) aH; :.'~ oM1I. vagy
1'01I/(íll népriíl {Holmi 11- é!" rn(~g snkka I l.übb Olílhelii
nevcld,cl) !.ll; a 1/(:JJlcl népriii [Némcl., Németi, Nl"·
melli, S~á8~ IlIweld,el) .I. 70; s véglil :1 szúiv néprajoJ,·
1'1;1 ('!'til, '{,Hi; OI'O;;~, nros~i; 1.lác~, S~crb; Csehi
1101'\'ál., Ilorvil.l.i stb. nevekkel) 2 lA· kü~ség van eine,
vc~\'e a~ ors~ú/.\b:III, E~ck egyiill. véve U2.1. I,ü:l.ségel
IC;;l.Ilek ki. Nal!yban és cgés~ben véve igen-igen t:S(~

1,,;ly ki\'éldld. bi~onyosnak 1Il0ndlml.ü, hogy a~ ngye;;
néprajok ne\'él. viselö ilycll kÜ~!"(lgel, a~érl Ilap!úk
c~cn, \'n!!y a~on népl'ü1 nevükcl, Inert a~old.lan ürü
del.ileg e~en vagy a~on nép/hj la k01.1. ki~úrúlng vag"
l.i'tlnyomú:Jn. ()Iyall J,ü~ség- vagy lclepnflk, a mely
twl, flrcdelilcg I.úlnyom"', ragy ki~ill'úlag tól hl.lwssilga
voll. példánl, nem adlai, a rl,giek »Né1l/et.- jcl~(H a



'I' I II '1."[' 1"[IWVC ,ey.; cl'cn IIgy nem "'po .• .0 t", vagy» .0.«-

IIcvel. illeWleg 1~lüIICVcl. ay. olyan I;üzség vagy I.elep,
a melynel; I~redclj lalwss{,ga péld. 1IIOf7.I/W· voll. és
igy I.O\':"lhh. J\ esel;ély számu cll.él'ések, IlIclyekllél
IIJás I.ekinl.el höl mlal.l.ak núpnc\'el; egyes községelI
ndI (lIJinl. I'últl. Ma~yar-r)vár. l\'1agyar-)3níd) olyan
kivl\l.clek, melyek csak lIlel.!el'űsil.ik a sy.ahítlyl, hogy
il. I,iiy';:(,w!l, ilyelt'~n Ileveikel. lakmmik l\ljllüve ulán
k<lplálc Hogy ey. igy voll. s enneI, igy is kellel.l lenni,
nwghílszil, "hh"" is. hogy a7. emlil.p.lI 1i2t kÖ7.ség kö
úil Jl2il-ban, I.ehál. a I.ühbséghell ma is ki7.ár(,lag,
vagy I.úlnyolllf·'an (absolnl Hliljorihíshan) a7.on nép
r"jok laknak. melyek nevél. a községek viseiii\. A nép
rajo1\1'(',1 VI,II kii7.ségnevdl I.eh(ll rneglehel.űsen bi7.l.os
n'ilel'illlfl{llll sy.olg{t1nak ay. illel.ű kÜy.i3égp.k eredeli
1,lhnographi"j jellegének.

S minl.hogy e7. igy \'an, i~en «:nlekesnek és I.a
nlllságosllall lál.sy.ik, megvizsgálni, nljjonlJloslminö
clhnographiai vis7.onyoll lII'alkodnal; eme kÖ7.ségek
ben; rninO lIéprllj7.i v{lll.o7.lÍsolml. és (llalakulásokal.
viII. v(,ghc7. bellnök a sy.:"ly.adok mllllll{,ja. Mindig,
mindcnlíll és millIfen ori!7.ágball, a hol kiiliinböy.ű

III'pr"joll la.lll a.k, hossy.a hb- rövidehb idO aInH cgyik
néplhj a m:"lsik rovásáragyarapodol.lszámhan; majd
I'gl\S7.Cn. majd I.iibbé·llevésbbé egyik lIépraj a má
sikh:l ol\'adl. be és sy.il'ódol.llef. Ugy Iörlénl és I.örl.é
nik nállInk is. J\linkel Ilii7.e1l'öl énll'l\el ama I<érdés-
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nek leheli; megvilágíl:"lsa, hogy milycn mérlékhen és
irányban törl.éntek nálunk emc vállo7.ásol\, :"t1alalm
lások és cl.hnographiai hullillU7.ásol" Termés7.cl.c,;
dolog, -- Wl'lénlek uitlullk ily álalakulások és hul
lilln7.ások más kÖ7.ségekbcll iH, minI. a melyekrül ill.
S7.ó van, de a néprajokról elncvcr.cll kÖ7.ségckhen
l.örlénl. Yállo",ások a legjellcm7.übbck és Icglalll.ll!.á·
gosabbak, merl al'ilnylag bi",l.osabb alapon conslal.ál
hal.ük és igy rclyilágosíltí fényl. ·t1erílnck a rnílS kü"'
ségckbclI YégbcIIIChcl.c1.\. clhnographiai Yit!loüU:lOk
Illél'vél'e (lS irállyára né7.Yc is.

1~7. alapol1 - a lll'prajola'ól (·llnm'c7.cl.l. kü",ségck
lckinlel.ében .- lcll vi7.sgáltí<lásainl, Ili eretlllléllyci
e7.ck:

A hlli:ai l1'l.gyobb néprajokrül clnc\'cmll kö",sé
gck s",állla H2.1. I~hböl a névnek IlIcgrelclőlcg meg
larloll.a maig ercdcti jellcgél. U2H, - clves",l.elle peti ig
2U8, minl amely IIlöbbial,ban más-más néprajok
ker~illek absolul "agy relahv löbhségbe, minl a me
lyekről dne,'cz,'c vannak. Igy

a) :\ '1/WllYw' nél)rül ch 1I~"c7.ell l,ü7.ségck ;;"'ál11:1
1,.W; ebből Illa is magyal' jcllegü 7!J, \Icm a7.. fil.
E",ulóbbiakból oláh jcllcgüvé lell +7, némcll(: R és
szl:l.\'vá U.

h) J\'" olrilt ,'agy I'om"'n népről elnc\'f:r.elll\ii7.sí~

gek s7.illna U1. Ebbül ma iR olü li jellegii !{H, nl~rt1 a7. H,
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E7. ulúbbiakbúl magyal' jelleg(lvé lell 4 és 87.hIvvá
ismél 4; ..- nérnel.l.é egyi k sem.

e) A némel népl'ől elnevezel.l I<üzs<\gek s7.áma
1.70. Ebbiíl némel jellcgU 11m is (Hi kÜ7.ség, nem az
.IO·:t Ez nlübbiakbúlmagyar jellegUvé lell 4,2, oláhvá
:12, R7.láv\'á 2.1.

d) Végiil a sz/fíllnépl'ajokrlll elnevezell községel,
s7.áma 214.,. Jo:bbiil maig megl.arlolla eredeli jellegél
!IrI, elves7.l.ell.e peuig Ul), Ez ulóbbial,bl;1 magyal'
jcllegnvé IcU r,(i, oláhvii. "H és néll1r.L1.I\ HI.

(1\7. egyéb néJlr..jo/m;( dneve7.ell küzségek kii
réhen lOrl.énl. nill.ozásolm;1 aláhb szólunk.)

Már most, ha a \'es7.leségel<el a nyeresilggel.
II lUndj IIk: li>gl.. lílso ItImi, egybevelve, a mérlegel me\!
esin:í.ljuk, a küvelkező eredméllyekre julullk :

A némel elem vesztett 81., a .szltí.v elem ves7.l.ell
Ril községel ; ellenben a ma,g!lal' elem lIycrl Hrl s a7.
(ll<i!t nyerl U.2 kiizséget (!). - E7.en négy számadal
I<üriilbelü( a mérlékél nyujlja enéprajok expansiv,
illelőleg ellenálláEi erejénele Az oláh néJl lehál e te
kinleihelI mCSS7.e fcliihnl1l valamennyi ha7.ai néprajI.
Az oltílt nép vaütlllem1/1i kijzl ma,qára nézve et lefl
cOllsel'valivab/J s fl liiMiekre nézve leflexpaJlsívaM,
1';7.en léllY olminal, tbjlegel.ésébe iLL moslnem boe;;ál
IW7.Ullk; <~sak azl Idvánjllk kOllsl.alálni, mi57.erilll
azl, hogy a7. iméIII Idemell. el'edmények reali;; alapon
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mOl.ognak, igal.oljú k il 1l('PSl.Ú II lIú lási SI.illi81.1 ikánaI,
a lI)'cl\'ismel'ell'e yonalko:1,", ildillili is. Ime:
öl'lllény hesl.úl c~sak ül'lIlényiil fi·.I. 7"/.,
cl.igilllY • • <:zi~ánYIII I!I'O::!
némel. • > nÜlllel.iil . fi 1·70
hol'\'. 81.erh • • h. f':1,el'biil 7·Hlfl
vend • • vendiil HO·!lO

magyal' • • IIIl1~Y;ll'lIl HU~2
1..)1. • • 1...1111. l'lil'iI2

rlll.hell ., • rlllhelliil H!HI.1
oláh • • oIfI! II II !)2'.I7

Er. adatok is bil.onyiljúk, ho~y ill. ÖSSl.es IWl.ai
n(,pr;'jok kÜl.iil :1:1, olidl ni,p il:1,. mely legIH!\''',~bb'', f:'a·
júlil <'I II1:is nyelveket; egí'81. l.iilllCgéhell I:Ompad. i,f;
jól'orlllilll vúll.o:1,al.lall, miél'l. is maga legkev('"hhí,
af:'f:'iIII ilú lI.al.ik. de allllid inkább af;silllilrH mi.s .,Icme
kel. Ehbeli mllnl,ájánal, legnagyobb résl.él. al. el'dé~l/i

ré!:'l.rkl.ll'1I vél,f!.':1,tc,. 1I11:I)'ckl'l' ar. ol;',h jellcgileld,c' leli
112 kÜl.ségbül fií esik (a siljúl.képi Wl:lllyarors;.:{.gra
csak 4:1.) l~s pedig a mam/al' lIépről elllevel.el.l kiil.
s':'~ek I,ül.iil oli.h jellc,gii Illa ill. 1',·c((,IYI'('sr.eldJI'II BH
(Alstífehél'ben fl, Szolll. Doh.-ban fi, Kolol.smegyi:hen
{.1. 8Ib.); - II némel. ll.ulllyonllían 8r.ás:1,) népl'iil el
ne\·el.el.lek kö:1,ii1 pedig oláh ,jelleglJ 2H (K.-Kiil<iillíj·
heli '.\" S;.:ebenbcn 4, Kolol.sbiln li, Sr.olnok·llohoká
ban 7 stb.)

Oly lények és \·isr.onyol, c;.:ek, melyek bil.ollyál':1
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n:lgybnn igazoljúl; nl1m védekezési acliúl, melybe az
eJ'(lélyrésili ma~yar cullur-egyesiilcl I'0llolL. Egyebek
ről S7.Úljil nal; részlelesen az alabbi adalok :

12

lill

LI:'

2:'1/

10

"~mrt

a!f~

7:!:1
"f}-'.fo G

:'O!I

'l82

I:!íí

í(W1

1()~2

f)!'jt;

!iH7

,'·1·'·
\o!10

1\)42

100.'1:

I :Wt,
.1-0 I \1

i\) iUlIg~'lIl' jCIlI~~lil'k llJll,rlldtl~k II küv~lkclÚ >111n

gyUI'<, 'Inegye!'<, és >slt'kel}'. jcllclü k{'ls(;gek:

J\IR"l"t~IH~r UI. ,j·~'%t'A Ink. nt'l!1!/,f,. (J/,j It

I. Ma~yal'-n"f:W . r.~8 ·t~ii aa
?la~.I'a!'-Lap:"u . 7:.n Ill'iH~!I

~la~yal'-Hflkk'-l~ 'i!I() nw !il
,\ rlltl lll.

A:(agyal'-P,;cska .. 782f;
1l1l1'llllJ'1I lll.
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E szcrinl Magyarország I.ühh minI 12,000 ](ÜZSl'gt)
J,özöLL I,W II Ilmgyal' Jlt~prül van clneVIlZ\'l-l. Ebhljl
mcglarloLLa magyal' jellegél. 7U, c I ves z I II LL e peel il-(
eredcl.i magyal' jcllegél. H7, a Hlcllnyiben ez ulühhial,
ban a ncm-magyar ajlw lakoRS<Í.gol.l.aláljuk Liihhsllg
hen. i\ magyal' jellegiikel clvcszLell. ](üzségek kür.iil
nem kevflsebb mint 47·hen (l.lIlnyomóan az el'(l(~lyi

részekben) az o I II il s II g kerülI most I.übl.l!'légl'('l:
M-ban II n é III e I és H-ben a tó I. elem van Wbb
ségbetl.

7H

34-lIi

a5a
Sil7

·."·Un....n,rn'

C) Az olli.h 1'111:\''- I'om(m lIlilll'jjl eIIlCVl\1.11tt kii1.~I;g(\li

kö,,-ül lIIegtlwtottlik cl'edeli jellegükel a kövelkezők:

Als6fcliú,' ,y.... lak. .M!I!/ar "ilii.

Ol " 1)'/ Il.II',) 3'" l~/(i!'a 1- a)'a. . . . . ~

0\ '1 I'J '1-"·' !",I~a}- Cl'{:PC .... . /1) ... _

Ol:',h-f:seszl\'e . . . liUI fl f,72

Ol:ih-Szilv.ts . . .. 34\) !ji'l 27!.'
fl,OI:ih-T(ll'lias , . , . r,Hli 1f, 1·!Ifl

Oláh-Bogál . . 1023 2f, mm
Ohih-Gil'M . 111 fl !I 1068
Oláh· l.l(lCStl1't1 . ~,7r, MiH
Ol:íh-J.ap:id. , 7Ml il!I Iif,H

tO.OI:ih-Ht,kos . . . HI7 2 130
Al'lll1.

nOllllill-Világos, .
Ueszt.-Nnsz6cl.

Ohih· Nemcll'ye .. ,
OICdl-Némeli , , . , .
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D) Az ullih \"a~y l'uruílll III:'I'I'Ő) elnevezeLL közso}l(ek közül
c1Hsztl~tték eredeti jellegüket II következők:

31

/Úl

5UO

lúl

'
' ''o, .....f')

oMI"

030

4G8

27

78.J.

7UH

f'- ti};).,

H7!)

ui'z. 1,,1.:.
.

•\rrn m.
Oláh-Duvom

UC1'I~g III.

Oláh-Cscrlé:-z
GÖllliil' lll.

Oláhpalak .
líuluzs lll.

Ol:ih-Fenl's
S:r.ulnok-DulJukn III.

ii.Olúh-Lál'os-l.hinya 1405
Utlral'hcly III.

I\:ipolll:is-Ol:ih fal" l(i72
SzcnlegyIniw:--
Ol:ihl:lh.1 . . 20:" I. 1%7

"IIS III. I",,.v. 'Z<I'"
Olllh-Cziklill . . .. ;)\.17 :J 538

Az OI'~Zfll! I,üzségeiböl !11 van HZ oláh vagy 1'0

Hiún nép ncv(~l'ül elnc\'czre. Ezek kil1.(II, mint a rcn
ncbbickbíjj láLhaLó, III e g La l' Lfl eredeli jellngéL t{iI i~s

n Iy c .. 1.1 e 1.1 c csupán H, Jllely ul.ú.1JLial< kiiziil III H

g Ya,' jc!lIq~ii\'l~ II~II. .j. c',,, "Z I :', \' jdlcgfil"é iSllIN .f..
hanem al. oláh Hlj JlIlSÚSall l«i.l'IJúLolla lIlag;U e I<i!;
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A vl,gerctlméllY :.I~, hog~' ar. ors7.{lgnak a s:>:1li.'·
Ilépl:ljokrül elncvcr.1l1:1. 2.1.·.1· kőr.ségéből Illa is nr,
sr.l:í.v jr,lIngii, dvesr.lnl.le pedig e jellegei .I UJ. E7.
"llíbhialdJtíl óli IIII/f/!/III', .'10.1. olcí!l és JJ, n(Ímcl jcJ·
legii; a többi 7 kőxségben mosI. folya kiválas7.l.ási
pl'OeeSSlIS, a Illcnllyihnn a7.okball :.17. egyes népraj0/,
csak ,·is7.0nylagos, dc ncm absolll! Wbbs(,gc! nHl
lalnal, s igye kijxségek egyik hj !cl,inl.clébí:íl sem
IIWI II Ih;1I tík lIlég mn;;1. hal.árl)wl.I. jellcgi.iek II ek .

.I;:nlt,kf'S I':; '1(!I11 jd(!IlI.üs(,g nélkiili Wnell1ény
a7., hogy ax (wdé~lJi rés7.ck lerülel.én ao olyan kőx·

St"g liml,,1 nií;, IlIelyek szltílJ népekről vannak dnc
v...xvc. Er.nk ki\r.iil Illa 2f,-bcn ragy csak Idxárúlag,
yagy 11IIllYOllllí nagy Wbbségben aMit nép lakik.



Végül a lIwUY(/1'1'fIl I'OkOIl, I'~qi és br>.nlv~u.lt

1/(}Jek tbescnyű!" jÍl~zok és J,lInol,) (~llIlúkill. il; SlÚ'
mos községiinf< lIcvci iirzik. I~y a bcscllyükriil 20, II

j á~zol;ról 11 és a l,lJllokr()1 ismél. J.l J,özség van d
ncvcr.vc. fl besell!l') fl0\'üel,!.tűlllla II mal(yar (a né
mel.. Ii I.ÜI, .L oláh és J holg;il'); a jász-elüncviiekhűl

magyal' !I (2 l(tl.); a !w/t·eliílll)VüeldJül 8 magyar (.l
lól., J lIémcl és :1. horv. slerh) jcllegii. Üsslm:'cn fch:H
.~2 ilyen 11Il\'ii I,ör.ség és vÍlroshül ma 21i, I.ch;}!. a
I.öbh"ég .magyar, Lii pedig más cl.llnographiaijellegii,
ti\/ellc:;leg legyen még nWl-(emli1,l'c, dll a mirc Idilünüs
slIlyl nem Ic!,leliink, hogya l.al.;irol;l'tíl (j, s a J;;Ila
rol,rúl sr.inl.én fj kür.ség Vllll elllevcz\'e, A la I::' I.' elii
nC\'iickhül ma ~ magyar, 1: oláh; a IWlarnel'iiek I,ü
r.iil R lIIagyar. :I. némcl., J oláh, :L vegycs,)

]\iill"üld i népekrül is lalálullk kiir.ségllcvel,cf.
19~' ar. oluszokníl 10 község van elnc\'cr.ve. melyek
',üziil ma -t magyar, a némel. il I.ül. jellcgü.

Ar. Ü1'111{ullek nen'l. i, II a czi'láll!/oÁ'(:l ismél. r,
I,özség viseli. !Ir. iil'lnény e1l1el'cr.ésiiek ma egyl.íjl
egyig III inel nlríh. jeIIcgiici; ; a czig:in y clllc\'czésiick
küziii pcdig ·1 IIMII i!s I. I'/(,l/II.

:j: ::-:

E liirads;igos:ln üsszegyiijWI.l a(\(lIol; (\\,idclIssé
leszi k ;IZI. ar. ;H ala \; Illási ilS rclsli"údilsi jll'oec;::sw4.
rnely il hazai nél'r:ljok I;iizl. az idül, 10IY:1l0:1n v('gbe
lO!'nl. éi; régbemegy ma is.



lan

A II YCI'cs(~gcL és vesl,leségcL egybe veLvc, azL
láLjuk, hogya magyal' elem ellenállási, illclüleg ex·
pllnsiv ereje nem oly nogy, minL kivánalos volna.
Ezen, nem éppen Hogyan encl'giclIs erőnek foko7.á
sára scnlTni scm olyan alkalmas, minL az tJvoda és
lIél1isknlrt. I~~y oJd;a1 Lő!>b arra, hogy e kél inlél,
lll(myL a nerl1l':d milHlen facl.ora áldozaLkés7.en fel
ka I'ol.ia.

(1887.)
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Az crihil)·j sZlis:r.ok és II 1II11;rru' 11)'01\".

2::.1 Ul
21 ' '-'I1..) , •

·10.7211

Ill:\gynr

H.r.w

Eg)'üll: ~7S.llIi

Bcszlerczl'-Xaszú.]
llnl~~üllle{:yc

SzeJ)culllcgyc
X ag)'-Kükül/ú

Kis· Kükülló

A7. erdélyi s:r.;'tszok Itél~z;',zad()s ünnepi'l y(: al ka I·
múlJ,',l idüs:r.criinek lúljnk ll:r. ul.ol~() nép"l':úlIll:'t
lf\!;j sl.alisl.ika alapjún n(lIlilllY adatol a:r.oll Ill"g-yMre
nézve csoporl.m,jlni, DwlyeklJen II s7.ás7.ok lIa/ty"lJb
tömegckbcn lalmak. N(opc;;s(~l:!i, elhnograpltiai és
rnüvcWclési s7.emponl.oldJI·,l il!(~n lanuls;'lgosn k ('7. ada
tok s II s:r.ászok rés:r.(;rül clJcniink f(~lho7.alni "7.okoll
némely váda kra igcll Itangos <'7.;'ti'úlal.ol képn7.llek.

Füleg nílgy VfÍl'lI/('!/!lC a7., lllely I.Igys7.(J1l'a s:r.ás7.
jellcgii nck mond Italú: Bes:r.1 el'l:7.C-Nas:r.üd, I.lrasS(tIlIC
gye, S:r.ebclllHcgyc í~g Nill!ykOkiilJő. Dc mert I\:iskii
küllli mcgyélJcH is 1Ii,OOIl sás:r. laldk, ille vcs7.R7.ük
C7.1. is, min l s:r.ils7.-lakl.a lerülelel. E lerülel.en a népes
ségi viS7.onyok kiivclkc7.ük:

"h'h
li:l.() j.t'
2!l.2:10
!1f))-iO'l 2. \J\l1
51..632 12.026 !ji.HUR

üssze;;en: '2:18.7B2--/~2.ríOr) - U·7.H IB
~ \.(;01, Hl.!li6
(;l:1ou ita.,;:;!!
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(l;::!";.:csen I.phúl II s;.:ÍlS7.ol< s;.:álll1H 1IiO-1.íO
c;.:etTe lehel tc II Ili fl lIliIIl 1l7. adatok 1ll111;llj{lk, ;lZ öl.

megy~i Wrvi!1IyIIII l.físlÍ It kii;.:ii legyetlclI eg!lben sem
"il'J/a!.: absolut tijl,[,slrmel, lllt'.gis a II(!:,!)' eislihcll ük
dOlnill;'dj:'11< II IIl'IY7.cleL Ezl. e~ak ;17.(:1'1. jegyez7.ük

IIH.~I:!. 111Cl'l. ük g-yal<ran ülnek inillYllllkhan ilyen észre
v(~l.clekkel. I.qwríi'i(~hhek Nagy-Kii I\iHliilJcn ó:' II'g
gyclIgúhhck K:s-KiH<iillijhclI, Kili"llIil< C7. ada 101;1.)(',1 ;lZ

is, Ilogy a 8z(I!-'7.laklil Icriilcllm a 1Ilarl.'/((/' elem igen
)«~\'(;;;!"l~ vall ki~l'yis(.'lvc, "IIIO.IIO(/-rt-' k(:\'C8Chh Ininl. a

szás?:, (~lh.'nhcll az oldA sz:'llllerííhclI majorisálja a
II 1<1 gya 1'1. és S7.:'18zol. cgyiill.v(~ve, s SZillll ha II 114.<lf)O.
rel IJlltlja reIiiI II ~7.;'ISZ I.(crncl.

1\7. oliÜI'i:'lg nagy 87.(I.II1:'lIIak hclillYÍlsa (~re7.hc

!ii(!1I l;íJS7.ik \Ileg a hii rom Ihj -nyclt:isml!l'clélt. I!~rl'e

nézve ar. ;l.dalol< a ki.ivell<er.ű lallllh':'lgos relvilágosi
!.ilSI. nynjljál<.:

JIt/!/,1j{//' heszlrl:
~ak még " ..lit

1lI~~ynr,,1 néJne"ll ol;ih,,1

Hcs7.lcr,,7.c-N:Is?,·,( l. 1.1 a.." f,!j/i 1.8B7
nrass,jIlICl-tY" . HU)!)f, 2.2114: !J.(iMj

SwlJclllllel:)'C~ l. "j" 1.0-1-3 (jU3", .l

Na!!)'· J\ fl küI"i li.Hlf, 1.11;0 HUil!!

l)ss~esclI : 2H.::fio ~ Or.·J 1fi.O IS.,. t,.)'

Kis-){üklill,i 12.1 H2 ~Ul RI)íll
- _.

Eg)' üll: 38.492 5.884 24.594
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;\r, lb 'l'.tH'me· esze,

USS1.escn:

c~ak

11l!lIIdill

r;.~,~ I
l HA·2Ii
l !t,.1.:!li

2 ~J: r"!/~'\)_..,...

IJesztet'C7-C-Nas!.ú,1
IJmssúlllegye
Sl.ebemncgye
Nag-y-l\ilklill'I

Kis-Kükilllő

Illé~ l1)(í~

lllngynr1l1 uM,hul
1.~,j.i I r;.2~·7
7.70:} r.A·ilf;
I.RI;~ J!1.'l!XX
IU·~/I 2x 1M·

J7.x:lI4;:---;u"'·/:l'"'.J;-";f';;r; li 1.:,1;"
"1.1."/1 ~ ~OR ~/."•••I··._ •• 1 I._(~I '1

1';~'yl1ll; 2U.274'---=7"'5~413 --::68.814

Olt1h. b(?,~zfl:

meg núm.

1001-

Kis·Küküllő

nesl.lercw-Nas7-ú.1
IJrass,", Illl'K)'t'
S:-.ebcllIlIcgyc
Nagy-Kükílllií

I C'l" C'I 1"-to). i) ~ ••. :.,

fi'tR ~7.lIIlIJ

1"cl L'- I" .• •, ., ' ....b';,

lnr.!1 IOX!1 ",7)<ml
Ússwscn ;'-"r.O:l :11 ~i\-'-'~;t UH,.

ilRflli lli!1 ,j·0.242
Egyílf.L;-9359 5355 261.7ÖJ

Bizonyiljál; C7. adalok a küvel.ke7.ő lúnyekcl:
1\7. clIllilell ül megyc lel'iilelén, mi e)(;szül' a

lIIagyw't illeli: Il1lddnem minden H-ik magyar br
szél uémetiil, ellenben majdnem minden )I-ik ma
gya r besz(~l uút/od is.

Ami a szcíszl illcl.i: majdnem minden H-ik ~z;i~z

beszél magym'lti, ellenben minden 2-ik szász bes7.él
oM/ilil is.

l\li az o{úJtOl illeli : majdnem csak minden 30-ik
oláh beszélllw[I!laruJ, ellenben némeliil még keve·



f:\Pobb 1.1.111, mert III(ljllncm es;).k a;" ií2-ik oláh bcs?éli
a némel nych'cl is.

Va~yis, ha már fl? anyanyelvcn kivi.ilmás nyel·
vclOlek a hcsr.(~lésc vt's;"élyl. involvál II lIcllJzel.iségl·c,
minI. a szászok POZI. hillni lál.szanak, It:~galább l.übb·
~r.iil'i nyilal.lwr.:ll,tikbül e;,,1. lehel. ){övel ko;" teIni,
al;l'Ol' lIemr.cl.is()gükel. nem a 11I0!l!l0rnsmM,st6l, ha
nem ij.(enis llZ eloMlwsodlí.sllíl I;ell féll.eniök, mert.
1{IlVés hiáll néfl!l~zc/' annyi s;"ásr.lmszél oláhul, minI
a hállY a magyal' uyclvel. ues;"éli.l\Ii kiilünbon ahból,
hogy a sZ:'ls7.0l\lml, jóval lübh mint fele bPos;"éli
anyanyelvélI I,iviil il magyart és olidlOl. is. csak II

s;,,:'ls7.0k ln iivdls(lg(!re kövel kezl (ll ii nk.
Bi;"onyilja l~zl ar. 'i/'lri-olvasni [mM/,; !;7.ÍlInának

{'sOpol'losil,:'sa i:;. t)h'a.sni-il'l1i 111(1 :

olállnéllH't

I a.G-1-2 7.r,Fl2=22.r.<'\-:!
20.Ul/1I R2:!1-·=~I!l.1:2fi

:tO.HO I lIi.8 1r;=48.!í~fl

BS.G7R 7.11·!l=r,o.12~---
101I.n21 WI.76S

!I.!12Ii 20lfi

Bes7.l.eI'C7.c·N(\$7.lÍ,1

Bl'lIss'·IIIJ.

~~ohp.lIllJ. • . .

Nagy-Kilküllú. .
OS51.CSCn :

I~ is· I( ,ik ji Ilii

Ittn::"nr
l.ri tR

11.20:1
!lIiH

"'.;:0 l.

17.!.J!J2
fJ,1 X!J

-
1':l(yiilJ: 23.181 112.947 41.784

Tehál a? inlcJligenl.ia minilTIulllál., az olvasni
imi t.udásl véve ala.pul, a s?ás?ok a neve?el.l öl me
gyéhen nagy fölényhen vannak a magyarok és olá·
hok e nemii egyiilles s?áma mlötl.. (Ezen adaI. mel-
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IcJ,e~en <'I!Y il!('n loritos J,iiriilményt illuE'zlrÍlI; 
azl, hogy ily JleJllzr.li~i'l!i vidd,('n a J1wgY:II' ni~(Iol(.

lalá~iigy cl van IlaJlpgol"n, a /IliIJiíl ICl'lllészcl!o7,(~

rUlcg J,üvelkczi k, hogy ilzl 1\ ii liíJliig hal ály1ya 1 i~R iti·
dozaIJ,(~~7,~i'ggel kelleJle IIliJldl~n li,nycziiIH'k fiill\((
rolni.) Dc vi"zonl, h:t a f:Z;"I~Y.OI< iE' láljiU, az orf:zágos
áUaghan ti. Inal!yarllak ilyen fiilényél, ne aJ\iIl:iál< el·
vilatni :u: azzal ICl'llli~~zel ~zcrjJll rgylwJ;i.illill IlIH·
nyűl,Pot !.üle.

Láll.ul, eddig a lIIegy(~i \"Íf;7,onyokal, ünllllces
le~7. most egy pillalllilE'1 vellli il. nír0811kra if:, hogy
lclje:;ebb l(i~pcl nycl:i Uli k a hdyze! rül, -- jú IF7.VÍlII oly
jelcnlél'f~ny szerepr.l. a v;"lrosl:II,61< a lIemzel. g al. 01'

l;zúg cllllur·élr.ld,en.
j\( ('gj rgyezzi'1 k, hogy --- III iIII. jIII 1.'nIél'('JIyehhlll\cl.

- csa k ,l rClldezclL I:tJlácsu YilrOsolml vcs:l.s7.ii k
szemiigyre és pedig eIűszií l' is a SZlísz jellegii V;"lI'O

solmL A ~Ial. adalfll\ II l(ün~I.I\cziíl\C1 I11nhllják;
1Il;1l!Y ílr nt;lIIfl ,,!tíh

lles7.lc'rc7.c &lit "'.m;~, 2.1.1(; I·
nrns5ú H.;,IIR '1")'1 !I.O/!I..t' ..
~züsr. "úrns 1 0·)7 1.4:lí J.ft11l._~

1'ekc . Hl UWI Br,r,
Sz;',szn"g'(On 1.71X 2.H22 H!I!I
S . J.J 40 4.%'1 2.f1:!!!,.cgcsyur.
lIIe<lgycs í 1\1 HA·ítl 1.!HI\1

Nagy-SzcbclI ~:W ll> 1~.(lO1 2.7·lli
ÜSS7.CSCI1 :-17.51!l 4l:-:liC-21:.3&1
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MillI. arnegyéknél láll.l1ll, ugy ;I, ~úsz jellegli
városoimI. is ar. oláh elem crüs invasiöja jellell17.i,
hahár ill. nem annyira, minI. ar. iiI. rnegyében, de a
városlaiH; sr.ászuk Iciénél Wbh ar. oláh. A s7.lÍ.szjel

legii viu'osoldtan lakli Inagyarok és oláholI együl.l.es
sr.úma majdnem aIdIOra, luinl. a szászoké s igya
v:'u'osollhan, po II isebh-nagyohb 1:1111.1Il· cenl.rmnokban ll.

sr.;'lsmk sr.fwwrii dolgában nem sokkal johhan állnak,
lIlinI. a rnelJyékben. Nem hÍl:iák ar. absolul. l.übbsé
gel.: Ill'lls:'Iliha.n, Szászvároson éR S7.ászsebescn, I.c
h,il. a voll. kil'úlyfűld szélcin. Sli!. 87.ászschesen az
uláhok JTI;'U' ,lIJsulul. Wbbségbcll vannak.

lia mosl. c7.7.el szemben a sr.inl.lin rendezel.!. I.a
nácsll és !;zab:ul ki I'fll Yi városokaI. I.eldnljük, melyell

1IIl1t1i/ftI' jellegiiek, azl. fugjuk lál.ni, hogya magyar
elem II viu'osoldm II sokkal cl'iisehb, minI. a szász a
SZ;'ISr. jellegücllben. Lássu k :

nlRgynr némel oh\h

Nool';nyc.l o a,!."';1 HiS 1,058
Csik~1.()I'ecla l,4.~li ol" 7a ...

IlcI'C'~1.k o . I,ínl, r. 1,21 H
1\.-VlÍ~ít:licly , f J-r: 1-í 25f·,_ /.J

S\'psi-S7.I..-(: )'ül'gy 1-,!f~(; 710 aj
1·;r:f.SI'!helVtil'OS . 1,01H l !fO :; II

J\olll1.s o . I.,l:~:; 17 1,3!1!0
KtllllZ~\'líl' o 22,7fll I, t2H H8-r.o • , : J.J

1\1.-Vlís,írlicly 11,028 flOfl 6......o . t.H

IIcés 4 CJ[- 211 1';.28o o o ,_ I

III



IJfi

Sil..· Uj \":\l' •
Szék . .
Torda _ ..
l~('lvil1cz

Sz.-Udvarhely .
c, ·'1"'y.-re 'crvar
Abrudbánya
Vi7."Ikna .
Dém ...
Hátszeg
Vajda-Ulm)';".1 .

1Il:1:;ty:u
I.!l:,ll
2,1 !I1
(;t!·:'~t

1.:W1
1.,!)HI
2':,20
I ,(Ml
I.IOi·
l "-4·2,

21'11
Mi!!

Ilt!m~l

12!I
1

128
7

I (j,l.
l ,22!!

r,:~

72
~M

I !lS
210

uhlh
l ,(ili 1

3111
I,ill"

121
"-i

:1,112
1,(ill!'
'I ~-A
""Z 1'1'

Li!I'.
1,221
u,al

i)ssze~clI lll.22a :',207 25,84-1i

Vagyis mi/! a Rzá!'!z j"lI"gii \'árol';okban a f:ZilRZ
dCIlI csak 1J:1l'IIHlllIClczel'l'cl llIulja Idiil a magyarol;
és oláhok cgyiiLlcs !:'Z:'lIl1áL, .. lilii:,: a IIHlgY<lr elelll az
erdélyi magyar \'ál'Osoldlall flO. OOO-rel haladja 1111 ;.
n émeLek és oláhok egyiil1.cs s7.ámáL. A7. erdélyi
összes \'ároslak(,l;bül 9IHi-1·2 magyar, {!)./i7l{ nénwl
és rIO. 200 oláh. Ezen adalok UIll mí!g sem Olzl hi·
zonyitják, hogyamugyal' cullurellencs faj. ;Mna),
lál.szoLI conslaLálni e7.1 most is, bizonyos oldall·,',1
lühb~zür ta"aszLall li,nh(~i:'lz6 elbizalwdol.Lsiigl!al
szemben.

(.lSl:H.)



IX.

