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Az erdélyi magyarság politikai 
szervezete. 


I. 


 


Az erdélyi magyarságnak, mint nemzeti alapon álló népi 
kisebbségnek egyetlen, egységesen kiépitett politikai szerve- 
zete az Országos Magyar Párt. 


 


II. 


 
Az Országos Magyar Párt 1922. dec. 28-án alakult meg 


Kolozsvárt Jósika Sámuel báró elnöklete alatt. 
Az impériumváltozás első két évében az erdélyi magyar- 


ság teljes politikai passzivitást tanusitott. Oka ennek egyfe- 
lől államjogi helyzetének bizonytalansága és tisztázatlan- 
sága, másfelől pedig elemi emberi szabadságainak sulyos és 
általános korlátozása volt. 


Az államjogi helyzetet eldöntötte a trianoni békeszerző- 
dés, melyet a felek 1920. jun. 4-én irtak alá. Az erdélyi ma- 
gyarság számára mind a nemzetközi jog szempontjából, mind 
erkölcsi szempontokból ez az egyezmény kötelezővé azonban 
csak azután vált, hogy a magyar nemzetgyülés azt törvénybe 
iktatta és 1921. jul. 26-ával életbeléptette.1 


Ezzel megnyilott az ut az állampolgári kötelességek ki- 
kényszeritett teljesitése után az állampolgári jogok követe- 
lése felé is. Törvényen kivüli állapota, elsősorban az a körül- 
mény sürgette ezt, hogy a magyarság az uj választói név- 
jegyzékekben célzatos intézkedések következtében igen hiá- 
nyosan szerepelt. Ez a helyzet azonban a politikai küzdelmet 
rendkivül meg is nehezitette. 


Az első lépés ebbe az irányba 1921. jan. 9-én Kolozsvárt 
történt, hol erdélyi magyar vezetők nagy számban összegyül- 
tek és kimondották a magyarság megszervezésének időszerü- 


                                            
1) Románia a szenátus 1920. aug. 17-iki, a képviselőkamara 1920. aug. 


26-iki ülésen elfogadott, az 1920. aug. 30-án kelt 3.702. sz. kir. dekrétummal 
a Monitorul Oficial 1920. szept. 21-iki, 136. számában kihirdetett és ugyan- 
ekkor életbelépett törvénnyel ratifikálta. 
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ségét. Formaként a Magyar Szövetséget választották, olyan 
alakulatot tehát, mely alkalmas legyen a magyarság minden 
rétegének felölelésére. 


Ezzel a törekvéssel szemben állott a másik irányzat, 
mely a magyarságot politikai pártok keretében kivánta meg- 
szervezni. Ebbe az irányba viszont az első lépés 1921. jun. 
5-én Bánffyhunyadon történt, amikor kimondották a Magyar 
Néppárt megalakulását. Ez az alakulás azonban csak a kalo- 
taszegi magyarság megnyilatkozása volt. 


Általánossá az erdélyi magyarság szervezkedési és cse- 
lekvő akarata a M. Sz. megalakitásával vált, ami 1921. jul. 
hó 6-án Kolozsvárt, a ref. teológia disztermében ment végbe. 
A M. Sz. elnöke Jósika Sámuel báró, titkára pedig Kós Ká- 
roly lett, ki a kalotaszegi megmozdulás kezdeményezője volt. 


A M. Sz. lényegét az a gondolat szolgáltatta, hogy a 
nemzetközi szerződések, – nevezetesen a Szövetséges és Tár- 
sult Főhatalmak és Románia között Párisban 1919. dec. hó 
9-én megkötött egyezmény, – a nemzeti kisebbségek közjogi 
fogalmát teremtették meg és ezért a kisebbségeknek meg van 
a joguk arra, hogy közéleti szervezetüket a nemzeti összetar- 
tozás alapján alkossák meg. 


Románia kormányai ezt az álláspontot nem fogadták el, 
ami másféléves huza-vona, betiltások, záralávételek, rendőr- 
hatósági eljárások, majd újbóli engedélyezések után végül is 
– 1922. okt. havában a M. Sz. végleges feloszlatásához ve- 
zetett. 


A M. Sz. tervének zátonyrajutása kedvezett annak az 
irányzatnak, mely különböző pártok keretében akarta a ma- 
gyar szervezkedést látni. 


Ennek a helyzetnek volt a következménye az, hogy a 
bánffyhunyadi kezdeményezés, melynek továbbvitele a M. 
Sz. megalakulásával megállt, immár országossá kivánt lenni, 
aminek a Magyar Néppárt 1922. jan. 15-én Kolozsvárt tar- 
tott országos alakuló gyülésén adtak kifejezést. 


Ennek a lépésnek volt a következménye, hogy az egysé- 
ges szervezkedés hivei is Magyar Nemzeti Párt elnevezés 
alatt megalkották a maguk pártszervezetüket, ami 1922. febr. 
12-én Kolozsvárt történt meg. Ennek az alakulatnak elnöke 
Ferencz József unitárius püspök, titkára pedig dr. Székely 
Endre lett. 


A M. Sz. feloszlatásának pillanatában tehát két politikai 
pártnak keretei állottak készen az erdélyi magyarság politikai 
megszervezésére. 


Az a gondolat azonban, hogy az uj európai rend, a ki- 
sebbségvédő nemzetközi szerződések s mindezek felett a vi- 
lágháboru folyamán megszületett korszellem az élet valósá- 
gában megteremtették a kisebbségi nemzetek fogalmát, ha 
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azt Románia kormányai nem is akarják elismerni, – rövid 
idő alatt megérlelte az erdélyi magyar polgári társadalom 
minden rétegében azt az elhatározást, hogy nemzeti egységé- 
nek – ha másként nincs reá lehetőség, – egyetlen politikai 
pártba való tömörüléssel ad kifejezést. 


Ez a gondolat vált valósággá 1922. dec. 28-án az Orszá- 
gos Magyar Párt megalakulásával, melybe mind a Magyar 
Néppárt, mind a Magyar Nemzeti Párt beolvadt. Elnök Jó- 
sika Sámuel báró, ügyv. alelnök dr. Haller Gusztáv, titkár 
dr. Naláczy István lettek. 


Báró Jósika Sámuel halála után, mely 1923. junius 3-án 
következett be, Ugron István vette át a párt vezetését ideig- 
lenes elnöki minőségben. 


Az elnöki szék végleges betöltésére 1924. december 14-én 
a brassói nagygyülésen került sor. Elnökké Ugron Istvánt 
választották meg egyhangúlag. A másik elnökjelölt dr. Ber- 
nády György közvetlenül a választás előtt nyilt levélben be- 
jelentette visszalépését. Alelnökökké: Sándor József, dr. 
Grandpierre Emil, dr. gróf Bethlen György és dr. Jakabffy 
Elemér választattak meg. 


1926. április 1-én Ugron István lemondott az elnökségről. 
A párt vezetését helyettes elnöki megbizatással dr. gr. Beth- 
len György vette át, kit 1926. október 10-én a gyergyószent- 
miklósi nagygyülés egyhangulag az elnöki székbe emelt. Al- 
elnökök lettek: Sándor József, dr. Inczédy-Joksman Ödön, 
dr. Jakabffy Elemér és gr. Teleki Arctur. 


Az udvarhelyi nagygyülésen, mely 1928. október 14-én 
folyt le, az elnökség összetételében változás nem történt. 


 


III. 


 
Az egységes Magyar Párt megalakulása óta eltelt nyolc 


esztendő arról tesz tanuságot, hogy az erdélyi magyar pol- 
gári társadalom – minden ujabb pártalakitási kisérlettel 
szemben is – ehhez az alapgondolathoz következetesen ra- 
gaszkodik. Az egységes Magyar Párt formájában tehát min- 
denekelőtt s minden egyéb szempont felett nemzeti egységét, 
annak töretlen folytonosságát kivánja fenntartani, addig is, 
mig nem lesz mód arra, hogy az kifejezetten, közjogi formá- 
ban jelentkezhessék. 


Legrövidebben összefoglalva ez az Országos Magyar 
Párt programmja, mely minden politikai állásfoglalását köz- 
vetve vagy közvetlenül irányitja. 


 


IV. 


 
Az erdélyi magyar nemzeti kisebbség első közéleti szer- 


vezetét a Magyar Szövetség szabályzata tervezte meg, mely 
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azonban kormányhatósági jóváhagyás hiján nem léphetett 
életbe. 


A politikai párt keretében való nemzeti szervezkedés azzal 
az egyetlen előnnyel járt, hogy a dolog természete szerint a 
szervezkedés e formájához kormányhatósági engedély nem 
volt szükséges. 


Ezzel a lehetőséggel élve az Országos Magyar Párt 
alakuló nagygyülése Kolozsvárt 1922. dec. 28-án megalkotta 
első szervezeti szabályzatát, melyet 1924. dec. 14-én a brassói 
nagygyülés módositott, mig 1928. okt. 14-én a székelyudvar- 
helyi nagygyülés mai formájába öntött. Ennek a ma érvény- 
ben levő szervezeti szabályzatnak lényege a következő: 


Az Országos Magyar Párt tagjának tekint külön felvétel nélkül is 
minden 20. évét betöltött román állampolgárt, ki akár származásánál, akár 
születésénél, akár anyanyelvénél vagy müveltségénél fogva magát magyar- 
nak vallja. A párt központja Kolozsvár, müködése kiterjed egész Romá- 
niára. 


Szervezete a községi tagozatokon alapszik, melyeknek a szomszédságo- 
kon kell felépülniök. A községi tagozatok alakitják meg a vármegyei tago- 
zatot és ezek a párt legfőbb határozó szervét: a nagygyülést. 


Municipiumokban a községi tagozat helyét a kerületi, a vármegyeiét 
a törvényhatósági városi tagozat foglalja el. 


A községi tagozatok szervei: a) szomszédság; b) népiroda; c) gazda- 
sági bizottság; d) közmüvelődési bizottság; e) közgyülés; f) intézőbizott- 
ság; g) elnökség. 


A községi tagozat legfőbb szerve a közgyülés, melyen minden tag részt 
vehet. Az egy vármegye területén fekvő községi tagozatok alkotják a vár- 
megyei tagozatot, melynek szervei: a közgyülés, az intézőbizottság és az 
elnökség. 


A vármegyei tagozatnak legfőbb szerve szintén a közgyülés, melyre 
minden községi (városi) tagozat annyi képviselőt küld ki, ahányszor 200 
magyar lélek a községben él, de legalább egyet a legkisebb község is. 


A vármegyei tagozat a különböző célokat szolgáló szakosztályokban 
munkálkodik. 


Ugyane módra szervezkedik a municipiumok magyar lakossága. 
A vármegyék és a területükön fekvő municipiumok megszervezett ma- 


gyarságának együttmüködésére 24 tagu közös választmányt kell alakitani, 
melybe mindkét tagozat 12–12 tagot jelöl ki. 


Az Országos Magyar Párt legfőbb képviselete az országos nagygyülés, 
melynek tagjait a vármegyei és municipiális tagozatok küldöttei alkotják. 
Területükön lakó minden 5000 magyar lélek után egy-egy tag küldésére 
van joguk. 


Rendes nagygyülést kétévenként egyszer kell tartani. Rendkivüli nagy- 
gyülést az intézőbizottság határozata alapján, vagy legalább négy megyei 
tagozat kérésére kell összehivni. Ez utóbbinak helye csak Kolozsvár lehet. 


A nagygyülés négy évre 50 tagu intézőbizottságot választ, melynek 
hivatalból tagjai a központi tisztikar, a törvényhozás magyarpárti tagjai 
és a megyei, valamint a törvényhatósági tagozatok elnökei. Az intézőbizott- 
ság két nagygyülés között teljhatalommal, de teljes felelősség mellett intézi 
a párt ügyeit; megválasztja az elnöki tanács tagjait, valamint a főtitkárt. 
Ülései zártak, szigorúan bizalmas jellegüek. 


Az elnöki tanács az intézőbizottság határozatait késziti elő és hajtja 
végre. 


A Magyar Párt programmjával megválasztott szenátorok és képviselők 
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alkotják a parlamenti csoportot, melynek tagjai még jelöltetésük előtt tar- 
toznak irásban kijelenteni, hogy alávetik magukat a párt programmjának, 
szabályainak, valamint határozatainak. 


A szakosztályok hivatása a magyarság életviszonyainak ágazatok sze- 
rint való szakszerü figyelése, ennek alapján szakvélemények adása. 


A párt összes testületei választásaikat szótöbbséggel ejtik meg és ha- 
tározataikat is igy hozzák. 


A tagok kizárása két foku fegyelmi bizottság határozatai alapján 
történik. 


A párt szervezeteit a megyei és municipiális tagozatok arányos hozzá- 
járulásai tartják fenn, melyeket az intézőbizottság állapit meg. 


V. 


A politikai aktivitás 


Az uj román állam első két általános választásán, me- 
lyek 1919. nov. 2–8-án Vaida Voevod Sándor kormánya és 
1920. jun. 3–7-én Averescu tábornok kormánya alatt folytak 
le, az erdélyi magyar nemzeti kisebbség nem vett részt. 


Három évi teljes politikai passzivitás után, melyet egyes 
magánvállalkozók kisérletei nem tudtak megtörni, a politikai 
aktivitást 1922. febr. 5-én Kolozsvárt értekezlet mondotta ki, 
melyen mind a Magyar Szövetség, mind a Magyar Néppárt 
vezetősége részt vett. 


A lökést erre Brătianu Jonel kormányraléptével elren- 
delt – harmadik – általános választás adta meg. A magyar- 
ság választási küzdelmének irányitására az értekezleten meg- 
jelentek, számszerint huszonheten, vezérlő-bizottsággá ala- 
kultak. Ebben az akkor éppen alakulófélben levő Magyar 
Nemzeti Párt képviselői számára is tartottak fenn helyeket. 


A Magyar Szövetség s a két párt együttmüködésének el- 
méleti elgondolása ugyanis az volt, hogy a Szövetség a pár- 
tok külön programmjai felett az egységes magyar nemzeti 
programmot képviseli, közöttük pedig az egyensulyozás és 
kiegyenlités szerepét tölti be. 


A választások a parlamentárizmus életében példátlan 
törvénytelenségek és páratlan erőszakosságok jegyében 1922. 
március 6–10. között folytak le. 


38 magyar képviselőjelölt közül 34-nek jelölését cinikus 
indoklásokkal, sokszor azonban még anélkül is visszautasitot- 
ták. A magyar választóknak igy csak négy kerületben volt 
módjuk saját jelöltjükre szavazni. Ezek közül az általános 
választásokon egyedül dr. Bernády György jutott man- 
dátumhoz Nyárádszeredán, a lemondások folytán megürült 
kerületek közül pedig Sepsiszentgyörgyön Sándor József 
és Aradon dr. Zima Tibor. 


Mindenben hasonlatosak voltak ehhez a szenátusi válasz- 
tások, melyekben választási harc utján egyedül Pál István 
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dr. apátplébánost engedték a törvényhozásba Udvarhely me- 
gyében. Fülöp Béla dr. ügyvéd Temesvárt helyi választási 
egyezség utján kapott mandátumot. Jósika Sámuel bárót pe- 
dig csak utóbb időközi választáson választhatta meg Csik- 
vármegye népe a szenátusba. 


