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ELŐSZÓ. 
„Nálunk Romániában.44 

A mérték betölt. Adjatok számot! A 
magyar társadalom ítélőszéke elé idé-
zünk. Oláh nyelvű magyarok, Ti is a 
magyar társadalomnak vagytok, bár leg-
nagyobbrészt méltatlan tagjai. Amitek 
csak van, erkölcsi és anyagi javakat, 
mindent a magyaroknak köszönhettek. 
Még véretekbe is a magyarság, a mi 
turáni fajunk oltotta belé a nemesebb 
részt. Havasi tündérekről álmodó pász-
torok, a mi ellopott vérünk adta nék-
tek a bátorságot, hogy ellenünk fordul-
jatok. Mi az egymásnak és a hazának 
szeretetét ültettük közétek, és Ti, ra-
vaszsággal és árulással öntözve a sze-
retet magját, gyűlölséget növeltetek 
belőle. 

Oláh nyelvű magyarok feleljetek! De 
ne hazudjatok. Mert kezünkben vannak 
a bizonyítékok; mert tetten értünk ben-
neteket: a hazaárulás bűntettén, most 
legutóbb a bukuresti kiállításon is. Ke-
zünkben a megcáfolhatatlan adatok, hát 
ne hazudjatok tovább!. A büntetést csak 
a megbánás enyhítheti s a javulásnak 



ígérete. Sorra a magyar társadalom elé 
fogjuk terjeszteni az árulásnak bizonyí-
tékait. S az eddig mindenkor oly tü-
relmes magyar társadalom követelni fogja, 
hogy a magyar nemzet törvényhozása 
üljön fölöttetek törvényt. 

Andrássy is azt mondja, hogy vannak 
bizonyítékai. Nekünk itt több van. Mert 
ha Andrássynak is annyi volna, ugy rög-
tön becsukatná az oláh iskolákat meg 
a pópákat és szétveretné az oláh pénz-
intézeteket, vagy pedig, amilyen becsü-
letes lelkű, igaz magyar ember, nem 
maradna meg tovább egy percre sem 
Magyarország belügyminiszterének. 

Csak a Justh Gyulák nem látnak, 
nem hallanak semmit. Ők öngyilkos 
nagylelkűséggel rendre utasítják a Nagy 
Dezsőket, akik odakiáltják ellenségeink-
nek az árulót. Budapestre vagy Puszta-
Szenttornyára, a feketeföldi! sikon, nem-
csak az erdélyi bércek nem látszanak, 
de nem látszik és nem érzik az oláhok 
erkölcsi gyujtogatásának füstje sem. 
Majdha a házaink égnek, azt talán 
meglátják. 

Mikor a természet egy állatfajt ha-
lálra itél, megfosztja az érzéktől, mely 
a távolból is megsejtteti véle a veszélyt, 
és megáldja azzal a gondtalansággal, 
mely a jelen pillanat nyugalmában biz-
tosítva látja a jövendőt. 

No hát, mi magyarok nem akarunk 



ilyen kihalásra itélt állatfaj lenni! No 
hát csak pihenjetek Ti Urak ! a Tisza 
és a Duna mentén. De mi nem fogjuk 
tovább tétlenül nézni Szamosnak és 
Aranyosnak, Marosnak és Oltnak s a 
Küküllőknek folyását. És nem fogjuk 
tűrni, hogy az erdélyi magyar anyanyelvű 
képviselők tétlenül nézzék. Az alföldről 
származott budapesti ügyvédnek kellett 
szóvá tennie a mi bajainkat? 

Ébredj föl, erdélyi magyar társada-
lom ! Nem hallod, hogyan ébresztik az 
oláhokat ? Ébreszteni azt, aki már régen 
éber, annyi mint, lázítani. „Nálunk Ro-
mániában !w Ez az utolsó szikla, amely-
ben még megfogódzhatunk. Kegyetlenül 
hozzá vágott az ár. Ideje, hogy a partra 
kerüljünk. 

A nemzetiségi törvényben jogalapot 
keresni a külön társadalmi, oktatásügyi, 
vallási és gazdasági szervezkedésre, s a 
szervezkedést végrehajtani: ez az első 
lépés. Már meg van téve. A külön szer-
vezet alapján s a magyar kormányok 
gyöngeségétől kikövetelni oláh hivatalos 
nyelvvel a területi önkormányzatot: ez 
a második lépés. A béke kedvéért, ha 
egy Balázsfalván meghozandó ujabb fiu-
mei resolutio Bécs ellen segítséget igér: 
a legközelebbi nemzeti kormány maga 
fogja biztatni reá az oláhokat. Politikai-
lag egyesülni Romániával, Nagy Romá-
niában, a Fekete Tengertől a Tiszáig: 



ez a harmadik lépés. Ebbe már magyar 
kormánynak nem volna beleszólása. 

Oláh nyelvű magyar képviselők há-
rom kijelentése világította meg ezt a 
három lépést. Három villám, mely kö-
rösztül cikázott a magyar nemtörődés 
éjszakáján. 

Vajda Sándor uram mondá az elsőt 
a nyár elején. A képviselőházban Ro-
mániára hivatkoztak, miképpen bánnak ott 
a magyarokkal. Az egészen más, úgy-
mond Vajda, Románia nemzeti állam, 
ott nincs nemzetiségi törvény. Hát erre 
csak egy feleletünk lehet: el kell törölni 
a nemzetiségi törvényt, de rögtön ! 

És Brediceanu Coriolanus uram mondá 
a mult szombaton, hogy adjuk meg a 
románoknak ugyanazokat a jogokat, ame-
lyeket megadtunk a horvátoknak. Erre 
meg csak azt felelhetjük, hogy nem kel-
lett volna fehér lapot adnunk a horvá-
toknak, még kevésbbé kellett volna meg-
hozni a nemzetiségi törvényt. 

Most hétfőn mondotta végül Goldis 
László uram, hogy Románia nékik „ná-
lunk Romániában". A Nagy Dezső vád-
lottjainak tiltakozása közben az egyik 
fővádlott egyszerre csak a legvilágosabb 
beismerésbe esett. Előbb méltatlankodva 
kiálltja: „A miénk ? Tessék Romániával 
veszekedni. Önök azonosítanak  bennün-
ket Romániával". És nyomban reá igy 
szólja el magát: „Ez izraelita újság 



nálunk Romániában !" Erre már felelni 
sem szabad, erre már tenni kell. 

Vessünk véget a sok hazugságnak! 
Es először is magunk ne hazudjunk 
minden szavunkkal az ellenségeink ked-
véért. Először is érttessük meg velük 
és értsük meg magunk is, hogy a ma-
gyar országgyűlésen képviselői csak 
magyaroknak lehetnek. A románok kép-
viselői Bukurestben ülnek. 

Vajda, Brediceanu, Goldis és Ti töb-
biek, Ti nem vagytok magyarországi 
románok, Ti oláh nyelvű magyarok 
vagytok! A magyarországi románoknak 
Carol király adott útlevelet, azok a 
Kárpátokon tul születtek és a Kárpáto-
kon innen csak vendégek, akiket vissza-
küldünk, ha útlevelük lejárt. Svájcz nem 
nemzeti állam, még sem beszél ott senki 
svájczi francziáról, németről vagy olasz-
ról, hanem franczia, német vagy olasz 
nyelvű svájcziról. Még a németországi 
német is ugy beszél a jurjewi-ről meg 
a rigairól, mint német oroszról:  más a 
„Deutsch-Russe" és más a „Deutscher in 
Russland". Hát ezt Ti is tanuljátok 
meg! 

Ti román nyelvűek sem vagytok. A 
Ti nyelvetek az oláh: az volt, mikor, 
mint birkapásztorok, egyenként, hívat-
lanul szökdöstetek be hozzánk és még 
inkább az ma, midőn szókincsetek nagy-
része a magyarral azonos és a romániai 



nyelvétől merőben elütő. A román szót 
a Kárpátokon tul alakuló állam számára 
találta ki a nagyzási hóbort. Ahhoz 
Néktek semmi jogotok. 

Tisztázzuk az eszméket! A mi célunk 
az igazság. És nem fogunk elhallgatni 
semmiféle parancsra. Ám tartsanak kelle-
metlenkedőknek oda fönn, ám ne sze-
ressék legodaföntebb  ! Előadjuk bizonyí-
tékainkat. Olvassátok, okuljatok és szer-
vezkedjünk ! 

Hiába küldünk bélyeges papirost Bu-
dapestre, hogy emeljenek föl, ha már el-
estünk. Azt nem szabad megvárnunk. 
Követeljük a magyar törvényhozástól, 
hogy segítsen — nem rajtunk, hanem 
Magyarországon! 

Kolozsvár, 1906. deczember 1. 

Dr. Apáthy István. 



A szomszédos Rumenia* első na-
gyobbszabásu kiállítása bennünket ma-
gyarokat sok tekintetben és igen közel-
ről érdekel. 

Mint olyan szomszédnak, aki jó vi-
szonyban óhajtana élni szomszédjával, 
kötelességünk annyi figyelmességet ta-
núsítani Rumenia iránt, hogy legalább 
tudomást vegyünk az ő ünnepéről, mely-
lyel első sorban szeretett fejedelme, ki-
rálya 40 éves uralkodásának évforduló-
ját óhajtja emlékezetessé tenni. Mivel 
Rumenia állami jelleget valójában csak 
1866. óta kezdett ölteni e nagyobb-
szabásu kiállítás keretében azt is óhaj-
totta bemutatni, hogy ugy a közművelő-
dés, mint a közgazdaság terén mekkora 
haladást tudott elérni az elmúlt közel 
félszáz év alatt. 

Magyarország mind a két irányban, 
mint jóindulatu szomszéd igyekezett 
Rumenia kedvében járni. Nemcsak oláh-
nyelvü alattvalóinak engedte meg, hogy 

• Magyarország területén élő oláhokat, oláh ajkú 
vagy nyelvű magyaroknak nevezzük, a történelmi fej-
lődésnek megfelelőleg. 

A szomszéd királyság nem Románia, amint téve-
sen mondják és irják hazánkban, hanem az ottani ki-
ejtés és a magyar helyesírás szerint Rumenia — Románia. 
A rumeniai lakos magát nem románnak, hanem rumén-
nek nevezi. Rumeniában a román szó rómait  jelent. 



testvéreik örömében résztvegyenek, ha-
nem a közvélemény olyan irányú törek-
vését is elősegítette, mely a magyar állam-
polgárok széles rétegének is lehetővé 
teszi, hogy Rumeniát megismerje s annak 
nemzeti ünnepét megjelenésével emelje. 

Mikor Rumenia óhaját fejezte ki az-
iránt, hogy kiállításán külállamok részvé-
telét is szívesen látná, Magyarország volt 
az első  jelentkező, mely kész volt arra, 
hogy nagyszabású részvételével a buku-
resti kiállítás sikerét előmozdítsa. Ma-
gyarországon kívül még csak Francia-
ország volt az az állam, mely valame-
lyes jóindulatot tanúsított Rumenia iránt. 
Ausztria is szerepelt a rumén kiállításon, 
de e szereplésének kizárólag magyar-
ellenes célzata volt. Igazolja ezt az is, 
hogy legutoljára jelentkezett és minden 
erejét latba vetette, hogy a magyar kiállí-
tás sikerét már eleve lehetetlenné tegye. 

Ausztria e törekvését világosan bi-
zonyította az is, hogy kierőszakolta, mi-
kép a már épités alatt levő magyar csar-
nok előtti térre épülhessen az osztrák 
csarnok, oly módon, hogy a magyar 
csarnok elől teljesen elzárja a kilátást; 
továbbá az, hogy a magyar csarnok fel-
építését nemcsak késleltetni akarták ha-
tározottan rosszindulatú, közvetlenül és 
közvetve osztrák részről jövő beavat-
kozásokkal: hanem egyenesen lehetet-
lenné akarták tenni a magyar kiállítást. 



Az osztrákok magyargyülölete a ki-
állítás megnyitása napján is olyan ne-
hézségeket támasztott a magyar kiállí-
tási osztálynak, hogy ez osztály vezető-
sége már-már a magyar csarnok bezá-
ratását és a magyar kiállítási osztály fel-
oszlatását határozta el. Hogy ez a bot-
rány meg nem történt, az a rumén 
király közbelépésének tulajdonitható, ki 
az elkeseredett magyar kiállítási bizott-
ságot kiváló figyelmességével eltérítette 
szándékától. 

Ha még megemlítem, hogy a rumén 
nemzeti kiállítást tömegesebben a ma-
gyarokon kivül egyetlen egy nemzet ki-
rándulói sem tisztelték meg, hogy a 
magyar társadalom még fokozottabb 
résztvételének az utolsó hetekben, a ru-
mén kulturliga elnöke, Gredisteanu Pé-
ternek tettlegességig fokozódott magyar-
gyülölete állta csak útját; elmondhatjuk, 
hogy a magyar társadalom igazi jó szom-
szédhoz illően igyekezett résztvenni Ru-
menia örömében oly mérvben és olyan 
módon, mint azt a rumén társadalom 
részéről még megközelítőleg sem tapasz-
talta a múltban soha Magyarország. 

Két nagyobb magyar szervezett ki-
ránduló csapat látogatta meg a bukuresti 
kiállítást: a székelyföldi kirándulók 
és a kolozsvári vasúti alkalmazottak 
„Összhang" dalárdája. Mind a két csa-
pat egész útjában Rumenia és a ru-



men nemzet iránti tiszteletének oly mó-
don adott kifejezést, hogy ugy a ki-
állítás igazgatósága, mint a román sajtó 
a legnagyobb elismeréssel adóztak ma-
gatartásukért, 

A bukuresti kiállítás sok értékes ta-
nulsága mellett abból a szempontból 
érdekel nagyobb figyelmet, hogy itt a 
román és magyar faj különös megnyi-
latkozásai hogyan jelentkeztek egymás 
mellett s kölcsönhatásuk milyen tanulsá-
gokra ad alkalmat. 

