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ALTERNATÍVÁK 
A RUMEN ETHNOLOGIÁHOZ.

Herrmann Antal előadása a Hunyadmegyei történelmi és régészeti társaságna 
1888 szeptember 5-én, Déván tartott ülésén.

Midőn mintegy székfoglalómat tartom e helyen, legyen 
szabad kinyilatkoztatnom örömömet, hogy tagja lehetek e 
társaságnak, a melyet rendkívül fontosnak tartok úgy hatás
köre területének az én tanulmányaim, a néptan szempont
jából is classicus voltánál fogva, mint kiváló tagjainak 
nagy jelentőségű tudományos működése miatt. Köszönettel 
tartozom a mélyen tisztelt elnök úrnak, hogy itt megjelené
semre alkalmat adott, midőn ezelőtt pár nappal a tömösi 
honvéd-emléknél lefolyt s az ő fenkölt beszéde által emléke
zetessé vált nemzeti ünnepély után folytatott, reám nézve 
igen tanulságos eszmecsere folyamában tőlem azt az épen nem 
végleges ígéretet vette, hogy ha úti programmom ez időtájt 
erre vezet engem, előadást tartok a t. társaság e havi ülésén. 
Nyaranta országszerte barangolván, nem volt időm, hogy kel
lőleg megérleljem mai előadásom alapját képező gondolatai
mat, s nem volt alkalmam, hogy azokat rendszeres formába 
öntve, tanulmánynyá alakítsam. Meg is írtam az elnök úrnak 
lemondó levelemet; de győzött aggályomon e hely iránti von
zódásom s önök méltányosságában és elnézésében való bizal
mam, és az, hogy inkább magam akartam gyönge előadá
sommal kudarczot vallani, mintsem hogy az elnök urat hagy
jam cserben idejövetelemre vonatkozó nyilatkozatával.

Nagyon sajnálom, hogy kedves barátom és dolgozótár
sam, dr. Réthy László nem jelent meg felolvasásával, még 
pedig nem csak azért, hogy osztozott volna velem e díszes
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közönség tudományos igényei kielégítésének nehéz feladatá
ban, hanem azért is, mert épen ő azok közé tartozik, a kik 
legilletékesebbek itt előadandó gondolataim helyeslésére vagy 
helyreigazítására. De így viszont annak örvendek, hogy ked
ves kollegám és dolgozótársam, Király Pál tanár úr, vállal
kozott rögtönözve arra, hogy igen fontos tanulmányai némely 
eredményének érdekességével fűszerezze az én közlendőim
nek talán kissé monoton voltát.

A rumén ethnologia némely mozzanatáról kívánok szó
lam. Legyen szabad előlegesen megjegyeznem, hogy etimo
lógiai tanulmányaimnak a tudomány önczéljai mellett egyik 
főtendentiája, hogy előmozdítsák a testvéries egyetértést a 
haza népei közt, közreműködésre bírják őket a nemzet nagy 
kulturmunkájában és részrehajlás nélkül képviseljék mind
nyájok ethnikus érdekeit. E megszólamlásomban is a rumén 
nép egyik vitális érdeke forog szóban. Csak alternative állí
tok fel bizonyos ethnologiai kérdéseket, s alkalmazom reájok 
a népek fejlődésének általános természetes törvényeit. Nem 
döntök, nem állok egyik részre sem, nem vonom meg a 
végső következtetéseket, mindezt magára a rumén népre 
hagyom. S ha fejtegetéseim talán mégis hideg borogatásul 
tűnnének fel bizonyos égető kérdésekre, annak nem én vagyok 
az oka, hanem az ethnologia és história logikája és azok az 
emberek, a kik ezeket a kérdéseket szítják és fújják!

A rumén nép genesisére nézve két thesis áll szemben 
egymással: egy homályos hagyomány, egy mese, a continui- 
tás, a római származás, s ennek ellenében a modern tudomá
nyos vizsgálódás eredménye, a balkáni eredet. Tekintsük e 
két princípiumot a népek életének általános tényezőiül elis
mert főbb szempontokból.