Jósika Sámuel báró elhalálozása miatt, mely 1923. jun. 
3-án következett be Kolozsvárt, a csiki kerületben időközi 
választásra került a sor. Az erőszak rendszere azonban nem 
változott meg s a mandátumot Görög Joachim gyergyószent- 
miklósi plébánossal szemben magyar nevü magánvállalkozó- 
nak juttatta, majd ennek halála után 1925. ápr. havában 
Gyárfás Elemérrel szemben román jelöltnek. 


Az erdélyi magyarság teljes választási legázolására nyil- 
vánvalóan azért volt szükség, hogy Brătianu Jonel pártjá- 
nak egyfelől meg legyen az alkotmányozó nemzetgyülésen az 
alaptörvények meghozatalához szükséges kétharmad több- 
sége, másfelől pedig, hogy ez az alkotmányozó nemzetgyülés 
a homogén nemzeti állam látszatát kelthesse és zavartalanul 
ki is épithesse ily irányban az uj román állam szerkezetét. 


Az alatt a négy év alatt – 1922. márciusától 1926. má- 
jusáig – mig Brătianu Jonel irányitotta Románia sorsát, ez 
a kiépités nagyjában meg is történt. Az erőszak jegyében ösz- 
szehozott s alkotmányozó nemzetgyülésnek elnevezett parla- 
ment egész törvényhozó munkássága a nemzeti állam elmé- 
letének jegyében állott. Az alkotmánytörvényen kezdve, mely 
egyszerüen nem vesz tudomást nemzeti kisebbségekről s csak 
különböző nyelvü, faju és vallású románokat ismer, minden 
ujabb törvény a kisebbségi nemzetek számára nem jelentett 
egyebet, mint ujabb bilincset nemzeti és müvelődési szabad- 
ságaikon, ugyanakkor pedig ujabb terheket és adókat a több- 
ségi nemzet müvelődésének és fejlődésének javára. A koro- 
nát pedig erre a müre az uj választói törvény tette fel, mely- 
nek praemiumos rendszere a román többségi nemzet életében 
csupán politikai korlátozást jelent, a kisebbségi nemzetektől 
azonban nemzeti küzdelmük és önrendelkező akaratuk politi- 
kai eszközeinek nagyobbik részét intézményesen elkobozza. 


E négy év alatt az Országos Magyar Párt politikai tevé- 
kenységének minden ereje és minden mozzanata a kétségbe- 
esett önvédelemre összpontosult. Ezt a harcot legnagyobb- 
részt Sándor József vivta, ki számos nagy beszéddel, ellen- 
javaslatokkal igyekezett a helyzeten javitani. 


A parlamenti harcnak eleve korlátozott lehetőségei szük- 
ségessé tették a parlamenten kivüli politikai küzdelmet. 


Országos harcot a Magyar Párt a parlamenten kivül kü- 
lönösen az iskolakérdésben vitt, mely tetőpontját az 1925. 
máj. 22-én Marosvásárhelyt megtartott rendkivüli nagygyü- 
lésen érte el. Mivelhogy az a kérés és figyelmeztetés, mely az 
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iskolaügyben a kormányhoz innen elhangzott, eredménytelen 
maradt, az erdélyi magyarság egyházi szervezetei ugyaneb- 
ben az évben panasszal figyelmeztették a Nemzetek Szövet- 
ségét arra a veszélyre, mellyel az Anghelescu-féle magánok- 
tatási törvény a magyar középfoku oktatást fenyegeti. 


A törvényenkivüliségnek és védtelenségnek érzete, me- 
lyet ebben a korszakban mindennap uj események erősitettek 
meg, vezetett arra, hogy a Magyar Párt vezetősége elfogadta 
az Averescu tábornok vezérlete alatt álló román néppárt 
együttmüködési ajánlatát. 


Igy született meg 1923. okt. 23-án a csucsai paktum né- 
ven ismert politikai és választási egyezmény a két párt kö- 
zött, melyet azonban a valóságban nem Csucsán, hanem Bu- 
karestben Negulescu későbbi közoktatásügyi miniszter laká- 
sán irtak alá a felek. Elnevezését a Csucsán tartott ismerke- 
dési találkozástól kapta, mely köztudomásuvá vált s a román 
sajtót élénken foglalkoztatta. 


A csucsai paktum szövegét a felek máig sem hozták nyil- 
vánosságra. A Nemzeti Parasztpárt kolozsvári hivatalos 
lapja, a „Patria” azonban 1929. dec. 25. és 30. számaiban rész- 
letes szöveget közölt, melyet a szerződő felek egyike sem cá- 
folt meg. 


Eszerint a csucsai paktum bevezető részből és nyolc fe- 
jezetből áll. A bevezető rész 10. pontja a szerződő két párt 
egymásiránt való politikai kötelezettségeit irja körül. A 
nyolc fejezet a Magyar Párt követeléseit tartalmazza köz- 
életi ágazatok szerint csoportositva, melyeknek teljesitését a 
román Néppárt kormányrajutásának esetére vállalta. 


Ezt a megállapodást a Magyar Párt elnöki tanácsának 
megbizásából Ugron István pártelnök 1926. febr. 1-én fel- 
mondotta. 


A felmondás okai nyilvánosságra nem kerültek. 
Averescu tábornok kormányralépésével, ami 1926. má- 


jus havában következett be, uj politikai megegyezés jött létre, 
mely nyilvánosságra szintén nem került. 


Ennek a megegyezésnek a választási együttmüködésre 
vonatkozó megállapodásai valóban alkalmazást is nyertek, 
mivelhogy a Magyar Párt a következő – negyedik – általá- 
nos választáson, mely 1926. májusában folyt le az első izben 
alkalmazott lajstromos választás alapján, közös listán szere- 
pelt a kormányra került Néppárttal. 


A csucsai paktum 18 képviselői és 10 szenátori mandá- 
tumot biztositott a Magyar Pártnak. Ez a megállapodás 
azonban még a régi, kerületi beosztáson alapuló választási 
törvényt tartotta szem előtt. 


Az elrendelt általános választások küszöbén megkötött 
egyezmény a Magyar Pártnak 15 képviselői és 13 szenátori 
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helyet juttat, azzal a kikötéssel, hogy a székelyföldi megyék- 
ben románok is szerepeljenek a közös listákon; kettőben, 
mint listavezetők. A csucsai paktum 28 törvényhozói helye 
tehát, ha más csoportositásban is, de megmaradt volna, ha a 
néppárt ezt a vállalt kötelezettségét megtartja. Az utolsó pil- 
lanatban azonban Szatmármegyében az egyik magyarpárti 
szenátori helyet román jelöltnek adták át azzal az ürüggyel, 
hogy a magyar jelölt megválasztása lehetetlen. A cserébe 
adott kolozsmegyei hely megválasztás szempontjából nem 
jöhetett számba. A választások után pedig dr. Szele Béla 
brassói mandátumát a háboru alatt irt románellenes cikkei- 
nek örve alatt a kamara megsemmisitette, hogy az utána kö- 
vetkező román jelölt kerülhessen be a törvényhozás házába. 
Ez a kétszeres paktumszegés tehát 26 törvényhozói helyre 
csökkentette a magyarság képviseletét. 


Ami a paktum politikai kikötéseinek végrehajtását illeti, 
annyi kétségtelenül megállapitható, hogy az Averescu-féle 
néppárt 13 hónapos kormányzása alatt egyetlen magyar ké- 
rés nem teljesült, egyetlen sérelem orvoslást nem nyert, ami- 
ből világosan következik, hogy Averescu tábornok kormánya 
az emlitett választási paktumban vállalt politikai kötelezett- 
ségeinek eleget nem tett. 


Egyfelől ez a keserü tapasztalat, másfelől a Brătianu- 
féle kormányzással szemben jelentkező általános ellenszenv, 
mely Erdély németségén is uralkodóvá vált, magyarázza, 
hogy a Magyar Párt a németekkel kisebbségi blokkba tömö- 
rülve vett részt a következő – ötödik – általános választá- 
son, mely 1927. juliusában folyt le. 


A választási megállapodás szövege, mely ennek az 
együtthaladásnak alapját képezte, nem került nyilvános- 
ságra. A legvakmerőbb hamisitásokkal dolgozó Brătianu- 
féle választási módszer azonban legnagyobb erővel a tiszta 
magyar kerületekre vetette magát. Udvarhelymegyében pél- 
dául egyetlen magyar jelöltet sem engedett mandátumhoz. 
Háromszékben pedig csak egyet. 


Ennek következtében a németekkel kötött választási 
egyezmény is kedvezőtlenül alakult a magyarságra, miután 
a kamarai választásokon elnyert 10 hely közül kettőt – az 
egyiket Aradon, a másikat Kisküküllőben – a németeknek 
kellett átengednie. Igy mindössze csak 8 képviselője maradt 
a negyedrésznyi németség 7 képviselői helyével szemben. 
Választott szenátora az egész kisebbségi blokknak mindösz- 
sze egy volt Gyárfás Elemér dr. személyében, aki Csikme- 
gyében szerzett mandátumot. 


A liberális uralom ujabb egy esztendeje a megkezdett mü 
bevégzésére forditotta minden gondját. A kisebbségek hely- 
zetében semmi sem változott s igy a magyarság magatartása 
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továbbra is az elszánt önvédelem maradt. 
A legutóbbi – hatodik – általános választáson a ma- 


gyarság, eddig mindig megrövidülve, immár egyedül, csu- 
pán saját erőire támaszkodva vette fel a választási harcot. 


A Maniu-kormány által vezetett e választáson, mely 
1928. decemberében folyt le, a magyar nép 16 képviselője és 
6 szenátora jutott mandátumhoz. Ezeknek a választásoknak 
modora bizonyos javulást jelentett azokkal a tapasztalatok- 
kal szemben, melyeket az erdélyi magyarságnak az elmult tiz 
esztendő alatt szereznie kellett. A nyilt visszaélések helyét 
azonban csaknem mindenütt nemzet- és a magyarság ellen 
kiélezett osztályellenes izgatás szélsőséges eszközei foglalták 
el. Ezekkel bizonyos pontokon sikerült is a magyar választók 
csoportjait megrettenteni vagy megtéveszteni. A végső ked- 
vező eredményt ez a módszer sem tudta megváltoztatni. Ez 
a kedvező eredmény azonban még mindig csak alig a fele an- 
nak, ami az erdélyi magyarságot a politikai képviselet terén 
számánál fogva megilletné. 


1929. végével letelt Maniu kormányzásának első esz- 
tendeje. Ha bizonyos enyhülés mutatkozik is a kisebbségek- 
kel szemben, ez inkább a közszabadságok általánosabb érvé- 
nyesülésével, mintsem a kisebbségekkel szemben tanusitott 
eddigi kormányzati rendszer megváltozásával függ össze. Az 
első év mérlege azt mutatja, hogy a kisebbségek javára egyet- 
len intézkedés hajtatott végre: a kisebbségi szinházak jegy- 
adójának leszállitása az eddigi 26 százalékról a román szin- 
házak által fizetett 13 százalékra, ami szégyenteljes kultur- 
jobbágyságnak vetett véget. A másik két kedvezőnek látszó 
intézkedés közül az esküt nem tett magyar tisztviselők nyug- 
dijazása 1929. végével teljesen végrehajtva még nincs, az is- 
kolai államsegély megadásának módja pedig szintén nem ol- 
dotta meg ezt a kérdést intézményesen, elsősorban azért, 
mert összege – a huszonötmillióból 10,500.000 lej jutott a 
magyar felekezeteknek – meg sem közeliti a jogos igé- 
nyeket s ez az elégtelen összeg sem kapott helyet az állam 
rendes évi költségvetésének keretében. 


Ily körülmények között az erdélyi magyarság politikai 
szervezete uj helyzetének tizedik évében változatlanul az ön- 
védelem nehéz helyzetében van, a legkisebb reménye nélkül 
annak, hogy Románia kormányrendszerében a kisebbségeket 
illetően gyökeres és végleges fordulat belátható időn belül 
bekövetkeznék. 


Az elmult tiz év alatt azonban valami mégis történt. A 
magyar politikai aktivitás előrelátása a csucsai paktummal 
kiemelte a magyarságot a teljes elszigeteltség állapotából, a 
kisebbségi blokk hasznos próbát tett az érdekközösségben 
levő kisebbségekkel való együttmüködés terén, a legutóbbi 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


– 17 – 


önálló felvonulás pedig, mely a legnehezebb körülmények 
között, népszerü és a helyzetet ismerő kormányzattal szemben 
történt, teljes sikerével visszaadta az erdélyi magyarságnak 
önbizalmát, erejének és nemzeti összetartásának hitét és tu- 
datát. 


Ezzel a hittel és tudattal pedig nyugodtan veheti fel a 
harcot, mely a bizonytalan jövendőben még reá vár. 


VI. 


Az országos választások statisztikai mérlege 


A magyarság Erdély lakósságának 30.2 százalékát teszi 
ki. Ez az arány illeti meg tehát az ország törvényhozásá- 
ban is. 


Jogegyenlőség, polgári szabadság és politikai loyalitás 
mellett természetes következmény volna, hogy az erdélyi ma- 
gyar népnek ebben az arányban jusson hely az ország tör- 
vényhozásában is. 


Ezzel szemben az elmult tiz éven keresztül hat országos 
választás során az volt a helyzet, hogy az erdélyi magyar 
nép még csak meg sem közelithette ezt a jogos részesedést a 
népfelségjog gyakorlásában. 


Az erdélyi magyar népet ettől a jogától előbb a kerületek 
célzatos beosztásával és a választói névjegyzékekből való 
kihagyásával, ezenfelül pedig egészen példátlan választási 
visszaélésekkel ütötték el; utóbb pedig az 1926. március 27-én 
kihirdetett uj választási törvénnyel. 


1. Az első – 1919. november havában – lefolyt válasz- 
tásokon a magyar nép nem vett részt. 


2. A második – 1920. juniusában – Averescu tábornok 
kormányelnöksége alatt lefolyt választásokon ugyanezt a 
magatartást tanusitotta. 


3. A harmadik – 1922. márciusában – Brătianu Jonel 
kormányelnöksége alatt lefolyt választásokon vette fel a 
magyar nép először a politikai harcot. 


Ezek a választások az 1919. aug. 21-én kelt 3621. számu, 
1920. ápr. 8-án 1539. szám alatt módositott rendelettörvény 
alapján mentek végbe. 


Ez a rendelettörvény Erdély törvényhozói képviseletét 


121 képviselőben és 


  53 szenátorban 


állapitotta meg, 50.000 lakós után 1 képviselőt és 100.000 la- 
kos után egy szenátort véve alapul. 


A magyar lakósság 30.2 százalékos aránya alapján a ma- 
gyar népet e képviseletből 37 képviselői és 16 szenátori hely 
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illette volna meg. A választások rendén azonban a visszaélé- 
sek és törvénytelenségek rendszere a magyar nép nemzeti 
programmjának képviseletére mindössze 3 képviselőt és 3 
szenátort engedélyezett. 