A7. irdk ('8 rnlil'és7.ck l{lrsaRága egy illő óla it

ny,'1 ri éVS7.a Iwk folyamán Idr{'lIdu)i1solml., hoss7.abh
u1.;1 7.[1 solml. homll di va I.h'l S C7. nagyon hp.lyes, sül
has7.l1os iR, Idl'{lll. ha a7- iidiili,s, s7,",..ako1.ás és ünnepé
Iypsségek nwllcH lIl<tntd elewmllíj ifW a bp.j{lI'l. h:l7,ai
vidtikel< l<iilünhü7.íí, fülp.1{ ga7.das:ígi, ku,Ilu,níli.s é!:'
nemzeti vis7,ouya.in:tl< knmnl!l1/lertfirl!lelésél'e is. Meri
a magyar Ihjl. Incm V(~l'e ill ki a7. inl.elligcnc?,iál s
ehhen a J)olililll1solml scm) épen nem Ichcl vádolni
;l7,7.a.l, minlIm al. ors7.ágol, anna)< kiilönbö7.ő vidé
keil alaposan ismerné, vagy kü?,vel.len s7.emlélelböl
megismerni üh:ljl:tnÍl. Nagy hiha. I~ kÖ7.öny és inrlo
Imlf:7.ia Utagy:u':í7,7,:t esak meg, hogy a 87,lavon me·
gy(,k ngys1.lílva l:s7,l'cvi,lIcniil I<eriil!el< Horválors7.lÍg
hol.. E hibál pedig .V,vá lenni, a neifi l.cl. lársadalmi
oS7.lú)yainak cgyik(·, Rines annyira hivalva, mllll
(,pen a loll cmberei, kikel a nem7,eli élel él'lükl.elé
scinek lehel lekinl.elli. De ehhe7., isméleljlil<, s1.üksé-

HJ'
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I:!t'i'. hogy IW I'1I!:';',I(1ll l.ulIl'i!:'lai Idní IIdlll:'lsulml., llil
nem himnyo5 III(H'lél<ig lauull/uíli.'lllÜtkal is l.egYI·
Ilck. E "eUül. pedig lIagyun jül ü~s;',c lehcl. egy";',
I.el.ni, l\Iinden a helyes hco~;',l.ásl.()1 függ, J\;',I(III a hí
l.ol.lal,al. és l.al'as;',lallalml. sc "5111'ún a magol, S;',(I
márll. /-(ylijl.sél" haiwIll vegY(ll, l.ollhegyre, hm:wosil
Silk a küz (mld,l,lwlI s hil'j;'t1, fel 1';1 a I.ársmlalolll, a
Iwrlllány, a Iiirv(,lIyhoz{ls li/-(ydlllúL Nllgyon-II'lgY'1II
sok volna nyC'rve, ha ily II10n hO;',;',;1 ~mld,al,lIül, las
s:lllkénl. a II:I;',ai pllhlilwlIIOI. ho:.ry ilIholI II"I;',;',!!I, s
Inig egycheJ, IHé jáma. ,diihh i!'<llIel'je IIICg :lIaposall
asajál. h•.';',(lj:'lI, anllak vid(dwnl'('III. v:'t1l.nl.Ó "ism
IlyaiI., érdekeil. ilS Sl.likséglel.eil.

Füképl!ll :1 I//af/J/((/' /1(//(Í/'SZlrÜ meg,llé/c (,S vid,r.
kek /-(Yllkorihlt IiiIJ,Cl'eS(lSC II III l;I.IIWl.i I, J1lllJyon kivú
na.l.osnak: elsü SOl'ltan al.l\1'1.. 1lIeI'I.ar.c/-(y sl.él,clyliiltl
ki\'él.elél'c1, al. ol'Sl.':'~hall kÜl'üRkül'ül épen a hallll'
megyék lévÓl magyarSlII! Iel, inl.el.ében lIagyon v(,I'
sl.cgéllyek, a nelll-magyal' :Ijkfl n('I'l\ljok l,cngen',llI'l,
hullámai áll.al vesl.élyescn n:a plwdol.l. apr'" IlHlgY:II'
>'r.igCl.ek 1i.;IJ,cresé~e, vi>:wlI yai lia I, IIIC/-(isll1eI'(lSI), ii'
I.ápolása, el.ek és a magyal' sr.ellellli és I,ü;',élcl. It',·
lIycl.üi kől.ől.I a ItI1r.dil.(l, sel'kclII.ü őS!:'l.ckiill.e!.l,s Ibll
l.arl(lsa hal.ali kől.e1esség. IJt, meg al.érl. i!:'. Illel'I
ugyanesal, e Iml.ál'lllegy(,k lerlllésl.el.i killcsel, (,~

~l.él'ségekben IIgy, lIIinl. liirl.éncli emlékeid.len is a



leggar.da.ga hba I,. - minél logm Whhsr.örös vonr.
erül kell, hogy gyakoroljanal, a IIHIgym' IIlar.únt.

It: sr.cmpolllokhül igclI örvemlelp.slwl, lehet. mon
dani ar.l. II sok la.nlll;:;::iggal kinálkor.l; III.al, melyre ar.
i...·,I, lis miivé;:;zcl, lársasúga Hllllapeslrül Aradon tU
az erdélyi )"(lsr.e1d.le kclL A fjjvilroshúl ar. alfiildnel,
1I1!yszúlva lIlagYalTal sürilcU levegüjén ál vezel cr.
lll, Illelyazon mérlél,hen, a millI a7. erd(!lyi hegy·
Ifll1t'7.hor. I,ö;r,dg, mind I{(~vc"ehh (lS kevesehh ma·
I-(yarságol. érilll. ;l/fz(J-lJerény, 1JéMs· Csaba 1I1ngyal'
ki,sebúsf!/ekel lIlIIlaInak rel, Kéte.'l!//lfízlÍlIlÍl (melynek
;1;12~I,lakósáhúl 2101 az oláh I:S esal, nOH a IlragYllr)
Inál' I,cr.dödil, az oMIt nyelvhalill', 1I1ely lováhh ha·
ladva Arad I'dl\ lIliIId II1árkál18ahblll lép Cllíli!I'hc,
IIgy hogy ]{Ilr/ú;s I,üzel r,ooo lal,ósáhúl majdnelll
1,.000 oláh és lilii r csal, fiOO magyar. J~lhllgyva Ara
dol, ar. arány még I,cdvcr.üllenehh II magyarságra .
lI!!y hogy Aradlúl HlJn)'advftrmcgyéig II vasul vagy
.1.1, úllolllásl ('rinl, mclyel, lalwsaillal, összes sr.áll1;1
minicg)' 22,000. Ehhül a7.0lIhan magyar alig UN.,
olil h Ill:Ijdnelll r)R"/". Nagyban é!'l egésr.ben ezt az
elhnognlliai al'l'tllyl l!S állapolol laláljál, ar. irúkAI'ad·
'0'11 Erdély s7.f~IIl·!Ilcll-h()ssr.l'thall egesz a 8zékclyfOldig.
Sol, Ill~lyen a7. arányallllyira romlik, hogy maglla),
i!'l alig van magYal', sok helyen 1I1~1 magllak való
sincs. lüilünüsnek lel.sr.hel.ik, pedig Illl/;,(yon lenné
szeics, hogy millél rogyalélwsabh e Ilag)' lerlilelell II
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ma!!ya rs:íg 11\(s1.ú 11111. :11 IIIÚI lI'Ielrgellll t'1't1eklésii IIk
i ráII ta. nwrl IIlillld kumolya bh vcs1.élyel, l.i1.ctlelik
Illeg sorait al. e1oláhosotl{ls úJlal 1\8 limycgeli), li~lI

maratl{Is:H: aIII1Ú I ink:"tbll I,cll :-.llIo1.a U(éf<1.en S(~~(~·

Iyére és megmenl ésérc felllll1.d1I1nll Il 1(. 1\1 iként leple,
miként úra!'1.lo11a el ~ \'id(lk(·~kel. al. oláhs(lgs1.á7.ado
kOIl kel'cszliil, a1.1. ehllollllja JI////jalt.:!/l'ál és .lltith!l
Lás1.lú.

De haladjillik :ll. IIlaz,',k IIYllllláb:lII. ";r, irii); és
llliivé;;1.ck a kics 1I11l1yalhllq:yc l.übh Il'~\·e;r,el.esehb

pOllljúll:lk 1I11'glúlogalús{t1. nlll(~k lel Illi prograllllll
jok Lm. lIycnck l.ühbi kÜ1.t D(~l"a I~f< Piskil.c1ep. 8z,·,I·
junk e1.ekl'öl pár ~zól.

Déván Bethlen I.i:H)ol' idl'jd,en I.depedl!lI. III1~g

al. ebij kis oláh eolollia a város végére, s Illa Illiu'
ugy úll a dolog, hogy Déva ;I!);\íl lakostIbúl vMIt
17!H·, I/wf/!/w' H,·{.2, uélllel ·H, f • E;r,en arú ny daezú ra
s lIliIIt! a lIIellel.l, hogy lllég lIlagúhan a I'úrosban is
vallnak e1olúhosodoll. magyal'ok (a vidél(énllleg épl!1I
l.ülllrgesell. euével fOl'llulllak elü): llIégis 1J(~va .id
lege és s1.clh~lIle hal.úl'oml.l.all Illagyarnak 11I01ldhal.'"
g c I.eldnl.cl.hen, Illinl. IIlcgyei kii;r,polll. IIlcgállja he
Iyél. Al'adtúl Nar/!/-J!://ycrli!l lel'jel!ü IIlal'OSIIIt:llli
hOSS;r,ll vOIlaIon Déva em/cd/ili 11I(/f}!lw' Cllillll'
centnnll, lIlel yel. nJ illden lehcl.ü állami és I.ársada hlli
es;r,kü1.1.cl gya ra pi lan i és ft'jles;r,lcni: egy ik Irgfolll.o
sabb nem;r,el.i 1\l'dek IÓS külelesség. Nagy kli 1', hogy ;1



\& \

1II0sl.oha vi!:';,:ollyok nCIII I,edvezlck II város cl'iilcljcs
fejlljdésélll~k. i\ város fIIaf.(a if.(en s;.:egény, minden
jlivf~delllli 1i"lI'I';lS ól killcsl.ál' Ile7.én. E bajon :l7.0nban
a t't~galc IcrvbclI levő megvállli8a :"IIlal I'cmélheliileu
~egilv(·~ les;.:. A'I. a na!!y hiba a'l.onba II, hogy mind
a7.ok a vaslll.i inl.é;l,Jnények, melyek Piski-lclel>cl
Illegl(~l'ellll.cl.h~k, dc nem Déván helye'l.l.ellek el, hely
l'ehozhaLlan marad a jövöhen is. mel'l. jclenléJ<eny
S'l.álllll laknss{lgl;(al, magyal' s;.:ellcmü inlelligenc'l.iá
val valfi ~yarapodásl.ljl, s mintegy 2-!lOO,()()O frl
('vi pén;.:lc)rgaloml.ül for:::d.ú nlf!:.! a v{lrosl..

i\'1 illd a;.::"IIlal \J(~va il ViS;':Ollyoldlo;,: képesI. elég
f:';.:élwn rej Iiidi i1.1., a;.: lIjabu allwlmány08 kors;.:ak alall,
I;;s fcjlildik rolyl.on. fIIerl. lelkes, leUv:ígyü polgál'lnes
I.er :UI :17, élén. 1I0gy pedig mil. lehel arra való em
I'(~r. IIIinI. polgármcslel', ilyen végponl.olwn: tl?l meg
IlIuI.alla 'felllesvál'on '/'i;l'iik ,János. Dévának pedig
hsekntz Anlal ugyana;.:, a mi voll Ternesvúl'on Tö
rlik .}{UIOS.

Jlogy \Jéva, a kedvc?üLlen vis'I.Onyok dac;.::ira
IlIll Odlt rejliídiil.l., a hol 1;t1jllk, e;.:1. leginllÚ.hb il benne
iiss'l.ponl.osil.ol.l. mlgy 8;'::;11111 hival.alnoknak és inié;.:· .
1Il(~nyctHll~k Ichd kii!<zi;lIl1i. A ",egyei kii'l.ponl.i hiva
I.alnkoll I,iviiI v,ln ill. honvéds('g, csetIlWl'ség, Iül'
vénys;.:(~I\, jání.:;bi rlls:ig, lan leliigyelöség, adúfch.igye
Iüség, Wrc:"IIi8kola, I.anil/jk(~pc;.:de, állami nélliskola,
crdészet.i, épil.és;.:eli, püsla- és lávirú hivalalok slb.
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l\.Jilllle;.:ck egyiillyéve, mig egylelűl a vál'OS allyöll!i
röllendülésél. 8egil(~lJél.' elü. másieIül a helyheli 111;1

gyal' intclligenlia sorait Ilyarapiták tetemr.sell, ,\
lársadalmi és sr.ellemi élet oly élénk és m07.g,dlll:ls
is e kis \'ál'os~úh;ln. hogy e tckilltetben lIIess;.:e l'ii
lütLe áll sok HlÚS jü\'al nagyohb vál'Osnalc l.alwsf;:'I
gúnal, Illii\'ellf;é:.Ü 101':\.1'(11 és l<ifogyhallan áldo;':;lI
kés;.:ségérül lesr. hi;.:onyságol.::t;.: egycsiilctelmcl; t~géf'r.

sel'ge, mint: nüegylet, sr.egéllY llt'//uM/wt segélyt~zt'i

egyle!. kulllll"ff/!l1cli liül;, dal-kör, l.üzollü-el!ylel, l;l~1

lemr.I.I«~Zl~~i egylet, I'abs(~gélyzü e/lylet és a hunyad
nlegyci WI'I. és I'l\gés;.:eli 1:"ll'sulaL Van kas7.ino s \'<111

redollle (mely ulübbi s;.: ini elűadásokra. is hm;;.:
nililaik,)

Elképzelhdü, ho~y lIIindez mennyire igénylw
veszi a lársaclalOlIl r.seheil !l\limlc;.:e!;lIel; a fCIII(lI'
I.ása l~S miiköd(.séhez telemcs társadallIIi adü sl:iik
séges, mely <'gyese1mél nem l'il.l;án I'e!iilnllllja al:
állami adüL .I~s lIliiIlIezt egy mal'Olmyi, kis, lilii vlli t,
de l~pen nem \':ll,(yollos kÜl:ünsélo{ viseli: vir;('li, IIwl'l
a llIiíl'clL lill'f;ad;llolll ig(\I.yt~i\'d hil' ::; fiHeg, 111m'!. :I

11/(1'11/(//' 1.:lIlül/'IJlis h't/I·/.;(,/.;II(,/.; t(.1'7. vI.Ir. f'xolg:Halnl, ,.
és hOl: \'l~h~ li Idol:;llol.

Sl:ép 81:;1 II II lIal \'allnal; al: alfiihlüll IIl(lgy:u' 1':'1

l'osaink, melyelmel; lalwssága Sl:illllr:l és \';Igyono:-:
súgra nws"l:e 1i~1 ii II nuIja IIth':'d, dc t~ I'Ú I'osokban Illé:!

II1cgl;ül:clil.ülcg selll viselnel; al: 1IIl1h<wek enllyi 1;11"



f:'atluIIII i ICl'hel., lninl. :I?, OI'S7.ÍlI( s7.éleill. a nHlgYaI'silg
vl\gponljain a miivell. magYHr cmllel'ck viselnek és
viselniök I\CII. lIár II kiil'iihllény mim·1 l(yal'l'l1bbllll
jutna cs;"élle a;" IIgy nCIlI7.el.i, IlIinI. \'agyollossági 1.1"
I,illl.elben hasolllil.hal.lanlll ketlvr.zűhb vis7.0nyok l\li7.1
(Mi alIIildi v:tl'Osaink lakossÍlgána k! ...

Déva vis;"onyainak iIIns;"Lr:'tliu"a vél(ell még esak
a;,,1 ellllilr.1lI mq.(, hogy falai kö7.1. hiirol\l p(~n;"inl.é;"et

(~S kél. nyomda llIiikütlik s hfll'Oll1 uj!:'itg, illelíileg
8;"aldap litl. napvihígoL _ ..Mi a kiill'íi (~sinl. és a vii·
I'osias kiné;"ésl. illr.l.i, mig némely \'úl'osaillk (a na
gyobhalml. sem V(WIl ki), e Icldnlell.tl'n (ükéI' eleini
Imi as7.l1'ü1ú ld (tI, l.ii7.\'és7,-, ill'v i7.l.öl dalltljfl k fl'j Well'sei
kd., J)(~va l:sendc8en. folw7.al08(111 ú\'l'ül-é\'l'C Illlll:H11.
I\10sl. :l7.0Ilhan a I;iritly kŰ7.clgű lálogalitsa all;almá
h'"I gyorsabb I.elllpcíl.tall s7.épiil és p:dlél'o7.fJdik.

]\Ij a Dl:\'áho7. kűr.d Ii:!k\'ü 11iskitelepel illeli.
már llgés7.r.1I model'l\ aIkol.á!:': leljesen a 1Il0dE'I'1I
IIjlwl' sr.iilül.I«~. Ar. dSl; cnlélyi \·;lsul.-litl'sl1séig lU I.a I
lda pil.va. csa k ugy Iámad a mid hiil s IIlá"lcl é\'I.i7.ctl
alaU. a7. :unlll'ib.i l;ii7.s(~llek I\lIJdjiil'a oda fejliidiill,
ho~y llr. nl.olsú 1I('W;r.iUlllál:lsl;or Illiu' 87J.lnko!:'a HIII

(I;;;;"l.iil; ·Ho nlllgYlll', lH7 lIélllel, íi. oláh 8111.) .J (t 11..
hel l'gl'87.Cn lial.al, lIevc mégis oda fiir.űelik IWIIIZ\.'

li l.i;l'l.énel.iink ..gyik IcgfclIYI!sebh I'piz'ídj:Hlo7.: 011
f(,ks;"il; aZOIl a 1.(~I·"'('gen, II hol a 111>111 hil'l's pisl;ii
gyür.e1rn(~1. :11':111:1. Plldlllel' Idell I H·W. 11'11I'. ll·t;n.



J'i::;ldlelcl' ~i:OllI~zéd"iÍ~iHlall lál.halt'l az a liirl(mel.i
nevezel.cssl!gii esárda is, mel)' kürül al<l\Or uly hevc
:ú:n fulyl. a esala s a melynek lillai a legujabb idií
ki~ honll.ák magukon honvúdeink golyúinak nyo·
mait A legujahb 1101' ~yel'nlC:l,e lehál. a telep, de
CllllÍnenl.cr hazalias hagyományok légkiirdJcnl.illlladl
és awk hatása alaU fejlődik. A kiizszellcm, 1I1p.ly c
vasIIti I.eh:pcn tlominál, minden izéhen JYlagyar és
hazafias. Igy voll. az első enlúlyi vasul. koráuall,
melynek c pOlIIban nagy én.lelllei \"lIllnak és l(mné
~zelesen igy van lllos1 is, az államvasulak llralrna
alaU.

E I.ekillldhen II lelepi hal.oszlályos '/UlÚ8IitJln,
melybcn igen jli lallcl'iil< lIliiküdnek, nagyon 10111.118
U1isszilÍt leljesil és peti ig öl'v(~IIlI(!l.cs si l<cl'I'cl. 1\ si I,er
oroszlánrésze l.agadhaUanul a Illál' 8zélesebb kiil'iik
llen is ismert nevü Daruvári ]Jattlé Iván állomási Ilí
nöküt illeli, ld mint (/vurluvkwí!li ell/ük oly levékellY
ségel. lejl ki s oly tetemes pénzbeli f.Íidl)zutvkat hoz,
hOgy elércll vallihan spe(;zialilásnak 1Il0lldhaltí 1;'111
al egü~x or~;I,ilghall.

A 1.'lItilt'lkal ~CI'I<elll.i, az il;yel,vii lalllllo)kal sok
sznr 11l1;::;18 jlllahllal,h;1I1 rí,szt'sil.i, 1I1!1I1 l,iil;;lIht'lI a
I,iize! I,ürnyékrül iliiala ide (\de:-:gclel.llllúh. lilIklIi, Im
a 1II0(/!I(/1' JlyeÜ' d8(~if.ÍliüíSIÍ[,(/1I IIli1glll,all,ilülIlelilc
A lOI'II.iszalJal egyhekölve iH a Iwlollai gyakol'lall'll
is nagy ;;ulyl. rekleHel\'('~n, J';l II It· 1I1<lga lülja el a la-
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nlllú sereg<~1 egyenruhával és rej:n'\'el'l'el. fl'/, II ér
deme, hogy e Ielep ),ü?iinségében annyira föl \'an
keltve a'/, érdcldüdés 117. iskolaiiff.ll iráni, miszerinl
a7.t elsI}' kii'/,iigyncll lellinti s a'/, iskolával lIgys'/,ólva
annyira üsszeforrl.nak mOllllhal.ú. ho~y valósiigos
lIépiillllepekké aiaiminak a ZÚ1'Qvizs,qúk, a'/, iskolás
gyennel,ek IlarÍlcsonyi ünncpélyc és évi kiránuu
lásai, melyek kél nl.tihbikál s7.inl.én I'anlé a sajáljá
húl. nem jelenléklclcn álllo7.al.oldml s7.0llla rende'/,ni.
De gyara ps'/, ik is a7. iskola népessége évről-évre. A
mull lanévben 2f>G lJyernlek járla a7. islwlál (1.41 fill
üs IHI leány), anyanyelvre lIézve jTI\i magyar, 91
lIélncl. 2R román és 11 s'/,Iá \' ajkll.

~nkilig idíízénJI a I.elepi iskohinál, l0l!.ja lán va
Jaid IlIe:!je~yezni. Ihl ha az olvasfj belellép'/,cli magál
a'/, IIgY"I)"ezell 1I(!/IIzelisé,ql: vúlék/?ken lallú magyar
ság helyzclébe, mc!! fogja érleni, Inily rendkivLiI
lonlos magyar s'/,emponl.búl il'/, iskoluügy s mily IllIgy
s'/,olgálal.ol les'/, a nCIIl7.clne)1 a'/, olyan emher, Ininl
Palllé, ll'/, orsztíg olyalI vidéllén, minl Hllnyadmegye.
- lia a Iwmzcl.ist':gi vidékeken miikiillü lühbi gond
noksági dnükiik iR igy lognák rel f'S leljesilll(\k hi
val.;' Sli kal, mini. I'alllé, a'/, ors'/,ág habir- lis végvidé
Ileinck n()prajzi an;wlata rüvidehh-hoss'/,abh idő

ulull, Ih: bizi osan magyal' lypllRl nyerIIc.
llgy a loillllr.i1is, milli. az egyházi élel érdekei

11l'11 kiv{dú szulgúlal.ol lell ./),illlw/,t Ferenc'/, erdélyi
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plil;pül" il ld Piskiidepen kal.h. LelllplOI\lOI. ú,; papia
kol épiLLelnl.l, mclyclt egyiil.L hel.vcniiler.el' Jorinll.m

kerüll.ek. EzenkivliI ar. áltlor.al.késr. piiRpök a Lmll

plom pénzalapjaJténL ha I.er.er forinl.oL adoIII lt IIYQr.nll,
melynek kamaLjai il plélx\nos javadalmazásának re

der.ésél'e fOl'dil.LaLnak, sül. hirIik, hogy r,önharl ar.

össr.egel. Lizer.el' rori nl.l'a fogja k iegúsr.i I.!ln i.
MinL a kör.löl.Lekböl IdLlinik, PiRkil.elcp birja a

Lo \'(Ibhfcjliídés e1öfell.éklci I. ilS I.eldnl.vc fc l, v«"~s«"~I. 11It'~

kömyékél., ncvcr.el.ns kör.llIivclüdési és lwnlr.(,1i Illi!-'r.

sr.iól. IcljcsiLni mn hival.va; Ieijesili ar.1. Illa is. de

hogy halályosablJan Lehessc, eher. sr.iiksége,;, hogy
ng)' ar. állam, IlIilll a mcgyr. ré;::r.él'ül III i illiCll c;;:r.

kűzr.cl és ICI'vsr.erlien I(ullogal.lass(d,.

{1HHtU



X.

nl.lI~)·ltI· !l1.1l1ll11U1I tI/k.

I.

Hi:wn V;il'a nagy és magas e1.él l.ii7.IJlel.L Iti a Ilmi
nClnzeclék és Lül'vényho7.ás feladal.(I111 a magyar IÍl
lwn rcconsll'lI[lI[u::álmn. Olyan eZI~1 üs olyan feladal,
nll~1 y kÖl'ü l.el.Lvágygyal, Ici kescdc~~sel somlmzik a
lIemzeL minden lp.nyc1.(ijf~. minden S7.erve. De ncm
szabolt! szem clül téveszlenünk a7.L a kéLségbevonha
LaLlan ig'l7.sflIlOI. sem, hogy l\'1agyal'ors7.ág csak a7.on
m(~rlékbeJl les7. iga7.án magyal' [Illalll, a mily mér
Lékben sikerül a magyar nemzet s7.árnbeli és faji gya
mpodá!'!fll elOJllozdiLanlllllc A7. állami reconsLl'llcLió
val leháL lépl~sl. kell LarLani a 1wmzeb: l'econsLruc
liünal< ifl.

" mi cr. II I.'" I.t I.ti I. illeli, lagadhal.lall, hogy a7. ujabb
all\Olmányos korR1.ak alaU, legfőképpen iskolai in
Lézlllényeink halása éR kifolyásakénl, a magyal' faj
R;r,;UJIhcli creje gya rapodásL mul.aL, még pedig arány
IaM jobbal. és nagyobbat, minL :1 minöl. és mekkOl'lH
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például ;tl~ 1H/O-1ii1 .18HO-i:! lel:jcdö (~\'Ii1.edl'ül a ma
gyal' hirodalom :'dIalúnos n('pl'scdési \'ismnyail'l',1 a
néps1.ii.ml:Uús Idmnl:llolL ts bizi on Inel'jiik hinni,
hogya legkö7.elebbi né,1S1.ú.llllál:í.sil mngyal' elem Sdllll
erejének lovábbi gyampodiisál fn:,Ua donlllwnIii ln i,

Ugy de mintlaz. a mil ez irilIlyhan eredmény
kénl conslabHlwl nnI<, a c1.úlho1. képesi , meJy HZ!'

meink clcJlt lebeg, vajmi csckllly és kismél'C,I.(I , I':", 1'7.
II lassu I.cmpcíju faji gynl'apndil.S III ililladd ig l'og lal'
lani, - ha ngyan csetleg Inég viss7.acsüsl nem la
pas7.lahlllk _.- lIlig az :'tll:dános e:.(lis1.s(·g(luyi, ne\'f'·
7.elesen a múd nélkül kedvc1.iillcn hal:H07.ási "is7."'·
nyok meg nem javulnak. Slalisl.icai fel\'éldel, (~s sz:í·
mililsol, l,élsél!lelenné lesi:il" hogya magyal' lilj
eléggé Si:apol'a, dc mil (w, ha olyan vid(,kt1kcn,lIlinii
péld:hll a magyal' nlitjid, a halálO7.ilsi al'úny oly n:':!\'·
mlil'v(l, még .pcdig éppen a kisdedd, Iliii:l, hogy pa·
ralys:'dja a S7.:lpol'odilSL J;~s alltagyal' lilj S1.apornsil
gilnak a nagymél'vli hal:tndús:íll (dlali cllenslllyo7.Ílsa
ai: olta legfőképpen annal, • hogy a magyal' elelll nCIIl
raji:il" nem (1.l'ad ki a pal' cXI:ellent:e Il\a~yar vidl\'
k~1kröl s nem I,épcs éS1.l'cvnhnWen colonis:'dni a7. Ol"

S7.ilg halál's7.éli megyéil éH ICl'iilel.eil, melyel, mIlIlilIl
"

neve7.lellek, a magya I'Sflg S1.cm ponljá ht'tl, vérszegé·
nyeknek s melyekre niagyal' faji, culllll'alis tis nem·
7.el.i s7.emponl.húl plls7.lán csak islwlai nlon halni
akal'lli, millllig kéles és minimalis erednIlinyli lesz,
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J\7.él'l. a !Ciize,qf.sz.sl:qii.U.'ll!ondo"! l~'! halályos lel
karolása. e~yik fHlIillen'! nem7.el.i érdek, Nem elég, Ol7.
:ldat.ok ~s eredmények mllt.alják, hogy nelll elég, mi
e l.él'(:lI halt'lságilag I.i.irl.éllik, hanem IICII. hogy affÍ1·

.sadalolI/. ifi Cgl'S7. bll7.galonlfoal és önlllllall.l1 e I.él'l'e
vesse magál, Illelyen a nell17.el. érdekében igen hálá!!
és igen fOlll.os I"eladalok várnak rp-Ít.A Illi Yi<;7.0n~·aínk

l,ü7.l. I'endIdviiI nagy hival.;'lsu kÜ7.e~és7.ségiigyi e/lye
fliilcl. :111 Ilgyan éleljl~lt. 1I1:11!;)I'\;1. l.le s7.cl'\'e1.llic
l;ellcne 1Ililllll~n 1l11'gyébell, lIliIIdcll jelenlékenyebb
pOlllon liük-(~gY'~'!iilel.el<et. IIldyel( a7.t.án a lál'R:I
d:llo!"nball fijldlrcs7.l.cl1l'k egys7.CI' a lIlég mindig S1.IIIlY
nyadü érdcldÜdésl. s kic<;i<;1.olnák a m(:g mindig lompa
ér:l.él(el. :I nálllnk nem pns7.l.án I1l.1I IJ:.H1 isl.icus, ric ha
l.ál'o7.oll.an luml1.cl.i énlekU kij7.egés7.sé~ii~y iráni..
.M(~1'1. milul:uldi/.!, liliI! a7. egés7.ségligyi I.örYény illlen
I.i<tja és hal....s:igi inl.é7.kedés nem nyer lámas7.1 ma
f(áltan a l.ár<;:u.l.. IOlllban, mig :17, éppen emlilel.l él'
deldi.idés és úr1.(~k nem Jnlll.all<07,ik kellü arányban;
mil! röl nem érez7,iik éR meg nem érlj(iJ( II kö7.egés7,
ségiigynck Jl(~IIl1.cl.i énleldi Il:lgy fonl.oss:jgál. és hord
C1:(ljél., milld:IlJdig scm a7. ors1.ág áll.al:'lIl0R népe!!sége
sz;illilmvchel.ű szaporollásl., seHI pedig II magyal' faj
oly szálllbeli l!yarapodásL és absolul Lul!!lllyl., mely
mag:l sabb polil.il\:l i és állami él'tlekekböl nemcsak ki
v(ul:llos, de s7.likséges is, nem log felmlll.al.ni.

){iilönöscn a7, alsóbb, s7,egényebb népOS7,Üllyok-
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hall. magyal'lIi"d és IleIII IlIagyarn:1.I egyarillll, meg
dühbcnlű 1'z:i.mhan IHfszllll ill.:yenllek a legzsengl~hb

I,ol'ball; puszlul, minI. ay, eb-külyük _ .. gondill.lall
siigból és él'l.chllcl.l.m <'tpolás küveUleJ.lében. 1;:l'l.ehlle!-i-goil(lozússal egy-egy del:ennilllll alal.l milli.inyi lelkel
lehelne IIlcgmenl.eni a nemzel i"z:i.lIlánl - lIa1';l,II08
polgárokul.

Valóban c 1.\!I'I~n il. magyal' IÚI'1'adalolllra, npVI)
zt:lesnn az inl.elligenl.iára, Illi"'r aki"'r minél l.übh Iliiz
cl-(ész:-;cgügyi egyesiih·)1 hen l';;I,cl'\'e;l,kcdve, allál' a nél
kiil, (~pp oly hUlllaJlI1S, Ininl. ha;l,alias és il-(azáll ma
gyal' érdeJ<ii Jeladal.ok v(ll'nak, A magyal' inl.elligen
Ua mindell lagjának érdeJ<lüdéssel kellene visell.elni,
gyakorla be-bclellinl.eni il;l, alslibb néposzl(dyok éld
vismnyaiha ó; szcnHnel kisérni 01.1. a Idsdedcl, 801'
súl., mely val.jhall liihh, mini szánalOlllraméll.ó. FeI
vilügosilással, I.anácscsal, segélylyel sol( jól. és has;:
nosal lehcl.llc mi.ivelni. De :lInilll. nlosl. Villl, e I.él' jt't
1'01'l11ún egéi";I, parlagolI Villl hagyva a l.ü.l'sadalom iH
I.a I. A'I. alsóbb népos'l.l iti yol, mimlell lilás I.cldnlclbell
inkilhh él''I.ik a miivell. 1{I\'1':ulalmi rélegel, hal.ásül, .v,
I.ékony:::ágál., nlinl. czell.

Van Ilgy-kél s;l,cg(my-gycl'Jnekkórh(l'I. a;l, oI'S'l.:1I-!
hiIII , de mily kevés e;t,! Ujahb idüben divalba jiil
lek a minden dicsérel.en felül állli s;l,ünidei gyrl'
mel(lelepek (s azok a'l. emberek, kik ilyenek Jélr8il(:
:,én fárado;:nak és bll;l,gólJlOdnak, orszügos Idliinlcl-



1fl1

1t};:;l'e vnlwí.lla II él'delllűsell) - dc ar, il y Iclcpt'~11 s7.áma
iR vajmi s:'.(,l'v(IIlYo~ és vajmi esel\('ly!

A lele/H:!;;',!!! .._-- cgy I'éf.li, vél'7.Ü sebe az ol's:'.áj:!
Ilal, fl Im liil'iidiilll< valamil II Ihji él'llcllCld,el, I:'zl. lll.

iigyel. is ellíbb·nllíbb I'CIIde7.lli I\S Illegoldalli 1,e11.
Allnyivlll illllitbb bi:'.l1l1k bennc, bogy ez IfH'g log WI'
léllni, mel'l a IWl'llIállY I'észél'lil is töhbs7.öl' elismel'
Iciell ezell i.il-(Y Illllloss(lga !:' hixlal«', lIyilalkozaloJ, is
lélellel(.

SXÍlIIHIllaloldull Idlllulal.halúlal!. l.I7. ,íIJodaiifl!!
I.él'folllalá!:'a is hclylycl·kii:'.c1 néllli jMélwny halással
yoll. a gYI~l'lIlek·lmlalldúsági 87,il7,alól, apaszlására. ne
hill. cil'ea fl()O (,VOIl:I, Ininlegy flO ,OOO Idsdeddel 
HCIll aldwl'a 1(\nyc7,ü, hogy lIIélyrclmlü és lIagy álala
kulásl id,;:'.xl'lI e1ü a viszonyol,ban. Ahlásos halásu
nalI igél'kczill a gl'líf (}.Y(Ík!J Albin rniniflxl.cl' állal ki·
lálásl"l hclyezcl.l. Wl'vény is a kisderl(,vásl'61 s hihc·
Wleg, jelenl.él,ell yCll fogja :U Iödállosi ln i a Idsded6vo·
dálIal, mdyell :lxl(1Il Illeg fogják üvni és lIevclni ama
gyel'lllellClleI., kik a:'. 6voll(l.l1a vagy Incllhelyhe jál'ás
kOl'áig l,lel.iJ<'1I IIt:1l'adlalc Ilc lIIég aidIOl' is ki I,elleml
ICI:iesxkl)I.llIi a I..(olldoskod:í.sllak l'!) figyelnIllnek alTa,
hogy IdlClük,g IIll'gllll!lll.csscnell a7, élclnck a leg
7.sclIl,!éhh k01'1I gYI)I'IIIClwll, IIICI'!. a halandlísilg ezek
Ilő:'.l II 11.1 IalIw:'.iI; legnagyobh ar:Inyúnak.

I :em(:lji.i k. a kő:'.vélellléIlY, a iii I'sal!alom, Hcm
is SXÚIVil a I,onll:í.nyrúl és pal'lall1enlrül, mell a sajhi

II
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is, l.iizel.esen kilerjeszli nelll~okál'a Iigyellllél. s IWlIluly
énleldüclésél. ei:ell él! más illevágli hasonlú iigyel\l'(~.

l\Ii a sajl.til állaláhan és nagyhan illeti, l.iszl.eleUel le
gyen momlva, sokkal Whh hasznol. és 80l\lml jobb
si:Olgálal.ol. tenIIe a nCIIli:f:l.nek, ha II temesvári lulri
hislúriárúl 8i:úl,-., hasúbokra és cohunnákra lcrjcclií
kÜ7.leményel' helyell, gyalmJ.bban s7.lilna ilyen k{!r
désekhez.

A ki.sdcdncvclésL lüállil.ásnak, melynek e1iil<é
~i:üleleir{jl mimlen nó'l' olvaslInk egy-cgy lIjt.1um:öígnl.
II hirlapokban, abhan fuitj IIk legnagyohb haS7.lIlil. (:~

éruemél. lál.ni, hogy - lIIil rcméliilll, és tihlljlunl< 
nUercli a kü;dlgyellllel. arra ai: ül!yre, melynek énh:
k<\ben e sorol, iraU ak.

(um!!.)
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Vall a magyal' ltll'sadalornhan egy igen nemes
(~s eléggé nem dics(~dlel.ő nisus, rndynek jeltmségei
és lénycivt~1 IIjalJb idOben is igen gyakran l.aláll\O
7.1.11111. lí:l'ljjjk : a f:/lllnrai czélo!o,l'(t leli. (/."olluín.'lf)zlÍ
,~ok(lt cgyesel( 1'(~sr.éI'OI.