I. Ha egy homályos eredetű, századokon át a legviszon
tagságosabb sorsban élő, léteiében szakadatlanul fenyegetett, 
elnyomott népről van szó, akkor igazán tiszteletet igényel 
sőt bámulatot kelt az a haladás, az a fejlődés, a mely Romá
niában oly feltűnően mutatkozik azon kis idő óta, a mióta 
a rumén nép szabadon mozoghat és lélekzelhet s mint nem
zet maga intézheti sorsát. Biztosítékai ez örvendetes jelensé
gek egy szebb jövőnek s reánk nézve annál is fontosabbak»
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mert alapos reményt nyújthatnának arra, hogy ezután nem 
mi leszünk a kultúrának utolsó őrbástyája kelet felé s hogy 
ebbeli százados nehéz tisztünk egy részét a közel jövőben 
elvállalja ifjabb testvérünk, a rumén nemzet.

De ha a continuitás alapjára helyezkedve, a rumén nép 
bármily fejlett mai míveltségét a római kultúra egyik stádiu
mának tekintjük és azzal hasonlítjuk össze: mily primitívnek 
és gyarlónak, mily epigonszerünek és törpének kellene azt 
találnunk! Ez a halvány visszfény ez esetben azt a különben 
is hangoztatott véletet juttathatná érvényre, hogy ez nem 
magának a rumén népnek organikus kultúrája, hanem valami 
idegen külső máz, pl. a szláv elemek, a bojárok stb. talmi
csillogása. S ekkor nincs kilátás arra, hogy a rumén nemzet 
a maga zömében eljuthatna valaha arra a magaslatra, a mely 
őt az általános kultúra jelentős tényezőjévé emelné.

II. Még fontosabb egy másik momentum, a nemzeti 
élet culminatiója. Ha egy homályos eredetű, csekély szárma
zású néppel állunk szemben, mely mint rejtett balkáni forrás 
majdnem észrevétlenül lappangott, szivárgott, utat vájt magá
nak, míg szinte a Dunához hasonlíthatóan eljutott a Fekete 
tengerig: akkor bámulatra ragad a százados rabszolgaság és 
tulajdonképeni nemzeti lét nélküli tengélet után az a gyors emel
kedés, az a fokozott nemzeti öntudat, az a nagy czélokra 
törekvés, a mi a rumén nemzet legújabb történetében mutat
kozik. Egy rejtve csírázott hatalmas őserőt sejtünk e nép
ben, mely buján fejlődik s most kezdi feszíteni izmait, s ha 
oktalanul el nem fecséreltetik, dicső jövőt s a népek család
jában kiváló helyet látszik biztosítani a nemzetnek, a mely 
sok előnyös tulajdonságánál, szívósságánál és szaporaságánál 
s országának rendkívül kedvező geographiai fekvésénél fogva 
nagy szerepre van hivatva nyűgöt és kelet határán.

Hogy áll a dolog azonban, ha a római nép utódjaiként 
kellene őket tekintenünk r A politikai jelentőséget illetőleg 
a római világbirodalommal szemben itt ép akkora volna a 
hanyatlás, mint a kultúra terén és lehetne-e a jövőben olyan 
emelkedést képzelni, a mely összehasonlítható volna a régi 
Róma hatalmával r Az óriásoknak lehetnek-e törpe maradé
kai ? Gondoljuk meg, mit nemzenek a sasok és mit nem
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szül Nubia párducza ? De hiszen van a természetben dege
neratio s a népek történetében visszafelé fejlődés! Annál 
rosszabb. Mert az természetes, hogy megvan a népek sorsá
ban az emelkedés és hanyatlás hullámzása, sőt nagy időközök
ben maximal-culminatiók váltakozhatnak mély sülyedésekkel: 
de arra nincs példa a világtörténelemben és nincs analógon 
a természet világában, hogy egy nép, ha fenséges, hatalmas 
virágzás! korszakok után egyszer teljesen letűnt a történelem 
színpadáról a leéltség sülyesztőjébe, s úgyszólván végképen 
megszűnt ethnikus organismus lenni, századok múltán újból 
felmerüljön, ismét virágozzék. Ha a rumén nép nem a termő 
erejű anyaföld életnedvben gazdag genetikus csirája, hanem 
római sarjadék, akkor csenevész sarj egy elkorhadt tövön, 
valami kényszeredett késői hajtás, melynek virulása vajmi 
rövid lehet, vagy pedig csak kérkedő, kapaszkodó élősdi 
növevény rothadt törzsön, a mely egyideig buján tenyész
het, de csakhamar elfonnyad.