Komoly megfigyelés alapján a kö-
vetkező két élesen megkülönböztethető 
irányzat állapitható meg: 

a) A magyar faj a további terjeszke-
désnek még gondolatától is irtózik, a 
Kárpátokon-tuli fajiérdekeit (moldvai csán-
gók) tudatosan  áldozza fel a szomszéd 
Rumenia és rumén nemzet békés fejlő-
dése és egységes nemzetté tömörülése 
érdekében. Tettekkel igyekszik bizonyí-
tani, hogy a szomszédos rumén nem-
zettel politikailag békében, egyetértésben 
akar élni, közgazdaságilag pedig a köl-
csönös érdekek becsületes kiegyenlítésé-
vel a két szomszédos állam közgazda-
sági és politikai megerősödését, felvirág-
zását komolyan óhajtja munkálni. 

b) A román fajban élénkebb a vágy 
mint valaha, hogy a mai politikai kere-
tek megváltoztatásával az álmadott Dákó-
Románia megvalósuljon, melynek köz-



pontja, fellegvára az erdélyi fensik, mely 
uralja nyugaton a Tiszáig, délen a Bal-
kán hegységig és keleten a Dniszterig 
terjedő síkságot. 

Ennek az eszmének megvalósulását 
szolgálja óvatosan bár, politikailag a 
román kormány (a bulgár, görög kon-
fliktusok, a macedóniai román iskolák 
és templomok fentartása stb. által); az 
egész közoktatás, mely a fiatal nemze-
dék vérébe igyekszik céltudatos eszkö-
zökkel átvinni a rumén faj hegemóniá-
jának tudatát a jelzett területen. Ezt 
szolgálja a társadalom közművelődési 
és közgazdasági eszközökkel stb. A ru-
mén fajnak ezt a törekvését szolgálja 
sikerrel az a 40 év óta uralkodó poli-
tikai irányzat is, mely s rumén állam 
közgazdasági érdekeit nem a szomszé-
dos államok hasonló érdekeivel igyek-
szik egyensúlyban tartani, hanem az ál-
madott  Dákó-Románia területén  kiviil 
eső államokéval, sőt kultúrájának irány-
eszméit is azoktól veszi át egyenesen. 

A rumén faj fentebb vázolt törek-
vése a bukuresti kiállítás keretében is 
kidomborodott. E kiállítás vezetősége 
legalább is elnézte a dákó-romanisták-
nak szertelenségeit. így vállhatott lehe-
tővé, hogy a rumén ethnográfiai kiállí-
tás címe alatt az összes, idegen fenható-
ság alatt élő oláhság résztvehetett a 
kiállításon. Amint az alábbiakból ki fog 



tűnni, a különböző államok kötelékébe 
tartozó oláhok természetesen nem egy-
forma mértékben vannak képviselve a 
dákoromán eszme szolgálatában. 

A besszarábiai, orosz alattvaló olá-
hok egész kiállítása mindössze egy 
kis fülke volt ruházati darabokkal meg-
töltve ; ugyanígy a bulgáriai, macedó-
niai és szerbiai oláhoké is. Ezekben 
az apró fülkékben pedig nem az illető 
országok oláhjai állítottak ki, mert ezt 
az illető államok nem tűrték meg, ha-
nem valószínűleg maga Rumenia szer-
vezte minden egyes ország oláhjai nevé-
ben a rájuk vonatkozó kiállítást. 

A bukovinai rumenok kiállítását osz-
trák hatósági ellenőrzés mellett szervez-
ték, de nem mint az egységes  rumén 
ethnográfiai  kiállítás  egyik csoportját, 
hanem mint az osztrák kiállítási csarnok-
nak egy függelékét, az osztrák csarnok 
közvetlen szomszédságában, osztrák jel-
leggel és osztrák zászló alatt. 

Ennek létesülése is igen érdékes. 
A bukuresti kiállításon való részvé-

telre az erdélyi oláhajku magyarok már 
kezdettől fogva erősen készültek a sze-
beni Astra  utján, de természetesen — 
mint a mi oláhajku magyarjaink szokták 
— minden előleges magyar hatósági 
engedély nélkül. Sőt annyira vakmerőek 
voltak, hogy az „Astra"-bizottság, mint 
valamely állam kormánya, közvetlenül 



tárgyalt Rumenia, tehát egy külföldi állam 
hatóságaival közügyben. A bukovinai ru-
menok természetesen csak óhajtottak 
volna résztvenni a kiállításban, de óhajuk-
nak ők már hangosan nem mertek kife-
jezést adni. 

Az „Astra"  e közben olyan nagy-
mérvű agitációt fejtett ki itthon és olyan 
résztvételi módozatokat állapított meg 
minden jóváhagyás nélkül, hogy az ak-
kori belügyminiszter egyszerűen betil-
totta a további előkészületeket, mivel a 
várható kivitelt Magyarország állami te-
kintélyével nem lehetett összhangzásba 
hozni. 

Ebben az időben jelentik be az osz-
trákok, hogy a kiállításon ők is részt 
vesznek. Hogy a magyarok elleni rumén 
hangulatot még jobban fokozzák az 
osztrák intéző körök, azt is bejelentet-
ték, hogy a bukovinai rumenok részt-
vételét ők nemcsak meg nem akadályoz-
zák, hanem ellenkezőleg maguk szerve-
zik azt s részükre külön csarnokot is 
építenek. 

Nagy volt az öröm a rumenok kö-
zött. A kiállítási kormánybiztosság há-
lával fogadta a román faj érdekeinek le-
gyezgetését s az osztrákok szabadelvű 
felfogásáról hónapokon át dicshimnuszo-
kat zengettek a rumén lapok ugy Ro-
mániában, mint itthon. Bezzeg meg-
nyúlt a rumenok képe, mikor a kiállítást 



megnyitották, mert az osztrák nagylel-
kűség nem bizonyult olyannak, mely a 
rumenségnak büszkeségére vált volna. 

Kaptak tényleg egy bukovinai csar-
nokot, mely bemutatja Ausztriának egy 
néprajzi jelenségét, anélkül azonban, 
hogy az beilleszthető volna bár látszatra 
is, a dákó-román eszmekörbe. A külső-
ségekben is folyton kiabáló osztrák jel-
leg, a rumenok korábbi hálás mosolyát 
— savanyura változtatta. 

Az osztrákok azonban célt értek. 
A magyar kiállítás hatását mérsékel-

ték ; e kiállítás rendezőségének egy ra-
kás kellemetlenséget és anyagi veszte-
séget okoztak ; a magyar állami hatósá-
gokra nyomást gyakoroltak a mi oláhajku 
magyarjaink különállási, vagy kiilönválási 
törekvései érdekében; a bukovinai ru-
menok hasonló törekvéseit pedig ügyes 
fogással elmémitották. 

Ilyen sokoldalú kellemetlen hatás 
ellensúlyozására aztán az uj magyar 
kormány csaknem kényszerítve volt a 
korábbi tiltó rendeletet felfüggeszteni, 
sőt odáig ment engedékenységében, hogy 
oláhajku honfitársaink jó ízlésére,  hazafias 
érzésére  bizta, hogy milyen módon és 
mértékben vegyenek részt Rumenia ki-
állításában. 

Hát a mi oláhajku honfitársaink éltek 
is a bizalommal, sőt a kiállítás ékes bi-
zonysága annak, hogy tőlük kitelhető 



módon vissza is éltek azzal hazájuk, 
minden magyar állampolgár hazája te-
kintélyének lealacsonyitása érdekében. 

Be fogjuk járni 1) a Rumeniában 
élő, 2) a Szerbiában-, 3) az Oroszor-
szágban- és 4) az Ausztriában élő ru-
mén lakosság kiállításait, végül pedig a 
Magyarországon élő oláhnyelvii magyarok 
kiállítási csarnokát. 

Figyelmünket pedig mindenikben arra 
fogjuk irányítani, hogy mennyiben nyil-
vánul meg az egyes csarnokokban a 
szülőhaza iránti  tisztelet  s mennyiben 
nyilt már tere az egyes országokban a 
dákoromán eszmék terjedésének. 

A látottak alapján aztán nem lesz 
nehéz eldönteni, hogy a magyarországi 
oláhajku magyaroknál mi az erősebb: a 
magyar haza szeretete-e, avagy a magyar 
állam ellen táplált ellenséges indulat? 

I. Rumeniai magyar művelődési egyesü-
letek kiállítása — Bukurestben. 

Poliány Zoltán a „Bukuresti Magyar 
Újság" szerkesztője a rumeniai magyar 
művelődési egyesületek kiállítása részére 
egy kis u. n. tulipán-pavillont  létesített. 
A területe aligha több 10 m2-nél. A tuli-
pánokkal díszített kis csarnok jó benyo-
mást tesz a szemlélőre. Két bejárata 
van. Az egyik bejárat fölé — kívülről 
— a kis csarnok rendeltetését irták fel 



rameniil s alája magyarul.  A másik be-
járat, illetve kijárat fölött — kívülről — 
ez a szöveg olvasható: 

»Fie cetátean credincios patriei 
tale, dar reaga  pe Dumnezeu pentru 
binecuvintarea  acestei tari,  unde-ti, 
cástigi  painea.« 

(E szöveg magyar fordítása: Légy hűsé-
ges fia hazádnak, de kérjed Isten áldását 
erre az országra, hol kenyeredet nyered.) 

Ez a felirat jó benyomást tesz az 
olvasóra, bár nem ártott volna, ha ma-
gyarul  is megismétlik; hátha a romániai 
magyarok között is akad olyan, amilyen 
hazai románjaink között feles számmal 
található, ki nem akarja ismerni az állam 
hivatalos nyelvét. 

A kis csarnokban a fal körül keskeny 
polcokon a különböző romániai magyar 
egyesületek évkönyveit, tagsági jegyeit 
és arcképcsoportjait találjuk. A csarnok 
közepén köralaku asztal van, melyen a 
Bukuresti  Magyar  Újság  évfolyamait 
állították ki. Az asztal tengelye magasra 
felnyúlik és csinos jelzőtáblában vég-
ződik; ezen táblán a következő, csak 
rumennyelvü szöveg olvasható: az egyik 
oldalon: Traiasca  Románia (Éljen Ru-
menia), a másik oldalon: Traiasca  Regele 
Carol /. (Éljen 1. Károly király). 

A kis csarnok különböző részeiben 
vannak elhelyezve az egyesületi zászlók, 



melyeken szembetűnik azonnal, hogyha 
felirat van rajtuk, az rumén- és magyar-
nyelvű \ továbbá, hogy egy kivételével, 
nemzeti szempontból közömbös szinti 
zászlószövetből valók s csak a zászló-
szalag háromszínű, még pedig egyenlő 
nagyságú rumén és magyar nemzeti 
színben. Így a 

Mária-Egylet  zászlója, kék alap, ru-
men-magyar szalaggal; 

Bukuresti  Gyermeksegélyző  Egyesület 
zászlója, fehér alap, rumen-magyar sza-
laggal ; 

• Bukuresti  Magyar  Társulat  zászlója, 
nemzeti szinü alap, rumén szalaggal; 

Bukuresti  Protestáns  Nőegylet  zász-
lója, kék alap, rumen-magyar szalaggal; 

Bukuresti  Dal- és Műkedvelő-kör  zász-
lója, zöld alap, rumen-magyar szalaggal. 

Az is jellemző, hogy az egyesületek 
által kiadni szokott tagsági jegyek és ok-
mányok is kétnyelvűek. 

Ennyi az összes kiállított tárgy, mit 
a kis tulipáncsarnok magában foglal. 

Meg kell jegyeznünk azonban, nehogy 
téves összehasonlításra adhassunk al-
kalmat, hogy ezen egyesületek tagjai 
mindnyájan magyar  állampolgárok  s igy 
szigorúan véve, még akkor sem volná-
nak elitélhetők, ha a külsőségekben ke-
vésbbé alkalmaznának idegen vonásokat, 
hiszen még a lehetősége is valójában 
ki van zárva annak, hogy valamelyik kö-



zülök élete és munkája árán megnyer-
hesse az ezen ország rumén polgárait 
megillető jogokat. Olyanok ők, mint a 
citrom, melyet eldobnak, mikor már tel-
jesen kifacsartak. 

Valóban megható ezeknek az egy-
szerű magyar embereknek hálája a munka-
alkalmat adó idegen iránt. Alkalmazkod-
nak nyelvben, szokásokban önként az 
uralkodó népfajhoz s nemhogy kellemet-
lenséget igyekeznének okozni neki, ha-
nem ellenkezőleg: erkölcsi értékét  teljes 
erejükből  őszintén törekszenek növelni. 
Ünnepélyeiken a rumén nemzet himnusza 
sohasem hiányzik s a rumén király és nem-
zet dicsőítéséről sohasem feledkeznek meg 

Hogy a rumén egyetemi polgárok 
figyelmét nem kerülte el a Rumeniában 
ideiglenesen  tartózkodó magyarság ilyen 
módon megnyilatkozó tisztelet-nyilváni-
tása, az a valódi rumén ifjúság jóizlését 
igazolja. Az a taps, az a lelkes tüntetés, 
mit a kis magyar pavillon előtt rendez-
tek a magyarok mellett, bár jól esik lel-
künknek, mert erre az elismerésre alig 
számíthattunk, még sem tesz elfogulttá, 
hiszen honfitársaink csak kötelességüket 
teljesítették és magyar lelkük őszinte su-
gallatát követték, mikor azt a földet, 
melyen élnek s azt a nemzetet, mely 
őket megbecsüli: nem gyalázni igyekez-
tek, hanem tiszteletük, hálájuk adóját 
igyekeztek leróni iránta. 



Rumeniában élő honfitársaink maga-
tartása leginkább azért tűnik fel, mert a 
magyar állam, a magyar nemzet itthon 
soha sem részesült hasonló elbánásban, 
még az ideiglenesen — tehát hasonló 
körülmények között — közöttünk tartóz-
kodó rumén alattvalók részéről sem, 
nemhogy a mi oláh ajkú honfitársaink 
részéről. 