A 30.2 százalékos erdélyi magyar lakosság tehát a kama- 
rában mindössze 2.4 százalékos, a szenátusban pedig 5.6 szá- 
zalékos képviselethez jutott. 


4. A negyedik – 1926. májusában – Averescu tábornok 
kormányelnöksége alatt lefolyt választásokon elsőizben nyert 
alkalmazást az uj választási törvény. 


E törvény praemiumos rendszerének lényege az, hogy 
a tiszta aránylagosság szerint kijáró mandátumok felét an- 
nak a pártnak adományozza, mely eléri a leadott összes sza- 
vazatok számának 40 százalékát. Romániában ez csak a kor- 
mánypárt lehet. Tiszta választások mellett is ez a törvény a 
kisebbségektől számszerü nemzeti képviseletüknek felét tör- 
vényes formában veszi el. 


Az uj törvény Erdély és a többi részek törvényhozási 
képviseletét 122 képviselőben és 39 szenátorban állapitja 
meg. Az erdélyi magyar lakósságot tehát 30.2 százalékos 
arányszáma alapján 37 képviselői és 12 szenátori hely illette 
volna meg. 


Ezzel szemben képviselői helyet mindössze tizennégyet 
kapott, miután a paktumszerü tizenötödik helytől dr. Szele 
Béla mandátumának erőszakolt megsemmisitésével elesett. A 
képviselői helyek ellenszolgáltatásaként a paktum 13 szená- 
tori helyről szólott, egytől azonban – a szatmármegyei má- 
sodik helytől – paktumszegés következtében elesett a Ma- 
gyar Párt. Igy ez alkalommal 12 mandátumot nyert a Ma- 
gyar Párt a szenátusban. 


5. Az ötödik – 1927. juliusában – ismét Brătianu Jonel 
kormányelnöksége alatt lefolyt általános választáson a ma- 
gyar kisebbségi nemzet a praemiumos rendszer hátrányait a 
német kisebbséggel szövetkezve igyekezett ellensulyozni. A 
Brătianu-féle választási visszaélések rendszere a magyarság 
számára ezt a kisebbségi blokkot is hátrányossá változtatta 
s végeredményben a számarány szerint kijáró 37 képviselői 
és 12 szenátori mandátum helyett mindössze 8 képviselői és 
1 szenátori helyet nyert. Az egyenlőséget jelentő 30.2 száza- 
lék helyett tehát a kamarában csupán 6.5 százalékos, a szená- 
tusban pedig 2.5 százalékos képviseletet ért el. 


6. A hatodik – 1928. decemberében – Maniu Gyula kor- 
mányelnöksége alatt lefolyt általános választáson beigazolást 
nyert, hogy a praemiumos választási törvény viszonylag 
tiszta választások mellett sem engedi a kisebbségi nemzeteket 
jogos képviseletükhöz. 


A 37 képviselő és 12 szenátor helyett az erdélyi magyar- 
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ság ezeken a választásokon mindössze 16 képviselői és 6 sze- 
nátori mandátumhoz jutott. 


Ez azt jelenti, hogy a 30.2 százalék helyett a kamarában 
13.1 százalék, a szenátusban pedig 15 százalék a magyarság 
törvényhozási képviselete. Vagyis alig a fele annak, ami mél- 
tányosan megilletné. 


 
* * * 


 


A magyar szavazók számára vonatkozóan felvilágositást 
csupán az 1927., legfőképpen azonban az 1928. évi választá- 
sok, illetve a két választás adatainak egybevetése nyujt. 


Ezt a célt szolgálja a tuloldali táblázat. 
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Megye 


A magyar-német kisebbségi 
blokk által 1927-ben 


Az önálló és külön listával fel- 
lépett Magyar Párt által 1928-ban 


Különbözet 
a Magyar Párt 


javára e l n y e r t  s z a v a z a t o k  


képviselőkre szenátorokra képviselőkre szenátorokra képviselő választásnál 
abszolut 


szám 
% 


abszolut 
szám 


abszolut 
szám 


% 
abszolut 


szám 
+ – 


Arad 10.968 14.18 4.433 11.132 12.94 – 164 – 
Bihar 8.541 12.84 – 16.159 19.33 – 7.618 – 
Beszterce-Naszód 5.781 21.87 3.018 1.097 4.11 – – 4.684
Brassó 5.108 24.11 544 4.893 17.27 – – 215
Alsófehér 2.842 7.97 – 2.866 7.68 1.582 24 – 
Csik 12.281 59.22 8.796 18.223 78.57 10.442 5.942 – 
Fogaras 2.214 13.12 – – – – – 2.214
Háromszék 3.229 14.30 1.792 17.462 76.14 8.647 14.233 – 
Hunyad 2.478 4.16 – 3.198 5.02 – 720 – 
Kisküküllő 7.767 28.66 4.277 5.247 18.70 – – 2.520
Kolozs 7.361 16.44 2.830 9.761 19.14 – 2.400 – 
Krassó 1.899 4.15 – – – – – 1.899
Marostorda 7.892 18.52 4.555 12.091 26.28 6.661 4.199 – 
Máramaros – – – 1.244 5.71 – 1.244 – 
Nagyküküllő 11.214 36.01 6.986 2.421 7.88 – – 8.793
Szatmár 7.950 18.90 3.370 11.502 24.60 6.439 3.552 – 
Szeben 10.143 29.52 783 1.036 2.85 – – 9.107
Szilágy 12.488 22.54 8.640 16.812 27.99 9.722 4.324 – 
Szolnok-Doboka 3.902 10.79 – 4.772 12.21 – 870 – 
Szörény 3.638 7.34 – 1.964 3.92 – – 1.679
Temes-Torontál 28.648 27.94 15.005 10.032 9.42 – – 18.616
Torda-Aranyos 3.901 13.19 – 5.036 16.06 2.773 1.135 – 
Udvarhely 2.655 12.37 1.992 15.751 70.85 10 546 13.096 – 


Összesen: 162.900 18.00 66.994 172.699 17.18 56.812 59.521 49.722
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VII. 


A magyarság szerepe a helyi önkormányzatban 


Azokban az államokban, melyek közéletük szervezése te- 
rén a többségi nép nemzeti kizárólagosságának dogmáját kö- 
vetik, – a helyi önkormányzatok szabadsága szinte az egyet- 
len ut, melyen a kisebbségi nemzetek ennek az elméletnek 
megalázó és káros következményeit helyi, gyakorlati megol- 
dásokkal legalább némiképen enyhithetik. 


Az uj Romániában az elmult tiz év alatt nem ez volt a 
helyzet. 


Az uj impérium első hét esztendejében – 1926. február- 
jáig – teljesen szünetelt Erdélyben az a helyi önkormány- 
zati élet, melynek megyei, városi és községi szervei e terüle- 
tek egész közéletének jellegzetességét megadták. 


Ezt az állapotot a Kormányzó Tanácsnak Nagyszeben- 
ben 1919. január 24-én kelt II. dekrétuma teremtette meg, 
melynek 4. szakasza feloszlatta a törvényhatósági közgyülé- 
seket és községi képviselőtestületeket. A törvényhatósági 
közgyülések hatáskörét ugyanakkor a prefektusra, a városi 
és községi képviselőtestületekét pedig a tanácsra, illetve az 
előljáróságra ruházta át. 


Az indokolása ezeknek a rendelkezéseknek az volt, hogy 
e testületek nem az általános, egyenlő, titkos és községen- 
kénti szavazati jog alapján alakultak meg. 


Az uj közigazgatási törvény azonban hét évig késett. 
Ez alatt az idő alatt a községekben az előljáróságok, vá- 


rosokban pedig kinevezett bizottságok sáfárkodtak a pol- 
gárság vagyonával. Ez a helyzet különösképen visszássá a 
vegyes lakósságu községekben s főként a városokban vált, 
mert ezekben a bizottságokban a tulnyomóan kisebbségi, leg- 
nagyobbrészt magyar lakósság képviselethez szinte seholsem 
jutott. Ezek a lakósság ellenőrzése nélkül müködő testületek 
szabad utat engedtek nemzeti elfogultságuknak és uralom- 
vágyuknak. 


Brătianu Ionel négyéves kormányzása alatt (1922–1926.) 
1925. junius 13-án született meg az uj uralom első közigaz- 
gatási törvénye, mely az önkormányzatot módositott formák- 
ban meghagyta ugyan, tartalmát azonban szinte teljesen el- 
vette. 


Az uj törvény szerint az önkormányzati testületek laj- 
stromos választással aránylagos képviselet mellett alakul- 
tak meg. Az aránylagos képviseletet azonban a törvény 190. 
és 191. szakaszai lényegesen korlátozzák, amennyiben a 
számszerü szavazati kisebbségben maradt listák a mandátu- 
moknak egyötödét kaphatják, ezt is csak akkor, ha a leadott 
szavazatok 20%-át elérik. 
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Ez a szakasz alkotmányos közszellem mellett a magyar- 
ságnak s általában a kisebbségeknek kedvezett volna, mivel- 
hogy a városokban s a nagyobb községekben csaknem min- 
denütt többségben vannak. 


Ez a szellem azonban teljesen hiányzott. Ehelyett hét 
esztendő keserü tapasztalatai alapján a törvényenkivüliség 
érzete gyökeresedett be mélyen a magyar társadalom lelki- 
világába. A teljes védtelenséget, melyet a kormányhatalom- 
mal szemben éreznie kellett, választási egyezményekkel igye- 
kezett ellensulyozni a magyarság, mit az uj törvény szer- 
kezete is ajánlott. Egyetlen román párt sem volt azonban 
hajlandó a megegyezéseket a lakosság arányszámára alapi- 
tani, hanem ellenkezőleg a többségi főuralom elvét hangsu- 
lyozva, s a magyar társadalom megfélemlitettségét és ki- 
szolgáltatottságát kihasználva, csak olyan választási meg- 
egyezéseket kináltak, melyek a többségi nemzet tulsulyát 
azoknak a városoknak a testületeiben eleve is biztositják, 
hol az számszerü kisebbségben él. 


Formális országos megegyezés egyetlen többségi párttal 
sem jött létre. A kormányzó liberális párttal való megegye- 
zést az az ellenszenv akadályozta meg, melyet e párttal szem- 
ben Erdély magyarsága érzett. Az ellenzéki harcban való 
részvételt, ami a magyarság hangulatának megfelelt volna, 
az az aggodalom akadályozta meg, hogy válaszul a kormány 
ismét a visszaélések és erőszak fegyveréhez nyul. 


A helyi megegyezések, melyekre a városok és községek 
magyar pártszervezetei a központtól szabad kezet nyertek, 
azt eredményezték, hogy a községekben a magyarság egyez- 
ség utján elérte azt, aminél többet akkori bizonytalan hely- 
zetében a választási harc kockázatával sem nyert volna el: 
tiszta magyar községekben békés megegyezést az előljárók 
személyében, vegyes községekben pedig kisebb-nagyobb részt 
az ügyek vitelében. A városokban az a körülmény, hogy a 
magyar munkásság és a zsidóság jelentős része a nemzeti- 
parasztpárttal szövetkezett, számos helyen a liberálisokkal 
együttszavazó Magyar Párt vereségét eredményezte. 


A liberális párttal kötött helyi megegyezések általános 
kulcsa az volt, hogy a Magyar Párt municipiumokban a vá- 
lasztott tanácstag-helyek felénél egygyel többet átengedett a 
kormánypártnak, viszont a városi községekben a helyek fe- 
lénél egygyel többet kapott. Ezzel igyekezett biztositani azt, 
hogy az előrelátható erőszakosságok elháritásával legalább 
szóhoz juthasson az uj önkormányzati testületekben. 


Nyilvánvaló tehát, hogy e választások sorsát az uj im- 
périum első hét évének keserü tapasztalatai s azok nyomán, 
a védtelenség általános érzete döntötte el. 


Az alábbi általános kép nem is mutat egyebet, mint a 
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bizonytalanság és kisérletezés lelkiállapotát, mely az esetek 
nagyobb számában egyelőre jobbnak látta nem szembeszálla- 
ni az erőszakosságoktól – az országos választások vigaszta- 
lan tapasztalatai szerint – vissza nem riadó kormányhata- 
lommal s csak néhány helyen jutott el a szabad akaratnyil- 
vánitás első kisérletéig. Eszerint: 


 
1. A Magyar Párttal szövetkezett liberális lista győzött 30, megbukott 


19 városban. 
2. Az egyesült ellenzék, melyet Erdélyben a magyar munkásság és a 


magyar zsidóság nagy része támogatott győzött 13, megbukott 15 városban. 
3. Román nemzeti lista győzött 2 városban. 
4. Önálló szász lista győzött 3 városban. 
5. Magyar-szász kisebbségi lista győzött 1 városban. 
 
Meg kell jegyezni, hogy a 30 győzelemben bennfoglal- 


tatik az a 12 erdélyi város is, ahol a megegyezés folytán harc 
nélküli egyhangu választásra került a sor. 


Két választás pedig külön megemlitésre érdemes: 
Az egyik, az erzsébetvárosi, mely a szervezettség és fe- 


gyelem tanulságos példáját mutatta: a választási névjegy- 
zékbe felvett 342 magyar választó közül 340 valóban le is 
szavazott a megegyezéses listára, a hiányzó 2 pedig távol- 
maradását sulyos betegségével igazolta. 


A másik, a brassói választás, hol először történt kisérlet 
a kisebbségek közös választási harcára. A számszerü ered- 
mény: a leadott 6.176 szavazatból 3.248 (52%) esett a ma- 
gyar-szász közös listára az összes román, valamint munkás- 
és cionista szavazatokkal szemben. 


Az a körülmény végül, hogy a szászok azokban a vá- 
rosokban, hol többségben vannak, nyugodtan indultak önálló 
listával, sőt Brassóban még a Magyar Párttal való szövetke- 
zést is megkockáztatták, – jellemző képet ad arról a külön- 
böző bánásmódról, melyben az egyes kisebbségek részesültek. 


Teljes képet arról, hogy mindezek után miként festett 
1926. februárjától az 1929. juliusában meghozott uj közigaz- 
gatási törvény1) életbeléptetéséig az erdélyi magyar kisebb- 
ségi nemzet önkormányzati képviselete, – nem tudunk adni. 
A 49 erdélyi város közül csak 26-nak adatait sikerült meg- 
szereznünk. A többiekre vonatkozó kérdőiveink a legkülön- 
bözőbb kisérletek és számos sürgetés ellenére is válaszolat- 
lanul maradtak. 


                                            
1)  Az uj közigazgatási törvény alapján a megyei választások 1930. 


februárjában, a városiak pedig ugyanez év márciusában folytak le. Bárha 
e választások eredményei az Évkönyv megjelenésének pillanatában rendel- 
kezésünkre állanak, azzal az anyag egységének megbontása nélkül adat- 
gyüjtésünket nem egészithetjük ki s igy annak közlését Évkönyvünk jövő 
évi folyamára kell hagynunk. Annál is inkább, mert bár a választások meg- 
történtek ugyan, a folyamatban levő felülvizsgálatok következtében az er- 
délyi önkormányzati közigazgatás végső képe még nem alakult ki. 
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A rendelkezésünkre álló adatok azonban lehetővé teszik 
annak a szemléltető bemutatását, hogy mennyire jutott ön- 
kormányzati képviselethez a magyar lakosság hét olyan vá- 
rosban, hol a magyarság arányszáma az 1910-es népszámlá- 
lás adatai szerint elérte az átlagos 90 százalékot s azóta is 
mesterséges átcsoportositásokkal csupán papiron változott 
meg. 