III. Azt lehetne megjegyezni, hogy az ilyen fajta elmél
kedések akadémiai természetűek, nincs gyakorlati jelentősé
gük. Azt lehetne gondolni, hogy üdvös dolog a nép elé mi
nél fenségesebb multat varázsolni, a mely talán dicső jövő 
megteremtésére ösztönzi, nagy czélok kitűzésére serkenti és 
a múltak példájából erőt és bizalmat ád azok elérésére. Mert 
hiszen mindegy, mit gondolunk a múltról, úgy is jönni fog, 
a minek jönni kell, fátumszerüen, megváltozhatatlanul.

Pedig ez nem így van. A történelem nemcsak történet, 
azaz történetes, véletlen események lánczolata. A nemzetek 
sorsának intézésében igen jelentős része van a nemzeti öntu
datnak , a czéltudatos szerves önfejlesztésnek, a nemzeti 
eszmények elérésére irányuló aspiratióknak. De csak az 
lehet igazán nemzeti eszmény, csak az közelíthető meg a 
történelemben, a minek ősképe körvonalaiban ott élt az illető 
népség lelkében, történelem előtti idejében. S csak akkor 
lehet az öntudatos önfejlesztés szerves és sikeres, ha helye
sen és biztosan indúl ki az eredeti magból, az ősnépiségből, 
és értékök szerint számol a nemzet alakulásának többi ténye
zőivel : a geographiával, azaz természeti viszonyokkal, és a 
históriával, vagyis a más népekkel való érintkezésekkel.
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A rumén nemzet most igen válságos ponton áll, most 
kell megválasztania haladásának eszközeit, útját. Hogy elha
tározhassa magában, mily irányban haladjon, tudnia kell, 
mely irányból jött. A népek életének úgyszólván öntudatlan 
korszakaiban a romlatlan, meg nem vesztegetett ős ösztön 
megóvja a népet a szerves tévedésektől; de a felnőtt Hera
kles csakhamar válaszúira kerül és czéltudatosan kell magát 
eltökélni. Jaj annak a népnek, a mely ilyenkor téved. Ha 
félre ismeri természetét, ha nem ismeri az ősalapot, a melyen 
népisége alapul, ha elszakasztja magát eredetének nemzet
éltető gyökereitől, ha a kiindulást elhibázva, czélt téveszt: 
akkor koczkára teszi jövőjét és existentiáját, lidérczfényt ker
get és örvénybe bukik. Oktalan nagyzásból, nemzeti hiúság
tól el vakítva, megtagadni népe kicsiny eredetét, bölcsője 
védő korlátáit; vakmerő nemzettagadás, és a bírhatót eladni 
álompénzen: hazaárulás!

A nemzeti eredet kérdése tehát nemcsak költők és mű
vészek ábrándjainak, nemcsak abstract, theoretikus tudomá
nyos elmélkedéseknek a tárgya: vitális kérdése a praktikus 
államtudománynak, az exact demographiának, s a nemzet 
jövőjének, a melyre nézve végzetes lehet az, ha tudva vagy 
tudatlanul helytelen, visszás feleletet adnak rá a múltak 
kutatói, a népiélek búvárai. Nem mindegy tehát, akár római, 
akár balkáni eredet: a szilvaalanyra hiába ójtunk baraczk- 
szemet. Lelkiismeretesen, igazságosan, elfogulatlanul fontol
ják meg a dolgot azok, a kiket illet; caveant consules!

IV. Ez ethnologiai momentumok igen nagy jelentősé
gűek és hatásúak a nemzet tudományos és politikai életében 
is. Tekintsük e két szempontból a két származási thesist.