II. A szerbiai oláhok kiállítása Bukurestben 

A szerbiai oláhok — a többi, külföl-
dön élő rumenok között, — szegényes 
képviselethez jutottak. A rájuk vonatkozó 
kiállítási tárgyak még fülkét se töltenek 
meg. 

A rumén háziipari csarnoknak egyik 
szögletében eldugva húzódik meg a 
szerbiai roláhok néprajzi kiállítása. Azok 
a néprajzi vonatkozású öltözetek és fény-
képek, melyeket Rumenia itt állított ki, 
csaknem bizonyosan, nem a jelen alka-
lomra ide küldött darabok, hanem — 
ugy látszik — a rumeniai néprajzi mu-
zeum tulajdonába tartoznak. 

A kiállítás képe különben a követ-
kező: 

A szerbiai oláhokra vonatkozó disz-
öltözeteket és fényképeket négy üveges, 
szerb nemzeti szintire festett szekrénybe 
s ugyanannyi üveges tárlóba (fekvő szek-
rény) helyezték el. Ezeket egy sarokba 



csoportosították, mely fölött, a csarnok 
falán, ezt a föliratot olvastuk: 

Serbia, Sectiunea Muzeului Etnogra-
fic  (Fordítása: Szerbia, Az etnográfiái 
muzeum osztálya). 

E fölirat alatt van a díszes és színes 
nagy szerbiai koronás cimer, ez alatt pe-
dig /. Péter  király nagy olajfestményii 
mellképe. Az egész falat fehér-kék-piros 
(szerb színek) drapériával vonták be és 
több szerb zászlóval díszítették. 

A csarnok e sarkában 12 szerb zászló 
hirdeti a király és az ország címerével 
egyetemben, hogy vannak ugyan Szerbiá-
ban oláhok, de azoknak csak az anyanyel-
ve lehet oláh, különben szerbek azok is. 

A fényképek szerbiai oláh népjele-
neteket tüntetnek fel, de azok az alakok, 
amelyeket ezeken a fényképeken látunk, 
öltözetük után ítélve nagyon keveset 
hasonlíthatnak az u. n. dákorománokhoz. 
Az is érdekes, hogy a fényképek -felira-
tai a kiállítás megnyitása után tisztán 
szerbnyelvüek voltak, ugy, hogy a rume-
niai rumén csak tolmács utján érthette 
meg azokat, s épen ezért a kiállítás be-
fejeztét megelőzőleg rumén nyelvüekkel 
cserélték fel az eredeti szerb szövegeket. 

Hiába keresi a látogató e kiállítási 
csoport külső díszítésében, avagy a ki-
állított népviseletek díszítéseiben a rumén 
nemzeti színeket, azokat itt még vélet-
lenségből  sem alkalmazták. 



E csoportnak bármely szerbiai láto-
gatója egészen jól érezheti magát e kis 
területen, sem a szégyen, sem a boszu-
ság nem bánthatja, hiszen egy kis szerb 
területet lát hazájából ide varázsolva, 
mely oláhul is beszélő honfitársaira em-
lékezteti ugyan, anélkül azonban, hogy 
az a bántó érzése támadhatna, mikép 
azok a szerb nemzetnek nem hű fiai, 
avagy azt kellene látnia, hogy ezek az ő 
honfitársai, a világ előtt eltagadhatják 
hazájukat s igy annak meggyalázásán 
munkálnának. 

Összehasonlítva a szerbiai oláhok ma-
gatartását a mi honfitársainkéval, irigy-
kedve kell Szerbiára gondolnunk, hol 
az oláhok jobb nevelésben részesülnek, 
mint Magyarországon. Ott a gondos 
neveléssel a jó izlés is ráragadt az olá-
hokra, mig oláhnyelvü magyarjainkról azt 
kell tapasztalnunk, hogy abban telik leg-
nagyobb örömük, ha büntetlenül öltö-
gethetik nyelvüket az édes anyára, a 
magyar hazára. Meg is tagadják nyíltan 
a törvényes édes anyát, melynek szerető 
keblére a kiállítás után lelkifurdalás és 
bünbánás nélkül térnek vissza. Tudják 
jól, hogy ez az anya annál jobban dé-
delgeti őket, minél rakoncátlanabbak, 
minél neveletlenebbek és mert hires arról, 
hogy gyermekeit nem akarja fegyel-
mezni, azt hiszik, hogy már nem is 
tudja. 



Lám milyen illedelmesek a szerbiai 
oláh gyermekek  még Romániában is, 
rnég itt is hazájuk trikolorjába takaróz-
nak s hazájuk oltárát nyiltan magukkal 
hordozzák, mert különben: jajj lesz 
otthon! 

III. Az oroszországi (besarabiai) rumenok 
kiállítása Bukurestben. 

Oroszország fennhatósága alatt, a Bes-
arabiában élő rumenok kiállítása egy udvar-
ra nyílik a mi oláhnyelvü honfitársainkéval, 
csakhogy amig amazok csarnoka fölött 
ott van a származási hely: Besarabia — 
addig a mi oláhjaink még sejtetni sem 
akarják származásukat, ezt irván csarno-
kukra : „Romanii de peste hotare(Ha-
táron túli románok.) 

Az oroszországi rumenok kiállítása 
szegénység dolgában vetekedik a szer-
biai oláhokéval. Ennek tárgyai is való-
színűleg a rumén ethnográfiai múzeum-
ból kerültek ki. Különben ez is, mint a 
szerbiai, a szigorú néprajzi jelleget nem 
lépi túl. A kiállított tárgyak még nép-
rajzi szempontból is igen hiányosan 
vannak összeállítva, a mennyiben kizáró-
lag a ruházati cikkek köréből kerül-
tek ki. 

Aki előzőleg látta a mi oláhnyelvü hon-
fitársaink kiállítását, annak azonnal sze-
mébe ötlik, hogy itt a rumén nemzeti 



szinek sem a csarnok, sem pedig a ki-
állított tárgyak díszítésén egyáltalában 
nem fordulnak  elő. Sőt az is feltűnő, 
hogy a kiállított szövetek szinkeveréké-
nek összeállítása egy esetben sem olyan, 
mely bár rejtve a rumén színeket tolná 
előtérbe, mint ezt a mi oláhjaink ki-
állított szövetein tapasztalhatjuk. Külö-
nösen a sárga  szin az, melyet a besara-
biai rumenok, ugy látszik, nem alkalmaz-
nak, sőt a tiszta kék szin is igen ritka, 
e helyett azonban a lilaszin a gyakori. 

A ruházati cikkeken kivül e csarnok-
ban még néhány fénykép, újságból ki-
vágott kép és Besarabia térképe is ki 
van függesztve. 

A képek az ottani rumén nép ruház-
kodására és egyes szokásaira vonatkoz-
nak, de bizonyítékai egyúttal annak is, 
hogy az ottani rumenség még külsejével 
sem zárkózik el az orosz kulturától any-
nyira, mint például a mi oláhjaink a 
magyartól. Ha a ruházkodásban még van 
is valamelyes rumenos vonatkozás, de 
az oroszos jelleg legalább is egyenlő 
mérvű azzal. 

A kifüggesztett térkép — sajnos — 
tisztán orosz szövegű volt s így arról 
csak annyit érthettem meg, mennyit a 
csarnok felügyelője — egy besarabiai 
rumén asszony — megmagyarázni tudott. 

Elbeszélgetve a felügyelővel és a 
besarabiai rumenokról szóló híradásokat 



figyelembe véve, valóban elcsodálkozik 
az ember azon, hogy mekkora eredményt 
tudtak elérni az oroszok rövid 28 esz-
tendő alatt, mióta Besarabia Rumenia 
testéből kiszakítva Oroszországba kebe-
leztetett bele. 

Hát bizony ez a kiállítás valóságos 
szemrehányás a rumén fajra nézve. Egy-
felől azért, mert 1878 előtt a besarabiai 
rumenség fajiöntudatának kifejlesztésére 
nem sok gondot fordított; másfelől azért, 
mert az a Rumenia, mely a mi oláh-
jaink irredentista törekvéseit támogatja, 
a berlini 1878 évi kongresszuson saját 
testéből egy jókora részt, rumén fajné-
pességgel, odadobott Oroszországnak 
és tétlenül nézi a „rumén mintára"  tör-
ténő oroszositást. 

Ugy látszik Oroszország rumennyelvü 
lakossága eloroszitása szempontjából nem 
kísérletezett a humanizmus, liberalizmus 
hamis jelszavaitól elvakittatva, hanem egy-
szerűen, minden változtatás nélkül, át-
vette és alkalmazta Rumeniának a mold-
vai magyarok  elrománositásánál  követett 
rendszerét 

A nép szabad vallásgyakorlatát nem 
korlátozta, de az 1878. év után alkal-
mazott rumén papoknak megtiltotta a 
rumennyelvü istentiszteletet. Szóval a 
vallás gyakorlat keretei épségben ha-
gyattak, csakhogy az isteni tisztelet 
nyelve lett teljesen orosz; éppen ugy, 



mint Rumeniában a moldvai róm. katho-
likus magyaroknál: a rumén törvényho-
zás a vallásos gyakorlatok  szabadságát 
biztosította,  de az istentisztelet  nyel-
véül csakis a ráment-tűri  meg. 

Oroszország a papi kérdést is Ru-
menia mintájára oldotta meg. Ugyanis 
Rumenia lehetetlenné tette, hogy a ma-
gyar  katholikus rumeniai polgárságnak 
magyar  származású papjaik lehessenek 
s ez a rendszer is annyira bevált, hogy 
Oroszország is minden változtatás nél-
kül átvette s ennek alapján ő is kikü-
szöbölte a rumén származású papokat 
a rumén falvak  templomaiból. 

A rumeniai közoktatási  rendszer  is 
olyan tökéletesnek bizonyult, hogy Orosz-
ország ezt is átvette változatlanul 
besarabiai rumenjei részére. Ha valamelyik 
rumén községnek iskolára van szük-
sége „az atyuska" meghajlik a közszük-
ség előtt: ám legyen iskola, de az aztán 
tisztán csak orosz lehet, hol a rumén 
szónak helye nincs, hiszen már nem 
vagyunk Rumeniában. Akárcsak a mold-
vai csángó-magyaroknál, hol a tiszta 
magyar  községek iskoláiból örökre  szám-
űzve van a magyar  szó s még a vallás 
tanitás  ö/re  alatt  sem hangozhatik  el 
egyetlenegy  szó sem magyarul. 

A csarnok felügyelője egy Virsta 
Mária  nevü besarábiai rumén paraszt 
asszony volt Kleskovel nevü községből. 



Meg is mutatta a térképen, hogy hol 
van az <5 szülőfaluja. 

Ez a jól táplált, értelmes arcú asz-
szony aztán elmondott minden tőle tel-
hetőt az ő hazájáról. Csodálkozott na-
gyon, hogy itt Rumeniában milyen sze-
gény a nép az ő hazájabeliekéhez ké-
pest, hol módosabbak az emberek és 
jobb házakban laknak. Mint mondja, Bu-
kurestbe való utazása közben szerezte 
a tapasztalatait. 

Papjuk, tanítójuk nem tud rumenul 
(rumeniai rendszer,) de e miatt nem 
panaszkodott; ugy látszik ez természe-
tes előtte. Beszélgetés közben néha 
megtörtént, hogy nem tudta magát ru-
menul jól kifejezni s ilyenkor mosolyogva 
mentegette magát: az iskolában nem 
tanultam rumenul s otthon is már csak 
az öregebb emberekkel lehet rumenul 
beszélni, mert  a fiatalság  inkább csak 
oroszul beszél. 

Érdekes, hogy a zászló rumén ne-
vét nem tudta. Mutogatással értettük 
meg, hogy miről van szó s azt szeret-
nők tudni, hogy ők milyen szinü zász-
lókat használnak. A színeket románul 
azonban már nem tudta megnevezni, 
hanem a kiállított szövetek színei kö-
zött jelölte meg a fehér, vörös és kék 
szint, vagyis az orosz színeket. 

Feltűnt, hogy a jellegzetes román 
katrincát (román női ruhadarab) nem vi-



seli, mire ő felvilágosított, hogy ez a 
viselet a fiatalabbak között már nem 
szokás, csakis egyes öregasszonyokon 
lehet még látni, kik talán az anyjuktól 
örökölték. A férfiak sem járnak kieresz-
tett inggel, legfeljebb egy-egy öreg férfi, 
a kifüggesztett képeken be is mutatja 
azonnal, sőt az u. n. moldovánok egé-
szen orosz öltözetben járnak már. 

Szívélyes köszöntéssel bucsuztunk 
el Virsta Máriától, ki félig már orosz 
nővé alakult át s román voltának csak 
emlékét őrzi éppen ugy, mint ahogy 
a sok ezer moldvai magyar lelké-
ben már csak elmosodó kép gyanánt él 
az a sejtelem, hogy Magyarország is 
van a világon. 

Vájjon a mi oláhnyelvü magyarjaink 
is csak ennyit tudnak Rumeniáról?! 

IV. Az ausztriai (bukovinai) rutnenok ki-
állítása Bukurestben. 

Amint fentebb vázoltam, Ausztria 
igen okosan oldotta meg azoknak a bu-
kovinai rumenoknak ügyét, akik a bu-
kuresti rumén kiállításon szerepelni óhaj-
tottak, Rumeniának, illetve a remun faj-
nak ravasz módon kedveskedett, adta 
az önzetlent s ünnepeltette magát és a 
végén kisült, hogy ravaszul kiszámított 
önzés volt minden tette. Magyarországra, 
közvetve ugyan, de kellemetlen nyomást 



gyakorolt; a rumén kérdés őt érdeklő ré-
szének azonban udvarias mosoly s a ru-
mén faj tapsai és üdvkiáltásai közben 
kivette a méregfogát. Ausztria készsége 
ily módon az idegen fennhatóságok alatt 
élő rumenok közül a bukovinaiaknak tette 
lehetővé legelőször, hogy a bukuresti ru-
mén nemzeti kiállításon résztvehessenek. 