Ezeket a városokat az alábbi táblázat tünteti föl: 
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Város neve 


A tanácstagok 


száma 


A tanács válasz- 


tott tagjainak 
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1 Marosvásárhely 16 24 40 15 8 1 16 40


2 Csikszereda 8 12 20 9 3 – 8 20


3 Gyergyószentmiklós 5 16 21 14 2 – 5 21


4 Kézdivásárhely 8 12 20 10 2 – 8 20


5 Nagyszalonta 7 15 22 12 3 – 7 22


6 Nagykároly 10 15 25 7 7 1 10 25


7 Zilah 10 16 26 10 5 1 10 26


 Összesen: 64 110 174 77 30 3 64 174


 


Ezek a számok beszédes tanuságot tesznek amellett, 
hogy mit jelent a gyakorlatban az a községi önkormányzat, 
mellyel az erdélyi magyarságnak ma élnie kell. 


Azokban a városokban is, melyeknek jellege kizárólago- 
san magyar, a hatalmi nyomás és a választási brutalitások 
örökösen fenyegető Damokles-kardja elérte azt, hogy a ma- 
gyarság sulybeli hátrányba került. Igaz, hogy a 7 város 110 
választott községi tanácsosa közül 77 a magyar és csak 30 a 
román. A 64 hivatalbóli és kinevezett tanácsos azonban a ro- 
mánokkal együtt még akkor is biztositja a hatalmi akarat 
többségét, ha a hivatalbóli és kinevezett tagok között magya- 
rok is volnának. A hivatalnokok a hatalomtól közvetlenül 
függő viszonyban vannak s a lelkészek helyzete sem nevez- 
hető függetlennek a szó politikai értelmében. 


Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy a közigazgatási ön- 
kormányzat az erdélyi magyarság számára alig nyujt módot 
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azoknak a hátrányoknak gyakorlati egyensulyozására, me- 
lyek a nemzeti kizárólagosság állami tételéből folynak. Min- 
den adat, mely a városok s községek kulturális és népjóléti 
támogatásainak elosztásáról szól, ezt a körülményt bizo- 
nyitja. 


 


IX. 


A Magyar Párt szervezkedési tevékenysége 


Az erdélyi magyarság nemzeti szervezkedésére a Ma- 
gyar Szövetség megalakulásával (1921. julius 6-án) csaknem 
mindenütt kisérlet történt. 


A munkát azonban a gyülekezési szabadság teljes hiá- 
nya szerfelett megnehezitette. 


Az ostromállapot Erdélyben az impérium átvételétől 
egészen 1928. novemberéig szünet nélkül tartott, a 21. számu 
rendelet alapján sürün lépett életbe szigoritott ostromálla- 
pot, mely a hadbiróságok hatáskörének kiterjesztését jelenti 
polgári személyekre. 


A gyülekezés ilyenformán Erdély nagyobbik részén – 
főként a határszéleken – állandóan három különböző rendé- 
szeti hatóság előzetes irásbeli engedélyéhez volt kötve. 


A Magyar Szövetség müködésének betiltása, majd irat- 
tárának lefoglalása a megkezdett munkát mindenütt elvágta. 
A sok helyt már beállitott népirodák megszüntek, a felálli- 
tott szervezetek elmorzsolódtak. Ezzel pedig nemcsak mun- 
kaeredmények semmisültek meg, hanem ennél sokkal több 
történt: az erdélyi magyar társadalomban megingott a hit, 
hogy alkotmányos küzdelemmel bármit is elérhet, az együt- 
tes érvényesülés helyét az egyének ösztönös önvédelmi tö- 
rekvései foglalták el. 


Az Országos Magyar Párt megalakitásával (1922. de- 
cember 22.) a szervezkedés az uj, tisztára pártszerü keret- 
ben ujra megindult, azonban csak lassan, bizonytalanul. Az 
első négy év keserves tapasztalatai kétkedővé, visszahuzó- 
dottá, bizalmatlanná tették a magyarságot. A megfélemlités 
korszaka teremni kezdte a gyümölcsét. 


Évről-évre azonban mind általánosabbá vált a szervez- 
kedő hajlam, melynek főként az egyre gyakrabban elrendelt 
különböző választások adtak alkalmat és lendületet. 


A tiz év mérlege azt mutatja, hogy minden külső és 
belső – a magyarság járatlanságában rejlő – nehézség el- 
lenére a szervezkedés szelleme terjed és eredményei mutat- 
koznak. 
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X. 


Az Orsz. Magyar Párt központi elnöksége, 
tisztikara, intézőbizottsága, törvényhozói, 


szakosztályai és tagozatai. 


Elnök: dr. gr. Bethlen György Kolozsvár. 
Ügyvezető alelnök: dr. Inczédy-Joksman Ödön Kolozsvár. 
Alelnökök: dr. Jakabffy Elemér Lugos, Sándor József Kolozsvár, gr. 


Teleki Arctur Tancs. 
Főtitkár: dr. Deák Gyula Kolozsvár. 
Elnöki tanács: dr. Ferenczy Géza Nagyajta, dr. Gabányi Imre Kolozs- 


vár, Dr. Gyárfás Elemér Dicsőszentmárton, dr. Paál Árpád, dr. Róth Hugó 
Kolozsvár, dr. Thury Kálmán Nagyvárad, Ugron István, dr. Váradi Aurél 
Kolozsvár. 


Ügyész: dr. Ferencz József Kolozsvár. 
Pénztáros: Szele Márton Kolozsvár. 
Ellenőrök: Kovács Kálmán, Gombos Benő Kolozsvár. 


Intézőbizottság: 


Dr. Abrudbányay Ede Tötör, dr. Apáthy Árpád Déva, dr. Asztalos 
Kálmán Nagyenyed, dr. Árkosy Jenő Nyárádszereda, dr. Balázs András 
Kolozsvár, gr. Bethlen Bálint Keresd, Bokor Márton Bánffyhunyad, dr. 
Bene Ferenc Dés, Berki József Kolozsvár, dr. Bölöni Zoltán Zilah, Budai 
Tibor Nagyvárad, Csiki Albert Sz.-Udvarhely, dr. Czifra Kálmán Nagy- 
várad, dr. Balogh Arthur Kolozsvár, dr. Drexler Béla Marosvásárhely, dr. 
Fekete Andor Marosvásárhely, dr. Fábián László Barót, Gyallay Domo- 
kos Kolozsvár, dr. Hinléder-Fels Ákos Székelyudvarhely, dr. Issekutz 
Viktor Erzsébetváros, dr. Krenner Miklós Kolozsvár, dr. Korosy György 
Arad, dr. Kovács Károly Csikszereda, Kabos Ármin Temesvár, Kispál 
László Kolozsvár, dr. Kotzó Jenő Nagykágya, Kuti Károly Szentgerice, 
dr. Meskó Miklós Déva, dr. Molnár Dénes Kézdivásárhely, dr. Nagy Jenő 
Csikszentmárton, dr. Pál Gábor Csikszereda, Perédy György Nagyvárad, 
dr. Péterfy Lőrincz Tekerőpatak, dr. Parecz Béla, Arad, Purgly László 
Sofronya, Szabó Béni Brassó, dr. Szele Béla Brassó, dr. Széll Lajos Arad, 
dr. Sebesi János Székelyudvarhely, dr. Toldalagi Mihály gróf Nyárád- 
szentbenedek, gr. Teleki Domokos Gernyeszeg, dr. Török Andor Kézdivá- 
sárhely, Vásárhelyi János Kolozsvár, dr. Veterány Viktor Temesvár, Vé- 
csey Gábor Csikszereda, dr. Zágoni István Kolozsvár, Zima Tibor Arad. 


Szenátorok: 


Dr. Makkai Sándor ref. püspök, Kolozsvár, dr. Balogh Arthur Kolozs- 
vár, dr. Fábián László Barót, dr. Gyárfás Elemér Dicsőszentmárton, dr. 
Pál Gábor Csikszereda, Sándor József Kolozsvár, dr. Sebesi János Szé- 
kelyudvarhely. 


Képviselők: 


Dr. Abrudbányay Ede Tötör, dr. Barabás Béla Arad, dr. Barabás 
Béla Dicsőszentmárton, dr. gr. Bethlen György Kolozsvár, dr. György 
József Ikland, Hegedüs Nándor Nagyvárad, dr. Jakabffy Elemér Lugos, 
br. Jósika János Kolozsvár v. Tihó, Laár Ferencz Parajd, dr. László Dezső 
Gyergyószentmiklós, dr. Paál Árpád Kolozsvár, dr. Parecz Béla Arad, 
Szabó Béni Brassó, dr. Szentkereszthy Béla Árkos, Vásárhelyi János Ko- 
lozsvár, dr. Willer József Bukarest. 
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Szakosztályok: 


Közgazdasági szakosztály. Elnöke: dr. Gyárfás Elemér szenátor. Di- 


csőszentmárton. Főtitkára: Berivoy István, Szászváros. 
I. Mezőgazdasági alosztály. Elnöke: dr. Abrudbányay Ede képviselő, 


Tötör. 
II. Ipari alosztály. Elnöke: Szabó Béni képviselő, Brassó. 
III. Kereskedelmi és pénzügyi alosztály: Elnöke: Báró Jósika János 


képviselő, Kolozsvár v. Tihó. 
Közmüvelődési szakosztály. Elnöke: Nincs betöltve. 
Kisebbségi szakosztály. Elnöke: Jakabffy Elemér képviselő, Lugos. 
Jogi szakosztály. Elnöke: Róth Hugó Kolozsvár. 


Alsófehérmegyei tagozat: 


Diszelnök: Fogarassi Albert. Elnök: Dr. Szász Pál. Alelnökök: Dr. Je- 
ney Elek, Br. Bánffy Dániel, Rass Károly, Gr. Teleky Ádám. Főtitkár: 
Dr. Kovács Endre. Titkár: Dr. Kerekes Gyula. Jegyzők: Balázs Gergely, 
Nagy Béla. Pénztárnok: Dr. Toókos Géza. Ellenőrök: Bakó Károly, Hege- 
düs Sipos János. 


Aradmegyei tagozat: 


Elnök: Dr. Barabás Béla. Elnök helyettes: Dr. Széll Lajos, Takácsy 
Miklós. Alelnökök: Szántay Lajos, Dr. Velcsov Géza, Korossy György, 
Dr. Olosz Lajos. Főtitkár: Bérczy Lajos. Titkárok: Kócsy Jenő, Nagy 
Dániel. Pénztárnok: Juhász Attila. Ellenőrök: Dr. Varga József, Mosko- 
vics Izidor. 


Bánsági tagozat: 


Elnök: Br. Ambrózy Andor. Üv. elnök: Dr. Veterány Viktor. Alelnö- 
kök: Dr. Ungár Adolf, Dr. Kakuk János. Főtitkár: Dr. Páll György. Fő- 
pénztáros: Bogma Miklós. Ellenőrök: Pogány László, Dr. Vuchetich Endre. 


Biharmegyei tagozat: 


Elnök: Dr. Kotzó Jenő. Alelnökök: Dr. Markovits Manó, Tunyoghy 
Lajos, Szabó Zoltán, Dr. Kövér Gusztáv. Főtitkár: Dr. Kovács Árpád. 
Jegyző: Gönczy Sándor. Pénztárnok: Udvarhelyi Béla. Ellenőr: Fodor 
József. 


Besztercenaszódmegyei tagozat: 


Elnök: Dr. Benedek Aladár. Alelnökök: Csegezy Márton, Keresztes 
Jenő, Mátyás István, Sebestyén József. Titkár: Sigmond János. Jegyző: 
Takács Lajos. Pénztárnok: Siberth Sándor. Ellenőr: Kollár Zoltán. 


Csikmegyei tagozat: 


Elnök: Dr. Pál Gábor. Alelnökök: Dr. Nagy Jenő, Dr. László Dezső, 
Péter József, Vécsey Gábor, Dóczy János, Sáska Andor, Gáspár Máté, 
Madaras Sándor. Főtitkárok: Adorján Imre, Dr. Ferenczy Balázs. Titká- 
rok: Részegh Viktor, Dr. Mátis Albert. Pénztárosok: Élthes Károly, 
Bajna András. Ellenőrök: Holló Gábor, Csathó Árpád, Dr. Miklósy Vik- 
tor, György Béla. 
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Fogarasmegyei tagozat: 
 
Tiszteletbeli elnök: P. Harthmann Tivadar. Elnök: Bartalis Ferencz. 


Ügyvezető elnök: Dr. Boér Lőrincz. Alelnökök: Gidófalvy Károly, Tövis- 


sy József, Dr. Várnai Zoltán, Székely János. Titkár: Kádár Lajos. Pénz- 


tárnok: Ifj. Zőldi József. Jegyző: Rákósi Ferenc. 


Háromszékmegyei tagozat: 


Elnök: Br. Szentkereszthy Béla. Alelnökök: Dr. Török Andor, Dr. Mol- 


nár Dénes, Bogdán Arthur, Dr. Polonkay Tivadar. Főtitkár: Dr. Keresztes 


Károly. Jegyzők: Dancs Lajos, Csánky Gyula. Pénztárnok: Demeter Fe- 


renc. Ellenőr: Ütő Áron. 


Hunyadmegyei tagozat: 


Elnök: Cs. Lázár László. Alelnök: Dr. Meskó Miklós. Titkár: Dr. Mar- 


tonossy György. Jegyző: Dr. Szőcs Gerő. Pénztáros: Balogh Dezső. 


Ellenőr: Antony Sándor. 


Kalotaszegi tagozat: 


Elnök: Dr. Szent-Iványi József. Alelnökök: Bokor Márton, Dr. Bibó 


Béla, Sigmond Ákos, Pap Zsigmond. Titkár és jegyző: Polgár Gyula. 


Pénztáros: Mátyás János. Ellenőrök: Keresztes Károly, Tóth Ferenc. 


Kisküküllőmegyei tagozat: 


Elnök: Pekri Géza. Alelnökök: Fejér Pál, Gvidó Béla, Miklós Sándor, 


Szakáll Mihály. Főtitkár: Dr. Vajda Béla. Pénztáros: Gyalay K. József. 


Jegyzők: Mátyus Gergely, Jakab Árpád. Ellenőr: László János. 


Marostordamegyei tagozat: 


Elnök: Dr. György József. Társelnök: Jaross Béla. Alelnökök: Bustya 


Lajos, Dr. Ferenczy István, Kuti Károly, Makkay Sándor, Dr. Sárkány 


Miklós, Szijgyártó Gábor, Dr. Szoboszlay László, Gr. Teleki Domokos. 