A rumén nép majdnem összes tudományos mozgalmai
ban, irányában, életében mutatkozik a continuatio elve felé való 
tendálás és gravitálás. Mintha a rumén tudósok nagy részét, 
kivált a szűkebb értelemben vett nemzeti irodalmat érdeklő 
disciplinákban, mint a történelem, nyelvészet, irodalomtörté
net, ethnographia, ethnologia, anthropologia, stb. nem az a 
törekvés vezetné kutatásaikban és elmélkedéseikben, a mely 
a tudományban egyedül megengedett: az igazság keresése; 
hanem egy aprioristikus hypothesis, egy elfogult, egyoldalú
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theorema: a continuitas. Mintha e tanulmányok csak arra 
valók volnának, hogy adatokat és okokat szolgáltassanak a 
continuitás praeoccupáló elvének bizonyítására s abból az ál- 
okoskodással vont politikai consequentiák támogatására.

Nem lehet föladatom, kimutatni e vörös fonalat a mo
dern rumén tudomány szövevényében, csak egy eklatáns pél
dát akarok felhozni, a mely igen közel érinti a hazai népek 
ethnographiája terén kifejtett működésem körét.

Magyarország néprajzát tárgyaló s kivált a külföldi 
szakkörök számára szerkesztett folyóiratomat nemcsak ezek 
fogadták a magyar tudomány történetében szinte páratlan 
elismeréssel, hanem hazai nemzetiségeink irodalmi közvéle
ménye is elég méltánylólag nyilatkozott róla. Csak a rumén 
körök botránkoztak meg rettenetesen egy jelenségen, azon 
a módon, a melylyel én közlöm a hazai rumén népköltési 
termékek s népnyelvi adatok eredeti szövegét. Rám rivaltak, 
hogy én vakmerőén, mint laikus ember, új Írásmódot akarok 
a nyelvre tukmálni, a mely ezt teljesen kivetkőzted igazi 
mivoltából. S miben állott az én merényletem r Elfogadtam 
rumén szakelőadóm, Alexi György írásmódját, egy phone- 
tikus transscriptiót, a mely lehetőleg phonographiai hűséggel 
adja vissza a nép élő nyelvének, a táj szólásoknak és szó
járásoknak sajátosságait, nüanszait. Mert a rumén irodalomban 
eddig nem volt ilyen teljesen consequens transscriptiós rend
szer s a gyűjtők és tudósok a népköltészet termékeit Mar
marostól a Fekete-tengerig mind egyformán jegyezték fel és 
közölték, a rumén könyvirodalomban egymással versenyző 
három fő orthographia! systema szerint. Ez aztán olyan eljá
rás, mintha mi a Kriza vadrózsáit az akadémia helyesírása 
szerint akarnék átírni.

S miért van ez így a rumén irodalomban ? Azért, mert 
a dacoromanismusnak a római származással genetice össze
függő elmélete azt látszott kívánni, hogy a Tiszától a Pon- 
tusig felszámított io millió rumén egy feltétlenül egységes 
nép legyen, egész szerves tömegében teljesen egyforma, egy
öntetű, a melynek semmi része se különbözzék a másiktól 
semmiben sem. E czélzatból eltűntetni törekedtek és eltagad
tak a nép nyelvében minden dialektusbeli különbséget, külö-
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nősen a nyelv physiologiáját, phonetikáját, kiejtését illetőleg. 
Ezért kellett az összes táj szólásokat a mesterségesen csinált 
irodalmi orthographia Prokrustes-ágyába szorítani. A szó
kincsre nézve pedig a gyűjteményekben lehetőleg kiirtottak 
minden nem latin, tehát szerintük idegen balkáni, szláv, 
magyar stb. elemet s azokat egy képzelt latin nyelvből 
kotyvasztott kifejezésekkel pótolták; ezenkívül pedig minde
nüvé római mythologiai és történelmi vonatkozásokat csem
pésztek be. Tovább is mentek. Tendentiose arra törekedtek, 
hogy az egyes rumén néprészek életében a szokások, világ
nézet stb. terén szembeszökő különbséget eltüntessék s az 
összes ruménségre a dacoromanismus színtelen, fojtó fátylát 
borítsák. Mi volna ennek végeredménye ? Háttérbe szorítása 
minden tudományos érdeknek, meghamisítása a rumén nép 
eredeti szellemének, megrongálása nyelvének, elpusztítása jel
lemző sajátságainak, mind ezt áldozatúl dobva egy elmélet 
Molochjának, a mely talán agyrém és népölő fanatismus r