Ilyen előzmények után jött létre a 
bukovinai rumenok kiállítási csarnoka 
Ausztria hatalmas iparcsarnokának tő-
szomszédságában. A kis méretű csarno-
kon azonban osztrák:  sárga-fekete-zászló 
leng s a felirat is megfelel a politikai 
állapotnak: Anstria.  Romanii din Buco-
vina. (Ausztria, bukovinai rumenok.) 

A csarnokról kiadott tárgymutató  ru-
men-német szövegű s ez a szöveg a hely-
neveket a hivatalos osztrák elnevezések 
szerint  közli. 

Amint belépünk a csarnokba, a szem-
ben levő falrészlet is azonnal tájékoztat, 
hogy hol vagyunk. A főhelyen /. Ferencz 
József  osztrák császár nagyméretű,  diszes 
olajfestményű  arcképe foglal helyet, mely 
fölött diszes osztrák zászló leng a kétfejű 
sassal. E zászlónak nemcsak rúdja sárga-
fekete, hanem rojtjai és zsinorzatai is. 

A rumén nemzeti színeket — az egész 
csarnokban — egyetlen egy zászló kép-
viseli, a „Junimea" ifjúsági egyesület 
zászlója. Ezenkívül még esetleges  disz 
gyanánt  sem szerepelnek a rumén szinek. 



A kiállított tárgyakat melyek sem mi-
nőség, sem csoportosítás szempontjából 
nem lépik át a néprajzi kereteket,  há-
rom csoportba osztották be, u. m.: a) 
egyházi vonatkozású tárgyak; b) házi-
ipari cikkek; c) népművészeti tárgyak. 

Az egyházi vonatkozású tárgyak közt 
van: 5 rumén kolostornak egyházi öltö-
zetei 42-, magánosok birtokában levő ré-
giségek 22-, régi oklevelek és kéziratok 
15 darabbal; egyházi-, irodalmi termé-
kek: 400 drb. könyv, 3 kézirat és végül 
26 drb. arckép. 

A rumén háziipari cikkek csoportjá-
ban van: 43 drb. szőnyeg, 25 futósző-
nyeg, 90 drb. ing, 236 drb. törülköző, 
54 drb. menyasszonyi kendő, 9 drb. ab-
rosz, 7 tarisznya, 11 drb. függöny, 8 
drb. asztalkendő, 6 drb. párna, 5 pár 
katrinca és 46 drb. szövetdarab, mind 
eladásra szánva. 

A szépművészeti csoportot alkotják : 
10 drb. baba, 3 drb. női ruhadarab, 600 
drb. húsvéti festett tojás és a kampu-
lungi faipari iskola készítményei közül 
63 drb. faragvány. 

Ha még azt is megjegyezzük, hogy 
az egyes tárgyak feliratai is ramen-né-
met szövegűek:  a bukovinai rumenok ki-
állításával végeztünk is. 

Ez a kiállítás főleg azért érdemel 
figyelmet, mert a politikai tisztességet 
szem előtt tartva, a bukovinai rumenok 



irrcdentista érzelmeinek nem nyújt teret, 
Ausztria  állami tekintélyét  nem kiseb-
bíti.  Egyszóval olyan ez a csarnok s an-
nak tartalma, a melynél különbet és töb-
bet egyetlen egy öntudatos állam sem 
engedhet meg alattvalóinak, még külföl-
dön való szereplésük alkalmával sem. 

V. A törökországi, bulgáriai, boszniai ru-
menok kiállítása Bukurestben. 

A törökországi  — macedóniai — ru-
menok részére szeptember vége felé 
készült el egy kis, falusi ház mintájára 
épült csarnok. Ezekarumenok is bevall-
ják legalább azt a csarnok feliratában, 
hogy Macedóniából valók; kiállításuk pe-
dig a szigorú néprajzi jelleget nem lépi 
tul, amennyiben kizárólag csak ruház-
kodási cikkeket állítanak ki. 

A megnyitás alkalmával jelen voltak a 
szaloniki és bitoliai líceumok növendékei-
nek s talán még más iskoláknak küldött-
sége is. Viseletük francia szabású ruha, 
de fejükön fezt viselnek s mint egyik 
tanuló mondá, az kötelező is. Jelvényük 
egy rumén színeket viselő gomb, mely-
ről vörös szallag csüngött alá a félhold-
dal. Ezek a tanulók amint megérkeztek 
Bukurestbe (szept. 17.) azonnal a török 
követségnél tisztelegtek, hol Docea Ni-
kolae szalonikii rumén líceumi tanuló 
török  nyelven üdvözölte a követet és 



biztosította hűségükről a padisaht. A kö-
vetség előtt pedig a szultán himnuszát 
énekelték el. 

A megnyitásnál tartott szónoklatok-
ban nem volt semmi sértő a nem rumén 
hazáról. Istrciti,  a kiállítás kormánybiz-
tosa pedig eléggé óvatos volt a test-
vérek „biztatásában." Az egybegyűltek 
igaz, hogy elénekelték a rumén királyi 
himnuszt, de a török himnuszról sem 
feledkeztek meg, mint a mi oláhjaink 
megfeledkeztek minden alkalommal a 
magyar himnuszról. 

A macedóniai diákok nem panaszkod-
tak hazájukra. Bár iskoláikat Rumenia 
tartja fenn (novemberben jelentette a 
kormány félhivatalos lapja, hogy a köz-
oktatási miniszterhez beérkeztek a ma-
cedóniai rumén iskolákra vonatkozó je-
lentések), de mindenikben kötelező  a tö-
rök nyelv, melyet csak született  török 
taníthat,  de ezt is Rumenia fizeti. (Ru-
menia ennyi kedvezményben is, csak a 
külföldi illetőségűek iskoláját részesiti.) 

A bulgáriai,  boszniai, istriai  rume-
nok néprajzi kiállítása a mi oláhjaink pa-
villonjának két kis fülkéjében húzódik 
meg. Egy pár primitív ruházati cs ház-
tartási cikkből áll az egész. Nemhogy 
politikai vonatkozásuk volna, de nép-
rajzi értékük is csaknem semmi. 

Az istriai rumenok, kiknek száma, a 
rumén Akadémia által legújabban kiadott 



nagyszabású munka szerint is, nem ha-
ladja meg a kettőezeret; a kifüggesztett 
katonai térképen pedig csaknem egyénen-
ként vannak számon tartva. Körülbelül 
50 falu és tanya van feltüntetve a tér-
képen, ahol a kétezernél kevesebb ru-
mén (cigányok) szét van szórva. Ez 
annyiban bir érdekkel reánk nézve, hogy 
szerezzünk arról is tudomást, mennyire 
tisztában vannak Rumeniában azzal, hogy 
a földkerekségén hol, mennyien és mi-
lyen viszonyok között találhatók olya-
nok, kiket a rumén fajhoz lehet sorolni 
s akiknek az anyahaza (patria muma) 
gondját óhajtja viselni. 

VI. A magyarországi románok kiállítása 
Bukuresíben. 

A „peste hotare"  állam. 
Hiába keressük a magyarországi ipar-

csarnok közelében a magyarországi oláh-
nyelvü magyarok kiállítását. Pedig ugy 
hiányzott innen a magyarországi oláh-
nyelvü magyarok csarnoka, hiszen ott 
láttuk a magyar csarnok előtt terpesz-
kedő és kívülről is 12 hatalmas császári 
sassal díszített osztrák iparcsarnok tő-
szomszédságában a bukovinai rumenok 
kis csarnokát. Ugy látszik, hogy a mi 
„elnyomott\ elmagyarosilott<(  oláhnyelvü 
magyarjainknak már nincs is szükségük 
politikai hazájukra, mert ők már saját 



esziik szerint  és saját lábukon járhatnak. 
S hogy valaki köztük és a „barbár" 
Magyarország között valami összefüg-
gést felfedezhessen, elhúzódtak a ma-
gyar csarnoknak még a látóhatáráról is, 
nehogy annak megpillantása, vásott  gyer-
mekekhez illő játékaik közepette, lelki-
furdalást idézzen elő keblükben. 

Ha az ausztriai rumenok kiállítási 
csarnokát vesszük irányadónak s annak 
mintájára keressük a magyarországi oláh-
nyelvü magyarok, magyar zászló alatti 
kiállítási csarnokát: akkor Ítéletnapig sem 
akadnánk rája. Sőt ha a különböző csar-
nokok feliratait vizsgáljuk is, hogy a 
besarabiai-, szerbiai-, vagy ausztriai stb. 
rumenok kiállításának felirataihoz ha-
sonlólag a magyarországi oláhnyelvii 
magyarok csarnokát „Romanii din Un-
garici"  (Magyarországi rumenok) jelzés 
alatt fedezzük fel: ismét csak hiába fára-
dozunk, mert ilyen csarnok nincs az 
egész kiállítás  területén. 

A véletlenre kell biznunk magunkat, 
mert az bizonyos, hogy a mi oláhnyelvü 
magyarjaink is képviselve vannak e kiállí-
táson. 

— Valóban itt vannak! 
Ha az embernek van érzéke és kedve 

a felfedezések iránt, ugy talál egy er-
délyies kinézésű falusi ház utánzatot s 
azon a következő feliratot: 

„Pavilonal etnografie.  Romanii de 



pcstc hotare." (Fordítás: Néprajzi csar-
nok. Határon tuli rumenok.) 

A felfedező bizonyára megörvend 
ennek az ismeretlen valaminek, míg a 
csendes szemlélő megcsóválja fejét, 
mert most veszi észre, mennyire hiányos 
a földrajzi ismerete, hiszen még erről  az 
országról  nem is hallott. Lehetetlen, hogy 
gondolkozni tudó ember elhaladjon ez 
előtt a furcsa nevü csarnok előtt, anélkül, 
högy be ne térjen abba, valami újat, 
eddig ismeretlent tanulni. 

Ha a kíváncsi látogató véletlenül 
nem magyar, vagy román, tájékozatlanul 
fogja odahagyni e gazdag  csarnokot s a 
legelső lexikonnak neki esik, hogy ennek 
az eddig előtte ismeretlen gazdag, fejlett 
országnak  mivoltáról bővebb ismereteket 
szerezzen. Keresheti azonban utolsó órá-
jáig, mert azt a bizonyos „Peste hotare" 
nevü országot vagy országrészt, avagy 
megyét a föld kerekségen sehol sem 
találja meg a tudatlan,  hiányos lexikon 
alapján. 

A jámbor idegen bizonyára csak 
annyit mond magában: 

— No hát ez igazán különös eset; 
igy még sohasem hagyott cserbe föld-
rajzi tudásom, de lám milyen hiányos 
a lexikon is! 

Ha magyar ember lép be a csar-
nokba, nemsokára tisztába van e furcsa 
nevü ország kileVről,  hiszen ez alatt 



az ő hazájának a Tiszáig terjedő részét 
értik a mi oláhajku honfitársaink, akik 
nemcsak jó hazafiak (?), hanem szelle-
mes emberek is; s mivel látták, hogy a 
vendéglátó Rumenia nemzeti kiállításá-
nak más szenzációja amúgy is kevés van, 
hát ugy gondolták, hogy egy szellemes 
kis tréfával teszik emlékezetessé a szom-
széd ország első nagyobb kiállítását. 

Kedves honfitársaink (?) a tréfát el-
követték s a magyar látogatók csodálko-
zásán jókat nevettek, különösen azon, 
hogy milyen „jól" sikerült a „tréfájuk." 

Junius végén jártam első izben a mi 
honfitársaink — a tréfájuk  miatt nehe-
zen felfedezhető — kiállítási csarnokában. 
Komoly érdeklődésem folytán a csarnok 
felügyelőszemélyzetea „honfitársat" (?) itt 
az idegenben, gyorsan felismerte ben-
nem. Arra azonban nem érdemesítettek, 
hogy a csarnok tárgymutatójából egy 
példányt, értéke ellenében, adjanak. Kéré-
semre azt felelték: 

— Még sajtó alatt van. 
Szerencsétlenségemre azonban, egyik 

szekrényben elzárva már több példányt 
láttam volt vörös szinü borítékban. 

Szótlanul hagytam ott honfitársai-
mat (?), kiknek őszinteségére és bátorsá-
gára — nem valék büszke. 

Ezután nemsokára szó esett a ma-
gyar képviselőházban oláhajku „honfi-
társaink" bukuresti kiállításáról s amidőn 



julius közepetáján újból meglátogattam 
a rumén kiállítást és egy ismerősöm 
utján a csarnok tárgymutatóját megsze-
reztem, elcsodálkozva szemléltem, hogy 
annak címlapja már többé nem talány, 
mert ezt olvastam rajta; de csak rumén 
nyelven: 

Catalogul  pavilomiliii etnegrafic  al 
Romanilor din Ungaria.  (Fordítás: A 
magyarországi rumenok néprajzi csar-
nokának tárgymutatója.) 

Hanem a boríték színe is megválto-
zott, az elmúlt két hét alatt a vörösből 
hamvasszürke lett. A csarnok felirata 
azonban továbbra is megmaradóit, hadd 
törje a fejét, aki szereti a talányokat. 

Fentebb láttuk a bukovinai rume-
nok tárgymutatóját, amely rumen-német 
szövegű volt s még azt is megjegyez-
hetjük, hogy az „Cernovitz"-ban készült 
és nyomatott. Ez alapon vizsgálva a mi 
honfitársaink  (?) által szerkesztett tárgy-
mutatót, azt találjuk, hogy a tréfa tel-
jessége kedvéért az „Előszó" Bukurest-
ben kelt 1906. jul. 6-án, (aláírva: Dr. 
C. Diaconovich), és a nyomást is bukuresti 
nyomdász végezte, (Carol Göbl, Strada 
Doamnei, 16.), n:ig a magyar  szöveget 
az utolsó betűig  kifelejtették  belőle. 