Titkár: Biró István. Jegyzők: Kacsóh Lajos, ifj. Dr. Kornhoffer Vilmos. 


Ügyészek: Dr. Fekete Andor, Dr. Teleky István. Pénztáros: Benkő László. 


Ellenőrök: Balázs Béla, Kátay Károly. 


Máramarosmegyei tagozat: 


Elnök: Piltz Ede. Ügyvezető alelnök: Dr. Székely Ákos. Alelnökök: 


Nagy Endre, Csukovits Sándor, Dr. Nádor Henrik. Főtitkár: Wolfbauer 


Miksa. Titkár: Medveczky István. Jegyzők: Kincsessy Péter, Kovásy Ist- 


ván. Pénztáros: Mandits Béla. Ellenőrök: Mézner István, Kelemen Ernő. 


Ügyészek: Dr. Linvay Lajos, Dr. Ekker Jenő. 


Nagyküküllőmegyei tagozat: 


Elnök: Dr. Apáthy Gyula. Ügyvezető alelnök: Dr. György Zsigmond. 


Alelnökök: Dr. Száva András, Pápay Antal, Nagy József. Főtitkár: Nagy 


Béla. Jegyzők: Benkő Ferencz, Sándor István. Pénztárnok: Dr. Teleky 


Jenő. Ellenőr: Csulak József. 
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Szatmármegyei tagozat: 


Elnök: Dr. Nagy Sándor. Alelnökök: Dr. Ajtay Nagy Gábor, Rónay 


István, Csengery Mayer Sándor, Gr. Degenfeld Miksa. Főtitkár: Kürthy 


Károly. Jegyzők: Dr. Jakó Endre, Dr. Erdődy Antal. Pénztáros: Dr. 


Werner Jenő. Ellenőr: Oláh Sándor. 


Szebenmegyei tagozat: 


Elnök: üresedésben. Alelnökök: Bicskey Antal, Datky Árpád. Titkár: 


Dr. Kedves András. Jegyző: Szedlák Imre. Pénztáros: Szurdoki Krcs 


Kornél. Ellenőr: Bartha Béla. 


Szilágymegyei tagozat: 


Elnök: Gr. Béldi Kálmán. Üv. alelnök: Dr. Bölöni Zoltán. Alelnökök: 


Dr. Falussy Árpád, Dr. Vetzák Ede, Dr. Gazda Endre, Meleg András. 


Főtitkár: Dr. Szmercsányi Béla. Jegyzők: Dr. Lőw Szilárd, Kálmán Jó- 


zsef, Barabás Sándor. Pénztárnok: Zilahi István. Ellenőr: Szabó Zsigmond. 


Szolnokdobokamegyei tagozat: 


Elnök: Kühbacher Ferenez. Ügyvezető alelnök: Dr. Bene Ferencz. 


Pénztárnok: Gajzágó Vilmos. Titkárok: Dr. Biró József, Sohár Hugó. 


Jegyzők: Béczy Ernő, Gogomán Ferencz, Smolartsik János. 


Tordaaranyosmegyei tagozat: 


Elnök: Lőrinczy Dénes. Alelnökök: Dr. Balogh Elek, Bartha Lajos, 


Keresztes Ödön, Nagy Mózes. Főtitkár: Veres Ákos. Jegyzők: Dr. Dési 


Olivér, Árkossy Tamás. Pénztárnok: Dr. Borbély Béla. Ellenőrök: Viski 


Ferencz, Miske László. 


Udvarhelymegyei tagozat: 


Örökös diszelnök: Páll István. Elnök: Dr. Jodál Gábor. Ügyvezető 


alelnök: Dr. Hinléder Fels Ákos. Alelnökök: Dr. Mezey Ödön, Vajda Fe- 


rencz. Titkárok: Haáz F. Rezső, Varró Elek. Pénztáros: Szabady Tivadar. 


Ellenőrök: Fazekas Gáspár, Kovács Lázár. 


Brassó városi tagozat: 


Elnök: Dr. Szele Béla. Alelnökök: Dr. Péter Antal, Király Lajos, 


Sárossy Lajos, Szabó Béni. Főtitkár: Dr. Debreczy Béla. Titkár: Puskás 


Gerő. Jegyzők: Vogel Frigyes, Dr. Feyer Emanuel. Pénztáros: Joó Győző. 


Ellenőrök: Kocsis Béla, Hetmann Antal. 


Kolozsvár városi tagozat: 


Tiszteletbeli elnök: Reményik Károly. Elnök: Dr. Paál Árpád. Alel- 
nökök: Andrásovszky Dániel, Hexner Béla, Rácz Mihály, Szabó József, 
Török Bálint, Dr. Zágoni István. Titkárok: Hantos Gyula, Dr. Ehrlich 
István, Dr. Veress Endre. Ügyészek: Dr. Bartha Ignác, Dr. János Gáspár. 
Ellenőrök: Bagaméry Zsombor, Cseh József, György Dénes, Simon Jenő, 
Tóth József. Jegyzők: Dr. Erszényes Samu, Győri István, Dr. Szász Fe- 
renc, Tamási Áron. 
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Marosvásárhely városi tagozat: 


Elnök: Jaross Béla. Társelnökök: Dr. Péterffy István, Dr. Sebestyén 


Miklós. Alelnökök: Benkő László, Biró András, Bustya Lajos, Szijgyártó 


Gábor. Főtitkárok: Dr. Fekete Andor, Dr. Ferenczy Zsigmond. Főjegy- 


zők: Loóky Jenő, Varga Géza. Pénztárnok: Varga Ferencz. Számvizsgá- 


lók: Dr. Balázs Béla, Kátay Károly, Zakó Kálmán. Ügyészek: Dr. Telegdy 


István, Dr. Fekete Gyula. 


Nagyvárad városi tagozat: 


Elnök: Dr. Kotzó Jenő. Alelnökök: Halász Gyula, Hegedüs Nándor, 


Perédy György, Dr. Soós István. Főtitkár: Dr. Kovács Árpád. Jegyzők: 


Dr. Thury Károly, Dr. Borbély Lajos. Pénztárnok: Udvarhelyi Béla. 


Ellenőr: Tátray Sándor. 


Szatmár városi tagozat: 


Elnök: Sárközy Lajos. Alelnökök: Mertz József, Dr. Schlagetter Nán- 


dor, Szücs Kálmán, Dr. Weiss Sándor. Főtitkár: Tankóczy Gyula. Titkár: 


Dr. Láng Ferencz. Jegyzők: Dr. Mák István, Dr. Mártha József. Ügyész: 


Dr. Südy Tibor. Pénztáros: Dr. Tóth János. Ellenőr: Thurner Albert. 


Irodavezető: Deák Kálmán. 
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A magyarság a nagyvilágban. 


I. 


A népi összetartozás tudatát nem homályositják el az or- 
szághatárok, sőt a világrészek távolságai sem. A magyar nép 
szétszóródó fiai még talán jobban megőrzik faji érzésüket és 
nemzeti öntudatukat, mint más népek idegenbe került töredé- 
kei. Sőt sokszor az idegen állampolgárság az összetartozásuk- 
nak ösztönzőjévé válik. 


A népek és nemzetek együttmüködésének kialakuló uj 
rendje a népi összetartozást nemzetközi tényezőjévé tette. 
Mindenütt törekvések indultak, melyek célul tüzték ki az egy 
tőből eredt és ugyanazt a kulturát hordozó népek megszerve- 
zését politikai határok és földrajzi távolságok fölött. A ma- 
gyarság az elsők közé tartozott, mely ennek a kérdésnek fon- 
tosságát felismerte. Az első lépést ebben az irányban a nagy- 
világban szétszórt magyarság számának és elhelyezkedésé- 
nek megállapitása jelentette. 


Ehez a munkához járulunk hozzá, amikor az e téren elért 
eredményeket az alábbiakban összefoglalni igyekszünk. 


II. 


Vizsgálódásainkat megkönnyiti a „Magyarok Világkon- 
gresszusának” munkája, mely 1929. augusztus 22–24. nap- 
jain Budapesten folyt. Ennek az uttörő államközi tanácsko- 
zásnak eredményeit dr. Krisztics Sándor egyetemi tanár, a 
Magyar Szociográfiai Intézet vezetője gyüjteményesen össze- 
foglalta.1) 


                                            
1)  A mü cime „A Magyarok Világkongresszusának tárgyalásai Buda- 


pesten” 1929. augusztus 22–24 (Budapest 1930). 
A Magyarok Világkongresszusán Csehszlovákia, Jugoszlávia és Ro- 


mánia 3 és félmilliót meghaladó magyarsága nem képviseltette magát. 
Négy világrészből 361 kiküldött jelent meg. Európa 13 államából 217 ki- 
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Ebben a gyüjteményben jelent meg Kriszticsnek ,,A kül- 
földi magyarság szociográfiai nyilvántartása” cimü előadása, 
mely az egyes államok hivatalos adatainak számbavételével 
és tudományos becslésekkel az egész világon élő magyarok 
számát tizenöt millió lélekre teszi. 


Az alábbiakban hasonló módszerekkel mi is kisérletet te- 
szünk a világ magyarságának számszerü kimutatására. 


III. 


Elsősorban az egyes államok hivatalos statisztikai adatai 
alapján kimutatható magyarság számát kell csoportositanunk. 


A) Magyar anyanyelvü lakos él, az európai államok 
közül:  
 
Ausztriában 26.474 (1923. márc. 17-iki népszámlálás) 


Belgiumban 215 (1920. dec. 31-iki népszámlálás) 


Bulgáriában 629 (1920. évi népszámlálás) 


Csehszlovákiában 761.823 (1921. febr. 15-iki népszámlálás) 


Dániában 150 (1921. febr. 1-i népszámlálás) 


Franciaországban 630 (1921. évi népszámlálás) 


Hollandiában 546 (1920. dec. 31-iki népszámlálás) 


Jugoszláviában 472.409 (1921. jan. 31-iki népszámlálás) 


Lengyelországban 247 (1910. évi adat) 


Magyarországon 7,147.053 (1928. évvégi kiszámitott adat) 


Németországban 24.225 (1925. junius 16-iki népszámlálás) 


Norvégiában 57 (1920. dec. 1-i népszámlálás) 


Olaszországban 1.429 (1921. dec. 31-iki népszámlálás) 


Romániában 1,307.543 (1927. ápr. 24-iki összeirás) 


Svédországban 90 (1920. dec. 31-iki népszámlálás) 


Összesen 9,743.520  


 
B) Szovjetoroszország európai és ázsiai részeiben az 


1926. december 17-én megtartott népszámlálás 6.300 magyart 
regisztrál. 


küldött és pedig: Angliából 1, Ausztriából 37, Belgiumból 2, Bulgáriából 
10, Észtországból 2, Franciaországból 40, Hollandiából 29, Lengyelország- 
ból 2, Németországból 58, Olaszországból 24, Svájcból 4, Svédországból 4, 
és Törökországból 1. Ázsiából a Kinai birodalomban élő magyarok képvise- 
letében a 2 mukdeni kiküldött. Afrikából az Egyptomban és Marokkóban 
élő magyarok részéről 5 kiküldött. Az Amerikai Egyesült Államok félmil- 
liónyi magyarságát 128 delegátus képviselte. Délamerika magyarjainak 
képviseletében 8 kiküldött jelent meg. Ausztrália magyarjait pedig 1 ki- 
küldött képviselte. 


A „Magyarok Világkongresszusához” a külföldi magyar egyesületek 
közül Ausztriában 12, Bulgáriában 3, Franciaországban 23, Hollandiában 
6, Németországban 17, Olaszországban 6, Spanyolországban 2, Svájcban 4, 
Európa északi államaiban (Svédország, Észtország) 5, az Észak Amerikai 
Egyesült Államokban 51, Délamerikában 24, Kanadában 8, egyéb külföldi 
államokban 11, (Törökországban 2, Egyptomban 2, Lengyelországban 2, 
Angliában 1, Belgiumban 2, Kinában 1, Ausztráliában 1.), összesen tehát 
172 magyar egyesület csatlakozott. 
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C) Az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában 
1920-ban foganatositott népszámlálás adatai2) az alábbi képet 
nyujtják az ott élő magyarságról: 


a) Az Amerikai Egyesült Államokban: 
 


1. Maine 64 27. North Carolina 92
2. New-Hampshire 64 28. South Carolina 69
3. Vermont 388 29. Georgia 334
4. Massachusetts 1.606 30. Florida 397
5. Rhode Island 203 South Atlantic 14.798
6. Connecticut 21.093
New England 23.418 31. Kentucky 1.542


32. Tennessee 505
7. New-York 93.606 33. Alabama 340
8. New-Jersey 59.190 34. Missisippi 59
9. Pennsylvania 79.630 East South Central 2.446
Middle Atlantic 232.426


35. Arkansas 119
10. Ohio 97.962 36. Louisiana 638
11. Indiana 15.357 37. Oklahoma 422
12. Illinois 29.041 38. Texas 1.086
13. Michigan 27.763 West South Central 2.265
14. Wisconsin 7.338
East North Central 177.461 39. Montana 704


40. Idaho 178
15. Minnesota 2.823 41. Wyoming 495
16. Iowa 743 42. Colorado 1.344
17. Missouri 4.414 43. New Mexico 164
18. North Dakota 705 44. Arizona 156
19. South Dakota 501 45. Utah 187
20. Nebraska 853 46. Nevada 52
21. Kansas 499 Mountain 3.280
West North Central 10.538


47. Washington 759
22. Delaware 361 48. Oregon 588
23. Maryland 1.686 49. California 5.559
24. District of Columbia 283 Pacific 6.906
25. Virginia 2.156 Összesen: 473.538
26. West Virginia 9.420


 
 


b) Kanadában az 1921. évi népszámlálás 8.738 magyar 
anyanyelvü lakost talált. Megjegyezzük, hogy ez a népszám- 
lálás csak a 10 éven felüli népességet tartja nyilván. Szakér- 
tők, tekintetbevéve a legutóbbi esztendők nagyarányu beván- 
dorlását, a kanadai magyarság számát 90 ezerre becsülik. 


A felsoroltakon kivül olyan hivatalos adat – tudomá- 
sunk szerint – nincs, mely a magyarság lélekszámáról más 


                                            
2)  Dr. Mozolovszky Sándor: Honfitársaink az Egyesült Amerikai Álla- 


mokban és Kanadában c., a Magyar Statisztikai Szemle 1930. évi 5-ik szá- 
mában megjelent értékes tanulmánya 5. sz. táblázatának felhasználása 
alapján. 
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államban tájékoztatna, összegezve a hivatalos adatokat, a kö- 
vetkező eredményt kapjuk a magyarság lélekszámát illetően: 


A) a felsorolt 15 európai államban    9,743.520 
B) Szovjetoroszországban ..........................            6.300 
C)  a) az Amerikai Egyesült Államokban         473.538 


b) Kanadában ...........................              8.738 
összesen:  10,232.096 


Vagyis a hivatalos statisztika 10 millió 232 ezer 96 ma- 
gyart tart nyilván. 


IV. 