Nr.m is sr.cjll'a mosl. a J\IagYll rnl'87.ágon levü
roppanl 87.illllll itI.ékoIIY és !<iil.1IIivcWdési egyesiile
leluiíl, rrll~lyel< t~r.(~ljainakellímo7.dil.:ísám miIIiülulI. és
milliókal adalwr.ol.l a l.ill.'8adalolll, e7.uf.l.a lesak olyan
aclako7.ásol<ról kiv{lIl1l1lk megellllékcl.ni, melyek al.
tll{yesülel.i kel'l:le!<ell és köl.elélwlHm kivi.il !öI'lél1nelc
J~lf,{)lmek sr.il!lIa és iic::sr.ege is iWHl jelenl.ékenyre mg
évenkén!. A ki nelllesak a kinr.vel.ések kedveél.'l Id
s(~l'i Iigyr,lmllIIwl a hivalalos lapot, hi7.OIIYllyal (~S7.l'(l

vel.!.c, hogy ;Ir. d!-'ií, a l<i ilyc·m adakor.iulokra leg
gyalu"ahhan jál.' t~lijl jú péld:'l va I, maga »a legelső ma
gYal' emher: a 1\Íl'ídy.•

A7. elemi esup{t,8ok idlal sujl.ol.l.aknak jul.l.aloll
kil';í1yi segeddlllcn iIiviiI mindegyre 1.;tl;í.llw7.11nk a
llllllplollli c7.(~lu adalw7.áso!< lIIellell. isk/){ai cl.élu sc·

II'
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gélyiiss~cl!eld,el i~, 1l1l~lyek a Idrit.ly IlJagilllpim~lill'á

blÍl foly('sillal.nal,. !37.:'lIIlOkb.Ul I,ili:'je~hel.lcn elIlI') Ill
jedehlli böke~(i;;l\g erkülcsi, hlll'llanisl.il:lIs és ('·u lI.ura i
lml.ása, mely a I.n'lIlrül IlIajllnt'1lI 1'0lyl.on051111 :,,;yal\O
ro lI.aljk,

, És ugyaul:sak a hi ral.a los laphall igen gyal,nlll

olvashal.l'li, hogya vallás- és I'ii~okl.al.ási.igyi lIIillis~

I.cr hol x-nek, hol y-n:II, majd a~érl., hogy IÍvOdÍlII:II,
vagy népisl\OI:'tnal, lelket, vagy épiliianyagol. adnI.! :
m:ljd a~érl., hogy 1Í\'oditl., \'agy lIépislwl:H I'üls~crcll

s a~ (,\'önöl., vagy tanitól. I. is~lcsséL!es dija~ilsh:lIl ri,
s~c:'!il.é 81h, - .küs~üneI.N,••e1islller(,sél.,« .dis
mcríí kös~öncl.i:I.« It'.ic~i ld, A~ i1yml :lllal\O~Í1$nl,al.

('~IIl.áll a kiixok I. a[ásügyi lllillis~lcr IH fogja \'('lIl1i 'I~

or;;~Ílggyiil(,sIH~~ illll~:(.eU. (~vi jcll,"li'sdJl'n, IUCIYIWk
CIllC rés~e mWilll l'og • a'l'(IJIJI /cijl/JIV«' nel, IIC\'C7.
l.el.ni, l\agyon is énlemes, hogy axok nevei - 'Hlu·
Illányaikkal egyiHI, -- Idk ily ulf',don :I lI!i1gyar f:l.i
cull.urai és nell'l~el.i énle I,cinnl, :'lId07.a l. kés7.s(~Miik kd
igen j<í s~olgÍllal.oka I. les7.IIck, hival.<t1osa n is az Ol'

s7.ilggyiiló'l l.lIdolllil!;:'lra ho~assa lia k,
AliJ.! Ielik CI nap, hogy il $ljl.líhall cls7.('I'\":I ilp'lI

G7.i,llI '1fIalw7.Í1;.:okl'l',1 hirI. ho7.t't l<iiZI('UIf"lIypld\f'1 IH'
l. alálko7.nÍlllk, I.egll«ibh ol\':l~lÍk, hogy cgy Iwlai hir·
lol,os. nelll j", valnllli hang7.al.os llla/.{y;II' nevii CIII'
her, (i\-o,:;gyál" .1 íO,OOO I'!'los .1I'lpil.vilIlYl. ldl, S7.I'
gi~l'Iysorsll éi; honá még első f-!orhan olyan li,II'I,,"



?el.l.!c7. larl07.6 gycrmekek iskolfl.7.lal.lÍ.8ám, melynek
hivei kÜ7.1 nell\ vahl.mi na~y s7.áulInallalftlhahík ma
I:(yarok. És Idl,üli 1l.7. alapíl6, hogy a segélyc7.ell.ek
hllzai n(lp-, kÜ7.ép- és relső islwlákhan nycrjék mii
vell.ségiilwl., Nem !,;7.iikséges fejlegetni, mily jelenlé
kenv cmcltyiii ll.? ilyen alapil.vflllyok a kőzmilvél,í

t1éssel em/ilU ct 1Il11,'1yarosodásllak i,~, Csak a7.1 les7.
87.iik h07.7.á, hogy Uvos,qyák neve méll.án sorako7.ik
a grM [{U1/. Kor.sárdok, NőJek S?ilárdok és 8emsey
Amlorokho?, kil, nagys7.abásll alapilvftnyaiklml Icl
lék ncvükel ol's?áJ.(R7.crl.e iSlllerl.lé (!s kÜ7.lis7.lelel
lárJ.(yává.

Majd meg a7.l olvassn!, , hogy a s7.aholr.si Wis
pfm J1M"ia. V(//rÍl'üt mherr~7.eJ.(nü egyiJel,cU!sc allml
lIIlÍ bM C7.er fori nlos alapi l ványl lel.!. - a legitivá lóbb
lrmit6 julahna7.fls(u'a, - A Jnily 87.(:P és magas7.los
a7. alka.lom, mely az alapilványl. 87.ülte, épp oly
nemes és helyes ll. <:7.él is, melyre a7. léLel.il,: az ér
demes ta lIil6 jn(alll/azása, !\'IcrL nagy r:lcLor ám a
magyar nelll7.eL élele- és fejlücJésében a népLanil.ó, ld
vftllkl:ppen pedig kürüskiiri.i1 a7. ors7.ág s?I~lein és vé
gcin, lIIilll.cgy 2H·_·BO v:'lrmcgye lerlill'lén, Csak pál'
adal.lal kiv:ínom Il?1 illuslnUni, melyekel ismél a
sajl.ú leglljabh 1.:'lrsadalmi kii7.leményeiböl meriLek :

Z6~II(Jmhlíl irják a kövel.ke7.ükcL: .A7. államilag
segúlye?eLL 7.ólyomi kÜ7.ségi iskolában a gYCl'mckek
szabatos l1W!/.'I(('I'sá,1,qal rclclLek, kii lönösen a? 5-il,
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és fi-ik oSillályuak 8 ha továbbra is ily s7.ép ered
ményl. él' el a ,V,I veilcl.ell. iskola, lillY két·luí,I'oll/. élJ
tized alaU a v<íros lakossú!I<t teljesen lIWf/!!W'I'1Í
le8z.• - ]{épilclhel.ü-e nil ill. cl(~rl. crcdmény s remél
hel.ő-e a jÜ\'űrc ugyaJlcsak iH kilálásl.ta helyeiIcll. ~i

kel' II I.anil.ti, illcl.iil~~g l.anil.(ll, hatályos kÜ7.I'ellliikii
désc néll,ül'~ EiI a sok kÜiliil I~j.{y plilda a(el1)idélmíl,
de \'essünk mosl. egy pillanl'-lsl. a (lélvült!kllck cgy lll'

veilel.e~ pOlllj;'J.ra:
lJjár.lt'/míl igy sZlil a I.udlísil.ús: >flil orsililg

dúlvidékl'~lwk c 1'01l1.0S pOllljün 11 lIHll!yar if;lwlítk 1'111·

tUI'H Iis lIIissit'11. Icljesi I.enek, IlWI'!. e \'Ú roshall, hnl CIlY

kol' a lIlal!PI' e1ell\ szállIba selll \'ólel.el.l., bizl.osil.;"'k
a Ull/f/i/uI'sr.1f/ lu'!/clI/(l1lhíjl1l. j\l:I llj ,'idéiwIl ail ÜSSil'~H
dellli Jl(ipislwlúk I.a liliVel "C IO:ztÍl'fíla!/ 1II(t!l:'l(/I' s .,
népisJwlú /, haII, IIIel yek Ilck Ilü\'endékei 1/I,llI!!oll/tí
·ré.szben lICIII IIwff.l/al'ajk/l,uk, a lIegycdik oszlitly la
IHII,ii kiv({..1 1I(~II;jH 11:~zltíJl. (~s ./ill!!l:kflll!!a/l, /w8'lf.lik
It /IIl1,If!!(/!' lI!!ricct,c -- lia /Jel/dc IIli re, lIIl/slani
hcszl.crcilchánpi püspül,üL azelőll. ujviúél, i apál.pl.'·
ku 10:;:1 (~" ('z ulúlolli :'dlü.:<l.mll 1I1081:1ni IIlúdál. illeli is
ail ,irtIcIII ul'tl~ill;illrésile :Iii 01.1 ali i .:al.holicm: iskol::'k
JJ'Jagyarosilúsúuall, ._- 1;lg:\(llIal.lall, ho:.()' a lallil.ik
megfelelű bUilgahllll és· hil'alilsérilele lIélkül II IIlai
ül'I'cJldcl.es ere(lIl1(~lIyek nelll ú.llhallak VOhHl cili, I;;s
forduljunk lllosl délkeletre:

'J.'cmesvúI'ní! mil. olvasunk legujabbalI il Aill,
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h0r:lY ;IY. oLLani kiiy.Stégi népislwlák talliLúLesLületének
key.C!elllllnye7.ésc (~s imlilványa folyl.í.1ll n7. iskolas7.é
l,el1 elhalároy.lák, hogy a 1/Wr!YO'/' nyelv silc(JI'esebb
IIkta/(Ís(/, czé?jl.Íblíl a némel nyelv lanilá8a n7. cl-$I) 08Y.

IfdyolliJan I,eljesen lIlellű7.l,essék. Nevey.eles ujilás e7.
T(~mesl'ú,rolL A kik ke7.deményc7.l(lk, ll!!)', minl,nmk,
k ik el fogad Iáll, egyar;"lIll I,arlhalnak S7.Úmol J,üy.elis
tlll~rí:s['e, -_.. IIlég- pedig a reform í:rdcmleges e7.élján
Idl'iil lllál' a7.(~I'! is, hogy ey. ;"dlal soknllllonrMan ma
ni fcsllillúl, , mily halahllas lendiilclel "cll e nagy mis
si'íju s llllllYOIllúall nelll-magyar lakoss{lgu ,'úl'osban
II magyar kiir."7.ellclll,

A7. (winI,dl, nji(;)sllak 1,{l\'oh1;1 smn l'7.élja : a né
mel, nyelv dllyolllása. Nelll is volna e7. lehelséges.
nWI'! hisy.cn c nydv s7.éleskörii i81lJnrel.c 1I1élyen gyü
kCI'I)r.ik :17. OU,llli lArsacl;domban; de igeni!" 1',7.élj;1 nr.
álhllllllyell'nek ,Ichel.ö b'ví:nyre jlllJalása s c leldnlel.
hCIl a lelllcsl'ári !'(-Ithl IlIéll,(, rá, hogy ay.1 ay. O[';;r.;"I,I{
hasorMI P.lllIlogl·aphiai I'isr.onyol, I,iir.l Im'ii más "á
rosaihan is kövessé)l. lIelllélheWlcl! IUl! is kö\'{~WI\l'e

"

Ird;'tIni.
'I~s v(~l!ül Iekilllsiillk Illosl Telllcsl'ál'l'al ellen!,c7.ij

il';;,nyha, 'IlyUf/otI'lt,
•Ll. lIWf/yw·-bl'lI.cki állallii Ilépislwla - igy s7.M

a jelen lés --- a !wfcíl'szélen Im7.alillS missiúl teljesíl.
A7. iskola éV7.fll'Ó viy.sgálal.ain a hallgal,"ság öl'ömmel
gyűr.ütlöLL meg, hogya kél. oS7.lfllyn islwla lanulúi,



kiknek aUllallyelvük joúúlÍra. lIé1llel, 1tm'vlíl (fS

morva, egy év ala LI. clsajálilollál< a magYal' nych-cl.
ll/osl valamellll!Ji lIikendék j6l beszél 1I1(lf/.'/((1'ul..
-- 1\'1. eredmény érdeme, Jorrásunk sr.crinl. ís, lel'
mésr.clescn ar. illel.íi lanilül. és lanílónőt illcti.

És hogy a7. erdélyi résr.cl<böl is vCl!yek egy pél
dát, ar. erdélyi magyal' cull.ur-cgylel. állal ahires.llo
ltízsfalvdn állil.oll elcmi Iill- és leányíslwlál'l;( cr.nl<Bt
jelcn I.ik: • A Vir.8gál'll ered rnl~nye meggyíi:dc a llij(·
diill.ségcl, hogy cr. iskola Balár.sfah-[ul hivatásl lclje
sil. J\ növendékcl;, kil; kiir.1. 801< a lIClII-1II({f!.'J(W ((j!.:n,
har.a I1ns 8r.c1lClIIhcn felcll ek. A ue1llzrli uevrléslIek a
lél1,cs c\s hival.Ílsukat leljesen ítlérlíí lauilók már a,
kcr.dö osr.lítlyol,biln kil-íd(1 érvényI szerezlek.

Igy épil.gel.ik ld, igy rccolIslrmi.lj:'d; a lanill',J; II

ncmr.clel ésr.akoll és délen. kcldl-m és nyugal.on, 
mindenüLI., a szélrózsa IIlíndl~n irílllyáball. NC'IIIl:sal<,
de még az u, n. neIIIr.c liSl'l! i iskolúk lallilúi is IIchol
igcn jú sr.olgálnlol<al. lesr.llck ar. f.1.llalllllyelvnel<. Igy
csak a napokban ís olvashal"'I;, hogy egy (s7.l\kcSIlli)
olúh IIl~piskolÍJban a lanil/lmag;'lra "onta a pl'lpa nagy
ha.ra~iál., mivel laníLványai il ma.gyar Ilyelv elsajáli
I.:'u::ílban Idl.iinü C~JíjIlH~lwldl. 11~lI.d\.

l\linl cr. ulóbbi esclbiil i~ lál.sr.il;, ar. .lH7!1. XVIII.
Wrvényczil;k, Illely kiil.der.üvé l.elLe a mal(Y,u' nyeli
oklalú.sál., kcr.d Inínrlinkább én-(~nyeslj(ni IWIIHIIH

gyal' lannycll'li iskolilkban i3, Igy haladva, nem !,;\l-



fIára elérjül; a7.l <17. idöl, mikor vagy nem fordulnak
eIU t.übbé, vaj.(y csak u \egrilklihh eselek kÖ7.7.é fog
nak larlozni U7. olyanok, minö egy bonyhádi lanin
lé7.elnél lewllt'thh fűlmeri.ill, melynek növendékei u7.

államnyelvllen való felliinö jál'aUanságuk állal min
denJdl megboll'ányko7.lallak.

Egy s7.,·tval, a ki 6vodai és népislwlai c7.élokra,
avagy a taniWk jnlalmazására, - c1islllerésfil a
mllll.ra (lS hllzditásul a jövőrc né7.ve, - áldo7.alokal
hoz, a lelleW Icgjollb szolgálalokal lCf:'7.i a nemzcl
Iaji és kullurai érdekeinek, Er.érl l<ell. mindenfelé oly
igen jó halásl az is, hogy a magYal' kormány elnöke
s II Ilö7.0klalásiigyi millis7.ler a lanil/tk egyik legfon
los<l1I1I iigyl\nck, ar. egyelemes gyOlésnck elíimor.
ditás;í.ra s;ljáljllkhcjl szállloUt~Vö összegekel irtak alá·

(18!JO.)
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l"lIjl IIlt'giZIIIO!lOlIÍl!l: f,llll1l1lh\s lilf:IIJ.

Bég ül.a láplálolll aWII CI'(lR meggyűr.űdl~::;I. hogy
cr.(~h'!r.el'ii lelcpill\sek állal kÜl'ü~l<ül'iil ar. oI'S7.;'1gI.t:III.
oly ponl.okon, hol a III:lgyal'!';;ig ,'agy megfogynil.
"agy nyelvileg d nelll7.cl iellcnedell, avagy ;'til ;11;,11,,111

kC7.lIel.lűl fOgVit esal< jI'IlIaglll (01);-.1 hal,'" jelenI.élwn)'ell
Ichcl a Illagyal' faji IIlegiWIOf'OII;'u:;1 !,;7.0lgálni I\S dii·
mOi:lIilani. Ci:i~lsi:el'ii Iclcl'ili'8e1, itIlal a7. isk/lldk Pi:
il'áuYII hal;'I~:H ji'. lIudy lIél .. )1 (ll'ohlclllal.iI\lIS i~s 1I1~1I1

egysi:cl' sok ki";'lIl1li",t1,H hagy li~lIl1, IIa!:!YIlIél'l,ilklwlI
ful\Om i leh(~l.

NCIII ::;i:01'1I1 lJii""hlJ I{~jll·gel.ésl'l~, mily hil.l.I';jIl\,II~

ncmi:t,li ll:'! ;'t1l:lll1j ~i:eml'onl,h.-.r, hogy a IIHI g Y:ln,;'Il!

r.iilllC :Ii: t\lfiihliill l'~'" 111111;'111 1111 1',01 11:('11 1.I';'tI,'" I1';'1.1 I. ;Ii:
Ol'::;i:;"1-( s7.é1eil i~s "i·gcil. Ilelll gyal'lllalosilja, mcl)'pk
cllllidl'ogva IIgysr.<',h':J.n (!V:lI:lláh',1 vannal, a 111;1

gyarsúgl"'l.
A dolgok ilyelén áll;'l.sid,,',1 ülIl'élll. kiivelkl~i:ik,

ho~y ha liSi:la magyal' "idékeilCll IIllllli:elg.m,las;'tgi
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lcltiulclek aj{1lllal08Sá les;:ik is a kincsl.ál'i hit'lokok
eladogalás:H, magánké7.re jullaláRál., - vis;:onl a7.
OrS7.{lg 87.élein és Yt\geill első rilllgu lIelllr.el.i él'dekek
elengellheUeniil kiivelelik, hogy a7. álltulI ...." a Jegsa
j:HahIJ érdckéltcn _.- lelc"ilésel<re has7.Il:Uja fel hir
lokail, melyeken a;:lán a;: orsr.;ig hat:irain kiv(il (ULI
Iwvill(t1mn és clIúhon:;;:ágban) laktí 1lI11gy.t1'sáf.(ot, vagy
annak nal-tyohb rés7.él, a s7.él\Clység lIél'lliliislegél. s
a7. anyaors;:{I/ó InhH~pes magYal' Inegyék Jalwsságá
na k egy ré87.él gyiikcre7.l.el.helné Illeg. 1\ faji l'econ·
sl.rurli.;nak, a nelll7.cl.i erük cl-(ycnlelcs tnegos;:lásá·
na l; e7.által na!!y 87.olgálat voltm téve. 1~7. iigy any·
nyim fontos, annyira ItcleYá~ a lIetll:'.ct EI a;: ,"lIaIIl
éJelúbe, hogy nlCgl\rdelllclné cgy e l"-r.éll'a s7.olgálú
ltiilün organllHl sr.Cl"l'cr.l~sél. s egy l;iilülI, iinludatos
1:8 lcrvs;:erii adio mcgilH.lil.ásilL ];:s lIIilwr, ha nem
IIlosl? f\ Illi pl'dig IIlf.lsl, njalth itlííkhcn a telepíl.ésel;
doll-::ilmn liirl.énl, a7. esak rélké7.r.el y(\gr.el.l IlS i:.(f)Ii
problcmal.il\Hs sikcrii lIliI111m, a Illi anwH !-'ajnosabIJ,
nlctt a ma/(yar hisloria tele 1',1.11 jül IIIt:gfogllln;:oll.,
1I1l)I-(l(yükcrcsctlcll ldcpilésel;kel. Magyarors7.ágon a;:
Árp:l.llok I'll(rúgihh kora "'1.11. lIagy l.iilflcgd;, l·g(~Hr.

népl.iirr.sld; l.e1cpi II.dlcl; 1(:, HIel yok nl inel prospcr:i I
nak, nt~n1elyek "Janc anyalwnkm nűl.l.ek s még lilit

ii" ar. OI'8r.(lg egyes rés7.eire I«Hön clhnogral'hiai .ir·l·
legel lIyolllllak rá.

Csak a IIIa i 1Ie1I1;:edék, csak alIIai államhala-
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lom ne volna );(,PCR - nem~eli érdek!Jen Im-
s01lló alkol.ásokra? - Képes, - esak m(lskénllwll
megfogni a dolgol, minl a hogy eddig Wrlénl. Födo
log, hogy oly emberek vegyék ke~ükl>e ar. ügyel., kik
egésr. lényükbe1l {ll. vannak halva annak I:nd:ll{II,',I,
hogy a lelepilés nem robol - és nem ehablon
munka, hanem oly véghelelleniillonlos nemr.eli ér
dekii vállalkor.ás, melyel ,l fúrli e~(·~r. énjének ÜSSíWR
erejével. e!:'r.élyc. hnr.galma, lelkescdí:se és s~iv('ssá

gánt! iúllllegcsin{t!ni, hogya lal"jban erüs gyükerel
vel"jen s a nemr.eli iigyel. si k(~resen sr.olg(t!ni sr.... r.a
dokon ál I,épes legyen: ha~afi kölelesség is, érdem iR.

A nenlr.eliségi vidékel\Cn valú m:lgyar·l.elcpiléR
esr.méje egyébir{lIll lérl J,er.d foglalni illelékes kürül,
ben is. Jgy Fejél' J\likllíR (1Ilalnlilk{uT(,1 jI()ld. ludva
van, miRr.erinl m;"u' ével, ,íl.a lerve;r,i, hogy '1.'cme-svlí7·
és LUfJos kiir.l kineslári birlolwlO'a ugysr.ülva egésr.
liinczolalál telcpilse a magyal' kör.ségelmek. Igen
s7.ép és helyes lerv. K{u', hogy eddig meg neln va
lósulhaloll. De remélni lehel, hogy ami 1\I~sik, nelll
mulik s a lelepilésel\l'l~ sr.ánl. állami birl.ok-colllple
xlIIlloknak a füldmh'elesi IlIinisr.lcrinm l,cr.(Ms(~ al:l
jllÜls:l\'al nem sokára megvalösnl er. esr.mc is. Núf/l/
JJec8kerck kör.eléhcn, ugyancs:l k l, incslári bi rlokoll
sr.inlí:n rolya lelepilés. J\le~jegyr.em, hogy a lOl'On
I(Ili füispánll:ll, halál'Or.oll. érdeme, hogy e7, ügyel ke'
7,ébe ragadIa és IOII\<Irolla.
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lIancm, ho/{)' sajálképi hi l'gyamI1o? viss?aLér
jek, ll? ügy fontosságától áthalva, még 1885. év ok
Lóber havában kimcriW cnilékiralollerjes?lp.llem voll
i1lelékes helym a kincslári birtokokon \'aló Lelepílé
sekről 0-' külünüs Le),inlellel ll? cl'délyi l'és?ekre.
iRS7. vége felé mcglürléntek a? clüzeles lépések II

dévai Ilincslári madaimon leemlü esúngó-Lelepilés
ügyében, mely a.?úta, föllép ar. aradi jÓ:"7.úgiga7.galó
s:.ig lanyhas(lga és egyéb emberi gyarlósúgok folyh\n
csak igen-igen lassu lempóban hal'ld előre.

Ar.érl is, ho/{y II csánglinak nc\'ezell. bu kovinll i
!"7.t\llCly népel kÜ7.e1ebbrül megismerjem: leginkáhb
pedig a?érL, hO/IY a? aldnnai Lelepitvényekcl, melyell
rül jlil és ross7.al hallollam is, olvaslam is, a hely
S?illéll me~lekinl ve, a? ill. szerzendü lal'asr.talalokal
és lanllls;'lgol eseLleg a dévai f:sánglilclcpiLésnél él'
lékesil.lwsscrn. s a? AI-Dnnán nehlIán elkő\·el.ell hí
bál<nak c1kel'iilés(:re haLhassak a dévai telepilés
I.ov;'d)bi lillyalU(lIl : aug. hó m:.isodik feh\ben Icnin
dulLal1l II Imne:;ova-vidéld és gyorol,i cs:.ingcíl.elepiL
vények megLel< intésére,

1;:Sidelcl.t~irll egy rés7.él Ilü\·cl.llf?7.ükben foglaloIlI
Ü8~íI,e.

A .l. 7···-1 H,OOO lakossal bini PancsQ\"a városho?
ICl;\llii7.elcbb, '., r'lrajárásra fekvő lelelws kÜ?Sl'g: Her
Lc/c'I/f/U/ctiva. Lako:minak s7.,illla 2000. melynek ki
sebb r(:szc rd'. nlll(um cs,j ngli, minlegy UOU lélek. A
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frjbbséf/ úgoslai valhisll. IlIlnyolllli l'észb('1I I.ól és Id
l;cbb l'és;I,bcn némel. rrl~mploma ('gyill ICleltcxel.ne!;
sincs Ill(!~.) J~:s épen ebbcn van lénycgcfi hibújn I~

köxség lelcpil.ésének, hogya magyal' elem m:lr mORI.
ke7.dcl.ben l\isehlJs(~gbeJl van, minélliJg\'a a I:lji assi
milal.io mllnkújill. alig I.djcsil.hcl.i, a miben még ilX
is gúl.olja a IIlilgyal's;igol.. hogy a kÜ;l,S(!gIH~11 ax ul.l';I
eső rés;I,él.. IüIllÜI' kt;l,- ÚS ul.e;l,ilsoroldJan a I.IHolI lal,
júk, mig a kii;l,s\\g hdl,llls,í I'lÍs;I,(\ben, ismél. Idili.in
Wmbbcn il cS:lIlW',k Idcpil.leUek le. Telt:U Inú.s-m:b;
litjn s m:(s-mús vallúsu 1I(~pdem egy !;üxs(.glten 1t:1I',
de mégis elkiiliillÜve lal,il" - il hclycU, Itogy vcgye
scn laknúllak : egyik Itá;l,ban sx(~kely, il llIásilthanl".1
c8alúd, (~gymi'sho;l, I.ííswmS;l,éds:lghan fi il sxéIIClys('g.
\'agy ('.s:i.ngüsúg p:tr 8;1,á;l, füvell.öbbségben vollm. AI
larni UlJjJi,~k(}lf./. van IIgY:1Il (kél I.anl.el'mii) Ilel'l.elcndy
rah'án. dc anllal, lI1ükiidésél. és hal.:lsál.nt!ml\Ífi m(!r-. .
lékben pa ra Iyxú II 1<1 Ija :1;1, a I,ül'iillnény, hogyalullfl'"
s(lg Iübbségénel, uyelvc ncm a7.0n08 U;l, isl\oh, lall
nyel vüvel.

Jlanmu remélhdii!l'g lIIeg"!:::x il. jelxl'lI. hih:illil!;
l:ol'l'cdinllll:t ól INesil.ni s:dl.ndékoll. kisr/l'r/.ívor1lÍ/Jw/,
me! y e;l,(!1 ra, ul.{ysxi II 1.\.u kiix"l!gh:bm épi h\st\m, 111:11'

4000 rl'l.ja van· a küxségnck. lIol,(y.m 1'01.{ Jlel'l.dellll y
Ihh',1 c.ousolidúhídni, ,Illyagi és sxellcnli 1.e!liuh~II."'1I

pl'ospcrálui, a;l, fiigg nlús I.lÍnyc7.ün, a IWI'IIl:lIly!;ii
7.cgein l'i\'i.i1, fűkép a jegy;l,íil.űl is, kinek mülliidú~f',
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kivált ilyen, alig I<épzüdésnek indull., alig-alig meg
fogalll7.01.1. I.elcpilvényes község élel.érc ;í.lllás, vagy
rOlllholti ál.ok lehel., a szerinl., a lllint képes, vagy
nem képes fdfogni ldallal.ál c sajál.lagos viszonyok
kür.ül.l.. AII.alidtan, Im igaz az, hogy az aclminislral.iri
ban nagy nem7.el.i és állami allwl.ti erő rejlik, no ill.
a c!'ángtÍ-telepil.V(~IIYcs I<özségekblln igen s7.él' I.ere
nyilik a kü7.iWI:7,galilsllak C7.1. megmll I.aln i (~s igar.olni.
A toronlilIi fü- és alispán Je ne ve{{yék szcrniikel. e
J,ö7.s(~gekriil; jlil 1.1~~7.ik, ha fülvitllva minél gyakrab
ban ellál.ogal.nak ide (~s <'hcr S7.nlllmelligyelik meg a.
viszonyokal. a helyszinén. Amegye rés7.érül 01.1. van
ngyan a l.elcpküzs(~Md, I,özponlján (Sándoregyházán)
IIIinI helyhah)s:igi hi7.l.os, grM HetItlen l\tildós, lcl.l
v;ígyó, bll7.gú lialal emher, kinek rni.il,üdésére Inéf.!
.iti ideig les7. szül'St~g, merI az állllpolok, II minl ma
\'anna.k, még lIagyon sok ki ránnivaltil hagynak fenn.
I't'I'C7.1"O se 1.(~veS8ziik sz(~m eiül. hogy e lelepilvé
nyeknek 011. ar. orsz:.íg sZI%n, a dllnlllllcnl.i hal.áron
r.~ak ugy van érleime és jelcnl.(iséMe magyar S7.em
ponl.b,',I. ha ar.ok llll,gf:ziIÍlrdulnal<, 1\lel.l<épesek lesr.
Iwk (~S lIilvir;'Igoznal< ; ha neHl nl-lY lesz, aldwr johb
kl.l. volna egyi"la!;'lIl nem I.elepilni, n(~m hozni meg
annyi áhlo7.al.ol., lI1erl. ar. iigynek nemcsak nem hasz·
IHHunl< vele, s(il. mmpl'Omi l.liÍ.1j1l k. A7.érl ~llil/den hi
val.ol.1 I(~nyczijllel< Illeg IIIlII I.mllli a magiiéI : hogy e
l\iizs(~gp.l< ;íl.mcnv.~ a provisOI'ius 1'8 Whbé-kevésbbé
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még mindig ephemer állapol.okon, első sorhan j~

anyagilag és gal.dasflgilag megs;:i1<.írtluljanak.
Igy fJel'ldelH.lyfal"flll Illeg lü I'l.énl, hogy egyes

munkállan és ross;: magaviseleW emhel'ekWI, példa
adás ked"eérl., eIvellék a kiils(js(~gel és s;:Ol'galrna~

gal.dáknak adlák. Ha kissé dl'aslicns is e;: eljárás,
tekinlve a cl.éll, melynek érdekélJen Wl'lénl., alig le
hel I,ifogflsolni. De II 1-(01ll10sl\Od<i.snak nem volna
s7.ahad iH megállapodni. 1\ néppel ill'inl.kezű, ,'agy
máskülönben hi,'aloll.l.ényczűk és I\i.i;:egekllek 11I111'

mosl előre rá I,ellene vezel.ni és szo/d.al.ni a nüpel. a
S7.01'0S érlelemben vell mc;:űgal.dasftgon kiviil Ini~g

más uj l,ereselfol'l'ásolml és fii- vagy H1elllíkfogl.dko
l.ási nemekre. lIa valahol, e lelepe/wlI I,ellene állan
dt'lan gondoskodni alTÓ/, hogy a léli idű ne ldjp~

III Illi l,állansllgl-(aI és I\lll'csel.ni:lkiill.eljék el. Pancsova
közelsége aj<i.nlal.oss;i lenni: llerlelendyl:t1l'án pl. a
konyhakel'lés;:elel.. A bolgár, a minl al. ors;:;rglJan
Whb helyen láHam, bili' pl'illliliY cszkűl.ökl,e1, hus;rs
jövedelmel. 111I1. a földböl IlOnyhakerlészel nljlln. J\
csú ngük egy rÜ!"l.él is rá lehel swkla lni. UgyóUll:;.:t1;
a mosl. lIevezelJ kiizség sl.élcs IIl.czasol'ai lia lal CPCI'
liHd,al vannak beiill.cl.vc. Ncm l.udhalJalll 1I11.:g, liil'
ténl.ek-e mÚI' lépései, al. il'ánl., ho/o(y a lcle"csel, va:!\,
egy ri:sl.iik a selyell"(~n\,észl.üsl. Icllwrolja. De az 1'1..
bűl Idnú Iko;:ü jilvedcllll i forr<.ís 1;011101yall I,iód; lIÚ'
l.andll lesl. sl.b. slb.
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A~érl is s7.iikséges a népel füldrnivelésen kivül
a helyi vis;wnyok itll.al indoJwll. még más kcresel
rOl'l'ásoIU';t is I'áve~elni, mel'l II kŰ7.ségiadó és ál'lIIen
lesilt:si küllség miaU már is szól a panasz és nem ke
vés az elégiileUenség. Pedig a kincsl.ál'ral s7.elllben a
lelepesek még el sem ke7.llLék lürleszleni a fUldváll
s;igol. fi: I.ckinl.clbcn se Ilerl.elcndylhlván, se Sándor
egyházán, se S~él<elylwvén a I.elepesek és a kincsl.líl'
Ilüzl még nem jüll lélre s7.()rzíídés, Ilc elííhh-ulllbh
Hlell rog !Iül.lcl.ni s jüllehel a váll.ságd ij hoJdallkénl
és 1<:~lé\'i l'és7.ldckbcn ---mini. él'lcslill.enl - nelllles7.
nag)', II lül'les7.l.éssel l.Ijbúl s7.aporodik a lelepesel;
Ilii7.l.el'llc, mell' rossz I.el'lllések idejl:n, liliI'(} eddig is
liihb péhla voll, nagyon nehe7.en elviselhelö. esetleg
vég7.el.essé lehel.

11:1. ép most emlil.cLl s a kinesl.ál' és a lelepesek
IIÜ~1. lllcglciilendü S7.crzüdésellrül a7.\ hallom. ugy
ICS7.nell s~cl'kes~l ve. hogy a l.e1epes ·HI rélévi l'és7.
lel.hell liil'hl!;ZS7.e a l'üld vitll.ságd ijál. s ha a felél le
lürhlS7.lel.l.e. már terhes s7.er7.űdé!:'ckel is Ilülhessen
birlokám. 87.óv:1I ugy vlln conl.emplálva a dolog,
hogy a ll~lepes hi7.0nyos évek lel'ol'llitsitval s a vélel
;'tr l'és7.lelcs II~WrIN;7.l()sl) uI.án, amidneiI, melyel. ve
l"CjléllCS 1lt1lnl;itv,1I meglnil'el, iinálló l-ulajdollosává
IClo(yeJI. E7. nagyon ronlo!:' (lS rell.éllen(jl helyes dispo
silio. Sül. I)gyediil csak itI!! helyes a I.elepilés.

Valamennyi aldunai c8ángó kÜ7.ség IIŰ7.ü1 Her
l!
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lelentlyfal"ánal; ('ek\'ésc a ICj:(lwlh'ezübb, 1I1l~1-L legkii.
l.elehb csik Panl':::o\·ithol., hol a nép Icrlll(~lIy~il, ;l\"aj:(Y
munkaképességél érlékesilheli. A e~állgó-nsswIIY(lI(

lüdulnak is Iw reggelcllkénl Iiin1P.gescn a \'árosha ._
lejjel. Alig .1,- r, éH~, hogy 1'a111:S0\"tl vidé/,én a kiiz\!l
7000 lelkcl s7,ill n11I.hj , lulnYlJIlIÚall I1111 l?FU' népe!'·
~ég(\ B lelcpes-kijz~('g IIIl:g.t1akllll, IlIár is az a 11:1
lása l'ancsoYilnl. IIICI ybcn az 1.1lols,', népsz;'lllll:'d:ü;
linO magyarI, (iU(lO némelel és 8000 s1.erbcl. mlll:l
loll ki, hOI-(Y a kcrcHkcllésckben ~zéll.éhell I.alálni
magyal', vagy IlJagynl'lI1 ig bcsz(~llIi lllll.i seg(~dcl<t-I

is. minek ismél lov.UJbi Imlás.H InItei. ésl.lclni. Eh·
hcl. jámi, hogy IllitS oldall,,',1 a ,!:OOO IOlIyi magyar
lakossitgu Debclyál'sáh,',i 1i)lylon szi"árog be (:s I.e·
lepsl.ik mcg I'ancso"ún városi polgál'l1ak, min(l!ful!\':'
e halárszéli jl~lenl(~kl'IIY \'úroshall ifi lassan bál'. ,It~

egyre lérl fogla I a magyar elem.
l'anl::::o\':H(,1 lIel-Lcll'nilyfah'lIn ál aDlllla, illelii·

Icg Ii:llhin fdé larlxlI, a n;;ii"lIt1ik lt-~Icpl's ),iizs(:g Illd
61':1. jú rflsnyirll l'alll'SO"Ú lúl: SÚlIdUl'l'!/!/I/líza / igy
1H!"I'Z\'(~ Ilonmíz Sáillior piispüllríil, I,i ~(),O()O ('1'101
atlolll;'1I1yozoll a Icmplomn., IIldYIICk (~pill~sél 11I;'11"

I1II~gkcztll(~k.) l~ \'alallli"cl lIagyolJlJ, minI. Ilcrlch:lI'
dyral"a, lakosainak sl.fl.lna ~;100, ElJblil 1!J0 esilllg",·
székcly család, a Wbbi bolgár és némeL Az ÜSSZI'!'
lakosság mind 1'1;111. kalholikus. It: küzRégben elkl"
1'ü1lék ugyan öl herlelendyfalvi hilJál, a mcnnyilJen :.
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kiilönhii1.ű ajlm lakosS1j~ nem klilön esopol'l.ol,ban,
hanem v{'gyesen egymás IllcIIcUi t.üs7.0lllszédságban
laldk. Minda1.áll.al al. a hiba mégis Illeg\'llll, hogya
esángüság számra nem elég erüs. Van különben Sán
doregyházán II él. tan tenn ii állami iskola, melybcn
- mint lIlondj[l!, - a m<l!J!J0l'o.S(/(!t.1sszépen halad.