A rumén népre magára ily végzetessé válható daco
romanismus elméletének persze nagyon kényelmetlen a mi 
tudományos ethnographiai irányunk. Mert ebből pl. kitűnik, 
hogy a rumén nép nyelvében igen is vannak lényegesen 
különböző nyelvjárások, van rengeteg sok idegen elem, hogy 
a rumén nép itt hazánkban is nem mindenütt egyformán él, 
érez, gondolkozik, hogy igen sokban eltér romániabeli faj- 
rokonaitól és igen sokban simult a haza többi népeihez.

Mindez azonban concret adatok bizonyítéka nélkül is 
bizonyos, mert máskép nem lehetséges. A természet törvé
nyei a népek életében is uralkodnak. Minden földterület a 
maga sajátságaihoz képest megtermi a maga külön népét, 
meghatározza annak életmódját, érzelemvilágát, gondolatkörét, 
nyelvét stb. S a népeknek egymással való érintkezése is egy
mást módosító kölcsönhatásokat idéz elé. Ezen általános 
igazságoknak mily érdekes, a tudományra nézve mily jelen
tős concret és speciális bizonyítékait tudnák megtalálni és 
felmutatni a rumén tudósok, ha nem zárkóznának el a priori 
a balkáni származás, sőt az elfogulatlan tudományos mód
szer elől.

Mellékesen rá akarok mutatni arra, milyen veszedelmes
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az, ha a nép-phantasia világában járatlanok tudományos theo- 
remákat gyártanak a meséből. S ebből mi magyarok is okul
hatunk. A continuitás elméletéhez a legnyomósabb adatokat 
mi magyarok szolgáltattuk a ruméneknek, midőn sok időn 
át szentirásnak hittük többnyire idegen forrású meséit Ano- 
nymusnak, a ki hogy hízelegjen a magyar nemzeti hiúság
nak, a honfoglaló magyarok által az új hazában tömérdek 
erős harczos népet győzet le, pl. Erdélyben egy hatalmas 
oláh nemzetet. Ez a nymbus kétszínű s a hódító kard két
élű : a legyőzőiteknek jogot ád, hogy azt, a mit erőszakkal 
vett el tőlük a hódító, erőszakkal vegye vissza, ha lehet. 
Pedig a legszebb honfoglalási jogalap nem a véres leigázás, 
hanem a lakatlan földnek az emberi munka számára való
lefoglalása.

De mi is tudtuk igazolni a foglaláshoz való ősi örökölt 
jussunkat. Hiszen Attila apánké volt e föld és mi csak jogos 
örökünkbe jöttünk. Ez a mi continuitási elvünk, a mi hun 
származásunk, a mely azonban mégis hasonlíthatatlanúl erő
sebb ethnologiai alapú, mint a ruméneknél a római eredet 
és sokkal mélyebben és általánosabban átment nemzeti 
hagyományképen népünk vérébe, mint amott a rómaiság, a 
melyről a nép a maga tömegében sejtelemmel sem bír, s a mely 
csak az elfogult, elámított tudósok, s az önző, ámító izgatok 
képzeletében vagy szájában él. S mégis midőn a modern 
tudományos módszer eszközeivel véghezvitt kutatások és vizs
gálódások megingatták a hun hagyomány kizárólagosságát 
és megkísérlették nemzetünket kiválatni a világhódító népek 
rokonságából s beleigtatni oly népfajok sorába, a melyekkel 
való atyafiság épen nem látszott hízelegni a nemzeti büszke
ségnek : nemzetünk értelmisége nem ragaszkodott makacsul 
a régi nymbushoz, a mesés ősi dicsőséghez, hanem igen 
józanul és elfogulatlanul viselkedett az új tanokkal szemben 
s késznek mutatkozik lemondani mindenről, a mi a hiúságot 
csiklandoztatja — az igazságért! S ebből a példából okulhat
nának a rumének is, a continuitásra nézve.