A hivatalos statisztikák egy részével szemben azonban 
bizonyos fokig kételkedő álláspontra kell helyezkednünk a 
magyarság lélekszámát illetően. Ez különösen az utódállamok 
(Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia) hivatalos statiszti- 
kai adataira áll. 


A Csehszlovákiában 1921. február 15-én megtartott nép- 
számlálás által megállapitott 761.823 magyar számában ben- 
nefoglaltatik azoknak a magyaroknak a száma is, akik nem- 
csak a Magyarországtól elcsatolt területen élnek, hanem az 
egész Cseh köztársaság területén. A Magyarországtól elcsa- 
tolt területen 754.774 (20%) magyart mutat ki az 1921. évi 
cseh népszámlálás, jóllehet az 1910. évi magyar népszámlálás 
szerint a mai Szlovákia és Ruténia területén 1,070.753 ma- 
gyar élt.3) A két fölvétel közötti 316 ezer főnyi különbség – 
ismerve az 1921. évi cseh népszámlálás végrehajtását és a 
„nemzetiség” tág értelmezését4) – kétes értéküvé teszi nem- 
zetiségi adatait. Az 1910. évi magyar népszámlálás adatait 
véve alapul és 8%-os valóságos szaporodást is figyelembe 
véve 1921. óta, a Csehszlovák államban élő magyarság lélek- 
száma ma legkevesebb 1 millió 150 ezer főre tehető. 


Jugoszláviában az 1921. évi népszámlálás által megálla- 
pitott 472.409 főnyi magyar lakosból 398.305 a Magyarország- 
tól elcsatolt területekre, 68.753 Horvát-Szlavonországra s 
5.351 a régi Szerbia területére esik.5) Az 1910. évi magyar 
népszámlálás a Magyarországtól Jugoszláviához csatolt te- 
rületen 471.601 magyart talált, mely a lakosság 30.5%-át 


                                            
3)  Dr. Kovács Alajos: A nyelvismeret, mint a nemzetiségi statisztika 


ellenőrzője c. tanulmánya. Az 1928. évi Magyar Statisztikai Szemle 146. old. 
35. sz. táblázatának adata. 


4)  Az 1921. évi cseh népszámlálás nem az anyanyelvet, hanem a nem- 
zetiséget tudakolta. 


5)  Dr. Kovács Alajos: A Szerb–Horvát–Szlovén állam népszámlálá- 
sának nemzetiségi adatai c. tanulmánya a Magyar Statisztikai Szemle 1926. 
évi IV. évf. 403–424. oldalain. 
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tette, Horvát-Szlavonországokban pedig 105.948 magyart mu- 
tatott ki.6) Ezeket az adatokat véve alapul és 1921. óta 8%-os 
valóságos szaporodást számitva, becslésünk szerint az S. H. 
S. állam magyar lakossága megközeliti a 625 ezer lelket. 


Romániában az 1930. év decemberében tartandó népszám- 
lálás lesz hivatva végre fényt deriteni az ott élő magyar nem- 
zeti kisebbség lélekszámára, melyet Karl Braunias7) 1,463.573 
főre, a német Hickmann Fischer8) 1,500.000 főre, a francia 
Lucien-Brun9 pedig 1,880.000 főre tesz. Ezek a számok azon- 
ban az 1924. évet megelőző időkből származó különböző sta- 
tisztikai adatok csoportositásából születtek meg. Az 1920– 
1930. évek alatt előállott szaporodást tehát egyik sem veszi 
figyelembe. Magyarországtól Romániához csatolt területek 
magyar lakosságának számát illetően utalunk könyvünk 2–3. 
oldalain levő adatainkra. Számukat 1,725.000-re becsüljük. A 
moldovai magyarságot 110 ezer főre tesszük, a Bukovinában 
élő magyarok számát az 1910. évi osztrák népszámlálás ada- 
tait véve figyelembe, legalább 10 ezer főre becsüljük; a Re- 
gátban pedig 80 ezret is meghalad az ott élő magyarok lélek- 
száma. Nem tulzás tehát, ha az uj román állam területén a 
magyar kulturközösségben élők számát megközelitő pontos- 
sággal 1,925.000 főre tesszük, mely az összlakosság 11.5%-át 
teszi ki. 


Ezek a korrigálások azt eredményezik, hogy Csehszlová- 
kia, Jugoszlávia és Románia hivatalos adatai szerint e három 
állam területén élő 2,541.875 magyar helyett 3,700.000 ma- 
gyart kell megállapitanunk. Ez a megállapitás pedig kb. 
1 millió 160 ezer fővel javitja a világ magyarságának számát. 


Délamerika 3 államában, Argentinában, Braziliában és 
Urugay-ban 110–120 ezer főre becsüljük a magyarság szá- 
mát, Egyptom két városában, Kairóban és Alexandriában 
egyedül 550 magyar él. Bizonyára még több ezerre tehető 
a hivatalosan nyilván nem tartott magyarok száma. – Mi- 
után azonban adataink erre nincsenek, számitásainkban nem 
vehetjük figyelembe. 


Megállapithatjuk tehát, hogy a nagyvilág magyarságá- 
nak száma megközelitőleg tizenegy és fél milliót tesz ki. 


                                            
6)  Dr. Kovács Alajos id. tanulmányában a Magyar Statisztikai Szemle 


418. oldalán közölt 3. sz. táblázat és az 1920. évi magyar népszámlálás IV. 
köt. 17. old. 


7)  Die Minderheiten in Rumänien c. tanulmánya, 51. oldalán, megje- 
lent a wieni egyetem népkisebbségi statisztikai intézete által kiadott sorozat 
3. számának (Statistische Minderheitenrundschau) 46–80. oldalain, 
1925-ben. 


8)  Prof. A. L. Hickmanns Geografisch-Statistischer Universal-Taschen- 
atlas, 1924. 


9)  Le problème des Minorités devant le Droit International. Paris 1923. 
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Az erdélyi magyarság lélekszáma 
és területi megoszlása. 


 
 
A Legfőbb Statisztikai Tanács állapitotta meg 1927. ja- 


nuár 20-án tartott ülésében, hogy: „Európában a háboru 
után egyedül Románia nem foganatositott népszámlálást és 
ezért sem lakosságának száma, sem annak faji összetétele 
pontosan nem tudható.” Ebből a megállapitásból kétségtele- 
nül következik, hogy mindazok az adatok, melyeket hivata- 
los és nem hivatalos kiadványokban a lélekszámról és a la- 
kosság nemzetiség szerinti megoszlásáról olvashatunk, csak 
becslések eredményei. Tárgyilagosságukhoz azonban szó fér 
s a feltünő eltérések láttán önként merül fel az a feltevés, 
hogy a becsléseket célzatosság irányitotta, mely mindenek 
előtt a nemzeti kisebbségek arányszámait igyekszik csök- 
kenteni. 


Erdély1 lakosságát az elmult 10 év alatt összesen három- 
szor vették hatósági uton számba: 


1919. január havában a Kormányzótanács földmüve- 
lésügyi reszortja az agrár-reform előkészitése céljából adat- 
gyüjtést rendelt el, melyben a községek lakosságának nem- 
zetiség és vallás szerinti megoszlását is tudakolta. Az össze- 
gyült adatokat a statisztikai hivatal közlönye2 közzétette, az- 
zal a megjegyzéssel azonban, hogy az adatok pontosságát il- 
letően fenntartással él. 


1920. novemberében az erdélyi belügyi vezértitkárság 


                                                            
1) Erdély területe  102.200 km2, lakossága    5.383.925 


 Bukovina területe   44.422 km2, lakossága      811.742 
 Besszarábia   10.442 km2, lakossága   2.555.071 
 Régi Királyság 137.903 km2, lakossága   8.260.903 
  Románia 294.967 km2, lakossága 17.011.641 


Erdély területe egész Románia területének több mint egyharmadát 
(34.6%) teszi, népessége pedig közel egyharmadát (31.6%) alkotja Romá- 
nia egész népességének. (Bulet. Stat. 1928. No. 3. Jubileumi Évkönyv I. 
köt. .668,– Anuarul Stat. 1927. pag. 12–15.) 


2)  Buletinul Statistic al României 1921. évi 6–7. számában Valeriu 
Popa–N. Istrati: „Erdély gazdasági állapota. Statisztikai jegyzetek.” 
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rendelt el összeirást a választójogi és közigazgatási reform 
előkészitése érdekében. Ennek az összeirásnak eredményeit 
a kolozsvári tartományi statisztikai hivatal főnökei G. Mar- 
tinovici és N. Istrati 1921-ben községenkénti adattár formá- 
jában kiadták.3 


3. 1927. április 24-én ujabb összeirást hajtottak végre, 
melyről azonban ugyancsak a Legfőbb Statisztikai Tanács ál- 
lapitotta meg, hogy munkálatait nem a statisztikai hivatal, ha- 
nem a belügyminiszterium végezte s igy annak eredmé- 
nyeiért a statisztikai hivatalt semmi felelősség nem terheli. 
Ennek az összeirásnak adatait nyilván ezért nem is tették 
hivatalosan közzé.4 


Egymás mellé állitottuk5 azokat a hivatalos és félhiva- 
talos adatokat, amelyek Erdély megyéinek összes népessé- 
gére és magyar lakosságára az 1910., 1919., 1920., 1923. és 
1927. évekre vonatkozólag közzététettek. S ha e kimutatásnak 
csupán végeredményeit tekintjük, azt kell megállapitanunk, 
hogy a Magyarországtól Romániához csatolt részek magyar 
lakossága:  


1910-ben 1.660.488 (31.7%) 
1919-ben 1.378.189 (26.5%) 
1920-ban 1.325.659 (25.8%) 
1923-ban 1.357.442 (24.7%) 
1927-ben 1.247.391 (23.2%) 


Ezekben az adatokban egy félmilliót megközelitő csök- 
kenés mutatkozik az erdélyi magyarság lélekszámában. Ez a 
csökkenés nem nyer magyarázatot az impériumváltozás 
után bekövetkezett expatriálásokkal, mert hiszen 1918. októ- 
ber 30.–1924. jun. 30-ig e területről Magyarországba vándo- 
rolt (ugynevezett vagonlakók) száma mindössze 197.035 volt6. 
De nem adja magyarázatát a magyarság számbeli csökkenté- 
sének az a körülmény sem, ha az izraelita vallásuak számát 
is levonjuk,7 sem pedig az, hogy az ortodox (gör. kel.) és gör.  


                                                            
3)  „Dicţionarul Transilvaniei”. Kolozsvár, 1921. Adatainak hiányaira, 


hibáira, sőt ferditéseire dr. Jakabffy Elemér által közzétett „Erdély statisz- 
tikája” (Lugos, 1923.) mutat rá, melynek példányait elkobozták és dr. Ja- 
kabffy ellen hadbirósági eljárást tettek folyamatba a munka kiadásáért. 


4)  Nistor I., a liberális kormány volt belügyminisztere a „Generaţia 
Unirii” c. folyóirat 1929. április 10-iki 1. számában „A kisebbségek Romá- 
niában” cimen közli az adatok egy részét. 


5) L. I. sz. táblázatunkat. 
6) A Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal által rendelkezé- 


sünkre bocsátott adatok szerint 1918-ban 40.912, 1919-ben 33.551, 1920-ban 
79.773, 1921-ben 19.879, 1922-ben 13.651, 1923-ban 7.536, 1924-ben 1.693. 


7) A zsidókat a magyar statisztika felekezetként mutatja ki, azonban 
nem szerepelteti kizárólag a magyarok között, hanem anyanyelv szerint 
részletezi. Egész Erdély területén az 1910. évi magyar hivatalos statisztikai 
adatok kimutatása szerint a zsidók 73.3%-ka vallotta magát magyar anya- 
nyelvünek, sőt a törvényhatósági jogu városokban ez az arány még kedve- 
zőbb, mert pl. Nagyváradon a zsidók 97.4%-ka, Szatmárnémetiben 
94.1%-ka, Aradon 96.3%-a, Kolozsvárt 93.2%-ka, Marosvásárhelyt pedig 
96.8%-ka magyar anyanyelvü. 
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kath. vallásu magyarok számától eltekintünk. 
Számitásunk és becslésünk szerint,8 melyet Erdély la- 


kosságának felekezetek szerint történt megoszlása alapján 
végeztünk, 1927-ben 1,724.309 magyar élt Erdélyben, mely az 
összes lakosságnak 30.2%-át tette ki. 


Ha pedig figyelembe vesszük az Ókirályságban élő kö- 
rülbelül 80.000, a Bukovinában élő kb. 10.000 és a Moldová- 
ban élő kb. 110.000, összesen kb. 200.000 főnyi magyart is, 
megállapithatjuk, hogy az uj román állam területén a ma- 
gyar kulturközösségben élők száma 1,800.000–1,900.000 főt 
tesz ki s megközeliti a lakosságnak 11.1%-át. 


Egy másik kérdés, mely az erdélyi magyarságot felette 
érdekli az, hogy hogyan oszlik meg ez a magyarság a váro- 
sok és a vidék között. 


Egymás mellé állitva az 1925. előtti 40 és az 1925. évi 
közigazgatási reformmal szervezett 49 város adatait, a kö- 
vetkező képet kapjuk: 
 
 a 40 erdélyi városban a 4083 faluban 


magyar 
1910-ben 438.849 64.7% 1.221.639 26.8% 
1923-ban 369.680 39.77% 987.762 21.66% 


      
összla- 
kósság 


1910-ben 678.423 12.2% 4.563.601 87.8% 
1923-ban 929.500 16.8% 4.558.466 83.2% 


      


román 
1910-ben 119.120 17.6% 2.705.057 59.3% 
1923-ban 280.950 30.22% 3.232.806 64.76% 


 
 
 a 49 erdélyi városban a 4008 faluban 


magyar 
1910-ben 473.652 62.7% 1.186.836 26.5% 
1923-ban 393.711 39.0% 963.731 21.5% 


      
összla- 
kosság 


1910-ben 755.405 14.4% 4.486.619 85.6% 
1923-ban 1.008.410 18.4% 4.479.556 81.6% 


      


román 
1910-ben 142.849 18.9% 2.681.328 59.3% 
1923-ban 313.449 31.1% 2.919.357 65.2% 


 
A városok számának szaporitása9 tehát a városi román 


lakosság számát emelte és a városi magyarság számát csök- 
kentette, ami nyilván az átcsoportositás egyik inditó oka volt.


                                                            
8)  L. II. sz. táblázatunkat. 
9)  Igy város lett Belényes, Naszód, Oravicza, Orsova, Petrosény, Nagy- 


szalonta, Maroshéviz, Brád, Balázsfalva, Resicza; viszont megszünt Felső- 
bánya önálló városi jellege, amennyiben Nagybányával lett egyesitve. A vá- 
rosokban ilymódon 32.500 lélekkel több román mutatható ki s hogy a ma- 
gyar városi lakosság aránya alig 3/4 százalékkal csökkent, ez csak annak 
tudható be, hogy Nagyszalonta és Petrosény együtt 18 ezeret meghaladó 
magyar lakossal birnak. 
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I. sz. táblázat. 
 