1\ legl.[tvolabb reks7.ik PancsO\·ál.(,1 s közelebb

Kubillho7., a hal'llJadik telep: 8zékel!l-A~eve. Ez a
legllépesehb. Lakil, benne H80 csángü-csalácl és 120
lilás magyar, némel. és bolg[11' 1;;;011::.<1, c:il'ca 2fJ1lU em
bel'. Valanwnnyi miml 1'(;111. kaLh. Temploma' lU ill'

l.eW alaH s -I, LanLermü állalllÍ llI!pislcolt{ja 'I LalliLü·
\'al és J I.allil.ünövcl s7.épen miiköclik.

/I bdlellleJ< n;.lgYRit/o(a II hitrolll lelcpcs J,özség
heli lényegesen klili:inhilzik: Ilcl'lelclIllyl'ltlván 800,
S;'l.IIdnn~gyh;jz[tn -tOO f~S S;l:t:~kely-Kévéll 300 O öl,

mely ul.übbi nyilván l<evés és szíik. - fili a házakat
illeti, ezek mind a hál'om Lelepen Lúlnyolllóan föld
!Jöl vallIlak verve; H1.ékely-lüwén mill(], JTel'Lelendy
litiván !HIgy n~s7.bell l;"cl'I~PJlel, S[lIlclol'egyházán ve
/o(yescn s1.ahná\'aL lI[tddal, ('sen:.ppcl vannal, redve a
házak.

Emléke7.heliink Illég, hogy midőn 1883. év ell"
jén a csillJgtí-LelepiLés kC1.IJeLél veUe, az akkor Lá·
madL 01'S1.ág08 nagy lelkesedés hatása alaLL (mely
minl sok más magyar szallllaLOz, esakhamal' teljesen
kialudl), lOUO csáng(l helyeLL, Idkel. az Aldunán al,-

12'
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kor l.iszlcsségesen el lehelel.l \'olna hclYC7.11i, majd
nem négi/al/llY': ü;"ünWI.l hc, E;" okm~hall.a a hev[lII
dodils 1I1ú n 1:8al<llamar clöálJoU. 1,1Ipkodásl, rendl!l
lenségcl. s IIcnl cgy viss;,,[u:;s[I/o!oL I~;" oko;"hal.la a;"l. i!'.
hogy helsüségr.:il sol,almak kevés hely jlll.ol.l. s IÚII
a;"l is, hogya;" c1iíbbi kil[dásba helyc7.ell. gazd:ílko·
dási leriilelböl IIcnl milllleniill Impl.al, anllyil., a
mennyi igél'vc \'011.. Aldjes qllanlmTJ még Illa !-'ill"!'
mindeniill kio;::;"lva a leleitesek Ile". Jlerlelendylill \':'111

péld. csak 7--7 holdal l\aplak ld s ngyanil.l, lIliIII

Súmlorcgyhúz;ín, ;"sellérc" is vannak, S;"úlwlyl\C\·..·1I

(lS Sándorcgyház(lll (iOU holdnyi clsü minilségii ilii·
del. 32 frljával m('g csak CZlI([lIl foglla" kio;::;,,1 a Ili . .Ei':
és sok más III II lalja, hogya Lelcpilési acl.ió 1I1(:g )\\11':'111

sincs \'églcg hcfejez\'c,

Konslaláll lény ll;" is. hogya;" 188:J-h:m hcüziill
Wil cS[lngök IlJajdnem kivétel lIélJ, ül a legszeg(lllyel,h
os;"Lályból valttk \'oJLak. a mibül s7.inlén nem euy
nehé7.s(:g l'S hllj l.ám:llll. A dunamenl.i három Ie

lepcn a7. embereknck ncm voll. marhájoll.

1\IosI Ikl·I.e1clldylidvún 7.. ··HOfl, S:illdol'egyh:i.
7.(ln :1000 ó; :-;;t.ékcly-I\l:v(lll ftflO dal'ilbra ITIPIO' a
s7.al'vasmal'ha-álJonl[lllY SX[lIl1a. Baj, hogy j(Horm[1Il
egyik Iclepc!n sillcs Icgelü; a mi \'an, közéi' vizúllús
mellell s II belvixck és csapallúkok állal has7.IIavchcl
lenné Icsx. Annálnagyohb érdem, IlOgy Ilerlclclld yfal-
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V(lll milldamellel.l. is láhralmpoLL némileg a marha
kllpel:7.kellés.

Már 1I1:all.am alTa, mily nagy mérl.ékben indi
){álj(tk a I.dcpesek saj(tUagos viszonyai, hogy a nép
l.~i meg uj kcresel.fol'l'ásho7. jusson. Ilyen volna még
II I.iihhi kii7.!.. minli a gyiimükg-I.cnyé!:'zlés, a r,sállgá
Vn.1Toltas érlt\kesilése. lJgyallis a c!:'ángü ass;r,onyok
igcn R;r,ép és has7.navcheW házi ipari. folyl.al.nak, mely
nek IJroduclwllui, ahhoz érW elllhr.rek ilélel.e szerinl,
f'CHlllli Iwn scm állna k hálrábh a ka lolaszcgi varrol
Iasná!. }\zérl (!gy-kN iigyhu7.gt") m,lgyar l.is;r,l.viselü el
is haláro7.la. hogy mindenl clltüvel a csángó varrol:
las-kés;r,ilmén yek lorIJaloHIha 110;r,u I.al(u'a.

Tán nem le::;;r, énlel<lelen, ha () C8(lllgt", női I{l~

87,i 11I11!nyek neveil ide jegyzem. 8Z(JIIl/cg-minlák
nevei: .hol'za::;<, .nagy-virágoR<, .horozdás<, .vC·
Wli;s« l • Ids-vir{lgos<, • ){éMytiS«, »koc7.l{ás kis virá
gos« . J/únz({s-nevek: ,·I'égyüf« , • fcnyű-t.uskós<,
.hokl'él(IS', ),cl:7.p,lfalp,velii., , p,lnLikáóa , ,almás',
- k<.tlmsl.aréj <. • kereszles« , -esn Ulis. • .lányél'os< ,
• heszlerl:7.és furma., 'lII'us-lal'isnya«, .Iipován pál
vás< (1i1.hvftllukl.t',1 veU. minIa), .nagy-uhnás<, .k{i·
lábos«, • csipkc-I'lí;',sás <, 'galamh-dúczos.,' rnac31<a
nyolllüs<, .feny(;·(tga.s« és '1Illulárkás<. A .bok
I'élá'-son )üviil a I.ühhi rninl<t s;r,élein leI'O kivarrás
.mr.slerl{éllck l( nevezl:eli Ic

* *
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Valamcnnyi I,ii;d, a leggyarlübh s fcg!'<1.flllalma
saLb kinézésii a !I!/Ol'oki l:sángü-l.elep(Arad melleU.).
l\Jinlcgy UO bukovinai s1.ckely I:salád vall iH 1111'1(

lelepcdvc. Vallásra né1.ve mindnyájan Imlholil'lIsoll.
Elhnographiailag lekintve, ncrn mOllllhalö hibás 1:0111

binal.iönak al. iU.cni lelcpilés, mcrl Gyorok .l\I·i·R la
kosábül [iM) magyal' éH HRO román; lopographiail:q.!
a1.onban a1.CI'l. van clhibá;f,va, merI nedves, vi1.enyli~

lalajon I'cks1.ik, mcly a hcgyoldall'ül leE1.Üremkc;f,(i
nedvcsségnek, fiileg hlvaS1.;;1.al, 1I'I001IIhill.ni, ('ell'o!!,',
mcdenc1.éjél l'épc1.i. i\ h;'t;f,ólk ill. is fúldbliJ 1'11111Wk
\'Cl've, zsillllelylycl l'üdvc. A rühl-lil!alwn egyre E1.ivit·
rog rcl a nedvesség s rongálja a1.ol\111.. A 1I11~S1. ill is.
01.1 is Icmfdlik a ralakrül. .lR~H. üla lélc1.il, c lclep,
de 11'I ai napi~ sc\ islwl(l, se kcrilés a bclső lelkel,NI,
sc islálló, se a kincslflrral s1.l!l'1.(')dés a l'iildváll.sigl'a
né1.ve még nincs.

Al. egés1. lelepen alig I;Uni cgy-egy 81.á.! csen"
\'(.sz f~ll, Ugy n(~ ki al. l'gl,81. I.ch.p, ou. a l'i.i1.scg V",

gén, a mC1.őn, pUS1.lflll cs elhagyollan, mini. (,gy va
lüsitgos ('1.il(:'lnysOI', Vagy Hl--l~ hfuml, minl érlr.·
!<iillmn, a ('s:'mgl,l, 01.1. hal-(ylak (,s viss1.Olhl.ljlloslak
lIulwvináua. " viswnyokal cs ;'dlilpol.ol<al illusln'dja
;11. is, hogy a1. 1'l-(és1. 1(,II'l/cn HH s1.'lI'vasmal'ha van I',S
22 kéL-kél lovas kocsi fogat. IsLállü hiányában ai'.
állalokat lélcn a Iwnyhában lal'ljúll.

E1. a lelep \',lIl l<:'gkü1.eldJb al. (aradi) jI'S1.:'II!-



iWl7,gal6silgllo7., ugy 87.ülva a szemei elöl.L van s mél-(
is, (vagy Lán épclI e1.(~rL?) a Icgllliscrabilisabban van
me~esinálva. Még AI':ldllál is Jtü7.elebb feks7.ik Glo
gOVilC,7., a hol a killc,slál'i ispán lakik s mégis ilyen
állapoLok ! J~ lompa Itü7.üny és ér7.élleLlellség II leg
fühb ol<07.üja annak is, hogya 1.lévai esállgó-lelepiLés
kM év lefol'g(lsa ahtll is alig lell egy-r.gy lépésl előre

1.; lIIosL is a kezdel elején van.
A gyoruld es:in[llÍk eddig fl-H holdnyi WideL

IlapLak; hels(ir;I~geik ROO O ülcl l.es7.llek. Boldogll
lásullra a vis7.0nyok épen nem kedve7.ök. A nal'
s1.ám: HO-· nrl krHje7.ál', él.el nélkül. A phylloxera
(ti lal rncjJl.ámatloLL S1.ÜIű-ClllIlll'a alig nYlljLlml nekik
rnellék-l'oglall<01.ásl és kereseL-fOlTásl - s e1. topo
graphiailag a m:isotlik hiba, hogy c helyen IÜl'lénl a
telepil.és. Jlá1.l',·,I-há7.ra járlam e telepel. s a1.7.al a nyo
rmls7.I.(1 imprcss7.ióval l.ávo7.l.am, hogy azoknak, a kik
e lelCpl~1. iLL ér; igy csinálták, se agyál, se s7.ivél. nem
j(u'la ill. a ncmzeli eS1.mc (~S nem ll1lll(JlI, miL esele
kr.tl ncll.

. . . Ilallol.Larn sok panas7.l. a esánglÍkl'líl,
hogy nem tlolgOlmak, nllln s1.orglllrnasak, Jlem igyek
vük; I'(myh(~k, IlIsl:"'k; pálinkál'a ad.iitll magokal sal..
- lsten ül'i7.1.cn. hogya kas1.a·kapa-keriilö elemek
sZlÍs1.lÍlüja legyek, ha mindjárt magyarok is azok.
Nem. A melTe esall II csilllgók közl megfordulLam,
üVHkotll.am a tapaszlalL vis1.Onyokértmás lényezökeL
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hibazlal.ni. halH~m millden(i1.l a magyal' hecsiilell'l!
és jf) hirnévl'e apelláh'a, igycl<C7.l.em a lelepesel\Ct. ki·
tartó Illun),[u'a és s7.0I'galollH'::t bll7.c1i1.ni, minI. boldo
gulásuk egyedüli eSilkö7.eire. U1.allam ail illel.ü vidü
kek sváhjail'll. kik vagyoni jóllélökkel minden lekill
lel.ben ki lUnllek és ehben sem mi hosilol'kii nys;'l/.!
nincs; a s\'áh holdo~nlásának lill,a: a jóilan élei, ki
lal'l.ö SiIUI'gaI011 I é~ lal,al'élwsság. Csinál.ja hál 111.... 1111

il csúngó-silél;c[y is, IIlel'l hál 'l:sak nem I:\jnll. 1'1
mél,[ a silékely \'él'! < 1;;8 ligyclmeill.el.l.em alTa, hogy
l.al'l.oiln<1k eililel UiI ol's7.iigllak s a nemilel.nck is, 1IH'ly
üket. telemes ;'t1do7.alok ál';'ln al. anya-ha7.u dráglI
fiildjére visszal.dcpilcl.l.(~.

i\leglmgellem, hogy vallIlak a CH;'III!!"k kÜill. iH
kiveini val(l, - selcjlci:', 1I1111lkakerijW elemek; me
Iyil, népfajhan, \'lII,(Y I[mmdahlli rélegben nincsennl,
ilyenek? De hogy egésilhen véve a csángúság kasila
Iwpa kel'iilü. IWIlYc lIép legyen, már ailél'l, scm hi
hcl.ii. lIlel'l ha igy vohw, aklwl' cllépnek oll idegnIl
földön, ide/.!en és ellenséges népl:ljok kiiilt. a siclllit:i
dilllll (lia cl 1\f!lIcU volna pnszl.nlllia Blllwvin:íb:1I1.
I't'('i~ Iwm pn:;zll1l1 d; nl"~~ZI' riildiill, 01;'11.- ,',~

Ol'oszon;zághan keresn' (~ldIllN, l.al'lá fenn mllgáL
c!o<al;'ulj:H - é,. l.al'lá limn IH~IIIZelisél!éI. is a hnl\Ovi·
llai CSállllü, sül minl egyes vczdélmcveik is 11Inl;ll
ják, még assimiláll. is. mig n;,dnllk ide haza sok eZt!I'
magyal' \'el.küili.ill ld nClllilcl.i 1.ulajdonaibt'J1.
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l-Janem hál. ugy Itelllenni e néppel is, minI a nü
vl~nynyel, melyel. egy helYI'ü1 Ititépve, más lalajba
ültel.nelt: eleinte J'onynyad, hervad s megsinyli a
helyesel'él., mig gondos ápolás után ismét gyiiJtCl'el.
ereszIve a lalajba, nem soltára I:elvidul. Igy kellene
hánni legrük~p a gY0l'old lelepcseltkel, mert ezelt
vannak még ily hánáslllúdra leginltább I'á szol'ulva.

li;s s7.M e7. il jÚs7.ágiga7.gal.úságnalt, de szúl a
c;sángú-lIIagyar cgyesi.i letnek is. AIlli e7. 1Ililbbil. iIIel.i,
wl/-(yon üllvi,is és s7.ültséges volna, hogy pillanaIra sc
vegye le s7.cmeil. a cs{lrtg(l-I.elcpeluöl; hogy tagjai
i)lIkélll. vagy cgyesiilel.i Ineg1Ji7.ásl.)()1 minél gyalu'ab
ban és nyilol.l !"zenwkkel tekiniséIt meg és ellenőriz

z.ik n Iwloniállal., IIICI'! <l7.7.al, hogy telő alall. Val1l1alt
a csállgúk, még nillcs hdejn7.ve a lelepil.és Illllnllája.
.Járl.-e az cgyesi.ilelrészér(íl valaki, miltor és hány
SZOl' Gyol'okon? r:~UI.a·e az oll.ani vi!"7.0llyolml s a
jüvül'c hizl.al-üknak tartja-c amIml? Nem LIlllom.

Pancsova villékén egy illel.élles szavu ember
nem valami nagy dicséreliel ernléke7.ellmeg az egye
sülel lIl(IJlüdése és bl.l7.gallll1il'úl az ulúbbi éveitbcn.
lIál annyi hi7.onyof'. hogy a;r, egyesiild r(~sy.(lrííl I.ühh
llgililás. I.übh énleklüll(~s a lelepesek ügye és sOl'sa
iránI., f.e1jelő!"éggel nem :irlarm.

J1:i1.ra van még, hogy pál' szúl. szóljak a dévai
csállgú·lelepil.t}srül is. Mini. már emlilém, a kormány
Jnég lR87-ben f.eHe Ineg e7. iránI az e1őzeles lépése-
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kel; eJÖsl.ül' i~, lilivel a kincsl.;iri nradalom bérlele
m(~g pál' ('vig L"rtoU volna, a bérlül<eL I<Ílrpül.lás v.
végkielégités utján eltávolítá, hogy a betelepitendö
esáng(lknal( helyet csinMjanalc A Illi al.üLa liirl.l:t1I,
röviden a köveU,el.iíld,e foglalhaló össl.e. J\ lelepesek
hill.helyei sl.(unára Déva I(öl.vellen kÜl.eléhen lIIl'gffl
lelű fUldleriileL v(lsároILal.oU (ifi ivel a kineslári biri ok
nem a város kÜl.vcLlensilgében fel<sl.i k,) ugy hogy a
lelepm;ek el.llLÍ1n i:pilendü hál.ai a város folylalá!"'ó'lI
ki:pcl.endik s a csángók dévai polgilrold<á lesl.nck."
\':....os töbh évre elöre fUlmenlé ökeL a l<ö7.ségi alI<',
alól. Telepesel< eddig még l<evl~sen vannak, a kik V:lIl

nak, mái' lavaly rnegrnivcllí'k füldjeikct s al. idün 1.If"
lakariLol.lak, Ideiglenesen kincstári épiilctel<bcn lak·
nak, Nem ri'lliben l il. egy nehány csáng6val a killf:sló'II'
Illeg is kölé a sl.erzöclésl s hi,zhelyeik is l<ijelüILellrk.
I'ár nap mulva nehlinyan hejönnek, illeliíleg vissl.a
lí:l'Ilek Buko\'inilbül. El,eknek LJumss 1Ilinisl.l.er óll.l
a I<cdvczntímyl, adla. hogy M,-VásúrhclyWI I)(}v:',ig
!'l.emélyiikre in/!yen jöhetnek a v;H;lIlon. lIIarh;iilwl
pedi/! ilO%-os Iwdvezll1imynyel sl.állilhaLjálc -- A
Illi eddig a dl·'\';1.i lelepili'" I<iiriil WrLi'lIl.. lassan f',;;
yonlalva liirll'nl. Egy idei/!: a lagosililS is hál,rilllal.la,
EZlllán relllélhflltileg gyorsabban fog menni, l)i:\,;'1II
elég kedvezü visl.onyok ki.izé jiinnek il CSállgljk s ha
szorgalmasal" Hlunl(iu;ok IcszlleI(.mindell esd re hol
dognini fognak. A Mva i magyar inlelligentia lirl<liflii
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sr.emei elöLI. Cognak élni és m01{ödni. Ar.lán ar. is re
mdhcl.ö, hogy névára jobb r.sán/JII·anyalZ kcrül, minl
u. milyen másCell'. julol!..

Vü/o(iil mé~ csal{ arra a I{érdésrc kivánok rüviden
Illel-(ldl'llli, hogy miért il'l.am én meg lIIindcr.cl{el?
1·:gyrflsr.1 'Ir.érl., hogya küzünségnck némi I.ájélwr.ásl
1I)'lIjlsak az clHlilcll lelepil.vények mai mibenléléről ;
rnásl'(~szL azéri, meri a magyal' virlusol{ egyike, II

csill'll.\úk hekülli.i7.küdése idejen lámadl s7.almaL07.
szeril egelverii lelkesedés teljesen lelohadl s alig mu
Lalkor.il{ még némi él'(leklíídés a belelepiillek lovábbi
sorsa iráni, pcdig nagyon sr.iil{séges, hogy mimlar.on
lényer.ü({ és kür.egek, mclyek és Idk a lelepeken mü·
I{üdni, awk cOlIsolidal.iüjiu·a halni hivalva vannak,
ére;r.7.ék. misr.erint a lársadalom még se vcLLc le egé
szen jjgyelű l.ekinLcl.llL ama I.elepekrül és abban a Lu··
dalban mfiküdjcnel{, hogy mfiküdésiil{ alársadalom
Hlleniil'7.ése. b;r;i1ala éR ilélő:"7.éke clőll is iti I, mely
jlllallna;r., de escUeg sujl is.

(I RSH.)
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Faji él'tlek és kiizokl.atfls JlllllyadlllrgJ'éJulII,

a)

1\Iosl, midün lIliIId állahinosahhá les7. a7.0nllu~g·
győződés és belálás, hogy a7. oklal.ás, a Jllil"ell~l'og

lcrjcs7.lésc hi7.l.osillwlja esak jü"ünkcl, fOl hogya (:III·
(1I1'a énlckeillck ápolá~a a7.onos llelll7.el i Iünlllllara
dásunklml: lehelellen ell'ojl:lIlol1\ (~gy Iwserii ÚI°1.t·o~1

(\s méll.ó mcghol.r[lIl kOZ[ISl allla IIt'.pokl.a lási Mia pol nl,
lUlüll, melyek Illa I1nnymlmcgyéhcn l.ap1l.87.lalhalt'.k .

.Ime a lÚIlYc)" Tudva levő dolog, hogy ar. itlii,'o"
kürühnt'.nyek kö\'cl!'c1.léhcn II1Inyad IlIcgye IIII'SS;("
hálul marad l c'. 1'1 cl tn i rcjlellsé(! lek in lelében a liiloloi
l11egyék nlügüll. J\ Jll:1gyar :IIkollnány08 :Icm Iclvira
dúsával rn(dlflll vúrlli Idleldl, hogy s7.él.os7.lik 1II:ljrl
:17. á7.siai sjjlélsl;g, llu~ly Ilunyad megy".re h01'1l11
Vúrla a;'.l IlIindcll j(ml valú enluer, hogy lell<esen IPI
fog karollalai :17.on nWI'OJmyi IlIal::yarsilg('rdl~kp.,nll'l\,

II mull hihiii és a laniigy lelkiislllen~lIen, lanyh:1 \'c'·

7.elése kövelke;'.lélJen - majdnem elo(észcn - d·
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nCIIll':eliel.1encdelt s elrelejlel!.c sajáL édes magyar
nyelvél ! .- I\lind haszlalan ; - ábránd voll az
egés7. !

MegalkoLlaLol.l a7. 18G8. 38-ik népol\lalási l.
cr.ikk s a7. :l870-ki néps7.úmlás kimuLal.la. hogy Jlu
nyadmcgye :l88,!J7:1 lallOsa közül :l80,2!l,1. vagyis
!j·;H,O% .sem t:rlli, .sem. (/lvasni lIcm tltrl. Hunyad
mellyénél a~, üsszes magyal' LeriilcLen esak egyel len
egy állol!. hálráhb, egy %-1\11': Z(lní1U1 megyc, hol
a7. imi olvasni nCIll lllllók S7.íuna [Jf}%-l\Ol les7.. Ez
ép oly clijes7.lű, Ininl elsr.omoriló Lényl lel'mésr.ele
sen nem LndltaLjuk he a I.anrdiigyclíincll, meri Iti
sr.cn annak olmi messr.c a mlllLhan kt'l·csendük. De
mindml esetre a7.l lelteI.el.l. lőle vÍll'IIi, hogy most llIár
minden erejél. (~s l.örvt'my adl.a halahnáL, befolyásál.
oda. fogja. irÍlnyowi, hogya7. iskoluiigynek uj, erős

lelldülcl.cL adjon. S ugyan mi WI'l.élll.?
ElIllek kimut'll.ásüru, a \'allíls- és Ilür.oIILaIÍls

ügyi minisLel'llck a küzoklatlÍs l870. és 1871. évi
cíll.al'{){d-I'ól sr.(,lú, s a7. orsr.:íggyOlés elé tcrjcs7.leLL
jclenlésrflf1l meril.clll a?: OldaLuka!.

E III iII isl.eri j(~lenl.és !:'7.eri nL JIUli yallmegyében
voll HHi!l·hen 2!I,f,llB tankiileles gyermek, islwláha
jál'L·1:2H, vagyis csak J.f.%. :l870-hell voll BO/)·1:7
lali kül.eh!s gyermek, islwlflha já rL cr.cll I,ör.iil c::!ak
29%, vagyis !J"/", J87:l-bcll ;lZ,'.W7 lankijLeles gycr
Illckl'iir.i.i1 :17. islwl:U c!mk H·j,HO, ,'agyi;; 10°!. láto-
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galla. Az iskolába ján;k 'l!mdása e szerinL .1 HIW-·
1871-ig l:l17-cl Lesz! A helyel(. LeháL, hogy elühl.lI"l~

viLcLcll volna a kÜ7.0klaLás s rtileg, hogya legsíligo
rubban l';7.ül"galmazLaLoLL volna az iskolába j;il""'~.

-melynck clhanyagolása volL épen a roppani hál.ra
marad{lsnak legfőbh 1,11 LfOl"l"ásOl, még haLlIaL(H;an h:Ura
fclé mcnL al. (igy. l\londhOlLom, szép e..ellrn(~ny! •. 
9·i% imi, olvasni ncm Ludü él; 10% iskol{lba jéin;! I

Eílen III inisLeri clőLc ..jcl;'í1Lél;' alapj{lIl ké!'í1i lcIII'
CI GÜ1lCZ?/ Pál minisLc..i lanÍLcsns Ma/Jyaro..s1....g Lúr
képéL, világos, siil(~L és lIIég sül.éLebb szilwkkel .iP,
Iülve a külünbüílű IIlcgy()I(('L a1. iskol{Lim já..ük vism·
nya szel"inL; lalálü GzélzaLossáJ:{gal jelülvc cgys1.e..
smiml a1. illelii megyék s lanl,e..iilcLek cuILu ..·állapo
láL is. E lIlappán legvilágos'lbb szinbcn Liindüldil,
11los0111/ megye, mel-L isJwlaküLeles ~yermckeincJ( !Hl
s1.ázalélm já..ja az isl;oláL és lel!siil.élebb szinben sü·
téllik J1l1nyadmegyc, miul{1II 1.:lIIl,üLeles gye..mckei·
nek esak 10 sZ{L7.alél,a já.. iskol"'ba. TeháL 1l magyól"
korona üss1.es IIlcgyéi küzüLL Hunyad a IcgcslcguLols'"
megyc c lckinLcl.bcn. Még Z:lI';111l1 is külünb 12lilldHd
Jlunyadnál, IIlc..1 ill a LOlnküLelesek 22%·ka jill' isko·
I'" ba. OLI súléllik a d(dkeleli s1.eJ:{lelcn -- minl egy
félrc eső zugban levő ..oillia pükhálü - egy fekclf'
ponl! _. Ez Hllnyadmcgye, !)1.. % imi, olvasni nelll
tudó és 10% iskolába já"ó! !



'I!H

Már mosl a7.l s7.erelném én ludni, hogy nliérl
alkoll.ák a7.t az 181i8. 38. t.-czikkel, és ebben a l.
czikkben U1ire valtÍ a ,f.. és 128. ~,? Vajjon hiheW·e,
hogya. népoklalás ilyelén vezelésére! visszaad/tal
juk a 1//agYa?' nemzetnek MOll 10,000 főnyi ma
gyarságol, 1I1(~ly legillkálJb épen (I7.érl lelejlellc cl
anyanyelvél, merl ezeliíll is ily lelkiismeretlcnül gon
doslwd lak iskoiúztallí.sáI'6l, az előtt i.s 1·.sten szd
mába hagylá k? -- !H% imi olvasni ncm ludó és 10%
islwlitlJa járti! !

II is;,:c/I III illdell iga7. magyamak ,1I'czá ba kell,
hogy szökjél< a rél', ha lálja, hogyasajál ncm7.cli
sége-, a snj:H fajabeli,-el idegen nyeh-clI kell bc
s7.élnic.

I;;n nCIIl r<lgyok nemzeliséggyülölü, s ncm aka
rok páIllIHlgyari7.,"t!lIi, dc milli. magyar, megkövelcl
helcm, hogy nern;.:clcm egy rés7.e riss;.:alerelless\~I;

(Iwn lcslhc7., melyhc? a mosl.olm '-is7.onyok cls7.alli
loUál\. Megl\ijreldhelelll ezl leginkább allól, Idnek
l.ül'vényesjoga és kölelessége, hogye7. irányban mO

köcljék: a lallli.!lii!,!)'llIüWI.
"4,% irni, olvasni nem ludó és 10% isko

láLa jfu'(, !

Ilis7.cn nilH:sen nelll?el, melynek belélelébcn
a7. iH relhozol.l eselre példa volna! Ugy nem I(omlo
lunk mi magunkkal, minlha százmillión volnánk!
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fl'/. lIbsolulislIlUS alalL félliillk öl. germanisaliohil.
félleLLOk nem'/.el.is(~giinJ< el\·cs'/.l.ésN, - ime lIlosl ól'/.

önkormány'/.alol. arra has'/.náljul<, hogy öngyilkosok
legyOnl<, hogy üss'/.cfonl. kllI'Old<aI n<\'/.'/.ok, mini. TT1;'LI

lil< el lassankinl a ~'/.ilda: a nelll'/.clLcsl..

!H·% irni, olvasni nem lllllü és 10% i~I<t)

hi ba járó !!

19l1'/., hogy Ul.lnyadlllegyéhcn Hlúr nem fcllOIlŰ,

s rnegs'/.okol.lá Icll, llOgy a IIwgyar .hol:slwl'Os lW
IlICse-se! nem Jnllgyarlll kelljen bcs'/.elni! Dc valljuk
meg, hogy bi1.' e'/. nagy s'/.égyen rllllk n(l'/.vc. 1;:8 !lSZC'

relném éli lálni istennek a'/.I. a s'/.en lel I. vi'/.\H, mely Ic·
mossa l'óll.lnl< II s'/.égyenlolLol! e Ilanem épen, nwrl
igy áll a dolo~, a lallfchigydíinel< - érinU<c'/.vc a
megye érlchniségével és birl.okosságával - rá kel·
lel.t volna mnl.a.lni a bajra. E'/.ck közl'cmiikiidesé\'d
cgy lársulal.i mo'/.ga Imal id()'/.ni díj a víssza1/lCIf/,II((ro
sodás énlcJ;ébcn, mely rnozgalol'n i'i'/.erlcága'/.oll. volna
az egész mcgyében. Vtlgy legalábh 1.l liirvényl. kellcll
volna f,'/.igol'll ponl.oss;'l!!gal Yégrelwjhl1li (~s Illljl.alni
lc.qlcivú/t a;;. elul<íllOsodott 1/wf!Y((1' kiizséf/rkúcl/.
I\Iily s'/.(~p Icndiild.eI. nyerI. vollla <I'/. Ogy az ilycn ini
liativa áll.al!

91·% imi, olvasni nem ludó és 10% isl\ll
lába jání! I

llnllyad1l1ef/?Iéúen a Im~relüf/,ljelíJnelc azo'/l, 'IIIft-



!I(f.~ZII/S hÚ)fllIÍ.~11II kit'iil, hl/flY f.íltalríban (t eivi/isa
liú lCl'jeszl11jc I.~~ ZlíSz/líl.'idJ.ie lf!!lYcn, l/l/g (tz(nt lIelll.

zel·apl/sll/li ki;ldef(~~e i8 lIaII, IWfl.'f lclerf.llc ((lap
!ciiulU ((Z01/. utI/fi!.:, 1JIe~llel/. késIí"" visswlél'!lCsscl/.
CI, Nem:zcl C!I!! d.ne azol/ !':ihüs akol1Ja, Iwl/.1/(tI/.
"·'.wllwdt.

.lli!'zCII I;(! I'C II I ,J!il!"lIn. anllyi él'Lehlli~égiS7.,i7.alé
IlO!. lInnyi il'lIi·oll';I;:lIi ImlM, milli IIl1mnyivel ]-111

nyadlllcl!Yc uil'. al,i11' I,üres Amhia pu~zláill, tán :17.
f;s;d,illllik 1;i.ir.iiH s J\lgh:UlisL{lIl - Ileludr.sislánban
is lalitIni. Ji:s IIlégis ily ;í7.siai áll;l.l'Olol, mcllclI. ugy
kC7.e1l1i a laniil:(ycl, hogy !I év alaH ~ 1.7-l'e melljcn
ar. iskuhHxl I/I'/II-j;íník .- 'I/iivekcdésc: cr. I.i)bb, minl
a lilii. sr.lÍnélkiilll;lgYlli lehel.

1),1,% imi·olvasni nl'1ll l.udlÍ, 10% islwlába járó
és ;17. iskolalúlogalúl, Rtl-re Illt:ni) apadása !!

lly kiil'iilllléllye.k kÜ7.üll. én (líI égeW baj orvos
lásúl'a I;sak 1'/-:,. IIl1ídoL ludnl\.

OlvaslaiII ugyanir:: t'7.elül.l nem sol<lml, hogy
]-IIlnyad-tlle)!yt:uen jlihang7.ásn és úllalánosan lis7.
tdt IHlVIlld,ül (,'/w l«il' I';lgy I.esliilel. alakull., melynek
1·.r.ü1ja. jíl'kiidlli a IItcgye (!I'dekci mlül.L, s azokal.
lehelüleg diiIlI07.dil.:I.Ili. li:n lIlor::l. Il lis7.l.ell. I.es
l.iil(l!.ltcr. li.,..dulok, tegye magilévá cr. ügyel., mely
ugyullesak Jlunyadlllcgye érdekei kiirébe lal'lo7.ik,
vesse mérlegl}e 1.e1,inlélyél. (~s helolyiIS{ll., Lesliilelileg

Ir,



vagy 11I(1~ m,·,.lolI a l.ólllfcliiM.Yl'líill'-ll, vagy a IWI'llIllll\,

llúl, hogy II llIegyübell a falliif/!/ s (!zzc'l !,;a/1csfJ{alo.
san a V;ijSWllwU!/((1'Ositcís ni ltnl/hitele/. '1I?1f'l'ie'll.. H;I

gadjn. kezébe :IZ inil.iál.iyal s lll' ellgedje l.ovú.hlJl'ól i!'l
igy blamálni a megyél, IIlcrl. 1!1. ~11.si;l.i ;:dIOlpol nelll

'lal'lha:l. lováhh.