A mi történelmi korszakunk első idejéből is származtak 
félreértések, a melyek később mesékké és hagyományokká 
váltak s átélték a tudományok ébredésének korát is, mint
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tévedések. De soha sem váltak ezek nálunk hazugságokká ; mert 
nálunk mindig érezték, hogy az igazság az igazi hazafiság, 
az igazság üdvösebb minden dicsőségnél. És az igazság a mi 
részünkön van. És jegyezzék meg az agitátorok, hogy tör
téneti adatot lehet hamisítani, népet lehet ámítani, de nem 
lehet megmásítani a természet törvényeit és nem lehet meg
csalni a történelem végső igazságát!

V. Még csak a politika szempontjából akarok egy futó 
tekintetet vetni a két elméletre. A történelem az élet mes
tere s a múlt a jövő tükre. S mire tanítja a történelem a 
dacoromanismus híveit, s miféle jövőt mutat nekik ?

A dacoromanismus elvéből az következik, hogy a régi 
Dacia a rumén nemzeté s az egész terület a Tiszától a 
Fekete-tengerig arra van hivatva, hogy egy nagy román 
birodalom legyen. S e phantasmagoriáért készek elfogadni 
mindent, a mi annak kedvezni látszik, ezért izgatnak és 
ármánykodnak s forrón óhajtják a magyar nemzetnek, mint 
a Dacia irredenta egy része birtokosának gyöngítését, sőt 
pusztulását.

Pedig ez a doctrina nemcsak a Kárpátokon innen haza
árulás és felségsértés, hanem nemzetgyilkolás azokon túl is, 
Mert a mi Erdélyt illeti, a mint megvédtük e zárt erődöt 
1000 éven át a magyar nemzet számára, megvédjük ezután is, 
épúgy Hórák és Jankuk, mint Mihály vajdák ellenében. De 
Románia síksága nyitva áll a kozák lova előtt, a mely aka
dálytalanul végig száguldhat rajta és rövid időn nyomtalanul 
eltiporhatja az elbizakodott és megtévedett nemzetet.

Ha azonban a rumén nemzet megemlékezvén eredeté
nek jelentéktelen voltáról, a történelem gondviselése iránti 
hálával elégszik meg hazájának olyannyira kedvező fekvésű 
és áldott földü területével, józanul, kitartóan buzgólkodik 
haladásán, kultúráján, és elszigeteltsége érzetében jóakaró 
érdektársat keresve, nyíltan, őszinte ragaszkodással csatlako
zik a magyar nemzethez, a mely a maga részéről viszont 
hatalmas érdektársára, a nagy erejű germán elemre támasz
kodik, akkor benső szövetségben, egyesült erővel Erdélyből, 
e hatalmas, szinte bevehetetlen bástyából, az Alduna mellé
kein uralkodó ez erődből megvédhetjük Romániát és népét
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bármely támadás ellen és biztosíthatjuk függetlenségét min
den időre, mint a Fekete-tenger Belgiumét.

Vajha ne feledkeznének meg a rumének arról, hogy 
népök testében igen sok a magyar és ezzel rokon vér, hogy 
kulturájok Szent István koronájának oltalma alatt kezdett 
biztosan fejledezni s hogy irodalmuk feléledése magyar kéz 
deményezés eredménye. S ne ignorálják, hogy germán ere
detű királyi párjuknak köszönik a nemzeti élet lendülését 
és a művelt népek közti tisztességes helyüket! S bárha mi 
magyarok is minél jobban belátnék, hogy kelet felé legerő
sebb támaszunk — önerőnk mellett — a rumén nép őszinte 
barátsága! Vajha megértenék egymást azok a népek, a me
lyek a jövőben egymásra vannak utalva s a politikai helyzet 
máról-holnapra való kizsákmányolásának rablógazdálkodása 
helyébe az ethnikus viszonyok helyes belátásán alapuló 
érdekközösség érzete lépne, a mely biztos szemmel nézve a 
jövőbe, évszázadokra biztosítaná a művelt és szabad s a 
műveltségre és szabadságra törekvő és érdemes népek exis- 
tentiáját!
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