Az erdélyi magyarság 1910., 1919., 1920., 
szes népességhez 


 
La population totale et la population hongroise de la 


 
1 2 3 


S
or


sz
ám


 
N


o.
 c


ur
en


t 


Megyék 
Départements 


Összes népesség 
Population totale 


1910 1919 1920 1923 1927 


1 Alsófehér 221618 229897 214981 242371 195103


2 Beszterce 127843 126116 120469 131322 137823
3 Brassó 101199 103995 101953 113600 160724
4 Csik 145720 151635 141126 141421 128958
5 Fogaras 95174 95669 93918 90439 79068
6 Háromszék 148080 150097 143104 145531 130640
7 Hunyad 340135 333052 326590 348200 329907
8 Kis-Küküllő 116091 106122 113572 124085 141688
9 Kolozs 290547 298519 310163 352029 343814
10 Maros-Torda 219589 216816 218688 245941 259910
11 Nagy-Küküllő 148826 148353 148964 168258 151366
12 Szeben 176921 171465 175691 192060 187660
13 Sz.-Doboka 248076 250886 235852 257529 210373
14 Torda A. 174375 177706 170530 184270 182339
15 Udvarhely 124173 125555 119127 122697 124336
16 Arad 419120 413404 397375 402303 436850
17 Bihar 488465 495990 490517 513S68 490807
18 Krassó 


467031 463362 427197 455154
199060


19 Szörény 226768
20 Máramaros 145481 171769 153350 151342 154728
21 Szatmár 308365 295187 320747 368694 281443
22 Szilágy 230140 235716 226510 241038 324987
23 Temes 505055 447031 489752 495814 505573
  5242024 5208342 5140176 5487966 5383925


 
Jegyzet: Az 1–15. és 22. sorszámra vonatkozó 1910. évi adatok a 


Magyar Stat. Közlemények 42. köt. 13., 23. és 25. oldaláról, a 16–21. és 23. 
sorszámra vonatkozók pedig dr. Jakabffy Elemér: Erdély Statisztikája 
4., 70. és 102. oldaláról; 


az 1919. évi adatok a Bulet. Stat. al României, Seria IV. Vol. XVI– 
1921–6–7. szám 139–168. oldalán az erdélyi agrárreform céljaira foly- 
tatott adatgyüjtést összesitő táblázatból; 
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1923. és 1927. évi lélekszáma és az ösz- 
viszonyitott aránya 
 
Transylvanie dans l’années 1910, 1919, 1920, 1923 et 1927. 


4 


Magyar 
Hongrois 


1910 1919 1920 1923 1927 


ab
sz


. s
zá


m
 


no
m


br
e 


ab
s.


 


% 


ab
sz


. s
zá


m
 


no
m


br
e 


ab
s.


 


% 


ab
sz


. s
zá


m
 


no
m
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e 
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s.


 


% 


ab
sz


. s
zá


m
 


no
m


br
e 


ab
s.


 


% 


ab
sz


. s
zá


m
 


no
m


br
e 


ab
s.


 


% 


39107 17.6 29561 12.9 29852 13.9 30280 12.5 20486 10.5


10737 8.4 6017 4.8 4945 4.1 4800 3.7 4800 3.4
35372 35.0 34433 33.1 33584 32.9 35200 31.0 41471 25.8


125888 86.4 124862 82.3 109262 77.4 115200 81.4 111420 86.4
6466 6.8 3825 4.0 3975 4.2 4100 4.5 4428 5.6


123518 83.4 120674 80.4 112471 78.6 106307 73.0 98894 75.7
52720 15.5 36881 11.1 39916 12.2 47600 13.7 38599 11.7
34902 30.1 26998 25.4 31398 27.6 34214 27.6 34572 24.4


111525 38.4 95241 31.9 93672 30.1 102653 29.2 102800 29.9
134166 61.1 124071 57.2 114838 52.5 135000 54.9 101365 39.0
18474 12.4 15880 10.7 16187 10.9 17900 8.6 17710 11.7
10159 5.7 6734 3.9 5768 3.3 5700 2.9 5700 3.4
52095 21.0 38803 15.5 37464 15.9 38700 15.1 26717 12.7
44630 25.6 41609 23.4 41356 24.2 39300 21.3 39300 21.6


118458 95.4 116743 93.0 111415 93.6 112913 92.0 114265 91.9
121419 29.0 102247 24.7 98202 24.7 98700 24.5 84749 19.4
217275 44.5 181549 36.6 172850 35.2 167031 32.5 145770 29.7


33472 7.1 21843 4.7 18948 4.4 21800 4.8
4578 2.3


14060 6.2
28181 19.4 18100 10.5 13607 8.9 6200 4.1 9593 6.2


170500 55.3 95839 32.5 95984 29.9 94600 25.7 62199 22.1
87312 37.9 76551 32.5 70301 31.2 71200 29.5 95871 29.5
84112 16.6 59728 13.4 69364 14.2 68044 13.7 68044 13.4


1660488 31.7 1378189 26.5 1325659 25.8 1357442 24.7 1247391 23.2


 
az 1920. évi adatok „Erdély Statisztikája” 36–112. oldaláról; 
az 1923. évi adatok a Bulet. Stat. al României 1925. évi 1. sz. 116–117. 


oldalán lévő táblázatból; 
az 1927. évi adatok közül a 3. rovat alatti a „Transilvania, Banatul, 


Crişană şi Maramureş 1918–1928” c. mű I. köt. 668. oldaláról, a 4. rovat 
alatti pedig Ion Nistor: Minorităţile în România c. cikkéből („Generaţia 
Unirii” 1929. ápr. 10-iki 1. sz. 6–9. old.) vannak átvéve. 
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II. sz. táblázat. 
 


Erdély lakosságának nemzetiségi statisztikája 
alapján az 1910. 


 
Statistique des nationalités de la Transylvanie 


maternelle à 
 


Felekezetek 
Confessions 


Összes lélekszáma 
Nombre totale 


Magyar 
Hongrois 


Année 
1910 év 


Année 
1927 év 


Année 
1910 év 


Année 
1927 év 


ab
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m
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m
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Ortodox 
Gr. orient 1,803,257 34.4 2,086,097 36.6 13,351 0.8 15,445 0.9


Gör. kath. 
Cath. gr. 1,243,819 23.7 1,336,000 23.4 79,090 4.8 84,951 4.9


R. kath. 
Cath. r. 


980,868 18.7 981,866 17.2 642,858 38.7 643,512 37.3


Református 
Calviniste 


695,331 13.3 730,034 12.8 688,205 41.4 722,552 41.9


Unitárius 
Unitaire 


68,759 1.3 70,654 1.2 68,125 4.1 70,003 4.2


Lutheránus 
Luthérien 


262,994 5.0 297,565 5.2 40,114 2.4 45,378 2.6


Zsidó 
Israélite 


182,294 3.5 203,191 3.6 127,808 7.7 142,459 8.2


Egyéb 
Autres 


4,702 0.1 ? – 937 0.1 ? – 


Összesen: 
Total 5,242,024 100 5,705,407 100 1,660.488 100 1,724,309 100 


 
 
 
 
 


Jegyzet: Az egyes felekezetek 1910. évi lélekszámát a Magyar Statisz- 
tikai Közlemények Uj sorozat 61. köt. 248–249. oldalain közölt 22. sz. 
táblázatból, az 1927. évi adatokat pedig az egyes egyházak hivatalos kimu- 
tatásaiból vettük át. Igy a r. kath.-ok lélekszámát a Schematizmus cleri itd- 
ministraturae apostolicae super partem dioecesis Csanadiensis in România, 
existentis pro anno D. 1927. 48–49. old.; Schematizmus cleri almae dioecesis, 
Szatmáriensis ad annum J. Ch. 1926; Schematizmus ven. cleri dioecesis- 
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az egyes felekezetek hiveinek anyanyelve 
és 1927. években. 
 
de 1910. et 1927. sur la base de la langue 
chaque confession 
 


Német 
Allemands 


Román 
Roumains 


Egyéb 
Autres 


Année 
1910 év 


Année 
1927 év 


Année 
1910 év 


Année 
1927 év 


Année 
1910 év 


Année 
1927 év 


ab
sz


. s
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m
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809 0.1 935 0.2 1,707,135 60.4 1,974,898 62.3 81,962 40.3 94,819 42.9


412 0.1 442 0.1 1,104,786 39.1 1,186,663 37.4 59,531 29.3 63,944 28.9


279,977 50.6 280,261 47.6 5,818 0.2 5,824 0.2 52,215 25.7 52,269 23.6


1,131 0.2 1,187 0.2 1,202 0.1 1,262 0.0 4,793 2.4 5,033 2.3


78 0.0 80 0.0 339 0.0 348 0.0 217 0.1 223 0.1


217,252 39.2 245,810 41.7 1,496 0.1 1,693 0.1 4,132 2.0 4,675 2.1


53,765 9.7 59,928 10.2 534 0.0 595 0.0 197 0.0 209 0.1


478 0.1 ? – 2,867 0.1 ? – 420 0.2 ? – 


553,902 100 588,643 100 2,824,177 100 3,171,283 100 203,467 100 221,172 100


 
 
 
 
 
Magno-Varadinensis latinorum pro anno D. 1929. 82. old.; az erdélyi r. 
kath. püspökmegyének nem jelenvén meg 1913. óta sematizmusa, lélekszá- 
mának adatait 1928. dec. 14-én kelt átiratával 3.576. sz. alatt közölte; az 
ortodox egyház adatait a „Calendarul Clujului Românesc 1929”, a g. kath. 
adatokat a Calendarul dela Blaj 1929; a protestánsokra vonatkozó adato- 
kat pedig a nyomtatásban megjelent egyházkerületi közgyülési jegyzőköny- 
vek szolgáltatták. 
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KRONOLÓGIA 


1918. X. 31. – 1929. XII. 31. 


1918. 
Október 31. – Kolozsvárt kitör a forradalom. A foglyokat kiengedik a 


börtönökből. A katonák hazaszélednek a kaszárnyákból. 
November 1. – Az Országos Magyar Nemzeti Tanács Erdélyi Bizottsága 


megalakul Kolozsvárt dr. Apáthy István elnöklete alatt. A bizottság 
tagjai a 49-es függetlenségi, a radikális és szociáldemokrata pártok 
soraiból kerülnek ki. 


November 15. – Az erdélyi róm. kath., református és unitárius püspökök, 
valamint a kolozsvári magyar ág ev. lelkész közös tanácskozásban 
foglalnak állást az uj helyzettel szemben. Ennek az első felekezetközi 
tanácskozásnak látható eredménye a közösen kiadott pásztorlevél volt. 


November 22. – Az Erdélyi Székely Nemzeti Tanács megalakul Kolozsvárt 
Sándor József elnöklete alatt. Programja: „a rend és nyugalom fenn- 
tartása”. 


November 26. – Siegler Konrád tábornok, cs. és kir. hadtestparancsnok 
titokban elhagyja Kolozsvárt. 


November 30. – Két székely ujonckorosztály a rend fenntartása végett 
Kolozsvárra érkezik. 


December 1. – Erdély és az elszakitott magyar részek románsága Gyula- 
fehérvárt nemzetgyülést tart, melyen kimondják egyesülésüket felté- 
telek nélkül a román királysággal. A Károlyi-kormány külön vonato- 
kat bocsát a nemzetgyülés közönségének rendelkezésére. A magyarok 
és németek a gyülésre meghivást nem kapnak, a szociáldemokrata párt 
ellenben kap és a gyülésen meg is jelent. 


A nemzetgyülés elnöke băzesti Pop György. Megválasztják a Ro- 
mán Nagy Nemzeti Tanács (Marele Sfat Național Român) 212 tagját. 
Meghozzák a gyulafehérvári határozatokat. A határozatok szövege a 
következő: 


I. Az erdélyi, bánsági és magyarországi összes románok 
meghatalmazott képviselőinek Gyulafehérváron 1918. novem- 
ber 18-án (december 1.) egybegyült nemzetgyülése kimondja 
ezeknek a románoknak és az általuk lakott területeknek egye- 
sülését, illetve egyesitését Romániával. A nemzetgyülés különö- 
sen kijelenti elidegenithetetlen jogát a Maros, Tisza és Duna 
között fekvő egész Bánságra nézve. 
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II. A nemzetgyülés az általános választójog alapján vá- 
lasztott alkotmányozó gyülés összeüléséig biztositja e területek 
lakosainak ideiglenes önkormányzatát. 


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


1.  Teljes nemzeti szabadság az ittlakó nemzeteknek. Min- 
den nemzet önmagát kormányozza saját nyelvén, saját köz- 
igazgatással, a saját kebeléből vett egyének által, önma- 
ga látja el közoktatását és igazságszolgáltatását. Minden 
nemzet a törvényhozási képviseletre és az ország kormányzá- 
sában való részvételre népességének számarányában nyer jogot. 


2.  Az állam összes hitfelekezetei egyenjoguak és az önkor- 
mányzat teljes szabadsága megilleti őket. 


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


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


5.  Radikális földbirtokreform. Az összes birtokok, különö- 
sen a nagybirtokok össze fognak iratni. Ez összeirások alap- 
ján, eltörölve a hitbizományokat és csökkentve a szükség sze- 
rint a latifundiumokat, lehetővé fogják tenni a földmivelőknek, 
hogy maguknak legalább is olyan nagyságu birtokot (szántót, 
legelőt, erdőt) szerezzenek, melyet családjukkal együtt meg- 
müvelhetnek. 


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


December 1. – Kolozsvárt megalakul a székely hadosztály. 
December 2. – A Román Nagy Nemzeti Tanács ugyancsak Gyulafe- 


hérvárt megtartja első ülését, melyen a hatalom átvételére Kor- 
mányzó Tanács (Consiliul Dirigent) néven Maniu Gyula elnöklete alatt 
15 tagu bizottságot alakit. 


December 7. – Gróf Batthány Tivadar belügyminiszter Budapesten dr. 
Apáthy Istvánt megbizza a keletmagyarországi főkormánybiztossággal. 
Teljhatalmat azonban nem ad. 


December 8. – Sváb népgyülés Temesvárt, melyen megalakitják a sváb– 
német népközösséget. 


December 9. – Dr. Apáthy István keletmagyarországi kormánybiztos Ko- 
lozsvárt hivatalba lép. 


A főkormánybiztosság 14 ügyosztálya megkezdi az ügyek intézését. 
A román Kormányzótanács megkezdi müködését Nagyszebenben. 


December 11. – I. Ferdinánd király proklamálja Erdély egyesülését s 
megbizza a Kormányzó Tanácsot az erdélyi közügyek vezetésével, a 
külügy, a hadsereg, a közlekedés, a vámügy, a bankjegykibocsátás, az 
állami kölcsönök és a sziguranca kivételével. 


A Kormányzó Tanács kiáltványt intéz Erdély román lakósságá- 
hoz, melyben „az ország ideiglenes kormányának” nevezi magát. 


December 13. – Az erdélyi románok küldöttsége Goldis V. vezetésével át- 
adja Ferdinánd királynak az egyesülési határozatot. 


December 14. – A Kormányzó Tanács román és német nyelvü hivatalos 
lapot indit Gazeta Oficială néven. 