( IXí~

----



IJI

I\lidülI Inllal logok, hl)~Y P:"II' P"I"'7oI'f' a7. 01\'1186
Iig)'chll()1. igéllyhe vegyem (~;; '~l!Y oly ]/onl.l':\ irá
n)'o7.7.am, mell' ",III;lIall lIagyon múll:íll n(wcy.hcl.ii
\'(\I'7.1i seblH!l; :t IIcm7.()1.1esll:lI, alwraLlannl i!:'cszembe
jnl ('gy jelcllel.. IlIelYllcl; e70elüll ".il' I~\'vd a magyal'
IlId, :tIlatlclllia hel i Ol(~slcrlllc vull. a Sr.illhcIYl·,

1\7.011 .i(:".~lwld ,'rimIl, mikol' l:rdemcs tm),;,mlll;,
Il"t/('./Iz ar. iraIIlS7.ilrms-hiil'hc iillür.iill. letIJllokai Il\~

"cr.ell.e ar. a.l;:ulÚllliúba (H1inü hdyell ük ncltcy.en fOI'

,llIlImUak meg Lappuniáhall) - s üket IIlaga mellé
iilldvc joltbra éR halra, clkcr.t1cU érl.elwy.ni fölüll.ük,
Ar. (~rlcl;cr.és oda csall.ant ki, hogy Illi IIlilgyarok I;ü
r.(\1 atya lis(l.gltall vagyunk a lappol;);al. Sokan, Ilik az
iisswhasonlil II n)'c1vésr.ct Jr.raeléhclI jú ra !lano); ,mo
801\,ly:tI s hil(\!I.'n ('1·jl:s"'v:íl;í.ss.tI Imwdl:'tk ilY. IIj al.ya
lis:'tgol, dc vél~re tn(~is helcnyugodlak a ludós sza
vába, - a7.1.al a vigiU';y.l.alü tIIdaUai, hogy hMa, isten,
csakhogy np.1ll állunk egyedül maglllll;ra a világban,
vamlllk már ,'ol<onailll;, ha IlIindjárl kissé távoli 1'0

lwnaink is,



HifI

I~:s lIIegkiillill.i"d, ai': alyalif:úgol ;1 I:II'Pold\id,lm
h:h SCIlI ;11'I:i':I'tlll:'I,,;lildll',L ~1'1I1 I'lIh;'Ii':alukl.lI'.1. !;clll
neveik hangxús;'tlIl'.1 1II~1I1 igc:II IUI'I'ilhelliilll, l'I'\'l'lwl,
a I'okon'!ág rnelll:II, l.le voll, ('gy 1lil'I'\', a Ilf/eh' -- H

ex dönWIl..
Exen él'i':l!I,f'IIY al y:t1búw,l" i~lllel'kl'd(:si cSI(:ly

folyama alaU I,dgolldolla m, ho)!y nil I m('1! a h;l7.a
('gyik xug;'d.lan egy II1:1I'Okllyí III:pl.iil'eell:I(, 1111:1\' \'l!1'
és l(:1' 8xcl'int. !;okl,:1I I'iii':d.'hh ;"dI hO:l.7.illil" lIliIII a
lappok, ele melYl'ül ha xaSXCl'1 l! "'p oly f:olw.l t.ud Iak
axelüll, mínl a lapl'okl''''J.

l~:;; C7. a néplül'clIt:d,: a IUlllyadllll~l!y('i 1'101:'1110
sodol.l m;lgyal'!:':'I~,

S7.álllllk milllegy ,III,1I110-l'e Illegy, .lia ji, I'olllún,
gCl'lllún vagy !'ii':I:'lv IIIÍpliil'7.S ,e;.oxill'l elIllyii, sorailu',l,
C7. oly esekélysé:nolna; Iudy ligydlllel selll él'elellll'l;
ha:t lengerbiiI killlcl'ilnnk flgy I::"'~ppel, a7. 1III'g !"l~rn

{"7.í, ele ha mi magyarok, kik lud,'alcv(ih'g oly .',;.01'

I,ély ·!:'?:'III II lia I vaJ.(Yllllk, 1'lvl',,;I,iliillk Illin":;.(y '.10,01111
IUnyi Jllal!yal'silgol, 1'7. a luag;, ha II \TlJl'l: 1:!'l'.kély 1'1,,.7.
lcs(:/.( - nagy I'eszl,c:,:(:g, J\ IlliiliolllOS ha ('gy I':'u' ('7.
1'1'1 elvl$7.il. l,iI !'1~1I1 VI'''7.i, d" ;1 S7.l'gl'IIY ('llIlu~I'III~k

egy p;',1' forilII \'I~":;I,lcsl'l! IW'II' lIagy ',,.:al'ú,,, i\Ji Illagya
rok pedig f::7.cgúny é~ esekéiy ,,~.ÚIIIII nelllzd va
gynnk, mi nem néi':h.'.:lji"d, l'ii:l.iilll'ij!:'cll, IIIini 1I)(l1'
zsohidik, minl hnll s7.él oldol.l I'I:VC gyanúnl nelll
zetünk,
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A hllllyadrnegyt!i e1oláhosodol.l. magyal'sál{ joh·
hilra a si 11011 la ld Ic a Ma I'O~, 87.lrigy Ü~ a C~et'lIa vül
gyeihe/l. 1Josdát. Keres7.I.!!r, Alpesl.es, Kis- és Nagy
Ba.l·csa, I :ákosd. Iliu:si, Torda~ ÚS !:'7.iIlIlO!'l más I;ül':
sl'gekbr.Il. I': Ilép a7. ugy lleve7.el.l. .- hncsllOros ncmes
sége!.. II~s7.i ld. V(~7.e1l·kllc\'el;. vis(,le!. vallás és él'7.e
lem 1.l'I;inl.eléhclI magyar, csak lIyelvre nézve nem
llr.. TelHU iII.a lapol; magyarságával rordil.oH visr.ony
h'lIl áII a dolog.

Hogy csall nchány vez.eté!cllm:et cmlilsck, mini.
F.u·l;as. 1':IIIP, Blljl.i, Ilányai, nilhor. Udvarhelyi, Sc·
besi, Körtvélyesi, HeilCs, Balog, KÖpcc7.i, Biró, HIl
lbd, l\tJnya, Csanádi. Kara, Kis, Fdllll', Brassay sth.
világoSOl/l nml.al.ják, hogy il.!. I.ulajdollképen magYal'
néppel ";lll dolguni\. Olyan magyaroldtal, kikel. HlI
nyadi János I.elepil.el.l. Ihllly,ulmegyéhc, a hunyndi
vál'. ar. orsr.Í1g halámi és a magyal' ncm7.cl. vMelmérc
a J;del i hüdil{lsok ellenében, )~s a Idkel. allagy ha
ZOlli és hadn'7.I!r c7.eliiH n('gys7.Í1r. (,vvel ama7. iirál
100llö',sokra Iliállilol.l, mmk a magyal' nemr.el. eliiíírsci
01.1. Ol:i.hor87.ág l.iiswms7.(,dsi,gö', ha n, oly ves7.ÍlIYI~s

pOlllolwn l,!4 oly klW(,S !47.illl1l1lal, ..- ré/.( lIlegsr.iinl.ld;
mcgiddIIi hivalil!4llklwl;, /17. iirÍlllolII;h;ol; plIsr.I{1Il
állIlal;, az iil'ül; kil't~~r.lek, Nem 117. II lIlngyal'Ság
i.öhhé, rnel~' 1'011 al;lwl', mid(ill oti •• I.elepillel.el.l. ha
nCIII egy kol'<:;; raj, mely ellelejl.eU.e nClnzeli nyell·él.

j\1i aviselelel illel i, a Icrliaké s(j(.él-s7.íil'kc daróc?"
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búl k(-~ziill. hHJikr;iig nYIIIc', ('zollfll';t vil~Y f<1I),a:
1I:.[\'i1nCZCII l'I~III1('hül I;1;:;:ziH a Imri!:'II\'a, J\ J;"i1,llI'li:. . '

(:~izrnll ":Igy boc:::;I;or, l,'cll ii IIiic' II hil!'olllil a ;;l,(:I,{,(y

nüpYiselcLllt!z, A niik viselete szinléll IWIII kiHi."oll),ii
xik :l 1'zékdy niil'{lWI. (:"ill, I.i;:xlas;:'g (lg l'lgY"Z'!I'ii~'('~

jellemzik lllil1l'kél n(,lll "III1(lzalftL - 1\Z ohHlok 1'1'11
de:::clI lIúlcllér eZOlHlril1. ilZ ol(t11 Iliik I'e"il-( II. II, tar,

solyl. viselnek; ::;zokllyM vilgy rokolyiLl. I<ivél.nIC::;t'II,
('::::11; oly ]'i·iz;;,',gl!l,),rm. 1101 vcgyc~l. lakn,II, a 1rI:1:!\';'
1'01;1,:11. \ly küz:,,(-gl'idll'lI i111:IIö'd.tall 1I1illllk,;1 11I~1Ir1't'li

olidl i.ill.üzele IJllwyarl);:, IIgy. hogya IJliI:lyarl (,~ nl:"l
1101. külsülcg az iill.i.izel.bül nelll, r"iI.ki~ ilZ ill":Z\'II'
niIS!)I;!.Il',), a IYI'I.lsh,',1 Ichd cgYIII:'Ii.;lcil IIlC~ki.iliill'

hiizldlli,
)0;;; illli,lliillii :'ZiI :;ZOIl 1111'I l 1:1 pa !:'zl il lal.i léllY -la,

pa:"zl:llü",hl',1 IlIl::,zt:k,I" IlIcrl. I, vi"t',k sxiili.ill.jf! \'a~!y"k,

- hogy il llIilgY:II'I,II'") a ,'dl! Il:W I,iiz;;{-g),cn hll"'1 ol:",h
e1cnlt'I.(:;:,II, 1t"Ilyt.-glcl(-n !,(i!"ü:::l:g),ell. ilZ:I;I, iill.ii:wll'f'lI
Lll" la IIIa:,n't\)0;1, il i:':ö j IIIHid II i, - .' tiC! e:::(! 1"1:: 1.11111 il ZiiII.iizI' 111,1

iI;I, o)(lh nyel\'d. "iljillil.oUa d, i\ nlhá;l,:llt;rll)"a a"la
nyelnit, III ill I, Alllcrika ,',ul liir",S(li ii\'(,gtlarahnl;f'lrl il

va I,',d i ),c.:~r"'" ),i rú nPIlIc!;: ,',ra,I'I., 1;:1' II IY,',!!O;I,lif It-II rlf'~,
III iIII d l'úga Ci:'CI'C a IIIilgp r dlmll"~ Hé;l, VII, lI1el'l ól !lga"z"·'
kdclyckd l(una!;;I,1. bl:1I11 ii II k liljllllk élclmvirJt't:::(I,:.!a
Ú~ ellellid);jsi (ln-JI! ir:1I11..

J\(Hi.i1l dÚLri. I.ijlllhckhell 11l1-;..:I.ó1I'[iLlli a IIf'lIlZl'Ii
jellegcllllilldcll Id,illlelhen, -,- IleIII {~rclelll; de 1111';":-
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I;lrlani vegye~ Inlwsságn helyeken, nmnesak,dcmlls
Ihj" elr.l1IekeL j;.; hclcolvasl'.l.ani: ez érdem és
éll·,lrEwalü!'ág. Ezr.n érd P. lJl mel ('s élcl.rcvalüs;íg
J.(al a Inlill'ad Inc/.(yci magyal' kihmép nem di
.:scl,edhdik. Kirivü kivúlelké'lI. al'. e1oláhosodásálln
1(1.1I05 szah(tlya all:.1 áll LfÍzsdd kiixsége. Illcly a lIIai
napi/.( rnegl.arlol.l.:1. It:::zla magyarsftgül. I h, ennek ma
:;y'lr(l.zal'I. az. hogya kiil'.ségben exel(jll 1Iem lakott
(l1(tll: hanem nj:i1,h idüben sXllporodik al'. oláhsüg s
vcll, rOhall/ORilll tNjetI a magyarok kij2l az olúh nyelv.

.1;:8 lá;;Sllk nlosl. a va/Ms': vi1'zonyokal.. fl." elolá·
hosodoll. lIw1!Y;lr lIép valamennyi Iliix;.;égbr.n miml
I'f,fol'mállli;. I': V;lIl(lSI. ;.11. oláhuic ...lI<lgyar< vallásnak
ncVl~xil, :-: kiiv('Wil. .magYlu'ollllak< (lhlgnrollllUk), Az
o);ih nlip il vlIlI:h!i Idili.inhsl~ggd ;lxonosil.ja a nemze
Iisc'·l.(i kii li;n hs.;!(p.L ~:s helyesell , mel'!. II Jnngyarság
- a hllnya1hnel.(yei értelemben velI. magyarság
lt'i1n YOII I,iall rPlim nál.lls vallásI! s igy II nr.lIlxcl.iségi
c1il1'erellt:zia IeljeSI '" ji:~;,x(:esik a ndlü:-:ival. Viszont a
ll/iI :.!ya I' lIép o);i lillak I.t:llin I.i (,8 mondja ;11.1, Jei a l!ül'iig
el!yesiill v;lgy 111'111 ('gy(~8i.i1l. egyhÍlzllak hive.

fl vall:isi \':I/.(Y joltlt;ln IHOrtl.!V;' ngyhü7.i inl.i,x
IIli'IIY 1'011. :IX ('Myediili eszkiil'., mely a 1l];lJ.(yal's(tgban
nXIII:1I1 is, hogy elld~,jlell.e lletlll'.CI.i nyelvél., fenlnl'
IlIlIa, ugya hogy, a nem7.el.i ünluflal.oL 1\7. a :t 0,000
Ii'illyi elol:'dlosllclol.1. llIagyal's(tg .IJnglll'lIall,. aZllZ
lll:Il:! ya 1'11ak lH.'vt'zi nmgiLl s hnku' ezen e1nevezés~e1
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inkább vallitsi, Illinl nClllilel.i 1'0gllhlliLlmt kiit ii:l~íw,

mindamellell egy silerencsös 1'0gantYlll képeil, iliely
nek segélyé\'el \'issr.aveilelhcljük ailon lábod.Ja, hon
nan elsr.ulmdl.

AiI eloláhosodol.l magyal' látva, hogy vele ugyan
ailon templomba jál' ar. értelmes. a .lmpl.ltoSf ma
gyar ember, hogy papja a silüsr.ékt'ül magyarull"y',',1
lIor.ilá, mcglanl.llla nélui különbségeI tcnni II magyal'
és oláh köy.öl.l, habál' - minI InolHlám - nycll'l'l\
nézve II magyal' nép sem cgyéb, IlIinI olitll.

Ar. egyh;l;/;. II m:Il(Ytll' pap s a;/; iskola ncm I'oi
lak I,épesck nlcgakad"'ly07.lli a nlop elol;dlOsod;'I~.H.

011. hol ail ;'Lllill hajl(~I;a palola ar.on (~piilcl.lmy. k(,
Iw~I, ..nely~1 ·i.s!.-lIltÍ/lul.: 1!1II1yolllal\; 01.1 hol a dis7.ll"'
p.by.11lI' Rt.UI\·cl'ain lII'ual, l(t"p:l.dl..,I.I.\~ ma w'" I - t',~

nelll lU inden ok n(~1 kül _..- a /,;ú/llm'ür.lliltí luellr-II.
011 islwla l'" lalli"', IJelur.eli lIIissi61 nelll Icljesilhe
lelI. Er. biY.On )'0::'.

);:5 II, llIyad I11cgyéhcn ilycll ;'lllapoltJl, 1'011 ak,
Ul:!yncve;/;cll. iglwla hol 1'011. hol nelll voll.. lJa \·nll.
a gycl'luel,d nelll :"y.oril.ollák ay. islwlúha jár;',sr:I,
\'aliY ha júrl is a n(~p Ha II !t;1i 1lI'lII:lpollOn ;'11 ail II.

ll. ,i:<kolúha.< Illilll'lyl kilavasy.oclol.l, :.1 kiinYVI~1 fiil
cseréll.c a pttsy.I.OI'holl.lll s ji.il") Iéiig mindenl. dli:I"j
teU, II mil. nelán lanu\L ]\'Iihelyl a gycl'lnek Idlelh' a
J;'lb.u ar. iskolá lIül. egy idl:'gcn vihigba lépell., mc!yll"1l
csal, a;/; olith nyelmek \'ehellc hasy.nál.
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A magy..!' községekhen is vegyesl lakik ll? oláh
II magyarral. A Illegye lübbi rés7.él. peJig ki7.árólag
oláhok la I,ják. A legulóbbi IIlegyci ld Iwrekilés elöli.
lIullyatllllcgye Hlfl,OOO mnyi lakossúgíl ból J70,000
oláh voll.. Eldwra nem-lItagyar elem kÜ7.Ölt a 87.él.
s7.lír\'ll és vc'gyesen I..kú Illagyarsilgnak CI kellelt
jlll';7.lulni,

1\7. a7. 1Il-:yncve7.cU s7.el'encsél.len h;lwla peti ig
If~gl.i.l.volahIJl'l·}1 setll \'011. képes cllensl.1lY07.lli a I.ul
nYOlllú oláhsilg \'csr.cd(~hlle8 halásill.. J1or.r.újárull. e
ketlvc7.üllcn viszonyokhor. a ltall.Íl'űI'S(1/ldrdlilíl.sa, A
csek!;ly SZill II II IIIl'gyal'súg tl7. oláh halúrür<~7.retlekbe

osr.l.al Váll, cr. Ill('g inkáhh sicl.lcll.c és mozdil.oll.a clö
alf. dol:"dlOsndíH;I, a. nmnr.cli pllsr.llll:isl.

Ily ki.i ..iHIlII·'nYl~k ki;7.1 a lIlagyal'silgllllk nemzl'!
dékről np.lllzcdél(l'(~ cl l,dleU korcsosodni s oda sii
IVed Ili, a hol IIwsl saj nosan láljll k. 'fcrl núszclcs, hogy
ha má)' IIl'pcsségi, lak:'lsi \'iszon yol" islwla, s7.egény
slig, .Iwl.onai illlí:ZllléllY - IIlilldmegallnyi megiilü
1)(~l.iij() Icll a 1I1<1~\,;ll'sil/{na k,lIlaga a lIH1gyar pap IleIII

sokat, \';lgy ('1'1'11 SCII 1111 il SCIIl Ip.hp.l.t:ll ancIlI7.eli
nyel\' H1egü"7.í'sél'l~. ti p:'1) Illagyarlll jlrédil,ál, IIm
gyal'nl IlIntuIja el hiveillel, 11l'varsora.nS7.lása Icözben
a swl,ílsos hibliai rzil.allllllol,al.. J\hl. ér? ti lIép nem
éri i Illeg. Arczpirjló gondolal , e1kép7.Clni, hogya lIla
gy"" nyeh' J-]llnY:l(ltllcgyéhcn egy lilhllrgiai uyelV\'é
siill'cdl., nlclyel. lIlinI. valnllli szent IIlysleril1lllol esnk
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a I'npllak !:,,,a";1I1 (,rlelli.;l I'l'Omllll!; 1J(~l'lId, lll'oIi:l
nel1l. Arc"piril,"jdcncl, lállli, Illini l;irgaloM 1I1aj.!1':'r
rml' 1l'I;lgyar lIirci\'!:1 oláhlll - IIIeit 111ils1((; II I lll";!
IIcm érlil,. Lchcl.-c. ~"ah;III·,: "Illwk I.ovúhhra i;: ig,'
IIll1rauni 9 A 1Il,1I1y;ltllllt'gypi IllagY;lrságra 11(';(1'1'
IeIII pioIII ó: isl\Ola, e 1;(:1 ,',vs""rc a Ill:mzdi 1(:1111'1,.
-- millI. ilyelIt:'" 111'111 /(·iI'"I ..I;,

Milll.ill' a I,i r..jl 1.'1 I. okoklll'd li'lg,-a a 1I1ag)'<I 1',,;'1 gr;'
SI: nZ j,,/,oli'nlll 1;. s,, a 1':IIlI"""ll1a), 1I;llil$I, IIclll 1'1111,

<I nlinl. hogy ill' I,\iri'lhllélly,'k kiiy,iil.l. II CIII i!': IdH:II'II,
az('rl. ';11\'11 a" <:Il;ol't',,,:o;:lItI,,1I 1Il:l;!yal'':';'lg crkiil,'"il,';!
is a h:gahi:;iilycdl ..hh,

;\ 1ill'';:; 11 1<1 II II i ('Ipl Itúrllw)v olda/:) 1',',1 1('killl"'11l
ig e III<1gy,II'':I'lg('1. IlJilltl':lIiill '}S;I,I'(WCSZelll r;'jla ;, ,-ii·

I)'ctlt:::; ,::i; clkorcsnsntl:'ls 11lÍ:ly nyolllilil.. N,lgyolI "..I,
jnllem:r.O r(lllói;:I, IlItln(:1; c 1."I,illlclbcn Id'.'IIIC·llli, dl'

esnk ÜpCII ;1 II~g",ziik,,('g(:';;I,'),lll'l: S7.0I'il.l<07.01 II ,

1\;" cll'f)I't:so"l1r1il.sl lúl.OIn <Ibhall is, hngy a n'·

li'll'mal.lH; mllgy;tl' a güriig-l;e1cli oláll"al olyl,"r "".
gyesl. lnrlja lI)(:g a hiijl.ijl;d.::; kere8:r.I.cI. rd Illag:'!';',

lIlil\Or 1I11'gl,PlltllIIIli h<lllj<l ;1. har<lllgol. lIliIII ;'1

obih.
Az d l;orO:i'o;:otl ih, I. a IIclIl:r.eli I'IH';'" II Iii sl,I;', 111111 :J

1ill11:1. 1.1<1 ll. 11I··pd:dhall. "enéhcll, A lillH::r. igell 1',:(,11"11

vcgyiilülw rt c;<únli't!::lI<11; a:r. ol"'ho>; lelllp('l\lwl, (''': ll!!·

rillldo:r.iu:,okkil I. 1\1(:1 YI:' II ell\OlIlorllh'a l~~ :;:r.c··gyell kc'l. \'I'

hallgal""" lH~llI t:g~':"Z(:I', millI. IwI'jilIll. 1:'lIl('zkiil.l'f'lI
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oláh vlm'ekl)(. a 1lI,.gyar lef.{éllY, Ellell ilyell jdlcgii a
~ellC!ol II Ilépdal. l\X cloláho~()doll. llIalo(val'~{tg lIi~p

dala.: 1\p.~I'I'ves, l'i'ljdallllas ol:'dl d:lIlll. mdyell i1.1.'011,
lIliIII. hOlIl;'dyos vi!olszi\(~IllI(~kezé8 derellg ci"ak ál. a
IIlitgy"""s dallalll. A IlIig a Illal,:yal' 1l(~l'dal i"zoi~ Illeg
f<Ú"; ".,,;ig:'lIIY Iwgediijl'~n i!i' hr(igiiji!1I lwrcszUiI 1-111
llyotlhlll!gydll' "'r/,l'zil" ilU)' ki vall I"dl,ijzlcl.vl! ere
d,~1 i sz"~I';:,'~gél ,,:i1, IIgy cllorxih'a és e1esa \'a I'Vil, hogy
('sal, ;'. Inggy:t1wrlllllahh ";lmel'r7.t!k ki·pcs tH ii'nll'1'II i
),('nnl) :IZ crt'deli!.

SZI'III- i~s fiill;llIlIja \'Ollalll <'gy izlll~1l anll"k,
h(.gy l~gy 1I"CIIY"di dii"k, lIliIII. 1('giHw; bclilniloll. a~

ol;',h·.:zigáll)'lIak cgy IIlit!!yar Ili,pdidl. s d,\(:7.i"l':I a
t:zig:'1II y ZI 'II' ~I.a 1,,1111 1111:'111:11" csa k Wll,:Y nd II~ZP.1I 1.1.1I lI.a
"zi III!Y ji'df'z;lIli, hogy IlIeglil.rlsa a nüpdalllak ma
gyaros j,·~lh~gé!. Alig liivm:ol.l el a h~g(lIl1s, a magyar
11I:·pdall. a ':7.ig{IIIY cSiddliUI1iU' a7. oloi.h dall:i.k ehab
IOllj:'II'a "IaidillIJa {ll. ';:1 IIIOSI. is t' lIépdal ,I. nép aj
I'ÚII, dl~ 111:'11' l.ük,'dl~lcsell oilalakilva (,s assÍ1nilálvö.l
ol:'dws X;lIl1i" IaI. 1·;1; 1\0ra criíl. "cU a7. e101{1 h080d.í s a
111;1~·n~ars:"lg.u, !

J;;!; ill. hl~lyéll \'iUl IlIcgelllli!kc~lIeln t:Ol'iOSlIlll
l\edn:"'1'1 "gy ig."1 IÚI'l:~a lIépszol{;i.!:;n',I, Hldy a leg
111M/hi íoliildl-( dil":l.I.nzolJ az ily dol:'dlosodol.l magyal'
l(üzsüW'k egyil, h~I!II:lgyohhikáh"II, 1;:11 ri,sí\(!lllrüllcg
a1:"1 "h 1I(~1I1 IlIdolll. hogy va lahol e saj{lI soigo!> nÚIl
szo!;ús IIIC:.:volll:1. I':x "lJbül ,iliI. 110gy a husvéti
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nagyhél sr.enhijiin este IIgy l:l th'ál.óI ker.cWtlüleg a
falu Össr.cs IC\:l(mys(\klC sr.énalwr.lo);, liUI, km'1.clé;;el;
l.elejére rnásr.va, hUIII;(Ufl l<iabáláSflUI Idpublil;áll.lllill
clr.n, IIlég oly pikáns lörléneUlél, a mi a 1iIIIlIJ,H1 ar.
ÚV folytán megesel.l. vagy nelll esel.l, vagy pedig nll'g

eshetell. ,'oln;l. A kijr.llirn11(~lelnek er.cn I'lIrcsa m"/tlja

ugy voll. megcsillál\'a, hogy mindcn egymásIlor. kii.

r.el lal;ü 1('géIlY lIlár j c)\'aI cr.cn este elÜU. l.isr.I.{i1 •••
jöu. ,Ir. irúnl, I;ikel. é8 hogyan állilson a >l;iir.I',··,,··

1l1(~ny. ilélüsr.ékc elébc. Ar. egyik legény ar.liill ;1

mondol.l. estén cliiatloll. egy valüdi v:IV;Y I;épr.ell pi·
I;{ms l.i:irhineU;él, - ,'cl'"lIcn, a m.ísil; pedi/.( IIlPg·

lclte 1':'1 ei;ipüs ésr.n·l'él.e1..,il. ismül - versbell. J'"r~z"
mirHJ olálllll. A l;ijr.\,(,lcIIH:,ny ('ZCll hallgos n)'ill'{lI11l

lása ellarlolt éj lel iV;. I\r. cgésr. lillubül Il)!Y r.ugü (;'11'111:\

és kiabúl{ls h'lIlgr.oll. Id, .Nem ldl ilyelll\Or IIle/.d,i
mél\'c senki. Ur, p:lrasr.l, bocskoros, nellle8; a8SZ01 II' ,

Icúny, e:;ahhlos férli. ragy n\illen legény - llIilld
egyaránl. kikapta a nlllga r()széL Istenérl. scm 11'1 ... ·
tcu. voln:1. ilyenl\Or S7.oháhan larlnni ar. aS5r.oll)':=:Z'·'
1I1l··lyl. l\lind kifIIIolI. ar. Il(ll'arl'll, hallani a kli;r,I'I'"''
m(,ny nyih'ánul;",$'lI. l\'I.ill(lr.llki bir.tosra vchr.II.r., hogy

nila is lesz 8r.,', , l\1.inl. mondúlIl, 1~7.CII az (~j.iclclI liliII

delI lIapl'il:'.gra ji.il L A le~gyöngédebb l'i8r.OIl)'ol; a
leggyöngétll.e1clld,h lIllIIIolI lünek 1<OllIlneul.ú1l'a I"~

közhilTé lé"c, Voll. azl;'lI1 hel.el;ig 11Iil. lIe"zl'l II i a

falllbal1-
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E~ a pajkos 11I~~ps7.okás hilhoril,allanlll addig
I.arl.ol.l., liliI! a7. II IlHlh i I)Vellben c vid(!lmell egy liala.l
s7.0l~lIbirilja akadt, Ilinek épen ama kü7.ség voll. a
s~ékhelye, Egy ily (üjelcn a legénysl)!l a fial.al s~ol

ga!.til'l" ura.l. is odaállil.oll.a II hallgosan nyilvánuló
kü~vélfHllény il.(llű sz,~lle elébe, még pedig oly kom
mcnl.ilrok ltisérdében, neki oly vismnyokal. és viselt.
dolj.(okal lnlajdonil.m, melyek üpen nem vollak al
Imhnasall ,l. szolgabil'lii l.ekillll\ly emelésére. Ellnek
vége al!: tán al!: IcU, hogya rá küve!lHl7.Ű (wben a 87.01
gahir(i ('gy-kút nappal lH:gy s7.el'lla elöli lllaga d('he
ezil.áll.'lll.a a (;Iltl Ip.g(myeil. és sl!:ahad 1~11t:ll.ároz;isllllra

hi~l.ll yidaS7.lani a kell.ü Ilöl!:ül.I.: nem adni f::7.0 110I.l n11"

don Id(r.jc~ésl a kÜ7.véhlmünynck, - vagy bccslI\m
l.iLs..-- El!: m>:liln l'Ileglcll.ll a Ital.úst.. 1\z(,I.a. rnegs7.iinl
l11ükiidni a I,iiliiniis areopilg.

* * *

Ih'j. ha i~y egy pöl ra Iwssz(lI'a mCI.dehelne 57. ii 11

I.el.ni a magyarsiig c1olúhosodflsfü is! lk neHI lehel..
l~he7. 1I:lgy és Ilil.arll', Intlnlm, Iw\·e~I~lcsr.n a !cijzokla
fl18 NiHeljes lelkarol:i>:a >:7.iikségcs, Igy a7.I.;'1.I1 lehel;
errül me/.( \'agyok gyö~űtlve, A magyal' lúrf:::l(lalom
nak ill egy (lj) oly iidviis, ha7.afias, mint hálá, lere
ilyilik a. kÜ7.I·ll II I i.i kÜIlésre, Megmondom rih·idfHl.

Neln q~y IlImyadlllcgyei intelligens magya.r lé
pelűllűl.lmár Hl!: eS7.mével, millént lehelne gitlol. vetni
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u ncmr.el i pusr.1 uIii~na": III i lil,nl. lehel Ile i;;IIlI,1. I'i;;z

:,;r.a.1lycl'lli a nemr.!:'I. sr.illllÚra öl)'.1. ar. clhugynloll IJI:I

l!yal'i:úgol. De ncm IlIdlö"tj,. hol kl!r.djúk a d'''!~II!.

Vl\[.;(I'C 1(,lesiill. a mcgyc sr.úl, 1';) rosán egy úlla III i r,;
J'c,i1lalloda. melynek lell,cs har.öllias I.amíl'ai, I.. lliiil;

uell rel hú hOl'od '-a a m:lgyal'súg sr.égyclllcl<,s ill la 1'0
Wn. hor.r.ú I(lglak ;1 lIagy Inlllll<áhor.. Alapitollak ('UI'

81'gél yr.ű egy h,1 el, mclynck er.C1ja Iallsr.el'el; k1'1. (',\."
Icm mel. ru h....r.alla I, lu I<ásfml cll;Hlli az clolúhoslidllll

~zef!('IlY :';01';<11 lIIagY:II' sr.(iWI; grcnllcl,nil, hogy i;2\'

1'r.cl;llI~k It~helűl'é legye a IH\l'isliOlflllllll is öl. l.alllil:·,"1

és igy öl. hir.l.ns megIlHlgV:II'n::ndÚ81. J\r. (!gyld j'i1I'

l\Ony l\~ IIcmr.e1.i llliil,i.idú:-(,( (·gYI,Ii.ín' l,!'ak a n'illi!'

kola I.allill'öín"airöl. lc'l'jcf'r.l.i ld, dc ha egYSl(I'1' alll':lgi

e:=;r.l;ür.ei gya röq lOd I 11 I" !'Zl' \(:s<,bh kiírn" III,pi !'I,0\:"":'
és (,,-od;'u'a is kilcl'jesr.l.hel i Md;)sos miikűf.It'!"(·,!. A•
Ielkc;:ed(l:'; "'S ÖI'(i1l1 liir.(' 1'1IIlyogoll. ederél, (1I1IIi"I'Ii:d;

>;r.elllúhclI. Inidiill IlId"II:'I1; H'lelll. hngy Illeg 1':111

al"pil.va ~IZ <'l;!ylet.. CI \'all vcll'C' a II IIlSI.áI'IIWg. 1111'11'

"ríis fi'mí lilgja Jdluilli lIIug;H. h:1 öl. lIelll7.d haz:di:l~

:'Ildn;l,all,úsr.s{,gll 111'111 ,'on:lIlllja Ille/-( I(ile "r. l'l"'lii
[q 1(,1:",,;( • a segl,1 yer.(\!"!.

,\nn"I, il. f'('gélyr.ű ('gyldll\~l, IluIIY:IIII1H,gYI"llI'lI

nagy hil'alúsl. I'an S én nelll hi!:'r.cln, hogy lal:-.lI\oz

r.él; jú (~I'r.I'sii IIl:lgyar, I,i ne l<ivánná ali 1:1 r. I'gyl.·'

Imr.afias cr.éljai I. P.!ű IIIor.f.! i ta n i.

Az egylel. alapsr.'lhályai sr.el'illl aUllak lagjai It!·
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heinei, :1) alapil'il" kik I~gyszer III indenkorra 2il 1'1'1
lal, vugy lühl1l'1 járulnak a segélylüke gyn;'apil.á!lá
hoz: h) énlijasok, j,ik én~nkénl !l 1"1'101 és e) rendki
viiliek. I, ik Iel.lc'7.és !;7.erinl i iis!;zcgcli kel Iúmogalják
az egyideI. nCllws l.ürcln'éseihcn..._. Ezen kalhegn
riá" hárlllelyikéhc if'; lép he valal,i, ltagy jtil.él.clIlényL
lesz \'f~lc II nelllzcLi iigynek.

Végül cgy másik ponljR az alapszahályoknak
azl. Jrlnmlja, hogy ha az egyle!. hfil'llll'iy oldHíl felosz·
lanIlk, a7. aduig hegyiill. segélylül;e. IIIinI. lIC!/IIzcli
ü.<;zlümlijalrtjJ a Illagyal' kOl'lllállY kP.zel(~:;e alá jlll.
hUllyaollllegyei !-'zegl'ny 80rSll Ianlllók segdye?ésére.
- [J ogy cZlIl.úbbi POl JI. is mily jelc!nliiségle1jrs és fnn
I.os, nl'lIl SZÜkSI:g luvíl.hh fejlcgcl.llclll. fl ezél eléré
sére e1lwriilllellcniil !-'ziik8éges, hogy az eloláho.~(l

Uou. Illagyal' sziilíil;uel< lehelüvé lél.essék. mis?erinl.
gycnneJ;eikl~l. :1 lIÍ'pislwlákl)n tnl is, l.chiil. I;ü?épln
nodál<h,UI Ilwd:·l.hh lIIég p;'lr IÍvig lanil.l.alhassák.
J\h!rl ha a gyerlllel; a llépiskol:i.Illil egyellesen a?
élel.he lép, !-'ok cscl b"1I a helyi \·is?onyok nyolllása
lolyl.:i.n iSIII l!1 "1,,l;ihl)~mlik. A népiskola falain kivül
cgy nIiti I \'ihíg \'an, 11I0.ly ül. elllyelü"~1'1 fenyegeti,
JIIilHdyl Ill'ldí~fl' I le h:1 IIlé~ pál' <ívig l;i;z(~pisl;(l);Um

is jÚl', ul\. II lIl;lgyal' Ilyelvhon és szellemhen mege!'íi
södik, hogy :Izl:in lühhé el IW1J1 oláho::'odik. A s7.iilü
pedig oda atlja gy(~rlllekél, ha IOYÍlhhi lanillal.á5:l
kiillségbe IIP.II I Iwriil. I;:vl.izedelwn ál. lolyl.al.ra ezl. (l
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II II III kú l, - II IlIInyatlJnef,(yci lIIag~'ar l<ii7.nép"d,.
I(~galúbh egy jó ré~~e, Ineg les~ menlve. De e~ f~~ak

IIgy lehetséges, ha van elegendő segély [(jJm. Sllf,(il·
;:;ii.k elö anmtJ, gyarapodilsál.. lll. hal.hal.ós segil'('1-(
~~lil,séges, Illl)rl a ma:.(yarsúgol mosl már a~ I'flfli
I-(iefmél is nagyobb ve:::~élyel< lellyegelik. lJgy.,"is
lu\lm van, hogy a Il,glljabh mcgyekikereldlési liiI"
vény úllal S~its~vúl'os-~~ék(,!'l Zaritndmegye I1l1l1yad
megYÍlhe~ csal.ollal.lak, miállal c~ lIlC"lbbi a nHíl' 1(,11"
~iikhü~ kapoll 1I1('g RO,O()O rOlllánl..lla nelll !:'il'lliillk
vi:;!:'~allf'ldilani non vércilll\Cl, I,ikel. 017. dol;·Lho~odi.s

lüliink e1s7.al,ilol.l., még· IlHlgél:j iik, hogy sajitl. I'ajlllll,.
de lIIely nydviinkel nem érli, ha7.a.e1h'lws ii~I~llIll'k

eS7.kii7.éiil I'og fcllms7.II:U1al.lli .•- IIché7. lIapokhall.
'" I~n pál' év e1ől.l. a ,J-Ion- Imsithjain c nmn~1'1i

ügyel. a 11:1f,(Y magyal' I<ü~ünseg I'ol'lllna d(,IJe vi 1.1 1'111.
Fcllwrolla lehm·,I:J1ásomal. II\i:Y a fiívúro:::i, nlinl. a I"Í

di,ki magyal' :::(lj"',. 1\ 87.c"', iirürnmcl mondhaIOlIl.llf'lIl
hang7.ol1. cl a plls7.láhan; merI. a~,')la e IIlo~g.dnlll (,~

agil:k7.ic"1 li>lylúll a nevc~cl.l. segélYl'gylel. a1;11 ,I iík,"jf'
lWO 1'1'11'1",1 10.000 rl'IIIM lühhrc ellldlwdcll. Ile 1I11"g
('lIlleI, 1\:\ Illa Iail'a I sem lehel va 1:1111 i jelelll (,(wn y 1'1"1''''

illényI. c1I'mi. N:lgyobh lükére vollla I.dlil! 1"7.iik:::f·'g.
Hú l'oms7.or·n('gYS7.cr cld<oritra nühellc V(lllla ld

magál. a segély-lük('l, hahogy nlo~galmasahh. Ilii 1:,(·
IlJasahb esenl(,nyek Ic nem !:'7.oriljál< vala allapi
I'cmlrül a Imnyadllwgyei c1oláhosodol.l. rnag~':)I'"k
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ügyét J1yenek voltak: az oros7.-lürök háboru, segély
gyüjlés a Wrük sebesüllek fizámára, a s7.egedi Im
tas:droplm, allakozásol< Deák Ferenc7. szobrára.
l\linde7.ek lermészelesen más irányba lerellék a lár
sadalom, a közünség figyelmél és áldo7.all<észségét.

ft7. állam ill. meglelle a mllgáét. Ma már egyet
len lürvímyhal<íság sincs, melynek leri.Helén annyi
(Í/I,ami n()piskola volna, minlIJunyaelmegyében, hol
eddig 2+ ilyen laninlé7.el müködilc Csak a7. a baj,
hogya lankölele7.ellség nem vilelik s nem is yihelő

I.eljes s7.igorml keres7.LOI, a birsilgolások nagyon sokra
mennénel< s a népben lekü7.dheUell ellenszenvel lá
mas7.lanának :l7. islwhl iránt. Tehál a lankölelesek
csak egy rés7.e jár iskolába l'endesen, jó rés7.e többé
kcvílsbbé nélki.iJü7.i <17. iskola áldásait. F. blljon kél
irányban lehel. segileni. Egyik a lcisdec16vodák na
gyohh számbnn állilása (ilyen eddig egyellenegy
sincs Hunyadmegyében). A mási)< a dévai reális
l<olai segélyegylet lőkéjének gyarapilása.

ft I'eáliskolai lannlók s7.áma ol"87.ágs7.crl.e évrOI
évre Gsiild<en. Mindeniill haj e7., ele l<lilüuüsen Hu
nyalhnel-:yébcn n<lgy baj és ves7.leség. Ha <17. inl.é7.cl.
w'l-:yobb segély-lükévd l'cllllell<e7.nék, mind nagyobb
s;>;;"Lmhan yonhalná magáho7. az eloláhosodoll ma
gyar s7.ülOk gyermekei l, kiknek nem volna épen
s7.ükséges rniud a nyolc7. oS7.lályt yége7.l1i, elég, ha
három-négy alsIÍ oS7.lályl vége7.nének: érlelmes iparo-

.t4
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.sokkil, vagy földmivelükl,é leunénel" I,ik Illallokkal
al. inl.é1.elbiíl nelll1.el.i önludalol vivélI ki, liihhé
viss7.tI nem oláhosodnának, nem c~ak, de nz álln"lk
alapilillllhí családolml is, luinl családapitI" lIIe:.!
magyarosilllilk.