Aki érdeklődni találna a kiállított 
tárgyak származási helye iránt, a tárgy-
mutató alapján, újból kitűnne a földrajz-
ban való kétségbeejtő  járatlansága. Az 



ausztriai rumenok tárgymutatójában fel-
sorolt helységnevek után még ellehet 
igazodni, mert azok a térképeken fel-
fedezhetők, de szeretném azt a földrajzi 
tudóst látni, nem is beszélve az átlagos 
műveltségű emberekről, aki eligazodik 
az ilyen helységnevek után-: Avrig, 
Slimnic, Beius, Mercurea, Sighisora, 
Rucar, Certeja, Padureana, Giurgiu-Corbu, 
Cupseni, Ding, Bontarul, Coaja, Basnel, 
Satu-Nou, Cichindeal, Chiseteu, Castau, 
Gusterita. Lupoaia, Supur, Cluj, Sangeor-
giul, Ticvanul-mare, Chisoda, Ghilad, 
Salbagel, Orastie, Gurarau, Sascior, Ilim-
bav, Fcfeldea, Rastoci, Darste stb. Ezek 
a községek a mi tréfás „honfitársaink" 
szerint itt  volnának a „Peste hotare" 
országban,  magunk között szólva: Magyar-
országon. 

Hanem a mi jókedvű honfitársaink 
tréfás földrajzának helyságnévjegyzéke 
még ugy tetszik nem végleges, legalább 
ezt bizonyitja az, hogy a tárgymutató 
különböző helyein előforduló ugyanazon 
helységnek a neve nem mindig azonos 
módon van leirva s igy a saját maguk 
által — saját használatra — készíttetett 
térképek helységneveivel sem találnak, 
ami a zavart még jobban növeli. Való-
színűleg ugy gondolkoznak, hogy van 
még idejük az egységes helységnévtár 
megszerkesztésére, mig a saját maguk 
által kigondolt  földrajzi  jogalmak politi-
kailag is megvalósulnak. 



Mit is tartalmaz a „Peste hotare" állam 
pavillonja. 

Az ausztriai rumenok kiállítási csar-
nokából jőve honfitársaink,  az oláh nyelvű 
magyarok kiállítási csarnokába, a sze-
münk önkénytelenül is keresi itt — a 
lojális díszítést: /. Ferencz József  ma-
gyar  király diszes arcképét,  a magyar 
cimert}  piros-fehér-zöld  szinü drapéria  és 
magyar  zászlók között  — azonban hiába 
való a lázas fürkészés,  mert a mi honfi-
társainknak  azok már nem imponálnak 
s igy azokról — mernek — nem is 
tudni. A szerbiai, ausztriai rumenok 
szinte tüntetnek hazájukat jellemző jel-
vényekkel, a mi „honfitársaink" pedig 
szándékosan félrevezetik  a látogatókat 
és csalják a világot,  mintha ők valójá-
ban a „Peste hotare"  állam polgárai vol-
nának. 

A mi „honfitársaink" u. n. néprajzi 
kiállítása tartalmilag is elüt az oroszor-
szági, szerbiai, ausztriai, stb. rumenoké-
tól és a megengedett néprajzi keretet 
messze túllépi, mit a felosztás is azon-
nal elárul. 

A kiállított tárgyakat u. i. a követ-
kező nyolc osztályba sorozza a tárgy-
mutató : , 

„1. Altalános néprajzi osztály (köz-
ségi élet, lakások, viseletek és szokások). 
Ebbe az osztályba tartozik a csarnokhoz 



csatolt parasztház is. II. Háziipari  osz-
tály. 111. Gazdasági osztály (mezőgazda-
ság és ipar, a mennyiben néprajzi vo-
natkozásuk van.) IV. Egyházi osztály. 1. 
Rumén ortodox egyház;; 2. Egyesült 
egyház. V. Mait  idők osztálya (történe-
lem és közművelődés). VI. Iskolai osz-
tály. VII. Közművelődési  intézmények osz-
tálya. VIII. Pénzintézetek osztálya 

A tárgymutató előszava mondja meg, 
hogy »a kiállított tárgyak legnagyobb ré-
szét „A rumén nép irodalmi és közmű-
velődési egyesülete" (Asociatiunea pentru 
literatura sí cultura poporului román) 
kölcsönözte ki és már ki volt állítva 
Sibiiuban ugyanezen egyesülettől 1905. 
év augusztusában, a Nemzeti Muzeum és 
Ház felszentelése alkalmával rendezett 
kiállításon. 

Az egyházi tárgyakat a szibiiui és 
blázsi érsekségek, a lugosi és oradeamarei 
püspökségek kölcsönözték ki. 

Végezetül, a háziipari tárgyakat a 
tárgymutatóban megjelölt tulajdonosok-
tól gyűjtötték Comsa P. Mária asszony 
és Comsa Minerva kisasszony, a köz-
ismert „Album de teseturi nationale" 
(A nemzeti hímzések albuma) mű szer-
kesztői és kiadói, akik kiváló buzgalom-
mal, nagy fáradsággal, feltűnő lelkese-
déssel utazták be az egész országot, 
(melyiket?) hogy a kiállított szép és ér-
tékes tárgyak gyűjteményét összeszedjék. 



Az egyes tárgyak megnevezésénél az 
illető helyen használt neveket jegyezték 
be, de a tárgymutató végén a „Kárpáto-
kon inneni" nyelven (ín limba vorbitá din 
coace de Carpati) is közöljük a neveket.* 

Ezek után tekintsünk szét a kiállítási 
csarnokban. 

A bejárás fölött nagyméretű gyönyörű 
szőnyeget  feszitettek ki, mely a balázs-
falvi érsekség tulajdona. Ennek közepére 
hatalmas sast hímeztek. (Nem nehéz ösz-
szetéveszteni a rumeniai címerben levő 
sassal). Comsáné magyarázata szerint ezt 
a szőnyeget csak akkor használják a szé-
kesegyházban, mikor uj papot szentelnek 
fel s ilyenkor a felszentelő  prelátus  a 
hímzett  sas fejére  áll. (Vájjon mi lehet 
a jelentősége ?) Reánk, magyarokra nézve 
érdekes tudni, hogy a szőnyeg  szélébe 
— körös-körül — széles rumén nemze-
tiszínű  szalag van szőve.  Szóval e sző-
nyeg használata s a hozzáfüződő szoká-
sok — az uj papok felszentelésénél — 
nem lehetnek egészen jelentéktelenek; 
bizonyára Magyarországot  is érdekelik 
valamennyiben, de hogy mennyiben, 
nem sikerült megtudnom — ott  Rume-
niában. 

A csarnok egyik részét a néprajzi 
kiállítás foglalja le. Itt valóban szép és 
értékes hímzett (kalotaszegi minták) és 
szövött női ruhakellékeket állítottak ki. 

Meglepő szépek a Comsáné asszony 



igazgatása alatt működő nagyszebeni oláh 
tannyelvű polgári  leányiskola kézimunka-
kiállítása. Ezek legnagyobb része, hímezve 
és varrva, az oláhos jelleg és ízlés hü 
kifejezői. Comsáné eldicsekedett a rumén 
hírlapíróknak, hogy a vezetése alatt  levő 
polgári  leányiskola tanítótestülete  elhatá-
rozta,  hogy az iskola növendékeit az 
oláhos nemzeti viselet állandó hordásához 
szoktatják.  (Dimineata, 1906. jul. 10/23.) 
(Próbálnának csak a moldvai csángók 
még csak álmodozni is románi vagy 
bakói — Rumenia magyar vidékén levő 
városok — magyar polgári vagy csak 
elemi iskoláról is!) 

Nincs a kiállítás területén egyetlen 
egy csarnok sem, ahol a rumén nemzeti 
színekben annyira dobzódnának, mint 
ebben. Az átkötő szalagok, függesztő 
zsinórok, ruhadiszek ugy a kézimun-
kákon, mint a népviseleteken, feltűnően 
Rumenia színeit viselik; sőt a szövetek, 
varrottasok és más hímzések szin-
vegyületeiben is csaknem kizárólag Ru-
menia színei uralkodnak  — és bizonyára 
nem véletlenségből. 

Az egyházi osztály rendkívül gazdag-
régi és igen értékes egyházi tárgyakban. 
Ezek között van Szaguna András érsek 
pásztorbotja; a szerbiai érsekségtől egy 
drágakövekkel kirakott aranykereszt; egy 
igen régi miseing, melyen az első oláh-
nyelvü feliratot  megtalálták. 



Az unitus (görögkatolikus) egyházi 
tárgyak külön csoportban foglalnak he-
lyet, melyek szintén igen értékesek. Ezek 
között vannak Sinkay György kéziralai, 
melyeket az unitusok püspöksége igen 
nagy gonddal őriztet, nem annyira nagy 
értékük miatt, mint inkább a bennük 
levő titok miatt. Ugyanis Sinkay ezek-
ben az iratokban kikelt az unitus egy-
ház ellen. (Dimineata, 1906. évi julius 
10/23. számából.) 

Itt látható gondosan kiállítva Sinkay 
Györgynek egy magánlevele, 1787. már-
cius 7-ről keltezve, melyet Balázsfalvá-
ról (tehát nem Blajról!) keltezett és szin-
tén magyar helyesírás szerint Mezőkapust 
is megnevezi (vájjon oláhnyelvü honfi-
társaink most, hogy nevezik Mező-
kapust?). Neve alá sem azt irja: „epis-
copus din Blaj, hanem din Balázsfalva 
Tempóra mutantur! 

A mi oláhnyelvü „honfitársaink" nem-
csak a művészeti téren mutatják be gaz-
dagságukat, hanem közgazdasági és köz-
művelődési téren való tisztán rumén faji 
érdekeket  szolgáló nagyszámú vállala-
taikat  is. 

Nehéz ugyan a néprajz keretébe a 
tisztán magyarellenes oláh vállalatok 
anyagát beleszorítani, más államok ru-
menjainak ez a fogás nem is sikerült 
volna, még ha azok rendelkeznének is 
hasonló vállalatokkal, de ugy látszik, a 



mi oláhnyelvü „honfitársainknak" minden 
sikerül és minden szabad; s ha alkalmuk 
van rá, őket még a jóizlés sem korlá-
tozza. 

A kiállítási csarnok közepén elhelye-
zett asztalokon néhány térkép van ki-
feszítve, melyeken oláhnyelvü honfitár-
saink ad oculus demonstrálják, hogy az 
ő Peste hotare  nevii államuknak külön 
közművelődési és közgazdasági fejlő-
dése van. Különböző szinü papiros-
zászlócskákkal tüntetik fel e térképeken 
közművelődési egyesületeiket fiókjaikkal, 
pénzintézeteiket, könyvtáraikat stb. stb. 

A „Peste hotare" állam közgazdasági 
viszonyai. 

A magyar királyi kormány engedé-
lyével visszaélve, oláh nyelvű magyar 
honpolgárok csinálták Bukurestben azt a 
kiállítási csarnokot, melynek egyik asz-
talán kiteriíve feküdt a Peste hotare  ál-
lam térképe, abból a célból, hogy ezen 
a térképen a Peste hotare  állam pénz-
ügyi erejét is feltüntessék. Ez a térkép 
Magyarországnak a Keleti Kárpátoktól a 
Tiszáig terjedő részét mutatja s rajta 
koronásokból összeállított oszlopok, kis 
feliratos zászlókkal jelzik — az egyes 
helységek fölött — az illető oláh pénz-
intézetek viszonylagos nagyságát. Ekkora 
vakmerőség mellett az már nem feltűnő 



nékünk, hogy a koronások — véletlen-
ségből  — mind osztrák veretüek s a 
körülbelül 120 apró zászlócska szinei 
közül a zöld szin — szintén véletlen-
ségből  — hiányzik, ugy, hogy a magyar 
nemzeti szinek még véletlenségből se 
kerülhessenek össze. 

A román pénzintézetek viszonylagos 
nagyságát és erősségét feltüntető korona-
oszlopok között a legkimagaslóbb a nagy-
szebeni „Albiná"-é — 85 cm. magas. 
Lássunk néhány közölt adatot e pénz-
intézetre vonatkozólag. 

Az „AlbinaM 1872-ben létesítették 
1.200,000 korona részvénytőkével, mely 
6000 darab 200 koronás részvényből 
gyűlt össze. Ezek a részvények 500— 
600 korona értéket értek el már. Az 
utolsó három évi osztalék 100 koronán-
ként evi 28 korona volt. 

Az „Albina" az egyedüli oláh pénz-
intézet, mely 4 százalékos kötvényeket 
bocsát ki, melyek a budapesti tőzsdén 
jegyeztetnek és biztosíték gyanánt elfo-
gadtatnak. 1905-ben 12,289.853 korona 
betétet kezelt. Jótékonysági alapjából 
évente 20,000 koronát ad : egyházaknak, 
egyesületeknek és iskoláknak. Egymaga, 
1903. évig 250 ezer koronával támo-
gatta  az oláh nemzetiségi  törekvéseket. 

Nem tartozik szorosan a rumeniai 
kiállítás ügyére, de ennél a jelenségnél 
mégis rá kell mutatnunk arra is, hogy 



Erdélyben minden nemzetiség az <5 kü-
lön kultúrájának támogatására használja 
pénzintézeteit, mig a magyar pénzinté-
zetek a magyar kultura segélyezésétől 
ugyancsak tartózkodnak. 

Az erdélyi szász pénzintézetek közül 
a „Nagyszebeni általános Takarékpénz-
tár" 1903. évig 1,600.000 koronát adott 
szász nemzetiségi célokra (összes nye-
resége eddig 3 milliót tett ki). A „Nagy-
szebeni Földhitelintézet" nyereségének 
negyedrészét;  a „Kistoronyi szász szö-
vetkezet" nyereségének ötödrészét, a 
„Nagyszebeni Előlegezési Egylet" pedig 
már 500,000 koronát adott szász köz-
művelődési célokra. — Megjegyzendő, 
az erdélyi szászok lélekszáma 1900-ban 
nem haladta meg a 200,000-et! 

