
Előszó. 

Jelen munka, az alább felsorolt eredeti források 
segélyével, a magyarországi románok egyházi, iskolai, 
közművelődési, közgazdasági intézményeit és nemzetiségi 
mozgalmait tünteti fel. 

Ez a munka, amidőn mindezeket az intézményeket 
és mozgalmakat részletesen ismertetni kivánja, a követ- 
keztetések levonását az olvasóra bizza. 

* 

A jelen könyv összeállításánál a következő művek szolgáltak forrásul: 

A m. kir. statisztikai hivatal évkönyvei. – Enciclopedia română.– 
Dr. A. Grama: Istoria basericei romanesci unite cu Roma, 1884. – Dr. A. 
Bunea: Discursuri, autonomia bisericească, 1903. – Dr. Siegescu József: 
A magyarországi románok szent uniója. – A görög katholikus román 
egyházmegyék sematizmusai. – N. Popea: Vechia metropolie, 1870. – 
Dr. J. Puşcariu: Istoria bisericească, 1901.– A. Hamşea: Dieceza Aradulni, 
Enciclopedia română. – A görög keleti román egyházmegyék zsinatainak 
a jegyzőkönyvei. – A görög keleti román egyház kongresszusainak a 
jegyzőkönyvei. – N. Brânzeu: Şcoalele din Blaj, 1898. – Farkas Traján: 
belényesi görög katholikus főgimnázium története, 1896. – A. Bârsean: 
Istoria şcoalelor centrale române gr. or. din Braşov, 1902. – Dr. P. Oprişa: 
Gimnaziul din Brad şi teatrul român, 1905. – V. Şotropa: Istoria şcoalelor 
năsăudene, 1904. – A hazai román középiskolák 1906/7. évi értesitői. – 
Actele privitoare la urzirea şi înfiinţarea asociăţiunei Transilvane pentru 
literatura română şi cultura poporului român, 1862. – „Transilvania”, a 
„román irodalmi és közmüvelődési egylet” organumának a számai. – 
A „román szinház-alap szerzési társulat” évkönyvei. – Analele asociăţiunei 
pentru cultura poporului român din Marămurăşi, 1860–1905. – A „Petru 
Maior” olvasó-egylet évkönyvei. – A „Gozsdu-alapitvány” évkönyvei. – 
A magyarországi román pénzintézetek évkönyvei. – G. Bariţiu: Părţi 
alese din Istoria Transilvaniei I., II., III., 1891. – Jancsó Benedek: A román 
nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota. II. köt. 1899. – 
Gróf Teleki Domokos: A Hóra-lázadás története, 1865. – N. Densuşian: 
Revoluţiunea lui Horia, 1884, – Márki Sándor: A Hóra-lázadás magyar- 
országi része, 1894. – Szilágyi Ferencz: A Hóra-világ Erdélyben, 1876.– 
V. Moldovan: Memorii din 1848–49, 1895. – Jakab Elek: Szabadsághar- 
czunk történetéhez visszaemlékezések, 1880. – Memorialul lui Andreiu 
baron de Şaguna. – Márki Sándor: Az erdélyi unió-bizottság, „Budapesti 
Szemle”, 1898. – Szilágyi Farkas: Nagyenyed pusztulása 1849-ben. – 
J. Şterca Şuluţ: Biografia lui Avram Jancu, 1897. – T. Păcăţian: Cartea 
de Aur IV., 1906. – E. Brote: Cestiunea română, 1895. – Az egyes lénye- 
gesebb mozzanatokra vonatkozólag, a hazai román sajtóban megjelent 
közlemények. 