Nem akarjuk mi al. oláholmi me~magyal'osilui,

El. eS1.ünk ágában sincs. )Je nem is lehelnOk, IIle!'l
nem rendell,ezüllk al. arra sziikséges eS1.küzökkel.
Csak az elnem1.elieUenedell magytlrsá~ol akarjuk
,.megmenleni, viss1.amagyarosilni. E1.l pedig leulli,
nem csak jogunk, tie szenl kölelességünk is, HaneitI,
fájdalom, még sajill. ellwl'csosodoll fajunk vissza
magyarosilására sem állnak rendelke1.ésünkl·e :l
szükséges eszközök, nem hogy még az oláh':'I:.!
lümeges mcgn];lgyaro~ililSii I'a gOllllolhalu:luk Iw·
molyan!

Még csak pár szól. A ha1.a egyik legbec:sesebh
miíemlél,e, a vajdahunyadi várkaslély ors7.á~os klill
ségen miu'-miu' J'eslalll'itlva és középkori szé[lségéllf~u

szcmcink elé állilva van. Avárkaslély egyik lOl'l1y.i II

oH áll a nagy Hunyadi .TilIlos élelll:lj.!yságll (ll't~z

s1.obra. A szobor arczc1.:lI kelel felé fordulva, kC7.ébl'u
zás7.lül. loboglal, jel kél'e7.vc l\:IagyarOrS7.ílg l<elel i
missiójáL

Soha ncmzel ily salyrál magára és ma/.{a ell(~1I

érc7.be nem önlüll, minl il minOl jelenl amil S7.o!Jor,
Kcleli missió ! Nagy missiókra csak oly Ilelllzchd,
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képesek, melyek önmagukal, becsiHni tudják, melyek
nem hagyják elpusztulni saját /iaikat' Missiókra erüs
nemzet kell és nem szét hullü kéve, lia missiót aka
runk, erősödnünk, magunkat összeszednünk kell,
És pedig mielőbb. Nehogy elkéssünk vele. Hunyadi
ősi vára restalll'álva, - de a nép, rnely hajdan ama
lillakal. védl.e, még mindil( romokban hever. Ha a
falakat reslallráltuk, segil.slin k reshlllrálni a népet
is. Ha azon szobor érezni tud vala, rég alá zuhant
volna a magasságból szégyenében, látva II pusztu
lást' Az a szobol' már csak arra való, hogy a pusz
tulásnak f.lyászolÓja legyen! Csak arra való, hogy
emlékeztessen minket alTa, mik voltunk hajdan és
mik vagyunk most. Ne hagyjuk meg továbbra is II

kinos ellentétet egy restaurált várkastély és egy ki·
pusztulásnak indult nép köziill.

(JS8a.)

\4*
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Szcrzl' JII'JI\'lscWluizl bcszéclcJbiíl.

(Tün,clékes kÜ1.lések.)

a)

IÚlzllklnllÍ,~ é,~ dl/nmi szmnllOlI(.lIk,

(A. kti1.épiskollli IÜI'V\'lIyjllvllslal l:il'gynl:ís.1kol' a kép\', lo:i7
. 1l!83, mlÍl'cz. ti-:ill Imlolll'lü:ulói hevczclö heszédIJtil.)- ..'

. , . . . T. ház, a7,Okhoz, kik neLalán a7. aultl
nOlln:a sl';cmponljábol vannak elhalál'o7.va, meglfl
mauni e javlH;laloL, nehány liszl deLLeljes sr.ava III

lennc; mélLózLassék azokal meghallgalni. (Ilalljok rt
Ne lekinLsél1 HzL a képvisclő mak, hogy homo 110\'118

mondja, hanem Lekinisék inl,f,bh :.1 l';1, a mil ig;I7..
Liszla és mély meggyű7.űuéshül mond. Scnki a fele
kezcLek alllonorniitja ellen merényleLeL elküvclni
ncm akar (küzbeldálLás a szélsűbalnjl: a ja\,;l.slal lj

ez senl,inek scm:'tII l'7.flmMllflball; e7. hün volna.
(J Iclycslés johhfelől). Dc l. ház, mell almrjuk adni a7.
államnak, mi al'; ;íJlamú; meg aklll:iuk adni az {lllam
hal.alomnak a mcgélheLés eS7.kű7.eil., legalá bb milli
malis mél'léldJcn; Illeg akarjuk adni legaláhb ol~'

mérl.ékben, hogy :17. állam, mely már Lerrnés7.el.éIH\1
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fogva iR legl'űbb culll1l'lényc7.ő, lel.iesilhesse magas
el.hillai és IIullurális hiv'alásál. Ne méllü7.lassanak a
magyar li IIaIII ol fcgyverl.eleniil hagyni a IIullura har·
ezáltan ; hallem IIlélló7.lassanak megadni a s7.iikséges
cszl<iizül<el, hogya Icgjogosabb téren, a cullura te
rén, a nCnl7.et I'űlényét bizlosilhaRsa és az állam ér·
dekét rncgóvllllssa. (Helyeslés jobbrelől.)

Mi/elc állalllnak kivánjuk mi C7.cn Idsmél'vü el
leniirzési jogot? Valami idcgen, gyiilüleles, valami
iSllIerel.lcn illlllmnllk; Plato respublikájának, vagy
minell ? A 1IW[Il/W' államnak kivánjIlk. (HelyesléR
jobbfelől.) f:s lIIélll'lztassanak kezüket szivükre téve,
megfontolni, hogy a magyar állam halaimát e téren
annyira-mennyire gyarapitni, annyit tesz, mint a
ncmzct hatalmát erősileni. (Igaz! Ogy van! jobbfelől.)

A Illi pedig II másik szemponlol, a nemzetiség
szemponljál illeti, e lekinlelben azzal vádolják a
magyar nemzelel és töl'v<myhozásl, hogy a7. e hazá
ban lakó kiiliinléle faju nemzetiségek eriis7.akos meg
magyarosilására törekszik, - Ily törekvés azonban
szerinl.em agyrém és kélJlelenség, - a nemzeliségi
S7.ellerllnell oly foku rejlődüllsége mcllell., minl azt
Illa tapaszlaljul\. Még talán meg lehetne kisérleni, Im
Magyarorszag azon helY7.etben volna, hogy mint ál
lam évenkénl 20-2f) rllillióf fonlilson küzoklalási
czélolml, - de ez leheletlen, Jlanem még akkor is
csak taúín meg lehetne kisérleni, ha az üsszes tan·
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inlézclek államosiltalnak. De ey. is épp ol y l()hr.It~I

lenség, merl az állam szemben lalálná nmgál a:r, ö~:r,

s:r,es felekezclckkcl. l\Tindaddig pedig, mig oly CI'Ü~ a
Ilcm:r,eliségi és felekezeli szeIIcm és mig 1\'lagya 1'111'

s:r,ág ily nallymél'vü klllllll:alis kiadásolml nem leflt'l.
a nem:r,eliségekel l\lagyal'Ors:r,llgon komolyan félll'ni
nem Ichel s a ki mégis a:r,l hh'deli, az rosszhis:r,eJl1ii
leg cseleksy.ik. (Igaz! Ugy van!)

T, ház! A magyar ncm:r,el oszlogaloll »fehér la·
pokal;c megalkolla a ncm:r,cliségek CgYClljOgllSil,is:i
ról szóló lörvényl; oszlo/!aloll jogolml jobbra l;~

balra, barálnak é~ ellenségnek; lovagias magyal' hli·
kcy.üséggel gondolL másol(l'a: 'ideje, hO[]fJ fJo1lf.lo(joll
lllOst mú/' l1W{jCÍI'(( 1'S: (I~lénk helyeslés és lcls:r,Í'~

jobbfclől. )

b)

1Yl~lOkl(/lfÍlI (is az tilla IIIküft,sé/} l'cl.é8.

(A k~pviseJúMz 1SS!), lllájus 20-ki ÜJéséll.)

... Ila fllll'! pillanlásl veliink llépolclaltísi \'i
szonyainkra, a minisr.leri jelcnlés alapjlUl, magunl,
előlt látjuk, mil alkollunk, mil miivelLünk ezen :Il.
óriási nagy léren, a népoklalás lerén, a:r, újahb al·
kolmányos korszak alaH. Majdnem husl. eszlendi;
eredményei állanak előLlünk és a minisLeri jclcnlí'~

nek adalai, ha résr.ben csak rnegl,ö:r,clilü él'l.ékilek i~.
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mégis a Iwladds es (ejlűdés, melyel az aIIwimányos
korszak alall leW.ink, valüban s7.ép él> lélekemelő.

Csa k egy adalol emlitek fel, I.. képviselühá7.. Az isko
lába járü lanl<ölelesek száma ezen idö alall 777,000
rcl szaporodoll, a mi mindennél jobban jellemzi az
al kol.Jnányos korszak azon jMékony halását, melya
I<özélel minden ponlján, minclen lerén munkám és
levékenységre felserken lelle, ugys7.ölván felsarJmn
tYlIzla az erőkel. S ép az a lény I hogy 777,OOO-rel
s7.aporodol.l. az iskolábajárü lanlliilelesek száma, mu
latja, hogy az alkolmányos kors7.aklJan a mOvelűdés,
mind nagyobb és szélesebb rélegekre lerjedl ki és
lllindnagyobb körök vonallak a culll1l'a halitsai alá.
(LJgy van! Ugy van! jobbfelől.)

Petlig l. ház, az állam et cult1trfL érdekeit jófor
mán csC/1c (él/Lézzel szo(qcilta. lIa nagyohbmérvO
anyagi eszl<özöllCl hocsálhallunk volna a culluralis
WrellVések és feladatok rendelkezésére, bizonyára
legaláhh kÖ1.cl!<é1 akkora eJ·edményl. volnánk képe
sek feimulaini. Kiv(ll1alos azért, l. ház, hogy a tör
vényhozás eg<\sz komoly figyeimét ráirányozza atTa,
hogy 11li~1len szel'epe van az úlial1l'11ok, millt llép~8

kola-fellLC/l'tú téll?/ezűllelc? Az állam fellezi a7. összes
népiskolai és \Ívodai )<öllségeknel< 1O-l ~%-ál, fen
larlja ilZ összes magyal' lannyell'O népiskolák 8%-ál,
fentarlja az összes népiskoláknal<, a melyeknel<
száma több mini 1Ii.000, 4%·ál és bi7.onyos Wredé-
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kéL é~ neveli ax össxes iskolába járó Lan küLelt>sel,
H%-áL, majdnem 2 milliúlJúl esupiln 70,O()O·pf. Túl'
gyilagosan sxólva, L háx, Cl'. minilllfdis mél'Léke :ln
nak, a lIliL al'. állam Cl'. irányban LeheL J~s ha nÚ1.CIII
a /,öILség\'eLésl., al'. al'. iiss1.cg, a melyeL al'. ;íJ!;1I11

1887-ben - a mely évre aminisieri jelenLI\s VOila L
k01.ik, a melyel. II hi1.ol.lsághan LárgyalLunl< •.- a '/lI'/'
oktatlisl'ct fonliLoLL, al'. iiSS1.es állalIIi I'elllh~s I,iatlú·
soknak '/~%·áL Lesxi; al'. pedig, a lIliL a7. állam al'.
üss1.es kÜ1.okLalási és kÖ1.lIlíivelődési iigyellre kiilJ.
ax ÖSS1.es /liadásoknak l'HIi%-;H l'épe1.i.

HL önkénL merii\ fel II ~él'dés, vajjolI a Illi
visxonyaillk küxL a magyar államol a népoldal;',;,:
csak il, 4, 8 és 12% erejéig érdekli-e? NCIIl,
I. háx, cr. ill'. iigy a magyar államol és a 111<1 II; Y;I r
lIemxeLeL, hogy ugy fejc1.xem ki maJ.(amaL, esonLig (~;;

velüig érdekli (Ugy vall! Ugy van! jobbfelől) és Iwll
hogy él'llekelje. MerL aiTól van S7.Ó, hogy C1.en kor
ban, midőn a nemxel. SOL'sa saj;H kexében van leLére.
a nem1.eLeL oLL lenn, a néplllilliúk körében l,iépiLsiik;
(I-lelyeslésjobbfelől);arról van S1.Ó, hogy OLL Icnn a Ill'.p·
milliúk Lellgerében II korallol, III IIII I,ájfll végexxiill ;
hogya jövő l\Iagyarors1.ág s1.ámára mind Lühh :'!1.i
láni ponLoL alkossun)" (I-Ielyeslésjohholdaloll); hog\,
a népmilliúk körélJen júl sxerve1.eLL é~ haxalias !'1.c1
lemben ve1.cLeLL népislwláldlal a jövő MagYllrorsXÚ}!
s1.ámára önLudaLosan ídlamhü polgáro/mL Illinél
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nagyobb sr.ámban ne\·eljiink. (I~lénk helyeslés a
jobboldalon.)

J<Üllségvelésiink jelen Ilcl'el.(dJen e7.en czélt
lass", If:péseld.len mcgkű7.elíl.eniink lehel, dc nagyobb
nyomokal hagyli aeliól alig rogllnk vége7.lli .

.Ig'I7., hogya conlinens mOvell államainak költ
f;l'g\'déscibcn sem foglalja el a clIlIlIralis kiadás 'l

legnagyobb pof;iliól. Ebben a lekintelben tehál mi
egyfol'lTIílll vagyunk a külflildi mOvell államokkal,
(~f;aldlOgy 011. II kii7.0kltllási és kÜl,rniive)űdé!'!i kiadás
sok Imi nagyobb s7.Í1.r.alékál tesr.i az ílllami kiadások
lIak, minl nálunk, pedig al/lol.l is a cull.uralis érde
keket és reladalolmt ar. államon, minl lényer.őn ki
viii még más lénye7.ök is s7.0lgálják és h07.zá még
-- s er. I.eszi a nagy kiilünbségel. - a külföldi lIIÜ

vdl államoknak solIImi lübb idejüll, módjuk és
olilImjuk voll arra, hogy clllll1ralis él'llekeiket és
feladalullal szolgálhassák, minl nelli.inll. (Igaz!
Ugy van!)

De ha sehol e vilílgon nem ronlílanának kiHű

niis gondol II clllllll"alis, nevezelesen népoJ<l.alási ér·
dekellre, nekiink, II mi vis7.0nyaink közl Idilünös
gondol l\ellene I'á lonlílanunk ; (Allalános helyeslés)
merl hisz, l. ház, a7. iskola nem puszlán a Sehul
meislerség iigye, nem plls7.lán .1 didacliea és paeda
gogia kérdése, hanem a lársallal mi és nemzeti poli
tikának ha nem is egyeLlen, de mindeneselre legha-
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lályosahb, legbi~losabb es~kö~c. (Allalános helyef'
lés.) S a mi vis~onyaink I,ii~l e~er szcrencséncl, kell
mondanunk, hogy I'!mdclke~iinl, ily es~l;ö7.zel, a~

iskolával, melynek fl!i(cJ1Itarló és - alkalmas vi
szonyok kör.é helyezve, - lIemzell:z/Ilosit.c5 ereje van.
(Ugy van! Ugy van!) Ezérl ar.l hisr.em, l. há~, hogy
II kör.oktalils és különösen a népoklatás ügyének
hatályos felkarolilsa, a kör.ol'lalási polilikil11al, egyi!;
ICl-(sarkalalosabb program lIl-ponljál I;ell, hogy k(~·

per.r.e jövőre nér.ve.
Egy sajátságos lüneménynyel lalállwwnk, I.

há~, a lársadalomban, mely inl.ü például sr.olgitlhal
a~ államra nér.ve is. A magasabb mHvelödési inté~(~'

tek tekinletében és érdekében alt:" észlellletű vllla
melyes lllor.galol\l a társadalolllba'l, de ber.r.cg vlIn
ll.lnépo,l:lrÚcís és ld.wledllevclés ügyében hatah lIa~

mor.galom társadalmi téren: értem alaU.a a cIIlLl/.r

egyesiileteket. A lársadalolllllak legjóravalübh, legle
vékenyebb, legbur.góbb, lcgitldor.alkésr.ehb elcnll'i
sorako~nak öss~e s lell,(ik cgésr. hu~góságával s~ol

gálják az ügyel. Miért. van er., l. hi,r.? Talán dival cr..
sport V;tgy idútöll.(·s? Nem. A Lúnmdalom olL künll
a~ életben lillja, érr.i, ludja, hogyanépnevelés és kis
dedúvás lerén mérj ',:qell .~ok tCII Ili vaM VllII (~s lIa
gyon sok I.ér van lllé~, II Ini l,iaIOlár.aliall. Er.érL 1Ir.
itllam jól Icsr.i I~S sajál crdekében le:;r.i, hogy;t
mennyire csak a pén~ügyi visr.onyol, engellni fogjfIl;
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- s ólmjtanc\ó, hogy minél inkáhh enged.iék - e
tére" minél Whltel. l.es~, áldoz és ITIinél elíihbre ha
lmI. (Általános élénk helyeslés.) Hogy mil. hoz ajiivö
e nemzetrc, Cll OI'8z(ll(m; hogy minő sorsot tartoll.a 1<

fenn a világesclllények a Illi B7.ÚIlHlnkl'a: az agond
viselés l.itka; dc ha - milő"sten óvjon, - ismét
nch(:;>; mcgprüb[dtatások napjai stilyosodnának a
nemzetre, akkor rog l<ili.inni csak, hogy amit anem
zet és állam érdeltébell e téren alkottunk, minő nagy
mértékben fOj!ja vagy fogla a nemzet ellentállási
erejél. rokowi és emelni. (Általános helyeslés.)

Oc mi(~I"I. hangsúIY07.01l1 én mindezeket itt ('Z

alltalollll11al, l. húz? Azért, mert a ministcri jelentés
első kötetéhen, mdy a népokl.atásról szól, egy igen
sajnos It irc.ie7.éssel l.alálko7.0lll. A jelentés búl' diesé
rell'e méltó iiszinl.ei';éggel bevallja, hogy az 1887-iki
évben ujabb iskolák alkol.ása és újabb tanil.ói állá
sok rendszeresitése tekinl.cléhcn »hi7.0nyos megálla
pod<í.s< Itüvcl.kc7.el.l. be s cmlél,ezhetiink mind
annyian, l. \IíIZ, hogy boldogult Trerort minister nem
sokkal halála elém illY szólt: .J~n reám hat legkc-,
servcsehbcn pénzügyi helyzel.iinl" mcrt énlténytclcn
vagyolt cz (:vhen szünetelni.• .lts ha nézzük a I,ült
séJ.(vetésl, lI?l láljul" hogy népoktalási czélokra a
tavalyihoz k(:pest csupán 7.000 rl'llal van lübb rel
véve; s ,lZ ii88ze8 szakmúl1:s1erinmok kül/sé.qveIRsei
kiizt ma i8 azl ld/jnk, !tomI a· 1I1U!!!JrtI' cIti/nm l;,iill-
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séf/e, a közoklal{lsi minislcrium kiiltségvelése alef!'
szerén!Jebb. E7.eu szelllponlokal a7.oll1mn nem il7.érl
h07.lam fel, minlha akár én, akár a bizullság J'.aval'lli
ki,'{ulIlók a péll7.Ügyi polilika circulusail. A péllziigyi
rendezkedés, a megküzelilell álllamházlal'lási egycll
súly oly nagy érdeme a l. kormánynak, melyel alte
l'{dlli nelTI akarhalunic Jú pénzügyi politika: jl'llll!lII
zeli polilika is egyszersmind. Nem akal'juk a kii7.0k
lalási költségck fokozását az •.'dlamházlal'lási egycn·
süly IIlcgbonlásával is sürgelni. De kérve-kérem a l.
kormányl a bizollság nevébcn is, hogy a Idjlist1[jve
lés !cel'e(ében legye Jehclüvé, hogya !cüzo!c!alúsí túr
czajo1.Jb dolalir!ja (dlal mcnWI nagyobb tll(~l'hikbcn

mcgrelelelhesscn a 1Il(jlliidéséhc7. rH7.Őllü nagy nclll
zcli és állallii l'c1adal.ol\llill\. tl;:lénk helycslés.)

c)

Júiznlit"tlÍslluk iI'lÍlI!J"; luw,·i. ue/ll.-III"!I!I"'/, //l!p{"}"/"
mivc/örlé.sCJ; {n!II!"I/,nz,;sok; ,iI/mili II/f/1 isknlrik Cl/II'

'l/(Izésc.

(A kép". húr. .IHHli. 1'<:111'. 4-ki iilé~éll.)

Az ÍJja bb il Ikolm{lI1Yos IWI'szalma k legszebh (,~

legmaradandóbb érlékil vivlllányai küzé a nClllzel és
az uralkodó há7. közl lélcsülL bcnső, 8zivélycs viszo
nyon l\Ívül épen a lauügy kűréb()n tapa8zl.allmlt·,



221

nagyarányú rejiiidésI lehel. sorol>.ni a legméllóbban,
El>. idű alaH a kÜ7.oklalási.igyi organismus legalsó
s7.ervl~líil a legl'elsűig pe7.sgű és verseny7.ű levékeny
ség indull Im~g, .lskoláiuk nell1csal, benépesiillek,
hanem a:7.0k 57.áma is lelemesen s7.aporodoll. l~s a
mire a kÜl.okl.al.ástigyi polilika s7.emponljából külö
lünüs súlyl relIlelei, : nagyban és cgészbc//. ",íJ/!IO
1IIrír.lo/t az ('lész /allüg.'l1'(J (IZ a jellcg, 1IIe(11 egyullal
az úllm/l, ,jellcge is; még pedig rányol1l()doU. /CI:~ebb

ré~l>.ben ll7. álla1ll és nagyobb résl>.bcn a más islwla
lenlarló l.énye7.űk Ilül>.remOküdése állal. Nagy súlyl
rC)ll.el.l·!k erre lJ7.érl., mct'!. ebben nyilvánul iga7.án a
nel\l7.cll'ealis ereje . . . . . .

Igy példánl a .lH,OOO népiskola IIÜl.iil 4,!/%-nak
Id7.án',la.gos I.annyelve a magyar; al. isllOh\ba jál'ó
lanl,ül.elesel, fIO'/,%-a magyar anyanyelvO, 23,000
népl.anillj kÜ7.i.il a magyar nyelvel anyanyelvi )Ié
pcsséggel fl2'/. % bil'ja; 70 l.allitü-képe7.de kÖ7.i.i1
78'/,% l.if'7.l.án magyar tannyelvű. És hogya kiizép
i~kol,ík1'(íl is emlll.sek piir mlal.ol; a7. ÜSS7.CS Ilü7.épis
IlOh'tllllak 70%-a magyar l.annyelvfJ; a kÖ7.épiskollli
I.lllllll,',I, ki;xiil ma:-:yar anyanych'fi 71'/,%; a kiil.ép
isllOlai, rendl\s I.ál'gy"kal. lanil.fí taníll'o!1 kÜ7.iil Ha%
magyal'. 11 mi a fel.wiM laninMzc/.e/cel illeti, !i2 theo
logiai I.an inl('7,el. nüvendéllei kÜl.ül magyal' anya
ny(~lvU i1U%, a Iheologiai tanárok kÜ7.iiJ fI8%; a 13
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jogacademia hallgalüi l<ö~iilllH1:.:yar anyanyelvii !H %.
J\1. egyeLcmekröl a millisLcri jelellLéseld.lcll ily adalu\;
nem sorollalIlak ml, de ismervc a vis~onyol<al, ld·
Lehelő, hogy oU e~ arányok még kef1ve~ühbcl\.

!\tiL jelenlenek C~ irállyjel~ü adalok ? Biwnyil.
jflk egyfclől a7.L, hogy a~ állam nyelvc haLahlla!<i111
LérL foglalL a LanillLé~clek körében. Bi~onyilják 11);'1

SOdS~OI', hogya magyal' clCII1, hál' a népiskolákball,
LeháL a legalsóhb regiúkltall még al'állylag:l Icggyiill
gél/b, mClt csa.k föl pere~cllLl.el lIlulja miii I a Iiiltlti
ajkúak öss~es s~fllnál, l'alamcll nyi kaLltcl;(ori:UIHII
Lúlnyomó, jclenl.élwny absoluL többséggcl hir Ói Illl
dig e~en lühbség annyival nagyobb, minéllllagasalth
kaLhegol'iába LarLo~nak a~ iIIeLő inLé7.cLek. l\1ihül ;ill
ként küveLl,c7.ik az, hogya magyal' faj nemcsak IleIII
idegcnkedik a művclőd(lslül, sül Jol<o~oLL erün'l
igyekc7.ik annak eS7.kö~eiL felhas7.nálni s a~L e~ell

alkalommal annyival inkább s~ilkségcsnek larLoIII
consLaLálni, II\crlmég ma is cmelkednck HL-oLI. hall,
gok, mclyek a specialis magyar ["jlól ncrnesak a Illíi
velLségcL magál, hanem még a míívclödési hajiaIIIni
is JlIcgLag:lllják.

Igen L. IHi~! A magyal' faj, valamilIL :.1 polili\;:'I
ban, a7. irodalomllllll, a Ludomány és 1I\(ll'és~I:l.ek k·

rén ve~érs~el'cpcL vis~, ugya Laniigy Ler(:n, mik,"1I1
ezen adalok muLaLjá.k, ve~érlényezö és tcljcsíLi (l7."1I
fcladalál ugy, hogy nemcsak ünmag:H mííveli, Ita-
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nem mH veli éfl segili ínHvelOdni a vele egy államban
lürvény s?crinl egy polilikai nemzelel l<épezO többi
hazai népfajokat 1:8.

Például 18íO·ben a Királyhágón 1lI1i részekben
a? iisszes román ajkú gimnasialisl.anulóknak 48%-a,
a némel ajkúaknak 15%-a I.anull liszlflll magyal'
jellegií I<üzépislwlákball. Ezen arányok liz év mulva
is csekély ellérésse1 ugyana7.ok maradlak.

De lovább menve, félszá7.nfl! lübbl'e megy azon
állami népiskolák s7.áma, a melyek állami pénzből

larlalnak fenn, de a melyek lannyelve nem kizáró
lag magyar, hanem csak párhl.lzarnosan, hol némel
lel, hul l.óHal, hol más hazai nyelvekkel használ la
lik; azon községi islwlák száma pedig, melyek ál
lamsegélyben részesülnek, I~pen százakra megy,
melyel<ben a lannyelv vagy nem a magyar, vagy
csak vegyes,

És l. ház, csak nem régiben aikolllIk Illeg a kö
zépiskolai liil'vényl, mely jellegkülünbség nélkül kö
lelezővé lelle az ország valamennyi kÖ7.épiskoJájában,
a némel nyelv oJd.alásál.

ne minlienekfelell bizonyílja az újabb all\Ol
lIIállYOS aem civilisalol'il.ls halilsál. n haza minden
fajál'U néí'.ve az, hogy 1869-1.01 1884-ig, lehfll :If) év
alaH, a szeri) ajkú I.nnl<iHelesck r)6%-l<al, a horvál
ajkúak ar,%-kal, a tól. ajkúak 3B%-kal, a magyar
ajkúak 31 %kal, a német ajkúak 29%-kal s a román
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~jkuak 200/0·kal, végül a l'ulhének 17 %-kalnagyoW.,
számban járlak iskolába.

EJ. azl jelenli, hogy ma az ors7.úgban valameny
nyi népfaj jelenlékenyen nagyobb számban járalvúlI
gyermekeil. a mOvelődés hajlékaiba, lehát jr.lenlékp·
nyebben mOvelüdik is. Küszünllelni pedig ezt a Jllll
gyal' országgy(lIés által alkololl iskolai lül'vények
nek s azon magyar kormánynak, mely ezen l.ül'\'(~

nyekel v égrclIajl.oHa.
Ilyen adal.okkal szemhen, melyek rnegczMol·

lIal.lanok, llzl állílani, a minl ftlliljílk s a minl il 1I11

pol,ban voll. alkalmam olvasni - mondhalom 
mély megül.küzéssel, állítólag még magyar rÚf'7.I'iil
is, hogy a magyar állam és a magyal' faj háln'dl.aljll.
akadályozza a velünk egy polililmi nemzelel képezi;
többi néprnjok cull.urájál.; vlll(tblln, ha ellens~g('~

oldalról jün ez a vád, épen olyan l:.'ljékozallanl;<{lgol.
minlrosszlllwl'alol áml el; ha, (lIlílólll~! magYlll' ol·
dalról jőn, valüban anna)< nem lehel. más alapja. a
bOnüs künllyclm08égnél. J~n nem is hiszf'Hl, hng\'
magyar l'liszről jüheldJ volna í$ iraloH volna aZ1l1l
munka, a mclyre czélozok, inkúbb a70l gOlHlollllI1.
hogy magyal' bilrilllyIJürIJe LlI'ljl pallszláv agilal.or a
szerző. Nem akarok más lél'l'c menni az :uJal.okl'rl
ennek czáfolására, csak egy I'Olwnlel'mészclii ad:lI
csoporl.ol \li\'ánok felhozni, mClt igen (:'dalanf' í'~

meggyőző. VonaUwzik ez a sajlüra. Ha valami bizi n,
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I;l'i lCl'i lill III I s7.0lgálhal a rniivellségi viszonyok meg·
il(~lésére, ){étsé/!kiviil a sajllÍv.iszonyok azok.

I~ I.ekinl.d.hen igen érdekes (le1ulok vannak ke
l',I,tube". lJgyaltis 18G7. évben, tehát az újabb alkol
Itlólnyos kors7.a!, első évében, voll Magyarországon
'/lémet nyelvelt szel'kesl',lcLl lap és folyúirat lll, ma
Vlm :WO, gyarapodás 1l:lH%. SzllÍv nyclvllJI sl',erkesz
lIliI. hidap \'011. J.RIi7-hen 18, Illa \,,111 -:I,f" 87.apOrO
dús 2r,l/% , rOl/l.Iín lap voll. 1l:!/i7-ben li, ma van 27,
::,zaporodás M,O pen:enl. (Isszcsen al', újahb allwl
III(ínyos kursmk első évében voll. 7!) nem-1/1(/.
!/!lI./,I' hidal), ma van 2'1:2, al', állagos !'.'zaporo
dás Ullli%.

na lchál. iWll', volna al',on vád, hogya magyar
lilj ():; magyal' állam háll'áll.alja, almllályol',l',:l. a vn
lünk cj.(y poliljlwi ne IIIl',elef kérlf~l',íj Wbbi népfajok
c:ulluralis fejlíítlésél., lehelcIIIlll volna ilyen adalokal
fi.!llIIulal.ni; akkor IIlcglál.szanék II luHráll.alú befo
lyás a sajhil'iHl',onyokban 1:8 aldwr \'agy visszaesés
\':Igy a Ingjobh esetben sl.agnalio HJtlI.allwznék e té
I'ell. n'l iH Sl!tn egyik, sem músik nines, slil haladás,
ICltcliild eem::la IftllJ;llli.