Az erdélyi magyar pénzintézeteket, 
ugy látszik, valami u. n. magasabb po-
litikai raison tartja vissza a magyarság 
kultúrájának hasonló istápolásától. 

A „Peste hotare"  állam összes pénz-
intézeteiről a következő összesitő táblá-
zatot állították ki: 

Az összes oláh pénzintézeteknek 
volt 1874-ben 

aktívája: 1—2 millió korona között, 
betétje: 1 millió koronánál kevesebb, 
nyeresége: 600.000 korona. 



1905. évben pedig: 
korona 

aktiva 
betétek 
tiszta nyereség 
személyi kiadások -
igazgatási költségek 
kifizetett osztalék 

99,000.000 
58,000.000 
9,000.000 
7,061.000 
7,549.000 

10,820.000 
Közművelődési célra fordittatottt - 973.000 
Kikölcsönzött összeg: váltóra — 66,695.806 

jelzálogra 20,174.556 
más cinien 11,309.937 — 98,180,309 

Elcsodálkozik az ember, hogy vi-
lággá kürtölt sovinizmusunk mellett, hogy 
tudtak a „Peste hotare" állam titkos pol-
gárai a magyar  nemzet közgazdasági 
közforgalmából  ilyen óriási összeget  az 
oláhnyelvűek különleges érdekeinek szol-
gálatára  elkülöníteni! 

Mégis  csak furcsa  valami az a „ma-
gyar  sovinizmus" ! 

Az oláhnyelvü magyarok pénzintéze-
teire vonatkozólag még kiállították 80 
román pénzintézetnek az 1905. évi mér-
legét;  38 pénzintézet eredeti részvény-
jegyét;  38 pénzintézet igazgatósági és 
felügyelő-bizottságának arcképcsoportját; 
különböző pénzintézeti évkönyveket és a 
Revista Economica — oláhnyelvü köz-
gazdasági szemle — 1899—1905. év-
folyamait. 

A szegény „Peste hotare"  állam el-
nyomott  polgárai, hogy mérhetetlen  el-

A pénzintézetek tulajdonvagyona -
Alaptőkéje 
Nyugdijalapok 
Tartaléktőkék 

19,683.096 
12,763.747 
1,253.614 
5,666.735 



nyomatásukat a világ elé állitsák, néhány 
oláh közművelődési alapot is bemu-
tatnak fejlődési táblázatok segélyével. 
Ezek között a „Gozsdu Manó" alapít-
vány a legfigyelemreméltóbb. 

Gozsdu Manóról a tárgymutató igy 
emlékezik meg: „Gozsdu Emánuel volt 
főispán és ügyvéd. A magyarországi 
gör. keleti érsekség legnagyobb ala-
pitója. A tanuló ifjúság nevelésére tett 
alapítványa meghaladja a hat millió ko-
ronát". Kiállították különben Gozsdunak 
Barabás Miklóstól festett arcképét is. 
A művész diszmagyarban  ábrázolta a 
nagy alapitványtevőt, kezében az alapító 
oklevéllel. Gozsdu Manó különben ma-
gyar  királyi kúriai bíró is volt. 

A Gozsdu-alapitványra vonatkozó 
táblázatokból a következők érdekelhetik 
a magyar közönséget: 

Az alapítvány összege kitett: 1870— 
71-ben 186.855-58, 1880-ban 794.603'78, 
1890-ben 2,576.817-84 koronát, 1900-ban 
3,457.607-39 és 1905-ben 6,137.691'32 
koronát. 

Az alap aktiv vagyona 1905-ben ösz-
szesen 7 millió, passzív vagyona 1 mil-
lió korona. Kamataiból adható legkisebb 
ösztöndíj évi 400 korona. 

1872-ben 25 oláh tanuló részesült 
ösztöndíjban, 1905-ben pedig már 170 
tanuló. 1870—1905. év között  összesen 
27IS  oláhnyelvü magyar  tanulót  segé-



lyezett  ez az alap 1,063853 korona 
értékben. 

A többi oláh alapítványok közül még 
a következőknek alapítványi jegyző-
könyvét állították ki: 

a) „Francisc  Josefine"  alapítvány, me-
lyet Szaguna 1853-ban alapított s ma 
147.578 koronát tesz ki. 

b) „Fundatia spre ajutorinta  dasca-
lilor din scoalele poporaleu — a népis-
kolai tanítók segélyezésére szolgáló alap 
— melyet szintén Szaguna alapított 
1856-ban; az alap ma 292.071 korona. 

c) „Cheltiielilor  tipografiei  diecesiane 
din Sibiiuu — nyomdai alap— 1857— 
1873-ban létesült; ma 235.601 koronát 
tesz ki. 

d) ,yFundatorul  Zsiga". Ezt az ala-
pot 1905-ben tette valaki 141.282 ko-
rona összegben, abból a célból, hogy 
Nagyváradon egy görög-keleti fiuinter-
nátust tartsanak fenn belőle. 

Milyen nagyra nőtt a „Peste hotare" 
állani kulturája? 

Az iskolai szakaszban az oláhnyelvü 
magyarok különleges céljaira és saját 
módszerük szerint készített nagy iskolai 
falitérképeket  függesztettek ki. Ezek a 
magyar  szempontból nagyon is feltűnő 
térképek Wienbzn  készültek s mint 
kiadók, Moldován J. Blaj-ból és Kraft  W. 



Sibiiu-ból vannak megjelölve. Csak közbe-
vetőleg jegyzem meg, hogy magának 
Rumeniának nincs ilyen gazdag iskolai 
térképgyűjteménye, mert például a rumén 
állami iskolákban, a rumén faj közvetlen 
érdekeit szolgáló térképeken kivül, a többi 
még mindig francia kiadású. 

Minden magyar ember elképzelheti 
már az eddigiek alapján is, hogy ezek 
a térképek, melyeket a mi „elnyomott 
honfitársaink" készíttettek és használnak, 
a földrajzi  tudományban uj csapást kez-
dettek  meg és csakis a faj-dákoromán 
tud eligazodni rajtuk.  Még  az Európát 
ábrázoló nagy iskolai falitérképen  is a 
legszántszándékosabb,  roszindulatu  fer-
dítésekkel  találkozunk. Ezen például a 
dákoromán faj uralmának még a Tisza 
sem vet határt, hanem a dunántuli részt 
is megkaparintja s történelmi fővárosá-
nak megteszi Alba Regala-t  Ez bizo-
nyára a magyar uralom alatt még Székes-
Fehérvár  volt. A Dobritinu,  Theresio-
pole9 Clusiu, más helyen Cluiu s ismét 
más helyen Cluj szörnyetegeket nem is 
emlitve. 

A kiállítás megnyitása után egyik ma-
gyar volt orsz. képviselő a kiállítás igaz-
gatósága utján vétetett be egy térképet, 
mely vakmerő ferdítéseivel igazán tűrhe-
tetlen volt. 

Közállapotainkra elég szomorú vilá-
got vet az a körülmény, hogy Buku-



restbe  kell utaznunk avégett, hogy tudo-
mást szerezzünk a hazai oláhnyelvü tan-
intézetek törvényszegéseiről. 

Rumeniában azt a tanitót, aki minisz-
terileg nem engedélyezett térképet hasz-
nál, elzárással büntetik; ugy tudom, hogy 
nálunk is — ha nem is elzárás terhe 
alatt — de tiltják a nem engedélyezett 
térképek használatát. Kívánatos volna 
szétnézni egy kissc, hogy azok a blaj-i 
és sibiiu-i kiadók ezeket az ily kiadású 
térképeket miféle célra készítették! 

Ebben az osztályban állították ki a 
mi oláhnyelvü „honfitársaink" azokat az 
oláhnyelvü tankönyveket is, melyeket 
idehaza használnak. Ezek az ár jutá-
nyossága és a kiállítás csinossága szem-
pontjából jóval felülmúlják a Rumeniá-
ban használt tankönyveket. Legnagyobb 
büszkesége azonban ennek az osztály-
nak az „Enciclopedia Romane" három 
hatalmas kötete, melyet a rumeniai ru-
menok még nem tudtak megcsinálni. 

Itt találjuk végül a brassói oláhnyelvü 
iskolák — rumeniai mintára készített -
tanulói sapkáit, melyek szintén azt akar-
ják bizonyítani, hogy az erdélyi fensík 
is Rumenia már. 

A „Peste hotare" állam általános 
közmivelődési állapota valóban nem sok 
kívánni valót hagy fenn. A 184 darab 
fényképben bemutatott vidékrészletek, 
falvak, egyházak, iskolák és népies ala-



kok mind arról tesznek bizonyságot a 
szemlélőnek, hogy ez az ismeretlen or-
szág, a természettől bőven meg van 
áldva természeti kincsekkel; földje ontja 
a jólét feltételeit, a népe pedig a kul-
tura áldásaiban oly bőven részesül, hogy 
például Rumeniának évtizedek nagy be-
fektetésére és kitartó munkájára lesz szük-
sége, hogy a látott mértéket elérje. Ott 
látjuk a Mocsonyi-család uradalmainak 
térrajzait és kastélyainak képeit, melyek-
hez hasonlót Rumeniában nagyon keve-
set láthatunk, még a rumén királyi ura-
dalmakat és kastélyokat sem véve ki. 

Itt látható továbbá a „Peste hotare" 
állam „történelmi múltjából" egy törté-
nelmi kép, amely az 1848-iki balázsfalvi 
oláh népgyűlést ábrázolja, szines ki-
vitelben. A kép közepén felállított emel-
vényen sárga-fekete és rumeniai zászlók 
alatt ott látjuk a kürtőkalapos oláh vezé-
reket (Baritziu és társai) szónokló hely-
zetben, mig körül az oláhnyelvü paraszt-
ság nemzeti viseletben és szakaszokban 
felállítva, áhítattal hallgatja a megváltó 
igéket. Még szöveggel is el van látva a 
festmény, a gyöngébbek kedvéért, de a 
tárgymutatóban nincs róla adat. 

Ez a kép valóban meglepő néprajzi (?) 
objektum. Különben a már emiitett volt 
orsz. képviselő ezt is eltávolíttatta. 

A hírhedt „Memorandum-pör" idejé-
ben szerepelt oláh nemzeti bizottság, 



„Comitetu National" csoportos'képe is 
nagyban hozzájárul a „Peste hotare" 
állam néprajzi viszonyainak megismeré-
séhez. 

* Ugy-e, ti is igy gondoltátok, hazám 
oláhnyelvü hü (?) fiai ?! 

Ott látjuk továbbá Pdcátian  V. To-
dor kedves honfitársunknak „Cartea  de 
Aur" cimü, kiállítása szerint is értékes 
és becses nagyszabású művét, melyet a 
saját árnyékától is félő magyar  királyi 
ügyészség  elkoboztatott,  pedig most meg-
győződhetünk ártatlanságáról, hiszen íme 
a mi oláhnyelvü honfitársaink „néprajzi 
kiállítása"  keretébe  beleillik. Hogy aztán 
a tágymutatóból hiányzik ugy a tárgy 
leírása, mint a tulajdonosának neve — 
az ugye kedves honfitársaim újból tisz-
tán csak „véletlen" és nem szándékos-
ság? Ezt is a már emiitett volt orsz. 
képviselő távolittatta el hivatalosan, no-
vember hónapban. Hogy pedig e könyv 
nem véletlenül került kiállításra, igazolja 
Pácátian Todornak a könyvben talál-
ható levele, ki kéri a bizottságot, hogy 
müvei egy-egy példányát küldje le Bu-
kurestbe. Így tehát az a hazafias (?) bi-
zottság is tudva követett el, minden 
más országban — különösen Rumeniá-
ban — szigorúan büntetendő cselek-
ményt. 

Egy egész nagy falrészlet kizárólag 
annak van szentelve, hogy a „Peste hotare" 



állam elnyomott  oláhnyelvü sajtóját  mu- ' 
tassa be. A szerbiai-, oroszországi és 
ausztriai rumenok néprajzi kiállításán az 
ottani rumén faj sajtójának elnyomásá-
ról nem volt érdemes beszélni, rrfert 
azokban az államokban e téren is oly 
nagyfokú szabadságot  élveznek a rume-
nok, különleges faji  érdekeik istápolása 
szempontjából, hogy azokban nincs is 
szükség — ugy látszik — a rumén hír-
lapirodalomra. 

Nálunk pedig éppen a „barbár el-
nyomás" következtében az oláhnyelvü 
hírlapirodalomnak következő — kiállí-
tásra érdemes — hajtásai támadtak: 

Politikai oláhnyelvű lapok: 
1. Gazeta Transilvaniei, Brassó, LX1X. évf. 
2. Tribuna, Arad, X. évf. 
3. Libertatea, Orastie(hol lehet e helység?), 

V. évf. 
4. Ráva§ul, Cluj, IV. évf. 
5. Revista Bistritei, Bistrita, II. évf. 
6. Poporul Román, Budapesta, V. évf. 
7. Foaia Poporului, Sibiiu, XIV. évf. 
8. Gazeta di Duminica, Simleul Silvaniei 

(Több úriembertől kérdezősködtem, de nem 
tudták megmondani, hol lehet Simleul Silvaniei 
nevü helység — a földtekén),  II. évf. 

9. Drapelul, Lúgos, VI. évf. 

Egyházi oláhnyelvű lapok: 
10. Telegraful Román, Sibiiu, LIV. évf. 
11. Unirea, Blaj, XVI. évf. 
12. Foaia Dieceziana, Caransebes, XXI. évf. 
13. Biserica si Scoala. Arad, XXX. évf. 



14. Foaia scolastica, Blaj, VIII. évf. 
15. Desteptarea, Brassó, II. évf. 
16. Rcnastcrea, Caransebes, II. évf. 
17. Dreptatea, Brassó, II. évf. 

Közgazdasági  oláhnyelvü lapok: 
18. Contrela, Timisoara, XII. évf. 
19. Revista Economica, Sibiiu, VIII. évf. 
20. Bunul Econom, Orastie, VII. évf. 
21. Poporul, Budapcsta, VIII. évf. 
22. Meseriasul, Lúgos, I. évf. 
23. Economia, Caransebes, II. évf. 
24. Tovarasia, Hunedoara, I. évf. 

Humorisztikus  oláhnyelvü lapok: 
25. Nuslusa, Budapesta, 1. évf. 
26. Calicul, Sibiiu, XVIII. évf. 

. 27. Cucul, Budapesta, V. évf. 
28. Luceafarul, Budapesta, V. évf. 

Szépirodalmi oláhnyelvü lapok: 
29. Familia, Oradea mare, XLII. évf. 
30. Revista Ilustrata, Bistrita, V. évf. 
31. Foaia Interesanta, Orastie, I. évf. 

Megszűnt  oláhnyelvü lapok: 
32. Tribuna, Sibiiu. 
33. Dreptatea, Timisoara. 
34. Activitatea, Orastie. 
35. Observatorul, Sibiiu. 
36. Rumánischer Jahrbücher, Timisoara. 
37. RumSnische Revue. 
38. Orientul latin, Brasov. 
39. Vointa, Bistrita. 
40. Pastorul sufletesc, Revista. 
Itt csak annyit jegyzek meg, hogy 

Rumenia rumennyelvü hirlapirodalma 



aránylag fejletlenebb,  mint a mi oláh-
nyelvü honfitársainké. 

A kiállított és eladásra szánt dísz-
müvek között igen becses a Comsa 
Partenné és leánya Comsa Minerva szer-
kesztésében és kiadásában megjelent 
„Albűm de tesaturi nationale" (Nemzeti 
himzés-minták albuma); hanem a jó hon-
leányok (?) Wienben nyomatták s a közölt 
háromnyelvű szöveg közül — ismét csak 
véletlenségből\  ugy-e ? — a magyar  szöveg 
kimaradott.  Érthetetlen volt mégis nagy-
szebeni oláhnyelvü honfitársam előtt, ki 
e munkát árusította, hogy a magyar 
kereskedelmi miniszter  miért nem szerzi 
be az összes magyar  nőiipariskolák 
számára. 

— Hát valóban érthetetlen dolog! 
Hogy lehet még egy „európai müvelt-
ségü" miniszter is ilyen sóvinista? — 
szólt az oláhnyelvü jó magyar (?) hazafi. 

Oláhnyelvü honfitársamnak igazat ad-
tam, főleg azért is, mert Bukurestben 
voltunk, hol bizonyára láthatta,  hógy 
a nem rumenajku polgároknak milyen 
jogaik vannak. 

A kiállított oklevél-gyűjtemény igen 
gazdag, de a magyar ember szeme ezek 
közül kettőt Iát meg csak s ezeken — 
a lelketemésztő huncutságok után — 
kellemesen pihent meg. 

Eddig hiába kerestünk az egész 
csarnokban egy szót, egy jelvényt, ami 



azt mutatná, hogy a „Peste hotare" pol-
gárainak mégis csak van valami közük, 
a sem szóval ki nem mondott, sem írás-
ban meg nem jelölt, tehát általuk az 
államok közül kiközösített,  megvetett, 
lealacsonyított, megszégyenített: sze-
gény Magyarországhoz. 

íme, egy jól elzárt, üveges-szekrényben 
felfedezhető Román Miron és Metianu 
János püspökök magyar  királyi kinevező 
okmányai. Sok hasonló kinevezési ok-
mány van még ottan, de csak ez a kettő 
az, melyek kissé enyhítik a magyar ember 
keserűségét. így, távolról  Ítélve meg a 
dolgot, talán mosolyra késztető, hogy 
egy féliv papiros, vagy pergament, melyen 
a keretdiszitések a nemzeti színeket ad-
ják vissza, a fehér lap fején ott látható 
magyar cimer és korona; a „Mi Első 
Ferenc József4' sor nemzeti színű betűi 
és a függő pecsét fedelén látható magyar 
korona: szóval ezek a még sok magyar 
ember előtt is közömbös külsőségek, hogy 
képesek valakit csaknem kitörő örömre, 
lelkesedésre késztetni! Pedig hiába mo-
solyogja meg a gondozott park hűvös 
lugasában ülő, a sivatag eltikkadt ván-
dorát azért, mert az a tenyérnyi  oázist 
megpillantva térdre borul és örömköny-
nyek között mond hálát: — mert mégis 
csak az örvendező vándornak  van igaza. 

Igazán kicsiségek azoknaka kinevező-
okmányoknak külsőségei:  az a pár szín-



folt, az a magyar szöveg — és mégis, 
itt  az idegenben, hol a mi oláhnyelvü 
honfitársaink meggyalázták  ezeréves ha-
zánkat, államfentartó magyar fajunkat, 
kimondhatlanul jóleső érzés tölti el 
keblünket láttukra; bár tudja a jó Isten, 
hogy mi van abban, hogy egy pár 
magyar  szó nemzeti szintire  van festve 
egy pergamen lapon. 

Szinte bántott, hogy a függő pecsét 
zsinórja is, miért nem nemzeti szinü! 

Ilyenkor tűnik ki, hogy milyen nagy 
fontosságúak a nemzeti jelleget  feltüntető 
külsősegek!  Ezt különben minden állam 
tudja, Magyarországot kivéve. 

Ez a két okmány hirdeti az egész 
pavillonban, hogy Magyarország is létezik, 
bármennyire is tagadják oláhnyelvü honfi-
társaink, de bizonyságai egyúttal annak is, 
hogy a „Peste hotare" oláhnyelvü lakosai 
mindenüket nekünk köszönhetik, bár elég 
vakmerők ahhoz, hogy tőlünk kapott 
javaikat az elnéző,  könnyelműen bőkezű 
és lehetetlenségig jóhiszemű Magyar-
ország  pellengérre állítására használják fel. 

Mint jellemző dolgot említem meg, 
hogy ezek az okmányok november elején 
már nem voltak láthatók, mert átlátszat-
lan papirossal fedték be őket. Bizonyára 
derék honfitársaink felismerték jelentő-
ségükct. 



A „Peste hotare" állam nemzetiségi 
viszonyai oláhnyelvü honfitársaink 

világításában. 

Oláhnyelvü honfitársaink a „néprajzi 
kiállítás"  (?) keretébe egy olyan osz-
tályt is belé tudtak illeszteni, mely a 
„Peste hotareM  állam lakosságának erő-
viszonyait tünteti  fel.  Itt megtudjuk, hogy 
az a „Peste hotare"  tényleg  valami lé-

- tező  ország,  hiszen 4726 községet  szám-
lál magában, többet  mint az egész po-
litikai rumén állam; de megtudjuk azt 
is, hogy ez valójában egy rumén nem-
zeti állam is, mert benne a községek-
nek 63%-a rumén község és igy a ru-
mén lakosság abszolút többséget alkot 
a többi nemzetiségekkel szemben. 

Az ide vonatkozó táblázatok fejirata 
magyar fordításban következő : 

„A román községeket magukban fog-
laló megyék községeinek nemzetiségek 
szerinti aránya 1900-ban (a hivatalos 
statisztika alapján). Hogy hol vannak 
azok a bizonyos községek és megyék ? 
— azt az egész csarnokban semmiféle 
felvilágosító felirat vagy jelzés nem árulja 
el s igy a jóhiszemű idegenek — kik nem 
látnak át a szitán — bele kell nyugodjanak 
a bejárat fölött jelzett „Peste hotareu 

állam létezésébe. Tehát az alábbi adatok 
is ama bizonyos, de az avatatlanok előtt 
még ismeretlen áííam nemzetiségi viszo-
nyaira vonatkoznak. 



A fentebb emiitett táblázat a követ-
kezőket tartalmazza: 
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Román község 
Magyar 
Német 
Orosz 
Szerb 
Más „ . . 

összesen 

2981 
1110 
350 
131 
105 
49 

4726 község. 
„Változások  (bár egyetlen egyi 

mondanák meg már, hogy hol ?! . 
1850-től  1900-ig." 

Elrománosodott: 
magyar község 309 
német „ 42 
szerb „ 11 

összesen: 362 

Román községből: 

magyar lett 
német „ 
szerb „ 
mássá 

42 
13 
6 
4 

összesen: 64 

Tiszta  nyereség  tehát  1850-től  1900-ig 
298 elrománosodott  k'izség ! 

Íme egy félszáz év eredményei! 
E félszáz év alatt 40 hazai oláhnyelvü 

hirlap, közöttük két németnyelvű, hir-



dette itthon  és külföldön  a magyar faj 
barbár  magyarosításait;  hirdette, hogy 
„bazibozukok" módjára az anya emlőiről 
szakítjuk  le az oláhnyelvü csecsemőt,  hogy 
magyarrá  tegyük, holott Magyarországon 
csaknem annyi oláh tannyelvű  népiskola 
van, mint a kétszer több lelket szám-
láló egész Rumeniában. Átestünk a hír-
hedt „memorandum-pör"-ön, mikor a 
müveit világ előtt védekeznünk kellett a 
mi oláhnyelvü „honfitársaink" és a ru-
meniai „kultur-liga" felháborítóan vak-
merő hazugságai  ellen s most a félszáz 
év végén maguk a mi „elnyomott,  el-
magyarosított"  oláhnyelvü honfitársaink 
dicsekszenek el a „világnak" egy szom-
szédos állam területéről, élvezve annak 
vendégszeretetét és elvonulva a ,,közös 
haza" látóköréből, hogy 

félszáz  éves nemzetiségi  küzdelem 
a rumén fajnak  Magyarországon  298 
eloláhositott  községet  eredményezett 
tisztán,  mely idő alatt  azonban 309 
magyar  község lett  oláh jellegűvé és 
csak 42 oláhnyelvű község jellege tudott 
magyarrá  változni! 
Józanul gondolkozó oláhnyelvü hon-

fitársaink mondjátok meg már most, hogy 
bizalmatok letéteményesei mikor vezet-
tek félre  titeket és vezették félre  a vilá-
got? Akkor-e, mikor a magyar faj erő-
szakos magyarosításával izgattak  benne-



teket és igyekeztek hazánk békéjét fel-
dúlni; vagy most, amikor azzal dicsek-
szenek el a világnak, hogy 309 magyar 
községet ti hódítottatok  el tőlünk ? 

Nem gondoltátok-e meg, hogy ennek 
a rosszindulatú izgatásnak  és világ-
csalásnak jó volna már végét szakítani ? 

Abba még — fájó sziwel bár — 
beletörődtünk, hogy fajtestvéreinket  — 
a magyarnyelvű rumenokat — köz-
vetlen a mi szomszédságunkban,  a rumén 
állam — szintén az utolsó félszáz év 
alatt — valóban elrumenesitette  s amit 
mi nektek nyelvetek, vallásotok, szokásai-
tok ápolására megengedtünk,  sőt  e te-
kintetben még anyagilag  is támogattunk, 
azokat egytől-egyig  a ti fajtestvéreitek 
Rumeniában a mi fajiestvéreinktől  intéz-
ményesen elvonták; 

ámde mikor ezt látjuk s látjuk azt is, 
hogy ti itthon a mi hazánkban is cél-
tudatosan a magyar faj kipusztítására 
törtök és egy félszáz év alatt 309 ma-
gyar községünket oláhositottátok el és 
hódítottátok el tőlünk; 

akkor elérkezeti  az ideje, hogy kölcsönös 
hatáskörünket  e közös haza területén sza-
bályozzuk. Vessünk számot azzal is végre, 
hogy az „egyenlőség  és szabadsági  jel-
szavával visszaélve lehetséges-e  egy állam-
ban többféle  nemzeti érdek; megfér-e 
a haza határain  belül egymás mellett 
magyar  és rumén politikai érdek ? 



Alapjában véve nevetséges, de kül-
földön látni mégis csak felháborító  az a 
térkép is, mely a csarnok közepén egy 
asztalra volt kifeszítve és a „Peste ho-
tare"  ország rumén fajú lakosságának 
sűrűségét tünteti fel. 

E térkép az egész erdélyi — felföldet 
és a Tisza és Duna által határolt terü-
letet egyszerűen  kikanyarítja  Magyaror-
szágból és a különböző szines mezők 
által azt jelzi, hogy a rumén fajú lakos-
ság milyen sűrű ott. Hogy az erdélyi 
fészekben a székelységet és a szászokat 
már elnyelte az oláhság — e térképen 
— meg sem lehet ütközni, de ahhoz 
már igazán nagy önámitás szükséges, 
hogy Szabolcs-, Hajdú-, Szolnok-, Cson-
grád-, Csanád stb. megyék ugy vannak 
színezve, hogy ott ugyan kevesebb az 
oláhság, de — oláh észszel gondol-
kozva — még mindig elég tekintélyes, 
mert 

az oláhnyelvű lakosság arányszáma 
csak 30 százaléknál kisebb! 
Azt hiszem, ha a Hold  térképét el-

helyezték volna a mi „honfitársainku  az 
ők bukuresti csarnokukban, azon is ki-
színezhették volna, hogy a Holo lakói-
nak 30 százaléka már „Peste hotare"-beli 
oláh, s ezen az alapon bekebelezhették 
volna már a szelíd Holdat  is Dákóromá-
niába. 



Hogy viselkedtek a mi oláhnyelvű honfi-
társaink egy idegen ország kiállításán? 