Civilisatorim; hal.ás{Ü az I'tjabh' allwlmányos
Iwt'sl',almak, IIId YIt flk hcvégzeH léllyeit, lii.jdalom, né
melyek lIIég Illa selll hajlalldtík elismerni, hizonyil.ja,
hoj.(y mig .lHml·hen a7. iissZl:!'5 hwl;iil.elel',dlek 1l0%-a
jlll"' islwlábu, ma II sl',cb:alék 7!1%-1"a emelkedell, ugy

1&
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hogy ma H48,OOO lankölclessel liihh jál' a IIlüvl'líi
dés hajlél,aiba, minl ei':ellill. trl évvel; hizonyilja.
bogyal.anilók száma 17,000'l'ől 23,OOO'l'e emelkl"
dell, hogya nlll'me\'clésl'e fOl'diloU köllségek 2 milli""
I'ól majdnem 1a millióra cmelkedlek, Ezek képei':ill
küzol\l.al.ási viszonyaink fünyoldalail. De ha I.ál'gyi
lagosak akal'unk, a rninll<ell is Icnni, IleIlI i:'''.ahat!.
hogy Ci':cn fényoldalak kápl'ázlaRsák !:Ii':elllcilll,('1.
mcg kcll látnunk II kevésbé kecsegll!l(i mOIlIHIIIII
mokal is,

nyen lIlilldenekeWI.l ai':, hogy ai': isl,oláha. jál"l',
magyar lanulók csak Jj,%-I.ellfllJljál< fclli! a liilJbi i~·

koláha jál'ó nem magyal' aj kII ta nkiilelesck szúlIliII
el-(yüll\·é\'f~. Vajjon honnan van ezen il{en cselldl'
többség'~ Talán az iíssi':C!< IIWgYlll' lanl<öl.e1esel, Ilag I'

csop0I'Ij;"lból a népiskolá/<ban is nem 1'C1'iillll.' ki
azon nagy abi:'olul. lülJbség, a Illely II liilJbi IIla!!,.
:"abb fokú I.aninl(,zelel,bcn l.apasi':l.allllllú? hi:'.OnY:·11":I
kikel'ülnc, (~sak ai': ti baj, hOl!y ma küzel 200.0on
magyal' lanktilcles nem jál' islwlidla. J\ Id(On' ('.1111

tíngcm" olyan nallY maSH:I. Ci': a hál.r;L11 I:II',J t! ,'tsba II.
hogy (ín ennel, selll lIliIIL IlIal:!yal' emhel', S(~lll lIliIII
II cultUI':!. bal'álja ül'vcnt!elli nelll 1.1If1ok; sül. IIwg\'al
lom, b;"1I11 e gomlolal és bánt cz ll. lény :Innyi\',1I ill
k;"dJb, merllllinl a gyakorlati élel Si':fIlIlOi! púlt!új:J
tJii':onyílja. kcllii iskolázla lás hi:i.lly,"dla n 1:ljlllll, a
legalsó I'égiókball nagy hajl'lIll.hh.úgol. 1a.lIl1síl. a 1I1;',S
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nyelvcsopol'l.nldm való beolvadásl'a s igy e7. a kelJö
iskolá7.l.alás hiánya ncmesak clIll.l1I'ailag kitl'OS, de
nem7.eli és állami s7.emponl.bü) is hálrányos,

1i;n íis7.inléll örvendel" hll \'alalllennyi hazai
népliljl a kiiullflvelülMsben előrchaladni lálom és a
reIsorolI. adalol, mul.aljílk, hogy e7. lénylcj{ igy is lör
I.énik; de I'P oly Iis7.inl.én óhajl.olll és 1!7.fm úhajláso
Illal. l.al'l.I)7.Iwc!ás nélkiil Ili is feje7.mn, hoj.(Y a 11W

!J!llll' ./a; Jl/I/I(/ssol/. jú példdt e/8ű ,wwball és .~eh()l

1!ezél'szerep6//líl kl: 'Ile Msék. Annítl k()\'líl:')IlHin'endek
:.1.7.II1.án HIlla lÜllynek, melycl. s7.int.éll a lIliniRleri je
IClIlésLJol mcril cl" hogy isl\OIÍl7.I.a lás (loI~ában ;1

IlIalwal' lilj IICIII a7. clső. hanem I:~ak a harmadik
hdycn :'dl: !!IsO hl'lyen állallak II nimwt. anyanyelvll
lanl({ilclesl'l\. l;iJ\llf'k HU%-a jiu' i;:;knlilbll, mitsodik
hdYllIl ;1 bH njl,lial, H·1,%·Iwl és I:sak hal'lnadil, Iw
Iyell l,i.ivelkl'7.il; a magyal' faj 82%-l;al. 1~7.1. a7.érl.elll
lill,1I1 ld. 1I1t'l! IIf,dig IIlI:grovilsképen, II(l~Y a I.ill'sa
~Ial()lll Iigy(~llIIn ii; fel legyen hiva l! ponl..... ; meri. \ól

gatlh;llaLlall. hogya hal.üs;'tgolwlI I,iviil al.ál'sa.da.lorn
lis IdilünÖSI"" al. inlelligelllia l! rl,!:'zhen l:'ol,al. l.ehcL

Csak eJ..(yel-l,cl.l.ől. emlilel; még a7. e rés7.bcli
hi;'tnyosSÍlgnk kÖ7.iil, Jlyell ar., hogy Hflll(l nem-Illa,
gyal' l.allnyelvO isl\Olithan, I.ehill öss;r,cs népislwláilll,
(,gy hanna<l;í.ban a7. JH79: .x VIII. Wrvénye7.ikk a nli·
lIislcri jclenl.és szerilll is jt'lforll1án végrehajlva ninrs.
lehál. a Illagyal' lIyclv l.llníl.Ílsa igen gyarlt'l Wbon ;ill.

l,,-



V:1I1 ar. """z:'ll(h,11I 'Hi'l· ki,yc!cfMlJllfla: er.el'"l'k
:1 limlarlúl'a liCl'iil :WI),I)(I(J rrl.ha: a Idsdel!liVOtl;,,!,
kür.ül úllwl/1: intézel. 7 e~lIpáll és ar. üssr.es küll~(!

gelmek csakis H%-íd visdi ar. állam. 1;:8 midülI 1'701
eonslalidolll I. hár., csr.emhe jul ar. igeII I.. minisll'r
IIl'11ak egy nem rt:gihl:n I.dl rr)t)l!jl~/;(yr.cse, ll1idíin !'/ll'

idevág(l kCITúny lárl!yall.al.ol.l. a húr.lJan, ar.I. jegYI'r.
vén ti akkor Illeg, hogy ha a J<iSlh~d(lvodákl't'11 lül'
vényl alkolnánk, jü\'al lüllLJd úrlan"'.nk ar. iigYIII'I;.
IllinI. a IlImmyil. hasr.uíllnílllk.

1iál. én e1islllel'elll, hogy I.ürv(lIlY hiállyálJan i!'
ll~hel rejle«r.l.lmi 1:r.I. a rOn los I'Ür.IIIÜVelüdt:si i:s 1111111:'

nif:<Licus inl.l;r.lllényL li:nyer.ül.; nilll:sell Wr\'éllyüllk
a Ielső le:i nyiskolílkl'ül sem és allll:l.k daczára a 1\111'

IIlány aránylag igen "r.cp l!n:lIméIlYI. I.IIlI l! 1.1;1'1'11

Idlllul.al.ni.
ne aJd\Or hál.liirv(my hiányáhan ii; Ji:jleszsziil, a

kisdedüvodídml.! i\lel'l. h(:1 állami Í1vodílV,1I l" ar.
iissr.es küllscgckllek HO/o-ával - valljuk Illlll-( ih;;r.in
lén, - v.)jmi kevesel. 1.1:1.1. ar. .illam t!r.lm a l.ún'lI .

. . . . lia m: '-lIlalll hil'l1á t·" ha sziil,sl}g \'ohm
I'Ú, I;(:ls(:gldviil ar. "olim ,l. leghdyeschh, hogy ar. 01'

sr.ílgnak urim( a 12,000 kiir.ségéuclI ar.illlalllúllil.soll
Ill:piskolál.; de erre l'é8ZillL nines sziiksl}g, Illett az
állalIlon kivülInég Lir. más iskolarenl.al'lil I.ényezii\'ld
dicseksr.ünk, a melyeJ; nagyban és egesr.hell meJ.(Ji·
lelnel< hivalásuknak ef:' -- Illeg kell vallani - hogy



:17. :Ulam giimyedii vli.llain'll i~(ln ~ok I.erhel. emelnek
le, de HIásl't's7. I. e7.1 nelll is bimil az állam, mel'l. II

Iiihhi iskola/j,nlarl.t"t lénye7.ü hiflllyában r.supán n('p
oklalási 1;r.élokI'H lltínyl.elen volna éveniIint 10-1 rI
milliljl ellliilleni, ilyenrül pedig II mai vis7.onyok l,ö7.1
._- t=,s ld lllllj;I, mc,lcli~ - úlmodni sem lehel. De ha
mfu' "pen "s kiiliiniisen p(m7.iigyi R7.crnponl.hól -
n:lgyon nw/! kell nér.niink a7. 1I101s\I garasl. is, ho)!y
hova, mil'c mljuk ki. ar.I gondolom. II m;piskohik
felitllílásúm né7.vc IIgy kell eljál'l1\111 k. hogy ar. a
kiill.ség, al'ányla~ (,;::el\l\ly köllség. a mil a7. állam
I~zen ezéll'll 101·dílhal. ('s szenl.dhel., minél dúsabh lla
nlal.oka l 1I07.r.on,

NeJn clég csak ilZ ()l'szágnak ,~gYCR nagyobb I'é
szeil vagy vid()keil. R7.11miigyre v()IIni és e7.en vúlékek
\'Ilgy I'észellllek a kCl'cldwn al,árhova ('.sak clh,,·
IY(~7.ni <17. isllOl;H, csak úllami iskola legyen.

NagYOll l1>nI.08, I.. ház. hogy milyen lJon/m.
IIliníi kijz.y(:f/he. milyen Jliizmiivnlüd(,Ri ('s ellmogl'a
ph ini viszonyolI kii7.é helyer.lelik el a7. állami népis
IlOla. MinI. nl\lllely niiv(,ny c:sall hi7.onyos lalajhall
fogamzik mel!. 111:"15 I.alajball nem. IIgy van a7. ftllnlni
n(lpisllOlál'll lIézv,~ is kecl\-c7.il '\8 I,I:\'éshé kedvezll
I.:daj,

l\tindell i;;llOla Iwdver.li \·is7.0nyok I,űzőlt 111'1.
(,,'uelmek lehcl komoly s7.olgúlalolml. A7. egyill a
Ilidacl.icai - c'.lIi1malis él'dell, a Hlásik II lIem7.eLi --



vagy lI1oudjul; ._- áll'lll1i énlel<. melyel igy nevezd,.
l.ekinl.el.l.c1ail [87!!: XVIII. I.öl'vlÍnycilikl<l'e, rnely kii
leley.(ivé Icsy.i a magyal' nyelv oklalásál..

Ay. ilIIami i!<kolál. I.ch:U oly viszollyok I<üz(, 1,1'11
helyeiIlIi , hogy mind I{él. f:1.éll. el'ed Inén ycscn smlg;d
has!';a. ,\ I;tll'dés csak a?, lehel.-e in alJsl.rado, 1,ll"h"1I
megállapílalli, hogy mdy ponlok ay.ok, n hol 1I:I-((:z,',I
szcl.,(lhhcn lehel. és kell a;~ állami núpiskul;, I ...11 ...
Iyey.ni·? \;:11 aill. hisilcm, lehel..

i\1 '.II-(Ya1'01'81.ágIIal, 1. 2,000 l,üilségc kÜill \'011 I
1.i,.;Y.I.;11I IIInI-(Y,II'. lis1.l.i.n IIIJul-Il1ll.gyaL' ('i" pedig- I'gl"
II ydI'lj (l,. vcgyesllyelvH kiizsúj.(. A vegyes nyell'l i

iSlllél. kél.féle: IIH.gY'lITal l'l'gyes t'S Illa llytllTaI 111"11

\'I'gyes.
Eilen l,aLlwgul·i....k I;öy.ii I IIwlyil< vall Icuinlli.hh

hival.l'a al'l'a. hugy 01.1. állami iskolák helyeill.esscllI,k
el '? Válasy.olIl ail, hogya IIIngyaL' kisllhl.IRéggd I·egy.'!<
kiiils('gek. (I rclyesll:s.) l\lit,l'l.? Mel'l. luig a I.isillÍlII
Illagyal' köy.sú~h'~1I nil islwla I,sak n:l. egyik "iltdllnk
felel Illeg, miul.;ln a IlIásik cy.~1 iskola lIéll<íil is '"
I'an (,n't:; lIIilIIiul lOI',ihlJ.l ;1 Iisz!;)n 'WIII IIIngynl'
kiiilSt,g-uell ink.ihh ",:ak a didn,:Ii"ni __ o C11l1urali~

cilúll. silol~"lIhalja nil iskola. a 1I1;'lslulik cill,1 szolg,',la
I.i.ball pedig nagy ,":ht'ilsúl!el;l't: 1.:d.iI, n IIlcllllyiht'1I
ail· iskola n yel \'Il ÜSsy.eü II{üil(,~:bc jiin a nmiii CI i liiilh.'1Y
nyelvé..-e1 s ay. ily conllidllshan --- lIliIII. KosslIl.h i"
észle!le és lIH'gjegyey.It:, --' .. I'elldesell ay. iskola hfl7.z:t
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a rüvidebllel.; addi~ II magYlllTa.! vegyes nyelvU küz
~('ght,n az ii'lknlának alIIaIIna!:' IAlllasza vall; ill éleL
t'!:; i~kola el-(Ytll<lsL egéi'l7.il.il< Ili. egy.mflsl I.á.rnogal.ják
i!" lia ll7. iskola nyelve és a cSlllád nyelve /lő7.L némi
diórés lill'oJ.( i::: fenn, czL az (,lel kie((yenlll.i 01.1. helyLl
a kii7.si,gllen, Inél,( 1)t~diJ.( a nem milJ.(yal' nyelvHelmek
a 1I1<lgy:u'okkal valt·, III iIIllennapi , l.ermés7.el.es é!:l el
l«)rllllldlclI iH'inLkn7.('"'' :Ulal. I\lgy van! Ugy Vlln I)

~1i{lülll(!háLal'l't'll van ""-",, hogy álhlllli népiskohíl
.H1iL""I1I" :1,,-1. hi>:ZIHII, a hclyes l<ű7.nl<laL:isi f.l0lil.ikft
lia k (,I~(j sorl..a II a lIH1.gyarral.l'egyes l,ü7.ségeket ]wll
f'7.I1l1liigyl'l' v('lIni. a7.a7. a IIyr.lvhal.árok ezen pOIII.j;.ill
kdl elhelyewi a <:11 11.1.1 ra és a7. fllhllnisftg védbáslyflil..
11:1 11~"7. a"- államn:t!1 valamikor anllyi p{\IIze é!c' ha
"ziikség 14·'s7. ni., ;jlll küvcLke7.7."nek lll.öbbi kÜ7.ségek:
d.' ds(i :::orh:lll :17.[ his7.cm, az :ULalarn "mllleUek
ilIIanak.

lia 111(1.1' lIlosl a mondlll.lalml. II IÓllylegc!:l vis7.o
IIrokra a.! ka.! lI1a7.OIII , a7.1 lahí.lom, hogy nagyban és
I1g('87.1,I(111 :17. (,gyes vl:,MlcekcnlLl1ralis érdekci, il meny
IIl'ire a MIO li'llllflll(, i'.lIami tliemi iskola álLal leheL,
IIIl.gl<ii7.clílllt'WIt./! ki v<.lImak eiégilve. Igya Király
hilgl"" 11'11 vall '1 1,2 állllmi e1mni isl(ola. Fels(j·Ma
/!y:u'ors7..igoll t7H, a déli vidéllCkcn ,1·1, "Ih,

l.Ie ha már mn!;l. né7.em, hogy rnely lcüzs~qekbel1,

IlIilycJI el.llllol-(l'aphilli vis7.ollyol< kü7.(· helye7.LefLek el



er.en iskolák, akkol' már IWllIlllynhh {~s alapm;;!""
kifogások lchelők.

CsaJ, egy péluill hor.ol; IH "1'1"fl, hOltY lI(,lm 1'1
van mégis helyescn lalillva nr. islwla l'éSr.lil'c 1I11'g
válasr.loll hely. Ilyen Bilke. ÜSSr.t'R lalwsaiwd< f5r.:illl:I
il,347; ebbül német llJ, 'l'u111C1I 2,!JOO, magyar H2,L
lehál a mngyal'ság majd Ilt~lIl :l. O%. .I(t/cn I; iir.~lil!t'l;
Iwn ülwjlallék lin minél Whh áilallli Ill~"iskolál. 1;i1l1i
és ar.iIYlm, ?IW!/JlW' ki8f.bb.~i1/ekkel v('r/!I<'.~ kiir.s(\gt'k
sr.(uua l\lagy<u'ol'sr.(lghall Whh er.Nre HH~lW c',~ hii~z

kék lehetnénk, ha 1t~l-(al(l.hh ily Jlözs(-gckel \'0111(1111;
k(,pesek ellállli állami iskol;'ddw.l. NagYOll i~ 111'111
minuegy, L h:'tr., hogy lllily ponlokolI helycr.I.!I111'1;
el nr. állalIIi isl;oI;'Ik. 1\ ldl; IlIcgfigyellék a7. isl;III;1
halásál kiili:illhi.ir.ű visr.onyok kti7.l, HWI! vagyok gyii
l.üdvl\ hogy nekelll (, I'0lllhall igazat fogrmk :Uhli.

Vligiil, hogy hc:;z,\dellwl. hdeje",r.cIII, m(-g 0:;:;1 I;

egy mOIllFHltumol ,'agyok h:ílol' a 1.. hii?: fi:;yelmc'·ht'
:lj(Il1IUlIi. lllalljuk !) I~r. \'onal.lwr.il; II l;ii"'t\pi~I(f)I;'d;ra.

F:szembc jlll ill ar. igen I. millisztel' lll' egy Ilag\, 1'1111
tOSsügÚ nyilal.l;nr.ala, mely mitlülI 1.1r.I. olvasl.alll, IIlt'g

vallo III , aggotlalOlllha cjlel!. Nem r(,gcn poz:;ollyi
\·;'lIasr.lúihnz illl.ér.ell. leveldllm a",l U101111:'" IIgYóllli~ a
I.. millisl.cl' UI', hogy II 'llIagy:u' állaln dissoll.ll.i,jj:'III:r1;
eliíjdei U1l1lal\;or.llnk,.

Ha c:r. igy vall, l!hhijl ar. kii\'nl.ke:t.ik, hOj.(ya kor·
IlIányr.al milldcn ágar.alállak ,·!gyhev:'Ig",lag hll az
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ily döjclek dlen dolgmmi s lényleg Illeg is töl'l(mik
:17., a mi megliil'lénhelik; cle kövclkcr.ik ar. i1.', hogy
a I.. mini!;l.e!" lll' is le~ye meg a lehel.űl ar. ily előjelek

ellen s IIgy a minislel'i nyilal.kor.al, mini: l\llalÍlhlln
a mi vhmmyaillk IHJ1.1.clfol;(lml.livl't IC!:'1.il{ a n(/Z({(ias

lIclJclé.mek I'ellllkiviil nagy fonl.ossrll!Íl.L
j la1.aliafl nevdésnek kivállk('pl!1l a l{ö7.épi",lw

lákn:il, ll. IIlcIYI~kb(í1 al. ol·sr.ág inlelligcnJií(ja kel'liIld,
a mdYI!kbt'n kiiriilbeliil -10,OO!> m,'c menő i(jm:lil!
nem ncvdlnl.ik. Illerl CITn lLlig vall IlHid, hanclIl ill
kállJ., okl.a lia Ji Ic volna a leglla/lyohh jclenWsl'l.re.
(lJgy "llll!)

j;:n a Ilt!vd(,sl. és 1.'pcci:t1il.el' a "a1.lIlias nerc
h'sl. ,'j:-1.Onyaillk jliir.1 legsikerc~chl)JIck képr.e1cm a
kii1.('piskol;i1dml ka pesola los inlema Im:oldlan. r~í1..
jllk. hogyaIlIa léllyc7.(ik, nwlyel; h:ge::r.élyescbJJen
IIIIJjrlk rnl'gvrtlogalni a c1.éljaikl'a "e1.el.ű legalJmlrna
,;;·11,1:1 l,s1.l{ii1.ükd, a hllllserel! ('S al. ,'gyhli7., inlcl"I1a
l.t.Is(lkhan nevelik ar. ifjakal. ax ilJel.ii pályákra.l\liél'l i'
MI~l"1 e"a k iIll.emalllsba n lehel bi7.0IlYos (:vek során
lii. küvel!"·'xdc!:"'n hir.ollYos s1.ellemel. I~S lcgydmel
Illl~glll.lllosilani. ji:s ncm Illdom elgondolni, miért 1lP.
II,hel.lle liX illl.nl'nal.l.ls 1< ipr(,hlHl. illlé7.lnúnyél álllllni
lín.leI<ck sí:I,mpouljából is has1.nosíl.ani. Jga1., ":lIlnak
el!yn~ disciplillak, II mclyel< alkalmas cS7.I<ii7.ükiill\i
IIrdkor.nal< a 1I111.alias Illl\'clésl'e. J1yen II buzai lö!"lé
Iwlcm \;s füh.h'ajx, mlll-tYlll" lIyclv és irOflalolll, De mil



él' Illindet, midiill vif':'.ollyaillk I,üzl Illcgliirlt\nhelil;
li., téllyleg sok csel.hcn IlIlW is Iiil'límil,. hogy a lilii
a:'. iskola lalán egy évi mnul8ágos 1I111111;;í.v:d :1 tallII'
lún a hazalias ne\'I~lí:s I.d<illlel.ében épil.. a:'.l. egy 111'111

épen ld fogilsla lan ér;wh 11([ l.:'lI'.~adalolll egy ri;\' id "'I;I

alaH IHdoml'a dünlhdi és igy Wrlénil, a:'.lIlúlI. hog\'
még a IIHlgym' jcll(,gi1 islwh"dlhan is ru'lIl IIgY:1I1 lit',

veljük, hal icm 1Il,laljlll; a - Ilngy is Ji'.jcuclIll;i 111:1
galil, - IIlcgbi:'.hal.lall dClllel.
, .

;\:'.1 I{ondololll II,h:'lI., hogy az inlerllaLII~ 1;0",1'

dé8C l\lIpcsolal.hall a l(ij:'.í,pi"J,nl:'ll;kal és kiilölli;~"1I

:"dlami kö:'.lipiskohildwl S oly vid(\I,ckcn, :•. hol il l,

minisler UI' allla .ield{(~L hUja, \'agy véli l<:lllli, nagY"II
fonlos és lIléJl(, alTa. hogy Illagyal' :'1.1I:1I11mI'lh'l 1,7.zl,1
al. eSZIIlé\'cl l\Omolyall foglalllO:'.:'.(d, és IH~ I',ml, lilg'
lalkOl.:'.ék, dl, a:'.1 1I1t~1! I':: \'all',siI8<1. (lIdYI~sll~" .iohh
li')ül.)

dJ

T. ké)lvi!:ielü hú:'.! Midiill ily elürehaladol.l idii
ben csak egynéhány l>cl·Cl.I'C vagyol, bálor a I.. h:',z
ligyehlléL kikél'lli, mindenck elüll küs:'.üncLd 11I01"1

dok a I.. belügymini!:l7.Lcr ul'Ilak a l,ö7.egé8:'.~t;giigyl'c



vunal.llOr.(jlag. l.egnapelöltiU II hÚ7.ban leli fonlo~

n yilalkor.al.ai(~I'I.. J;:11 c nyilallwr.aloldlOr. öS7.inle lé
Inld<el ::<r.el'ene,:;M IdvilllOl1 neld éR ühajloJn, hogy e
It'nm llIin(~1 ~r.ebb és milH~1 jobb f!l'edlllényl mulat
ha!3son fel. (IInlyesléH johbfelül.) I\JCl't I. ház, röviden
~r.Úlva. ugy v:ll,(yok mel(gytír.tídyc'. hogya kiir.egés7.
~ügiigy a IWIll7.cln~ 1H~r.ve a 1Ir.t"llal\ nCllIc:<al< elimo
lo~.(Íai, h'lIlenl I'olil.ik:li él'lelllléJll'n is egyil, rafonlos
los~;ígu éldl\(~I'l"ís. }\ Illi :I kW'/11líU!fé!3lüI'I·(fuylwzá.s
I·f·~;zr.érűl nWI-(Liirlénhcl.cU és il. minek megliirlénnic
kellel!;, Illeg is liirl.énL Ui;.r. cgyilw a legelsli l.örvé
nyelmek, a llld yck a 'ri~r.a-liOl'uHí ny id()j(~ alaU Iw
1p.1.I<er.lek, il. I'Ör.l'gll~r.S('giigyi liil'vlmy voll., mely II

I\ol'lllány 1I11'g<.daIUlI(tsa IIlil.1I CI{Y (,V III111va: tR7(j·ban
Idl'cjiiLl. 11r. lilii. (~I' ll. jtj l.iil'véuy, lIIiL Ül' II I<ormány
za I. hur.galllla. I!S igyd;er.et.e, ha a ffíI'8al/a/olll e I,él'
dt~shcn nly vlíghdeUclI Ilijzünyl é!3 barhari~musil-(

mr.nö él'r.(llwUcus(,I,(el. 1'lIlusiL, (IJI,(Y van' jobbfelől.)

Addig, miM l' I.nl,iuLctben a Iltl'!:!adalllli vis7.ouyok
Illeg nelll javu Inal" a ktizcl:(ésr.séMiigyi vismnyok
St'nl liJgnak jllvulni. melycllclluaJlcl'lIlann Otló k<,l'
vi~c)(j 1.11' iMen lual'cans vonásoklwl jcllcrn7.cLL. (VMY
mn! johhldííl.) Csak 1<eIWre almrok ulalni. Ar. egyil,
ar.on nagymérvli gyennellhalaudúsÍl!!, mely szerint
a gyerlllellcl\llck cf:al\llem rIO%-a pus7.l.ul el, miclül.l
az fl ével elél'lIé. J~s e csapás főkép a ma,1ym' vidé·
keltel, a mag!lal' lallOsságol sujlja,



"'lf'_, l

A IJlIllántul, il mint (~gy sr.al,emhel'llck ]<jjIlY\,(,

hen olnlsolll, nagy Yid(,lwkell, l\ppcn a IIlag\':u' IIt'l'
kiir.iil.l egy sr.cnmcsüUcn felfogás, egy oly iránYi:;11
pusr.Iil, a mell' gl'nenlliük kiil'I{lsára vezet.. J':5 I'iwk
a ,'isr.on.yol< IIt~ (,I'(1<~kclll(,k a magyar l.ársalhdlllal ~
Ar. a magya r társadalom, a IlIdy a I<iir.élcl s a I,iii\
iigyek mindell 1.I:I'6n, II~\?yell :li\ a (,"lI"ralis, 11l1I1I:l
lIislicn~, legyen al. l\ilr.gazdasági, polililwi, (~gyar:"1I1

tlldja mag:U (,rv(~nycsilelli s csak cl.l.(:1 nem Iürííd
l1l\k'! Hiwnyosall fog li.iriidlli, hi.l minden leheW l'i'i\

I'iir.t fdhasr.llú"mk :1.I'1'a, hogy il m:lgyar 1;'I.rsadalolll
IIIC~(írlsl', misr.el'illl er. nem I,üzüllyiis iigy, halll'III,
hogy cr. a nemr.el l\rdeki:he mélyen helev:ig. i\ I.

Ininisr.lcr ur, a lIIinl a lapokban olvaSIlIIII, felhi"la:r
l'öispánokal., gOlldolom a Fehérl'cl'e"l.L egylet ('nlel,("
hen, N,lgyon helycst!n Idh" és 1I10sL, midőn elüUI'1I1
al. a cr.(~1 leheg, hogy IcheUilcg a IIHlI!Y:U' lúr
:iadalmal. eubiil ,I. ({(IroS lelhargiábrjl felrár.1.lIk, arra
akarom kérni il I., lIlinisr.l.er urat, lalilljon vala
nld)' nlal. üs müdot, felhivni :.lr. OI'sr.ill-( üssr.es "(11'0

silinak pulgilrll1cslereil. arra, hogy cr.ek kpr.d fng":I:I
helyi inl.clligell3 denleldwl. I<iir.(,gészsél!iigyi c\:!yei'ii
lt'l i Iiülwkill. li,l ('f;il.scnpk.

Van il.l. llllllilpcsl.(m l!gy il!:l!1I lIagy hi"i1I(lslI
(,gyesi.ilcl.: a J{ör.rgészségiigyi IlI,Wt'siilel.; (~ddiW~IÍ! :Il.
ol'sr.[Igllak csak nélr(lIlY nagyobh városá h;ln 11111011
1it'lk-egycl"ü1cll'e !'7.CI'I tenni; ha !:'iJwri.i1Il1~ lIIin-



dlHI vál'Oshan. rökénl II trHlgyal' val'Osokblln 
H11~1'1. éppen II lJIagyal' vtll'Osok kiil'l1yékén löl'lénik 1'''

a nagy lajpus?1.i lás, hogy ugy fnje??cm ki magamal,
ilyen egé.~7.sl\gjjgyi Iiük·egyesi.ilel.ekel hHesileni, me
lyek aZIlI:'1II a? illelü vál'osokhoz gl'aviláltt vidékek
és a I\l~p I'gc\s?ségügyi viszonyait ébel'en szemmel
lartanák, his?em akkor, hogy lassankénl a? inlelli
gt'nl.ia I\S a lár;:;adalorn bele les? vonhal.<i ezen 1'011105

iigYllek II s?olgálalába.
A \Ili vis?onyaink kü;.:üll. L kcipvisclőház, ncm

egészen elég a nC/IIzelnek miivell.sél{i, vagyoni I~!:'

poIiUluli 11I15UIY;I.: Wl'clw.lni kell s?ámbeli lnlsulYI'(1
is. (Iga?' Ugy van l) 1;;5 ez nent áhl'ánd, L há?, A ma
I-lyal' raj 5?aponl, (.saldlOgy I.ulsílgosan nagyahalan·
d,isílg és c;.:1 kellő cs?kü?ükkel gálolni lehel és kell.
(J Idyesl(\s jnbhreltíl.) I\lig e?cn vis7.lInyoll nem j'l\'ul
nak, él'vényben marad ll? a plasl.icwl hasonlal, me
Iyel c?clül.l lir. cs?lendtí\'el has7.Iláll II háznak egy
kivál", laltia, mid(;n ll?I. nllll1doll.a, hogy e?cn IHlgy
ol's?Í1gho? e kis IW01?cl ugy .illik, mini egy lül'pl!I'C
a? ,wiáR I'uhája, II mely a végl;ll!okon Iig· lóg, meri a
I;iR lesi. nem !téPCR hel.i.iIl.clli a IHlgy ruháI.. - Én Ic
IHH ebbeli a? il':lnvhan jelenl('III'IlY javulásl remé
lek aUül, ha a vÍll'OsokaL siflel'ül ay. adicjha bevonni,
ilS e?1 :.IY. e~7-lIIc~l. \';lgy javaslalol ajflnlolll az igNI t.
hcliigYlllinis7.l.cl' ur ligyclmébe. (IJclyeslés johhrE'lől.)



XIV.

'l'ii"tólll'ti "III!likek és b'lIIJ'lllllíL!luk

'JU!I It //lift i ',.,.(az,í8 (t/It II.

("'iil!gelék,)

Nem hiáhan lIlülHlja a I>lInál'öl II I,üllii:
r· , , , Bllda-, l\'lolllí.e~·, N;íntlornál elroly6, Tfln
honom künny" vagy I.e Ilag)' roly"'! c _ .. l\lerl a 111,1
gyal' nCIOr.cl.ncl, hajh, sol, IH~;:el'ü, gol, I{yá~ws 1:111

léke fiir.iítlik !! nagy fol)',', IIlindki,l parljilnaJ, lIIajd
minden It0n1jáhor., -. kcr.dvc l>úvényWl, Je Orsovflil!.
sől. még amn 1.111 is, a F(,'\f:I.c-h~lI!!el'ig; I(czd,,!! :,
honfoglalásl.,",1 cgl,!;r. a leglljahh J<OI'ig; ar. Arpflll
1<01' elején l.iirlénl ar.on '·,~ernúnyl.íil kcr.t1ve, IlIidiill
(.I Or,2) 7,ollllllund ar. CUCII!!I'/.( Iwj"'il. IIIcgrlll:ia és d
"iilyesr.I.i, cgl,!;r. allllig, a II li Iwl' ar. AI-Dllnán 01'50\';',
1If11 UH·!', a1I~lIsr.I.II!; 2:1-2,í.. ikÚII újjelén a lIllIgya r
!'r.enl. Jwronal. elússák 6> ::;r.ahadsúghal'cr.llnJ, \'cr.('r
.:g)'éniségei elhagyva ól \'(:1'1'('1 :íi\l.alol.l hazai füld"I.
ar. egykori halálos dienség, a I.i.i I'i.iI, véd::;r.fl1'11 V:Ii

alaII. J\Cl'c!-lnek II WIWf.MkrJI., ;ur, esnménYI'J, r.ajl,' rll-



Iyarna aDlllla folYIÍ völgyélle jollllnil és balról egész
hosszu sorozatál rakja le a lörlénet.i ernlékeknek.

Bár a Tisz;'ll rnomlják legmagyarabb folyónak,
mivel lIl11gyal' Jöldben Iaklld és mllgyar földön is ér
végel pályaful;'lsa, a Duna jóllehcL folyásánál fogva
numzfJlküzi jellegi.i, mégis II rnagYllr hisloriai emlé
IIdl-, városoll-, várromok nilgy szám,U lekinlve, me
lyek szűlln hllllámaiban fürödnek és partjail kegye·
leleseiIké l.eszik, e tekinlelben mllgyarabb. A Duna
é" Dllua·viilgy lIagyobh (~8 jeh~lll.iisdlh szerepel jál
slIiiI a magyal' hislOl'iában, minl a 'J'isza. 1\1, ill le
.:'.;Ijlol.l eseml~nyek ellml.1ll'Oz()bb befolyásl, nagyobb
n)'olllolllll hagylllk hál.m II nemzel lürlénetében.
Kiilsü el!f)IlRéggel vivol.l cSlllákban kél koronús ma
gyar királyesill cl. MilldlwlW a Duna mentén. Egyik
Viu'llánál (H",·.!:) I. Ulász/t't; a másik Mohácsnál:. .
(UI2H) .11. Lajos. 1\ ])Illla-\'ölgy egy nagy csalalér; II

Unlla-vollnl hadiút.
I~ Ilag)' nwdenc:'.éht~1l esináll.:í.k II magyar.' törlé·

ndmel. a Ile\'l~zellellen kiviiI SallImon, I. Géza, II.
IRI.váll, JI. Gé:.la, Imre, V. Islv;'UI, IllÍberl .Károly.
Zsigmolld, a Ihm)'lldiak t\S m;'lsok.

A Idrlt:k érzéke vall II liil'léllfJli mult emlékei
in'tlll, az n<:lu lehel élvczch:seblJ lItnz;'lsl, minl llZ
üreg bunán hajtivnl. ll)' ulazús alaH, melynell hatá
s,U a hel ycnl;énl fesWi és elra\:(ad() filjrészlcl.ek 1'0
.I'Oz7.úk, átéli lelkéuen a nmll7.cl t~ZCI' (lves lörlénelé-



Iwk nagy rüsxél.. IIogy csak ri II,ól;,g éri nl.sek I'/.(Y pú r
neve1.cl.eschh pOlll.ol. a. DUlIlllllenl.en, UX lll.a~, ld "Y"
j,(al felűl keleti ir;inyba kél ul.r::l, 01.1. l:alfdj;t, POWJII!lI.

a1. ol·s7.ággyülések, Jdrályvída~zlások és J1Oron;i1.{l~ol,

r;ü'osál, s1.inhclyél a .vitam eLsanguincm< Iu:'ga~x,

I.os jelcncl.énck, melyrc lJ1ég magaszl.osahb jell~llClt~k

l,övel,ke1.I.el, a hal'l:xl.érclI, hol a magyar lIenl1.cl ;,
Habsburgoknak a1. eMész Nyugal-Eul'üpa ídl.al fenYt~·

gC,lelllTünjál. Ól mOllan:hiflj;jJ meglJlclIlé; -,- Illjil
ban lalálja. ]v}///(immof, a melynek IIcvéhe1. s7.ah;.d,
:-ágharc1.unk ncvextJ!.cs CI,isodja Jll7.üdil" mujll .iiill
P{II'kimy, J!)szlel'!l0m éH Vác1., hul II lürök halahllOlI
a héc:;i oslrolll calasl.rophája ul.án minlcl-(Y folylOlll',
lag csapásokra I;sap:isok érik ngy, hogya l.iiriil; "
pOlllokal. \·iss1.afoglalni Ijs hi 1'11 i Hoha l.iibbé nelll vOIIOI
I,épes, }\ülölliisen fl:sldergoll1 ébresxli fül háhis I;,.·
gycleli.inlwl, mel"!. ill vdle fül a kcresxlsl)gcl. m~ el~jj

;Jposl.oli llmgyar Idrál)', S1.enl. Isl.ván, lii e li'nY"'''1'1
lerakla al:'pliiivül. annak 117. uI.nak, melyen a llwgYOII'
nCIIl1.eI. a kcr,~s7.lénys('g üs nyngal-eurüpai lIliivllll~I"~

sod ráha I.crf'lleldl. Soks1.nl' ismél.ell. ign;:;ág, hogy ol

k('l'nsxl.l\nysl"1-! f..lv(~h,lc s t~:t. {dial a nyugali eivili~;I.

til",hox val'" l-;ill1l1l"'~ ni,Jkii! lelüllt, I'IIl'gsmllll1i;:iill
vol lia a Illagyar IUlllI1.('L Illint ama rokol1 !1,\p"k,
mdyek düHe II Ilildt~1. hirl.;'d, vala,. 1\ lI1<lMyar hi~llI.

riának e~yik legldUlagasllihb, ancIllxci, élcl...·r\' i'~

l'cnnmanulás:'lra, leglllCS7.S7.c/.th Idhahí ténye l,eh;H: a
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magyar keres7.lény·ség e dunaparli város, Esztergom
nevéhez l'iizűtlilc

I!~s alig, hogy az ulas átengedi magal gondo
lalainak azon Ihema fölöll, hogya mil a honfoglaló
súlaj magyarok fegyverrel szerezlek, azl Islván ki·
rály a kereszlénység ujjáleremlű kölelékei állal ál
lammá megszilál'dulni segíli; - hogy mig a honfog
laló magyarok Konslantinílpolylól az Oczeánig ke
reszliil-kasul száguldva Em'ópál, kalandos hadilel
lcik és becs,lpásaik állal a különböző népek ellen
szenvél s hos7.llvágyál kelték föl maguk ellen, István
bülesesége s7.0litlaritásl hoz lélre nemzele és a liibbi
népek közöll, - \lIár is Vúe,cJ,'cíd feslűi képe tárul
il szem elé, emlékezlelve arra, hogy ill egykoron
nagy és Ilicső magyar királyok, minl Nagy Lajos és
Mály;is larlollak fényes udvart; emlékezlelve Ma
gyarorsz<Íg fény korára, a mik or a kölWveJ szólva,
»]\<J agyar leliger vizében hunyt el észak, kelet és
dél hulló csillaga.«

Ujabb időhen gyakran volt alkalmunk olvasni
fejedelmek, ul'alkodók lalálkozásáról, de ezek ma
csak rilkán lörlénnek M.agyarország földjén. Viseg
rád emléke7.lel. rfl, hogy hajdan Magyarország gyak
ran láloll fejedelmi talállt07.ásokal. Ugyanis János
cseh és Kázmér lengyel király közl egyfelől, másfe
Iül a Kázmér és a lovagrend közl czim és lerülelkér
dés miaU oly viszályok lámadlak, melyek már-már

16
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háborura vezellc]c De a béllebirúul felJlérl magyal'
király, H.úlJel'l Károly, az érdekellel,el iinnepúlye!l
össr-ejövelelrc hivla meg visegrádi udvarába, Ilik is
olt 1335. november második fclében megjelenlell,ll.
m. János cseh-, Kázmér lengyel kil'ály, Károly lIIorva
herczeg, a János király fia, továbbá a s7.ász, a Iig·
niczi és a luzsiczai herczegek éE végiiI számos egy(!h
egyházi és világi fűur. - A magyal' király laUJa VIM!
nagy tekinlélyN s a kényes lennészelü viszályok hl!'
kés ulon, valamennyi fél megelégedésérc l<icgyenlilve
lönek. Esr-m'inl Kár-mér fizel Jánosnak 20,000 er-iisl
girál és álengedi ennek a sziléziai herczegs(~gck(!I:

viszonl János lemond a lengyel királyi czirnrül. a
gnéznai és kalisi larlományoluól, a némcllovagrcnd
pedig kapja IICteli l'omeraniál, a ]mlmi és lhol'lli
kcrülelel,kel, Kázmér viszonl Klljavi:í.l és llohror-i·
nál birja békébcn. Jgy diJdáll:l aJ,kor a magyar I,i·
rály a békél Visegrádrúl más IdrályoJmal,!