A magyar kormány jóhiszemű enge-
délyével tehát ez alkalommal is vissza-
éltek az oláhnyelvü magyar honpolgárok 
vezetői  és igyekeztek feltüntetni az oláh-
nyelvü magyarokat, mintha ők már a nagy 
Dákoromán birodalomnak szerves részét 
képeznék, a Magyar Államtól pedig már 
semmiben sem függenének. Rumenia 
vendégszeretetét használták fel, hogy — á 
világ szemeláttára — szamárfüleket muto-
gassanak Magyarországnak, mely hitt ma-
gyar hazafiságukban  és becsületességük-
ben; bizott érettségükben  és jó ízlésükben, 
mikor megengedte,  hogy az ország ha-
tárain tul mutatkozhassanak, mint nép-
rajzi objektumok, a más államok kö-
telékébe tartozó rumenokhoz hasonló 
módon. 

Mig más államok kötelékében élő 
fajtestvéreik a hazájuk iránt  tartozó 
tisztelet  határait  becsületesen betartották 
— még független testvéreik között is; 
addig a mi oláhnyelvü honfitársaink ve-
zetői  rútul visszaélve a beléjök helyezett 
bizalommal, meggyalázni  igyekeztek  ha-
zájukat — Magyarországot. 

Az elvetemedett  gyermek kikerülve 
az apai házból, melynek mindenét kö-
szönheti : henceg, neveletlenkedik, hazu-
dozik pirulás nélkül. Váltót zsirál, me-



lyet nem tud beváltani. Nevetség, gúny, 
sőt megvetés tárgyává teszi — a jó-
hiszemű idegenek és ellenséges indulatu 
szomszédok előtt — családját, amely őt 
nevelte, táplálta  és melynek védelme 
nélkül pórul járna. 

Gyakran az elvetemedett gyermeknek 
az édesanyja igen sokat elnéz, igen sokat 
megenged, ő azonban lágyszívű anyja 
előtt folytonosan elégedetlenkedik, újabb 
meg újabb javakat, értékeket csikar ki 
tőle, a többi testvérek rovására. Hiába 
való a megrövidített családtagoknak a 
figyelmeztetése, hogy az elvetemült test-
vér az egész család vagyonát  veszélyez-
teti, mert nyilvánvaló már a szándéka, 
hogy a testvéreit ki akarja túrni a közös 
vagyonból. A rövidlátó anya nem tudja 
elhinni, hogy dédelgetett gyermeke eny-
nyire elvetemedett lehessen. Az elvetemült 
pedig tovább él az alkalommal és —-- test-
vérei bosszantására — még szemérmet-
lenebbül visszaél a belehelyezett biza-
lommal. Az idegenek  előtt tovább henceg, 
függetlennek, önállónak és nagykorúnak 
hazudja magát; megtagadja rászedett 
anyját és elnéző testvéreit, de a család 
vagyonát önkényüleg magára irja — igaz, 
hogy a törvényes formák óvatos kikerü-
lésével. 

Ilyen elvetemültek módjára viselked-
tek azok a lelketlen oláhok, akik a ma-
gyarországi oláhnyelvü magyarok nevé-



ben, közös édes anyánk, Magyarország 
engedélyével, külföldön 1906. év nyarán, 
a fentebb vázolt módon, a beléjük helye-
zett bizalommal rutul  visszaélve, meg-
gyalázták, elárulták szegény árva anyánkat, 
édes hazánkat. 

Ha az elvetemült gyermek fondor-
lattal megcsonkítja  a család vagyonát; 
a nyert szabadságát és jogait a család 
megrontására, gyalázatára használja fel: 
a család többi tagjainak mi kell legyen 
a kötelességük? 

Ugyebár, nem az, hogy elvetemült 
testvérük garázdálkodását tovább is el-
nézve, mindnyájukat veszedelembe so-
dortassák, a család békéjének feldúlását 
tétlenül tíírjék tovább, hanem: 

a méltatlanoknak adott  kedvezmé-
nyeket egyszerűen  be kell szüntetni; 

az eltulajdonított  javakat, a jog és 
igazság  erejénél fogva,  vissza kell venni; 

a kivételes jogokat  hatályon kívül kell 
helyezni; és végül 

a magáról  megfeledkezett  gyermeket 
szigorú  fegyelem  és felügyelet  alá kell 
helyezni! 

Egy hazának vagyunk gyermekei: az 
ezeréves Magyarországnak, ne legyen azért 
különbség közöttünk, hanem 

csak azonos jogaink és 
azonos kötelességeink  legyenek; 
ne legyen egyiknek több kedvezménye, 

mint a másiknak, melylyel — mint a je-



len esetben láttuk — a kedvezményezett 
a közös haza hagyományai, szelleme, er-
kölcse és tekintélye  ellen törhessen. 

Láthattátok oláhnyelvü honfitársaink 
magatok is, hogy a szerb, bulgár, török, 
orosz, osztrák területen élő fajtestvéreitek 
milyen szépen és tiszteletreméltóan össze 
tudták  egyeztetni  faji  érdekeiket  hazájuk 
ériekeivel. Megjelentek fajtestvéreik öröm-
ünnepén, de hazájuk tisztességéről  nem 
feledkeztek meg, annak tekintélyét nem 
kísebbitették; szóval nem fizettek  rút 
hálátlansággal  a haza bizalmáért,  azért, 
mert megengedte, hogy a haza határain 
tul is megjelenhessenek. 

Egy sem tagadta  meg, mindenik 
nyiltan bevallotta hazáját; idegen tollak-
kai egyik sem ékesítette fel magát, hogy 
a jóhiszemüeket félrevezessék. 

A nem Rumeniában élő fajtestvéreitek 
közül egyedül a ti nevetekben megjelen-
tek voltak azok, akik megvetették  ha-
zájuk cimerét, jelvényeit, királyát és annak 
tekintélyét, sőt még hazájuk nevét is 
ajkukra venni átallották, annyira, hogy a 
ti kiállításotok csarnokára sem irták ki 
azt, hanem helyette nevetséges  jelzést 
használtak. 

Pedig sok tekintetben irigyelt  benne-
teket  maga Rumenia is, hol a hozzátok 
hasonló politikai kapcsolatok között élő 
magyar fajtestvéreinknek, akiknek — a 
hazájukban érvényesülő  jogegyenlőség 



következtében  — még álmodozniok sem 
szabad a tieitekhez hasonló külön faji 
jelleggel  biró gazdasági,  kulturális  és 
politikai javakról és jogokról. 

Zéró tanulságok. 

Még egyszer végigjártatva szemün-
ket a bukuresti rumén nemzeti kiállítá-
son és összehasonlítva  az azon képviselt 
különböző európai államok rumenjainak 
magatartását a mi oláhnyelvü honfitársain-
kéval: lehetetlen, hogy ez utóbbiaknak 
viselkedése fölött egyszerűen napirendre 
térjünk, ha ugyan fajunk, nemzetünk és 
az egész Magyarország tisztességére, 
tekintélyére még adunk valamit. 

A szerzett tapasztalatokat köteles-
ségünk mérlegelni és jól felfogott érde-
künkben nem szabad hazai nemzetiségi 
állapotaink további elvadulását tétlenül 
néznünk. 

Ne mondja senki, hogy e kérdés 
kényes s azért várjunk annak gyökeres 
megoldásával, mert a dolgok már annyira 
fejlődtek, hogy azok egyenesen kény-
szerítenek arra, hogy szemébe nézzünk 
a nemzetiségi kérdésnek. 

Mikor a magyart már saját portáján 
is élet-halál harcra kényszeritik más 
nyelvű polgártársai s nyilvánvalóvá vált, 
hogy különösen oláhnyelvü honfitársaink 
nem a közjólétért,  a közös haza meg-



erősödéséért és boldogulásáért dolgoz-
nak, hanem idegen érdekek  szolgálatába 
szegődve nyíltan  a magyar faj megron-
tására, az állam integritása  ellen törnek: 
— akkor a kérdés ipso facto megszűnt 
kényesnek lenni. 

Az ország belbékéjének megszilárdí-
tása érdekében feltétlenül  uj csapást kell 
kezdenünk. Erre utal bennünket minden 
eddigi szomorú tapasztalatunk. 

A hányszor megnyerni akartuk nem-
zetiségeinket a haza boldogitásának kö-
zös munkájára, ők mindig uj jogokat 
csikartak  ki, melyek segélyével még 
ádázabbul törtek a közös haza érdekei 
ellen. 

Ne kísérletezzünk  azért, hanem nyul-
junk nyíltan  és bátran  a körülöttünk levő 
nemzetek és államoktól követett és be-
vált eszközökhöz és módokhoz. 

Mindenekelőtt valósítsuk meg egy 
nemzeti állam legelső feltételét, azt t. i., 
hogy: 

az ország  polgárai  egyenlők.  Sem 
vallási, sem nyelvi különbség, a közös 
haza érdekeivel ellentétes  külön jogok 
élvezésére nem jogosíthat  sem egye-
seket, sem csoportokat. 

Az idevezető ut legelső feltétele az, 
hogy az 1868. évi XL1V. t. c.-et, mely 
a nemzetiségeknek külön jogokat akart 
biztosítani, mint olyant, mely az ország 



belső békéje kifejlődésének legnagyobb 
akadálya s mint olyant, mely a jogegyen-
lőség  elvével is ellenkezik: 

a törvényhozás törölje el minden fen-
tartás  nélkül. 

Mikor 1866-ban Rumenia alkotmányát 
megszerkesztették, a moldvai csángó-ma-
gyarok megpróbálták, hogy valamelyes 
intézkedéseket kérjenek, melyek az ők 
különleges érdekeiket is figyelemre mél-
tatná, hiszen ők  az országnak legalább 
is olyan őslakói,  mint a többi rumén 
polgárok; a rumén haza érdekeivel soha 
szembe nem helyezkedtek, hanem Moldva 
szabadságáért  a rumenok között, mindig 
az első sorokban küzdöttek.  És mi volt 
a felelet? 

Rumenia szabadsága nem egy nép-
faj  szabadsága,  hanem az egészé egye-
temlegesen. Több jogot senki sem él-
vezhet ebben az országban, mint a meny-
nyi bármely rumén polgárt kivétel nélkül 
megillet. Ha egy csoport részére külön 
jogot vagyunk kényszerítve megállapí-
tani, az csakis kevesebb lehet, mint az 
általános. (Lásd Poroszország lengyel 
érdekű törvényeit.) 

Ugy is történt. Rumenia nem adott 
módot arra, hogy külön faji  érdekek, 
különleges törvényes jogokban részesül-
hessenek az egyenlőség  rovására.  Nem 
is fejlődött ott ki a miénkhez hasonló 
nemzetiségi  kérdés,  de az ő magyarjait 



hozzánk kötő faji  kötelékei el is szaka-
doztak — maguktól. 

Nálunk a magyar politikusok más-
képpen gondolkoztak, túlzó nagylelkűsé-
get igyekeztek tanúsítani háládatlan nem-
zetiségeinkkel szemben s a mikor a jog-
egyenlőség alapján az általánosan köte-
lező törvényeket meghozták, a nemzeti-
ségi érdekek külön védelmére megalkották 
a nemzetiségi  törvényt,  mely egyes nyelv-
csoportoknak  — az összeseket kötelezőn 
felül — külön jogokat  biztosit.  Ugy, hogy 
valójában a magyar fajnak kevesebb joga 
van az ő országában, mint a másfaja 
lakosságnak; hiszen a magyar már ter-
mészet szerint is el van zárva attól, hogy 
az oláh, szerb, stb. nyelvű lakosság 
által élvezett külön jogokat  élvezhesse, 
sőt azok vidékein a minden magyar  em-
bert  megillető  jogokról  is le kell mondjon. 

Így pl. a gör. kath. és gör. keleti 
iskolákban, melyek fentartását és nyilvá-
nossági jogát a magyar állam biztosítja, 
valamint a tanitók nyugdiját is: a faj-
magyar  gyermek  csak oláh nyelven ta-
naihat, sőt egyes magyar miniszterek 
erre kényszeritették  is a magyar szülők 
gyermekeit. Az u. n. nemzetiségi vidé-
kek közigazgatása nem magyar  nyelven 
történik s igy az ott élő magyarság ter-
mészetes jogától  meg van fosztva. 

Egy félszáz esztendő beigazolta, hogy 



eleink helytelenül cselekedtek, igy tehát 
már a józan ész is azt diktálja, hogy 

a rosszul begombolt  mellényt ne rán-
gassuk ide s tova, hanem nyugodtan 
gomboljuk ki újból, hogy jól begom-
bolhassuk. 

Ezután pedig fordítsunk több figyel-
met a szomszédos Rumeniára, melytől — 
bár sokkal fiatalabb állam, mint a miénk 
— mégis máris sokat tanulhatunk. 

Rumenia, hogy a nemzetiségi vesze-
delemtől megszabaduljon, Poroszország 
ide vonatkozó rendszerét  fogadta el Orosz-
ország is — amikor Rumeniából egy or-
szágrészt  kikanyarított — hogy a vesze-
delmes szomszéd fájdalmát enyhítse,  nem 
soká gondolkozott, hanem rumén nyelvű 
lakosságának az orosz kulturával való 
megbarátkoztatására Rumenia rendszerét 
vette  alkalmazásba, mely a moldvai ma-
gyar nyelvű rumenoknál oly fényesen 
bevált. 

Azért ne kísérletezzünk mi sem tovább, 
hanem — még a kölcsönösség kedvéért 
is — ne szégyeljük a fiatal Rumeniától 
tanácsot  kérve, az általa olyan mesterien 
kezelt úgynevezett rumén közművelő-
dési és közigazgatási  rendszert  — ve-
gyük át törvényhozásilag, minden vál-
toztatás  nélkül. Higyjük, hogy amint 
Oroszországnál is jó szemmel nézte 
Rumenia a saját rendszere  alakalmazá-



sát, velünk szemben is hasonlóan fog 
viselkedni. Ez ellen a mi oláh nyelvű 
magyarjainknak sem lesz bizonyára ki-
fogásuk, sőt örvendeni fognak, hogy a 
rumén állam oly rövid idő alatt, ősi ál-
lamok között is, utánzókra talált. 
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