Hogy pedig mily mérvií vendégl:í.tás voll (~r- ak·
kol' a visegrádi udvarban, meglálsr-ik azon cgylwl'll
fóljegyr-ésbül, mely szerini a cseh király és vrll! b'Í)

förangll Ill':\k (~S Idsún:l(!ik élelmúrc napOIlIIl\n12itOO
kenyér, a lengyel király nrlvarö"lIIall elJ{lllisárll. UtOU
kenyér voll s7.iikségcs. Tennés7.elesen a bor SCIII

hiányzoli, annyil'a ncm, hogy n:Jponkélll :/80 ál:d:l!!
bor fogyott el. Egy kis hadjáral rogyas7.lásával \;1' ld
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e vendégláLás, de szerencsére ill nem vér, hanem
bor folyL el sok.

Igy éldelegve a mulL emlékein, ér az uLas ama
parlhoz, ahol Árpád hadaival Ú'Buda felelt Megyer
nél a Dunán áLke1L, hogya DunánLuli terület elfogla·
lására induljon. ÁLkelve a folyón, Árpád a császár
fiirdőnéJ tábolt iHöLt s mint a krónika mondja, Ár
pád és hősei, mielőLt Lovábbi hadi uLjokra kellek
volna, Ü·Budán, ALilIa varosában husz napig mula·
toztak, dáridózlak.•NaponkénL - irja a krónika~
nagy vigassággal Jakmározának ELeJe városában, dal
{~s zene mellett, az éLeI és ilal a fejedelmeknek és
főembereknek arany, a vitézeknek ezüstedényekben
hordatoLL Iül. A lialaiság naponként harczi játékokat
inté?eLt a nemzet vezérei elöLl s Árpád jókedvében
kiilönréle arany· és e?iist edényekkel és birlokokkai
aclományozta meg a?olmL, kik magukat kitüntették. c

Eszerint LeIJáL a honroglaló •(islökösök c a fegy
verrorgaLás mellell. meglehelűsen értettek - a kupák
rorgatásállo? is. A honfoglalás nehéz és véres mun·
k{lja kilz(;Lt is tudlak csinálni maguknak .görbe na·
polmL« még pedig héls?ámra menökeL egy végLiben.
1;:5 az ősi erényeJ( kü?lil lán ellyiket sem Ori:>:lék meg
az uL(tdok oly 1I<1gy mértékben, mint épen e?t. Az·
zal a külümbséggeJ Illégis, hogya mig a honszerzö
Illagyarok ilyen poharazások után ujabb és ujabb
terlileteJ<et foglaltak el a haza s?ámára, az .uLódok

16'



kÖílül sokan megfordilva gyakorolják el. ősi .eréuyl.
addig és oly mérlékben folylalva a dáridóílásl, hogy
ujabb meg ujabb haílai lIiIdel vesúlenek el a lalpul,
alól. (JellemílŰ, hogy ar. ily fajla időlüllésekre iJ.(en
sílép sílíunll nf;lIlíleli mUldfcjeíléssel bil'llllk, mini. pl·l·
dául áldomás, lakmíll'oílás, lakíli, livol'l1ya, hejje·
hujja, poharazás, lacílikonyha, rianás, dinom·dállf.lm,
eszem-iszom, gürue IUL)), >bengsez« minl Sílabolcs·
ban, .Imruacílári«, minl Szalhmál'uan mondják, 11:"
ridü, cílécílÓ, nlUri, slb.)

Elég al. hOílílá, hogy Ú-Budáhoíl is a honfoglal:h'
emlékei f[jzüdnek s igy Ú-Budának van más lIel't~

zelessége is, min l a miről ujabb időuelllréfásans1.OI,
lal, megemlékezni, l. i. a sok zsidü gyermek.

M. Ú-Budával ítlellenuen levő parlvidékre h!·
killlve pedig ama lájakon révedel. a s1.em, a hol ;I

mogyoródi csala voll, melyben Salamon királYlIlIk
a csalál s vele koronájál veszlé és a hol a rákoSIlIl!
í1ei orszálllJyiilések larlall.ak.

De im Budapeslel, az ország füvíll'osíll érilIIi :1

hajl) s az ui.asnak all\:l.l111:1 van iSIl1(~l részinl lii!
emelő, I'éé.zinllesújló gondolaloknak adni ál mag:'rI.
Lelki szemei elölt vonulnak cl a jelenelek, II minl
a • harmincl. nemes Budára larl, szahad halálra kéf'z'
-- a minl árlatlanul vérpadra hurczolják a Szenl
György léren Hunyady l..."tszlül; majd hallani véli
Szilágyi Mihály 40000 főnyi seregének a Duna jegéröl



Ililhang7.ü, egelrá7.ó kiállásail, a mint ez Hunyady Má
I.yáslltirályul élteli : és lálni véli, a minI a \örök 1541·
hen csellel halalmába kerili ős BlJllavárál, hogy oiman
IM) évre megleremlse II török világol Magyarországon.
De iH a 87.abadulás llníja; 11l81l-ban me~löl'ik Dudán
örökre az o7.lI\anok hatalrnn s mirlón n várban az ot'l
rom nl<lll a líiporlorony n légbe röpül, a rémilő rázko
dáRlIíl, vagy 111 OJl(1j Uk : a7. esemény mliilli örömében 87.
üreg Duna is kingroll ezredéves ágyából és széLlocs
csan a pal"lokon. Majd me~ egy nj véres jelencl mc
rül fül: a magyar jncobinusol" MarLino\'icsék kis csa
pal.ának Id\'ollnlása a vénne7.ei vcs7.l.öhelyre; késobb
honvérleink hősi rohammal ves7.ik be n várai. s egy
gyilszo!l cml(~kü kors7.ak ulán ismét fölvirrad a ma
gyarnak. A fcjcdchnével üS7.illlén kibékiill nem7.el ra
jongü lelkesedéssel. ors;"ágra szólü ünncpélylyel 110
J'Ollá;"la Ille/.( ill J. Ferenc7. ,Józsefet alkol.mányos ki
nilylyá és eriil és rcményl. mCl'il a jöv(ire.

De minde;"l (lS sok másl, a mi itt végbemenl,
alil-( van ideje végigful.ni ol I;épzelel.nel, és emléke
7.ésnck, 11I1)!'1. a hajrí lcerelwi már a Gellérl.hegy alaH
dühürlignd< S e roskadozó nlalw, {jS7. kinézésü szilda
!ömb uj impl'cssiól<al lftmas7.l. IIgy né7. ki, minLlIl1.
a nehé;" idük sulya alall, melyek rajta S körülöl.le el
viharzottal" élehmlnn és összegörnyedve, lJ7.7.al a
lukó cziladella-füveggel cgyüll már-már a D~llla hul
lámaiba akarná velni magál. Minlha szégyelné . 8,1.
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emlékel, mely nevéhez fiizudik, pedig már rég le
mosla ránczos arczulaláról az idü Gellérl-piispök vé
rél., kil az akkor még jó részben pogány ll1agyars:ig
e s7.ilda orll1airól lel.asziloll.

De rolytassuk lovább az ulaI.. II haj'" ncmso
kára a Csepel ülján evez, mely Árpád knn lovász
mesteréről velle nevél. s a hol Árpád palolál épillelYr..
s7.ékell; a Csepel-s7.igelcn kereszltil vezcllc a szc
rencsétlen lL Lajos is maréknyi hat/ill a bizlos ve
szedelembe; jön a7.lán '1'ollla, hom ugyan e kir:l
Iyunk lalálko7.lÍl adoll a magyal' hadaimlIk, a hol
Mál.yás király is lanilcsol iil az or87.ilg rcndeiyel.
készülüdvc a török elleni hadjáraIra, és jön mosl II

•hüs vérlöl pirosu II gyás7.lér c, Jl/O/llfr,s, Illcly a ma
gyal' nemzclel érl egyik legnagyobb szel'cncséllt~n·

ségrül lell gyás7.osan ncve7.elessé: ill esell el HJ2fi.
ban a meSS7.e lúlnyomó török hat/erüvel harczolva,
II. Lajos királyunk és 20,000 rünyi magyal' viléz .. ,

.Ki hall meg, hogyannyil lünek, Tis7.les!iégül
a dicsünek rc -

Kérdi a küllö s megadja rá a relelelcl:
• Ki halt meg? oh mil k(il'llilek,
Kü~üs :írvúk, kÜllllyc~zclck'

Azt Oüm1Jüli, a~1 morogja
Háromszáz bősz ;ígyu lorka:
.Jaj ~raR"yarországllak!«

Mohácsnál ves7.ell el ha7.ánk nagy rés7.ének ál
lami fUggellensége hoss7.u idüre s a halálos sebel,
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miL aidtor kapoLL, a nemzet alig-alig tudá kiépülni.
De ItilipülLe.

>]~I IJIngynl', áll Buda még Ic

HH esr.Lendö mulva ugyanezen Mohácsnál adLa
vissza a LÖl'iiknek a véres kölcsönL s csakhamar le
is rázl.a magárcjl a Lürük mbigáL Voltak ugyan még
c7.I1Lán is harczainit a töl'öldtel, dc a dunnmenti bé·
keküLések, minL n péLervilmdi, knrlovicr.i, belgrádi,
passal'Ovicr.i és sziszLovai békeköLések, csekély elLé
réssel a Wriiknek folyLonos megháLrálásáL és a Bal
kánra visszavell.elésél jelzik.

De im Inál' Zimony- és Be(ql'ác/nál, vagy mint
llZ ut6bbit a régi magyarok nevezlék, Nándorrehér
vá1'l1ál jál' a hajú, il. hol Hunyady János uLolsó nagy
és rényes gyűr.elmél al'aLLa a Lörökökön Hófi-ban,
.lLl Lül'lek össze rabigál Hunyadnak karjai- ; itlrán
LoLLa le magával a töröküt Dugovics Tilusz a vár
orolllrúl; iLL lelkesiLé harc?l'a a viLézekel Kapiszlrán
János, a hös baráL. Hunyady e nagy diadala nélkül,
melyeL némelyek szerint 40,000 Lürök fizeLett meg
életével, valúsziniileg már ekkor borult volna Ma·
gya.rországra az a gyás7.0S ltorszak, mely csak 200
évvel később Mohácsnál kövelkezelt be. - De pár
na.pra a nádorfehérvári győzelem uLán Zimony lett
nevezelessé egy fájdalmas esemény álLal. ILt hl.lnyta
le szemeit örök álolllra a magyar törlénelern egyik



248

legnagyobb alal,ja, egyik Irgliszlább jelleme: Jlu
nyadi .fános. Végpercíleinek meghalli jcleneléL igy
irja le CíluC7.or:

•... Pihen láborszerü flKYOII ZilllOIl)'ball
Az eg)'kor ércz, lIIos1 herva lag HunJml,
Pajzsára düh'c ül uIU':1I1 IIJugntllan,
De lankad:ísa véJ:: ,·csz.jlylll1ulal.
.T:illlbor papok s hal':ili kürhell tíIIj:ik
S az islcIII dniga éllcl:'rl imúdJ:ik.•

NándorfchérvúrLlÍ1 nelll yeheLiink bllesul a nél
kül, hogy meg ne emlékczílünk egy nö lelléröl, b:it'
több, min l 800 esr.Lcndeje. hogy lörléllL.-Salamon
magyar király hadai osLromollál, ugyanis e vÍll'Osl
(1072.), melynek falaiL görög és bolgár harer.osol,
védléli. Na/-ty erővel, dc sikerLelenül folyl aíl oslrom
2 hónapig. Ekkor egy fogoly magyar leány ugy bo
sr.ulá meg magál huílflja ellenségein, hogy éjjel, mi
dön éppen nagy sílél diihöngöLL, Wbb ponlon fel·
gyujlá a városl s a miérL ezernyi erö~ I<ar hónapol,ig
hiában kiir.döll, uíll· lehelüvé lelle egy gycugc nüi
kéz: NándorfellérvárL bevell.e a magya r sereg.

De kön~sHiik uljában a hajli fulását. Im eiül
Liin~ állnak II johb parIon ;170 al-dunai Icgsz(~bh vár
romok: a hajdani (/ulallllJ(ícz várnak romjai. I~r.el,

is hüslell.el<rül, véres h'lrcwlmíl bes1.élnelí: aíl uLas
nak. E yá.r fol,ím 1il!J1-ben l'agyogoLL fel elüszür a
félhold. Ez voll a7. első [örök bccsapás I\lagyarorsr.úg
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leriilelére. Nem sokára ld ii?i onnan ugyan a töröllűl

Perényi Pél.er, de I,ésőbb me~l1jnll,ak ill a harczol\.
melyek közl. legnevezelesebb az 14·28·iki. Ekkor ve
1(~IIIr.dell hüsi bálorsá,:(ban a férliakkal Rozgonyi
)sl\'án lemesi bán fialal neje, Szenlgyörgyi Czeczilia,
a magyar honlcányok egyik legldválóbb lörléneti
alal,ja, a ld minl egy dunai gálya paranesnoka, oly
sikerrel I(unadla meg a lürök hajóhadal, hogy abból
Wbb hajól CI is sii lyeszlel.L. A bekövelkezell fegyver
sziillel alal.L a7.onban a Wrökök hil.szcgan rác:aplak
II balparll'il még ál nem kell magyar seregre és maga
Zsigmond király is csak II legnagyobb életveszély
kűzl menelliilhelell. egy csolnakon, Galllmbóczlörök
J,é7.r!' kerüli IIjból.

Ilyen emlékek halásával lelkében halad az ulas
mind lovább és lovább lefelé a Dunán s annyira be
leéli magál, a nem7.el mulljába, hogy midőn a Kazán
szoros \'alúball nagyszerü és hal,almas szildafalai
kőzl evez\'c megpillanlja II magasban koválygó sasl,
Ilépzelele elragadja és abhall az ös magyarok lurul
madarál vdi lálni I\S nem is jul eszébe megirigyeini
II nhnaiaklöl azok bámulalos lechnikájának és épi
lészeli iigy()5St:gélll~k egyi k legeaodásabb mavél, a
(hlllaparli sr.ildába v{lgol.! 'fraján- ulai, mely ma,
IIIiniegy lHOO. év mulva is lálhaló; meri ime, föl
emelü ünérr.eUcI' lálja, hogya Duna másik parlján
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hasonló liláni mil vel alkololla »Iegnagyobb magyal' c :

~róf Széchenyi Islván !
OrsovlÍl/cí/ vagyunk, a magyal' halár véllPonl

ján. III s7.álljunk parIra ki és nézziink 57.N cgy kissé.
(A ki tovább folyIalja uljál a Dunán, lalill innen is, 1111
is elég magyar \örléneli emlékii ponlol, részinI kőz

veLlen a parlon, részinl allól llisebb-nagyobb lávol
sitgban. I1yenck Viddin, vagy régi magyar nevén
Bodony, majd Nikcípol!l, hol Zsigmond királyunk
(13!)6.) nagy csal,U ves7.il a \örököl;: ellenében s bnl'
GO,OOO török esik el és csak 20,000 keres7.lény, il
király csak nehe7.en menlheli Illeg élelél egy haj6n,
melyen a Fekele·lenger relé rneneküll; f}yl/,I",qycvo,
hol Bál.hory Zsigmond fej erleIeIII (lf,!:Jf,.) ll7. cl,tyesiilL
erdélyi és oláhors7.itgi hadilld\lll Illcgl'eri II 100,000
főnyi \örök hadaI (és ki ludja, hogy minl aldwr a
mull.ban, nem fognak-e is..nél. a jövőben a mngyn r
és oláh hadak egyiil.lescll hlll·c7.0lni és győ7.lli is egy
uj kö7.öS ellcnség ellen?); Su 111II I, hol a szabadsúg
harc7.Ilak menekiilljei belebbe7.ve vollak s végiil a
Fekelelenger parlján VárI/a, hol minl emlilve voll,
I. Ulás7.ló királyunk a !.ürük ellen csal.ál ves7.lvc, cl·
esik g lev;tgoll f('ljél a !.ürökök dárdanyélre l.ii7.ik.

A Duna menl.én végbemenl eseményeIt, épen
merl mély nyomokal. hngylak hál.ra a magyal' !.ürlé
nelben, kölWinkel is, kik leghivlllollahb 101mácsai a
muU dicsőségének vagy gyászánnk, mcgszólallalják.
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Kobzaikon felhangzilt mindaz, a mi a mullban fájó,
II mi II multban bánatos van s e hangok elkisérik az
embertaldunai uljában. A várnai veszedelemröl is
ily komol' hangu hurokat penget II költő:

•Várna, VlÍI'na vérmcz(ídün
Hi7.ony n halál knszlÍll. .
J~I is JIIIIII a hon virágn,
Midőn zaklaloli hll7.ánk1'a
A boswnnk nnpja szállt
Oh n sasnnk körme közöll
Hogynn üsszelépellü nk !
lIIngyaroknak v,~dasszonYll,

Künyürügj miérellünk !'

lJláS7.IÓ királyunk vál'l1ai gyászos végéről pedig
II követke7.ű véres képel vará1.solja elénk:

.. "Vérbe keveri rilrleidlJe
Bele·bele knp II szél,
A minIIJull11n, megkuszálllln,
Leszeit födet koronáIInn,
Tarljn fenn a tlárdnnyél.
Oh II snsnak kürme ki,zilll
Hogynn összelépellilnk!'

Allalím a'ki Orsován tul folytatja utját a Dunán
kelet felé, a jobb és balparton a tengerig látja ama te
riileteket, a melyek hajdan a magyar koronához tar
lozlak: a jobb parlon a mai Szerbia és Bulgária, a
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ualpal'lon' Hománi:l. És Im a lIlai magyal' e\llbel' iinér
zellű\ dagacló kebcllel tcldnt is ez orszflgokl'll, mini
hazája egyl<ori nagys:'lgámlk lanlluizonysflgaira, Yisz
szaszcrzésökre Illa lIlár nem /.(omlol köziilünl< ko
mo\yan senki; \lj nemzeti és ílllami alakulások I{(~p·

zöd tek ill s ma máI' csal< egy gondolat, egy ér;w\crn.
egy érdek ycr.ércl minket. hogy :lZ cgyl\Or hor.r.:'lIIk
larlozoll a\l!llllai lerii\eleken iinállü, sr.abad, függet
len és virágzó nemzetek\)( IfISSllUI" melyeld,el a leg
jobh szomsr.écl·bar:'tli I'iszonyban Jdl'lInllnk élni.)

E I,itérés és l,irílllllulás ul{lIl lérjünl< most Yisr.·
sr.a Orsovához.

lJ(lzánk cgyik Icgvl'gf:'íibb pontja ez, de nz orsz:'lg
szivévcl, Bl1lhll>esllel eg~r Imtalrnas (Hér, a J)ulla :'11
tnl van összel,ülvc, s bennc llgyanilzoll hazaJi:ls ér
zclmck hil,tctnek, Jllint ar. orsz:'lg szivében. Ügy fell
vése mint. kÖl'l1yékénél, yalamint mulljánál fogva
ungy múrtél<1)cn lekiili az l~rdeldíídó ligyehnét.

l\lily nagyemlékii, ulily yfdtor.atos idül, vész·
lerhes sr.árnyai csal.logának tova (! ponl feleLI! Or·
sova \:'ll.l.:l a l'l'lInai birodalOIII (!lIyél. ()s hatalm:'lt.
szemtanllja ús részese vult Traján hüc.lil.ü hadjáratÍl
nak, a dák hábol'llllak ; érczle a göriig és bolgár untl
mat, látta a honszel'zü lIlagY:II' \'er.érekel, majd Il(~

sűbb az ország nagy részél'cl cgyi.ill a töröl< iga alalt
nyögött. !\finl a gcologiai képzüdések egymásra hal
mozott rétegeit, látni ill a l<iilünhöző história i és ftl·
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lamképzűdések maradványait. A l(llnj, a fundamen
l.um, melyen a mai Orsovn áll, római eredelü, tele
római mamdványoldtal, ernlél<ekl<el, minlJket olt
nagy menn yiségben lalállak és az természetes, mert
Orsova, mely a római idökben Tiérna név alatt volt
ismeretes, a Duna balpartjának védelmére épült ca
strum volt, hol a XIII. Gemina Martia Viclrix Legio
állomásomlt s már a trajáni hadjáratok elött népes
St)g és jüléttekintetében jelenlékeny helységként sze·
repel. Hanem a győztes rümai sasok lelünnek a lát·
hatáiTól, .Hórna ledi.ih<, jöll más uralom, s a 1'limai
castmm alapjám bolgitrok épitnek vÍlra!. Ez az ura·
lom sem tart soká. Most a turui·madár vezeti erre
Arpád idejében Szoárd, Kadocsa és Bojta vezéreket,
kik a vámt oslromrnal beveszik és Orsovat Magyar
országnak elfoglaljálc - IV. Béla, Nagy Lajos, Hu
nyad i János megerősiték e végvárat, de hasztalan:
meglörik végre ]\fngyarország ereje és Orsova fölött
lel ragyog a félhold. Hanem az állnmok sorsa válto
zékony, sokszor végzetes. Egy időn tul elhomályo
sodik a ft1lhold, leliini k ez is, mint a római sasok, II

láthatálTúl, a passaroviczi békében vissiwkapjuk Ol'
sovítt s a vál' mellelli törük mecset I<alholikus tem
plommá lesz. 11. nagy mullu várat azonban a szisz~

tovai békekötés (1791) értelmében le kellell rom
bolni s helyén most a Dunagőzhaj6zási társulat épü
letei állanak: a legmodernebb vállalatok egyike a
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legősibb alapokra helye1.lledve. 19y ölelke7.ik a Halai
jelen ar. ősi llllIlllal !

Orsova lIjabbkori lürlénelének legneve1.elesebb
m01.1.anala a s1.abadsllgharc1. ulolsó napjaiban jál
s1.ik. 184!}. augus1.lusának vége felé érker.neJI ide
Kossulh, Visocr.ki, Ballhyány Kár.mér grM, l'erc1.el
MlÍr, Veller, Més1.áros, Dembins1.ki és mások, ldl, a7.
lán török Ilalonai fede1.el alall hajón Viddinbe, lörök
lerülelre vilelnek. E1.en kalonai kísérel lagja: Fmli
Sadik, még élL a 70·es évek elején a s1.oms1.éd Ada
kaléh s1.igelén. Orsova láján löröll meg a forradalom
háborgó lengerének ulols(, hullámgyürü,ie: Voglner
honvédeuedes aug. 2i1·án még harc1.oll a1. oS1.lrá
kokkal s ű voll a? ulolslÍ, ki Magynrol's1.úgol ellmgyll.
Minl már emlilém, Orsova lükijébe ásla el S1.emere
a magyar s1.enl koronál Fülöp Leopold kormánylJi1.
los segélyével s e korona, melynek fénye 800 es1.
lendő :lIall ann\""1.Or ragyogUl be EUI'ópál,llövelve
a nem7.et sorsál, sölél, nedves sirba ]Ierüll, jele1.w)
minlegy e1.1.el is a S1.omo\'U kors1.akol, mely a nem
l.elre nehe1.ült. De négy év mulva (18:,il. S1.Cpl. It)
killssák siljából a koronál és másl'él óvl ized mulm
rá, a nem7.el I,iiveli a Iwrona sorsál : ld kel der
mes1.lű és I'olhaszló sirjából a magyar is.

Amaz emlékezeles helyen, hol a korona, 'nem
1.eliségünk szenl vagyonac , ellemelve voll., T. Ferell(:1.
József magán pénzlárából 18fj(j·ban egy gólh sli Iii
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Ilápolnál épi Ilele ll., melyhe? el?arándokolni nem nm
las?lja el senki, a ki csak OI'Sován megfordul.

Állj is me~ ill, e kéts?eresen szent helyen, ma
gyar vándor, és szived mélyéböl fakadó hálaimálre
bel{j a népek sorsát inléz<l gondviselésnek, hogy so
kal hányaloll nemzeted, egy ezred év után is birja
még e szép hazál; hogy .allnyi balszerencse közl s
oly sok viszály után c magyal' S7.Ó hangzik még az
ország halárílll; hogy oll, a messze délkelelen,
mcne zugnak habjai a szöke Dunának, illhon érzed
még magacl.

Oh, mel'! tán sehol, az országnak egy pontján
sem szállják meg lelkedet annyira az érzelmek, minl
ill; lün sehol sem érzed ál annyira, mily kincset
birsz ahazálHln, min l e végponion, merl im ennek
kÖl'l1yékén Ml nagy világbirodalom (a rómainak és a
löröknelc) maradványai b<lséges anyagol szolgállat .
lIak a komol' elmélkedésre az államok sorsa fe
lOl. . . . .

A mi még magál Ol'sovál illeli, lakosainak száma
II 70-es éVflk elején 2000 före ment, mig az utolsó
népszámlít!ás mái' 3400 lelkel, lehál aránylag jelen
tékeny és örvendetes emellcedést mulat; ámde ez
messze lávol van allól, a min<lnek Orsl)vál fekvésé
nél és hivalásánál fogva lenni 6hajtanúk. Igaz lelki
örömmel ves7.iink ludomást arról, hogy e halárszéli
városkában ha?alias közszcllem hatja át annak de-
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rék polgárai l, mil igawl al. is, hogy a mllgyar dllhil"
dán kiviiI magyal' olvasli és magyal' ismcrcllcrjcsí'.lü
e~ylelek vallás- és nemí'.eliségi kli lönbség néllllil a leg
jobb egyelérlésben egyesilik nlllgokban alársadalom
minden nHegél. E lekinlelben al. állam oltani
népoklalási inlé7.clci killinG swlgálaloklll les;r,
nck. De el. csak egy oklml több, hogy a7. 01'

sí'.ág l'okons7.el1Vc.~ figyelme s klilönüsen politi
kusaink, a lüke és a7. iparvilág érdeldődéseOr
sova fclé fonluljon. lIa clismerl orsúgos énlck: il

városok emelése és vÍlrosi clemek fcjlesí'.lése, lillY
Orsova fclvil';'lgoí'.lalása soks7.ol'oson ;17.. Ha nem
pusí'.la sí'.li, pcdig ncm al., hogy Magyal'OI'Sí'.;'lgllak
kelel felé Gullurúlis missiüja van, akkor Orsovának
minél gyorsabb lemplikban valü gyarapodás.íHiSí'.ill
lén óhajlanunk kell. 1':11hel. megvolnának al. elMel
lélelek egyebek kÖ7.1 ugy lakos<tinak élelrevalús;'lgá
ban, minl abban, hogy Orsova vi7.i és vasuli öss;r,c
kiillelései állal benne van a nem7.clköí'.Uol'galom sod
rában és már is sí'.ámollevö fOl'galmallud feimulalIIi.

De mind eí'.í'.el még nem mel'ilelliik ki leljesen
impressiúink fOLTúsÍlI al. Aldunán. Nagy mUhlS7.lilSI
I;övelnénk el, ha al. Orsoválül kissé lejebb, a Duna
kÖ7.epén fekvő Adakalch s7.igelre ál nem eve7.nénk.
I~ sí'.igelen ludvalevőleg törökök laimaiI, l;iknell s7.á
máI [lOO-ra lesí'.ik. A balparlníl a sí'.igelre török ré
vés7.ek visí'.ik ál al. emberI csünakon. Nehány perc7.
alall Adakaleh földjén vagyunk, mely törük elneve-
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zés annyil lesz, minl Szigelvár. És e név leljesen
mp.gfelel avalliságnak, merl Adakalehnak, mely kö
l'iiJhelül akkora, minl a MargiLszigel, majdnem egész
lel'(i1elél a Mária Terézia alyja, III. Károly állal épil
leleLL vár fedi. Eszigelvár 71lO.stani állapola annyira
leköl.i figyelmünkel., hogy mulljának részleles törlé
nele egészen hállérbe szorul. Elég a mulLból' csak
annyil.l.udnunk, hogy a hadiszerencse változandósága
szerinL nem egyszer cseréll ural; hol a török, hol a
mQnarchia ke;i:ében voll, lúlnyomóan pedig a padi
sahL ismeré urának. Hégebben igen fon los slralegiai
ponl voll az Aldunán s e I'észbeli jelenLOségél ma
sem veszlelle el egészen, minek bizonyiléka az, hogy
1R7R. május 211. Ma kör.ös hadseregbeli csapalaink
állal van megsr.állva, ez il1ü szerin l pedig II 4H, sor·
ezred egy sr.ázada állomásor.ik oLLan.

Islenem, rninlí kép Lárul ilt ar. ember elé! 11 ki
lán olyan gondolalllll sr.áll ki e sr.igelre, hogy ill a
keleli pompának és fél.lYnek jeleil sr.emlélje, ar. ugy
ér?i magál, mintha a heledik mennyorsr.agból esnék
alá, mel'l minda?, amil. iLL lál, csak romlás és pusz
lulá!'i; !I?egéllység és nyomor. Ar. egykoI' erüs várfa
lak repedésnek indul lak ; II hnlalrnas lölgyfa kapuk
embervaslagságnyi vaspánLaikkal csak ugy roska
d07.nak cyr.lopsi sarkaikröl; lurbános köemlékekkel
jelölI. sirhelyek a képr.elhp.W legelhagyaLoltabb alla·
polban ; ronda, büzhödl sikalOl'ok menlén a kazama-

17
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ták füstös és tisztálalan odúi- és barlangjaiban, vagy
nyomoruságos viskól,ban lakil, a szegény lörök nép,
tán a legelhagyatoLLabb a mid Ilerel,én. No, az ilyen
.háremekbe« nem is igyekszik betolakodni valaki!
- A vámliivek központja tájlÍn egy Ids téren meg
vannal, még a bazárok, de készlelök alig él' pál'
gal1lsL.

A régi fényböl és jólétböl teháLnem mal'lldt
meg semmi sem. Egy maradt meg csupán: az iisi
valláshoz és szokáshoz való lörheLlen ragaszkodás
és ezzel az önmegadó belenyngvás Allah a!<aralálm.
Ez a keieli fatalismus megtivja ugyan e szigellaklilutl
a kéLségbeeséslöl, lUl heWvé leszi ugyan rájok nézvI:
II nélkülözésleIjes élelet, de egyuLLal el is öli bennől,

az élet igazi kovászát: a munkásságot és iparkodásl,
melylyel egyedül küzdhetnének még ki magoknak
némi jólélet. Van közl ii/I egy-kéL ember, a I,ik mrg
fordulnak a nagy vil:igban. spekuhilnak. s1.el'l'1.lwk s
e7.ek jÓlIlóduak is, de csak rilka kivélelell. A liibbi
oLt guggolnaphosszaL aprimiliv kávéházal,ban, a
mig tart azon pál' ezer fl'Unknyi segélyiJöl, IllelycL
neldk évenként II SZllIL(lIl nagylelkiíségejuLLaL. 1\ nük
ma is lertí.lyolozoll. arczczal suhannak tova, mini :ir
nyak a férli szem elöl - vigaszlalan hajléillIkba.
Csak itt-olt kandikál ld egy·egy iíreglJűl egy-egy üde
törüll gyermekarcz, hasolllilva a síron falmdl vin'lg
bimbohoz.
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A Duna mindkél parlján, köröskörül nagyol
yállozoll a világ, álalakulL minden; a lörök 
legkisebb álalakulás nélkiil - megmaradt Ada
kaléhn is löröknek, mohamedánnak és falalistA.
nak. Kellós-közepén aDunának, mely annyi kincsel
és vagyonl hord a hálán s mely annyi jólélnek a ki
apadhaUan kulforrása : megmamdl szegénynek;
épen a sodrában egy nagy nemzelközi folyóhak,
mely egymással érinlkezésbe hozza a népekel : kél
szeresen elszigelelLe magál; közepén a halalmas fo
lyamnak, mely vonz és sodor a mozgásra, pezsgő

élelelevenségre: megmaradl mozdulallannalc Minl
maga eszigelvár daczol a folyó árjaival, ugy daczol
annak lakossága is a kor s a rnegvállozoll élelviszo
nyok áramlalIlval, - mig a hullámok össze nem
csapnak fólölle.

Orsován és Adnklllnh szigelén kél igen neveze
I.m" I\~ 11I1I1I1l'llí1lOH fl!jIOdt\!-li. 111.111. 1\1 Illllkni1\tli IIIoIIIun
III 11101. It!hd nwt.:killiinhiiY.I.Hlni. l III /I WrUlI IfH\I~tlUI.

kCl'e!l,,-léllY (I't"lm. Imlh.) 1.1~IIIJlloll1lll(L InU: 68 OrSOVll
ma fejlődésnek indull városka; a szigeten ellenben
II kereszlény (egykor ferenczrendi zárda) templomból
mecsel lell; és Adakaleh puszlulásnak indult.

Van azonban Adakaleh lakosainak egy olyan
eUlnyük és kivállságuk, a minőt nem élvez a mai
civilisált világban egy nép sem, ludniillik: nem fizel
nek adól senkinek és nem állilnak kalonát. Adó· és

17'
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kalonamenlc3!:iég, nagy szó a mi vis7.onyaink kÖ7.öll!
-Boldog és irigylendő s7.igeUakók'. fo(!ja mondani
lán egyik-másik ell<esel'edell ha7.al1, a kil nem épen
glq,cékezlyüs Inódon megexequállak az iH1óérl, vagy
a kil hajlamai ellenére od~ ,\llilnak a mérlék alá!
De ne, ne irigycljük ezl Adakaleh lakosaiIól, merl
mil él' e kiválLság, mil él' maga a7. élel.is· - oly hely
zelben, minl a7. övék!? Nekünk, hála islen, van mi
érl és minek viscinünk bár nagy és' nehé7.lerheinkel·:
államunkérl, hazánkérl viseljük a;wkal és hadd vi
!:ieljü k akár még ezer eS7.lendeig, lm kell, hogysem

. A(l"akaleh sorsára jussunk.
Ime CllY darab Törökors7.ágból. Netn a halalom

és fény, hanem a -beleg ember. Törölwrs7.ágábúl
való !üredék el.. A1.ok al. ér7.elmel< és s7.envedélycl<,
melyek hajdan végső han;7.ra li.izcllék őseinkel a !ü.
rük ellen, rég kialudlak és meghidegiillel< bennünl<.
Ma már megillelödve állunk mell a kél) elüll, melyel
Adakalch szemünk elébe lár; rnegvisell félromok
közüli egy lespedő, sorvadó nép' Az enyészel fuvallLa
rá sorvaszló lehél e képre, mely megdöbbenl és me
lancho1icussá lesz.

EI innen, el a s1.igelríil más l(~gkörbe! De vigyiik
cl adán magunkkal Adalulleh és kÜl'l1yél<énck he
nyomásaiva1 a lanulságokal is.

A római birodalom, melynck Orsova láján s az
cgész Aldunán 81.ámlalan rom-maradványa van, ép
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ugy világhatalom voll, mint egykor a török, melynek
sorsál Adakaleh szigetén láljuk. Mindl,ellő kiválóan
és lulnyomóan kalonai hatalom volt; mindkellő há
rom világrészre leljeszlé ld határait. De mil a fegy
verek hódilollak, szélhulloll, fegyver állal veszetl el:
- Sem világré:::zekre terjedő nagy halárok, sem a
katona e~Ylllagábannem bizlosílják lehál az államok
limnmaradásál. Az állam igazi erőforrása - és erre
inl különösen Adakaleh, - polgárainak műveltsége,

szellemi és munkaerejében van. A mit az ösöl( fegy
verrel szerzének, azl csak aJlwló, ujjáleremtő mun
kával szilárdílhatjuk meg. Azért ne feledjül( a költö
nek inlő szi)zalát: • Hass, alkoss, gyaraplts ... 1«

(1887.)
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