December 17. – Megalakul az erdélyi magyar–székely Nemzeti Tanáca 
végrehajtó bizottsága. Az ülésen jelen vannak Budapestről Fényes 
László és Rónai Zoltán. 
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A román csapatok előnyomulása következtében Tövisen tul megsza- 
kad a vasuti forgalom. 


December 18. – A román királyi csapatok átlépik a fegyverszüneti 
szerződésben megállapitott demarkációnális vonalat. 


Neculcea tábornok üzeni Apáthynak, hogy az antant felhatalmazása 
folytán megszállja Kolozsvárt. Ha ellenállás lesz, löveti a várost. Apáthy 
válasza: Kolozsvár nem áll ellen. 


December 20. – Kolozsmegye még megtartja tisztujitó közgyülését. Al- 
ispánná dr. Hankó Elemért választják. 


December 20–31. – Berthelot tábornok beutazza Erdélyt. 
December 22. – A magyar és székely nemzeti tanácsok a gyulafehér- 


várival szemben összehivták Kolozsvárra az erdélyi magyarság ön- 
rendelkező nemzetgyülését. Megjelentek a 28 vármegye magyar kül- 
döttei, köztük Debrecené is. A gyülés az Ipartestület nagytermében 
kezdődött s a Mátyás-téren zajlott le. A tömeget 40.000 főre becsülték. 
Dr. Apáthy István elnöklete alatt Sándor Józsefet, dr. Vincze Sándort 
és dr. Janovics Jenőt az állandó magyar kormányzótanács elnökségi 
tagjaivá választják meg. 


A gyülés a világ népeihez fordult kiáltványban, mely az erdélyi 
magyarság számára is önrendelkezési jogot követel. 


December 23. – Dr. Haller Gusztáv polgármester a város megszállásának 
küszöbén felhivást intéz Kolozsvár lakósságához, melyben rendre és 
nyugalomra int, mert a megszálló csapatok parancsnoka minden 
rendzavarást halállal büntet. 


December 24. – Gherescu tábornok parancsnoksága alatt román királyi 
csapatok megszállják Kolozsvárt. A csapatokat a város bejáratánál 
dr. Haller Gusztáv polgármester fogadta. 


Megjelenik a Keleti Ujság első száma. 
December 26. – Neculcea tábornok 19 pontból álló rendeletet tesz közzé. 


Minden hivatal mellé tiszteket rendel. Minden fegyvert három nap 
alatt be kell szolgáltatni. Esti 11-től hajnalig tilos az uccán járni. 
Háromnál többen nappal sem járhatnak együtt. A szinházak folytat- 
hatják müködésüket. Budapest felé utazni csak katonai engedéllyel 
szabad. Minden sajtótermék cenzura alá esik. A sorozásra vonatkozó 
hirek alaptalanok. Akiknek nincs Kolozsvárt állandó lakhelyük, há- 
rom nap alatt kötelesek elhagyni a várost. 


December 30. – A Monitorul Oficial-ban megjelenik I. Ferdinánd király 
dekrétuma, mely a román királysághoz csatolja Erdélyt. 


1919. 
 
Január 8. – A szász népszervezet kibővitett központi választmánya Med- 


gyesen kimondja, hogy „a határozat fontosságának teljes tudatában 
a szász nép a mai naptól kezdve a román birodalom tagjának tekinti 
magát, fiait és leányait a román állam polgárainak. Kéri Istent, hogy 
vezesse jóra és adja áldását ehhez a felelősségteljes lépéshez, melyet 
megtenni kötelességüknek érezték.” 


Az udvarhelyi törvényhatósági bizottság állást foglal a székely köz- 
társaság mellett. 


Január 9. – Dr. Paál Árpád udvarhelymegyei alispánt letartóztatják, mert 
esküt vett ki a tisztviselőktől a székely köztársaságra. 


Január 10. – Lupu őrnagy beidézi Kolozsvár magyar vezető embereit és 
felelőssé teszi őket a még meg nem szállott területek magyar lakos- 
ságának románellenes magatartásáért. 


36 udvarhelyi tisztviselőt letartóztatnak, mert letették az esküt a 
székely köztársaságra. 


Január 11. – A gyülekezési szabadságot rendeletileg felfüggesztik. 
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Január 14. – Grandpierre Emil dr. bizottság élén Nagyszebenbe utazik, 
hogy tárgyalásokat kezdjen a Kormányzó Tanáccsal. A bizottság tag- 
jai dr. Papp József az ügyvédi kamara elnöke, dr. Menyhárt Gáspár 
egyetemi tanár, dr. Kertész Jenő ügyvéd, báró Jósika János nagybir- 
tokos és Jordáky Lajos nyomdászmunkás. 


Schullerus Adolf vezetésével szász bizottság átadja a Kormányzó Ta- 
nácsnak a medgyesi egyesülési határozatot. 


Január 15. – A Grandpierre vezette bizottság hosszu tárgyalást folytat 
Maniuval. Álláspontja volt: a közigazgatás Erdély magyar területein 
legyen magyar, a románokon román, a vegyeseken vegyes. A tisztvi- 
selőktől pedig ne követeljenek esküt, hanem elégedjenek meg fogada- 
lommal, melynek szövegét magukkal vitték. 


Másnap értesitést kaptak arról, hogy a Kormányzó Tanács a 
javaslatot nem fogadta el. 


Január 17. – Apáthy István főkormánybiztost letartóztatják és Nagysze- 
benbe szállitják. Alkalmat erre a Cigányi község mellett lefolyt össze- 
ütközés adott, hol a magyar lakosság állitólag megtámadott egy kato- 
nai vonatot. Kilenc katona elesett. Kolozsvár negyven magyar lakosá- 
nak ezért 900.000 korona hadisarcot kellett fizetnie. 


A főkormánybiztosság Apáthy István letartóztatása miatt tiltako- 
zásképen felfüggeszti müködését. 


Január 22. – A román királyi hadsereg eléri a Máramarossziget–Csucsa– 
Zám vonalat. 


Január 24. – A Kormányzó Tanács I. sz. dekrétuma a románt teszi Er- 
délyben hivatalos nyelvvé. 


Január 27. – Lugoson a szerb megszállást francia váltja fel Lemoigne 
ezredes parancsnoksága alatt. 


Január 28. – Nagyszebenben a román orvosok kongresszust tartanak, 
melyen követelik, hogy a kolozsvári klinikákat vegyék ki az idegenek 
kezéből. 


Január 29. – Aradot francia gyarmati csapatok szállják meg. 
Február 1. – A Kormányzó Tanács a kormányzott területek biztositására 


mozgósitást rendel el, mely a medgyesi határozat következtében kiter- 
jed az erdélyi szászokra is. 


Szász hódoló küldöttség átadja Ferdinánd királynak a medgyesi ha- 
tározatot. A K. T. szalonkocsit bocsátott a rendelkezésükre. 


Február 19. – Dr. Poruțiu Valentin átveszi Kolozsmegye igazgatását és 
az összes magyar tisztviselőket elbocsátja. 


Gruics szerb tábornok csapatai megszállják Temesvárt. 
Február 21. – A Kormányzó Tanács 82. sz. rendelete alapján megkezdő- 


dik a kisajátitásra kerülő területek kényszerbérbeadása. 
Március 1. – A gör. kel. érsekség szinodusa Kolozsvárt uj püspökséget 


alapit. 
Március 2. – A Kormányzó Tanács a magyar népköztársaság kormányá- 


val megszakitja a diplomáciai érintkezést, amelyet Erdélyi János ügy- 
véd tartott fenn. 


A magyar vasutasok gyülést tartanak s azon elhatározzák, hogy 
nem irják alá azt a nyilatkozatot, melyet a Kormányzó Tanács követel. 


Március 11. – A Kormányzó Tanács megbizottai átveszik a kolozsvári 
biróságokat. 


Elveszik az EMKE algyógyi földmives iskoláját és összes népiskoláit. 
Március 13. – Betiltják a Magyar Nemzeti Szinház előadásait. 
Március 16. – A katonai hatóság kinyittatja Kolozsvárt az összes pénz- 


intézetek safe-jeit s titkos magyar állami pénzek után kutat azokban. 
A kutatás eredménytelen maradt. 


Március 21. – A Kormányzó Tanács a magyar tanácsköztársaság ellen 
ujabb mozgósitást rendel el. 


Április 1. – Eskütételre szólitják fel az ügyvédeket. 
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Április 24. – Gondrecourt tábornok, az aradi francia megszálló csapatok 
parancsnoka nem ismeri el Marșieu prefektusi kinevezését s a ma- 
gyar hatóságokkal tart összeköttetést. 


Május 10. – Aradon a budapesti tanácsköztársasággal szemben francia 
védnökség mellett polgári ellenkormány alakul gr. Károlyi Gyula el- 
nöklete alatt. Az ellenkormányt Szeged felé utaztában Mezőhegyesen 
kormányának rendeletére Radulescu ezredes letartóztatta. 


Május 11. – A K. T. által a kolozsvári egyetem átvételére delegált 12 tagu 
bizottság ultimátumot intéz az egyetem magyar rektorához. E szerint 
az egyetem tanári testülete és adminisztrativ személyzete csak akkor 
müködhetik tovább, ha a hüségesküt leteszi és beleegyezik abba, hogy 
a rektor és a dékánok mellett a román állami hatóságok delegátusai 
müködhessenek. A válasz május 12. d. e. 10 óráig volt esedékes. A ma- 
gyar egyetem egész személyzete az esküt megtagadta. 


Május 12. – Onisifor Ghibu a K. T. rendeletéből birtokba veszi a kolozs- 
vári Ferencz József tudományegyetemet. Délelőtt 3/4 10-kor egy sza- 
kasz katonaság helyezkedett el az egyetem főbejáratával szemben. Ez- 
alatt a rektori és dékáni hivatalok átvétele megtörtént. 10 órakor fel- 
szólitották a magyar professzorokat és a hallgatóságot, hogy hagyják 
el az épületet. Délután 4 órakor pedig a román egyetem rektorátusá- 
nak és dekánátusainak négy képviselője megtartotta első tanácsülését. 


Május 13. – A marosvásárhelyi Petőfi-szobrot a városháza udvarára szál- 
litották. 


Május 14. – A K. T. megbizásából Onisifor Ghibu d. u. 4 órakor birtokba 
veszi a kolozsvári Nemzeti Szinházat. Este a bukaresti Teatrul Naţio- 
nal már megtartja első előadását. A szinház mellé kormánybiztost ne- 
veznek ki. 


Május 25. – Magyar részről Temesvárt emlékiratot nyujtanak be a bel- 
grádi francia főparancsnoksághoz a bánsági köztársaság tervéről. 


Május 27. – A román királyi pár első izben meglátogatja Kolozsvárt. 
Junius 10. – Megkezdődik az osztrák–magyar bankjegyek felülbélyeg- 


zése, mely julius 10-ig tart. Julius 11-én már csak felülbélyegzett 
bankjegyek lehetnek forgalomban. 


Junius 23. – Franchet D’Esperey tábornagy Nagyszebenben. 
Julius 16. – A magyar lutheránusok a szász püspökség keretében magyar 


esperességet javasolnak, amit a szász püspökség nem fogad el. 
Julius 20. – Franchet D’Esperey tábornagy megjelenik Aradon és a köz- 


hatalmat átadja Marșieu prefektusnak. 
Julius 27. – A szerbek kiüritik a Bánságnak azt a részét, melyet a béke- 


konferencia Romániának itélt. 
Julius 29. – A Cunctis ubique pateat pápai bulla a hajdudorogi püspök- 


ség 46 egyházközségét a nagyváradi gör. kath. püspökség fennható- 
sága alá visszahelyezi. 


A Nagy Román Nemzeti Tanács második és egyben utolsó ülés- 
szaka kezdődik Nagyszebenben, mely augusztus 11-ig tartott. Elfogad- 
ják az uj választójogi törvényt és a földreformtörvényt. 


Augusztus 10. – Bánsági sváb nagygyülésen kimondják, hogy a svábok 
Romániához kivánnak tartozni. 


Augusztus 24. – A 3621. sz. rendelettörvény uj választójogot léptet életbe, 
mely az esküt nem tett magyar tisztviselőket és ügyvédeket meg- 
fosztja választói jogosultságuktól. 


Szeptember 6. – Az összes romániai német törzsek képviselői Temesvárt 
egységes választási programmban állapodnak meg. 


Szeptember 10. – A 3911. sz. rendelettörvénnyel életbelép az erdélyi ag- 
rárreform. 


Szeptember 11. – A Bratianu-kormány lemond a Bánság megosztása és 
a kisebbségi szerződés miatt. Vaitoianu tábornok kap megbizást kor- 
mányalakitásra. 
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Szeptember 12. – A K. T. megszünteti a kézdivásárhelyi, csikszeredai és 
székelyudvarhelyi törvényszékeket, megtorlásként, mert a magyar bi- 
rák nem tették le az idő előtt követelt hüségesküt. 


Október 1. – Az állami középiskolákban megkezdődik a román tannyelvü 
oktatás. 


Poruţiu Valentin karhatalommal állami kezelésbe veszi a kolozsvári 
Magyar Szinházat. Az utolsó előadáson – előző este – Hamletet ját- 
szották. A magyar szinjátszás a sétatéri szinkörbe szorul. 


Október 10. – A K. T. Kolozsvárra teszi át székhelyét. 
Október 15. – A K. T. megbizottai birtokba veszik a kolozsvári klinikát 


és gyógyszertani intézetet. 
Október 29. – Katonai hatóság betiltja a Magyar Szinház előadásait 


mindaddig, mig a magyar szinjátszás menete hivatalos szabályozást 
nem nyer. A betiltás nov. 19-ig tartott. 


November 2–8. – Az első általános parlamenti választások, melyeken a 
magyarság nem vesz részt. A választói névjegyzékeket a magyarság mel- 
lőzésével állitották össze. 


November 5. – Rendelet jelenik meg, mely szerint az esküt nem tett ma- 
gyar ügyvédek és jelöltek 5 nap alatt kötelesek elhagyni Kolozsvár 
területét. 


November 6. – A szász nemzetgyülés (Sachsentag) jóváhagyja a med- 
gyesi határozatot és felállitja 20 pontban az uj szász nemzeti pro- 
grammot. 


November 19. – A Magyar Szinház 21 napos betiltása után ujra megkezdi 
előadásait. 


December 1. – A kolozsvári Román Nemzeti Szinház felszentelése és ün- 
nepélyes megnyitása. 


December 4. – Vaida Voevod kormányt alakit. 
December 9. – Coanda tábornok a Vaida kormány megbizásából aláirja 


Párisban a kisebbségi egyezményt. 


1920. 


Január 1. – Apáthy Istvánt szabadlábra helyezik. 
Február 1. – A királyi pár jelenlétében felavatják a kolozsvári román 


egyetemet. 
Február 20. – Az EMKE müködését a kolozsvári hadtestparancsnokság 


irredenta vád alapján beszünteti. 
Március 4. – A Kormányzó Tanács népszámlálást rendez. 
Március 15. – Averescu tábornok veszi át a kormányhatalmat, mialatt 


Vaida miniszterelnök Londonban tárgyal. 
Március 31. – A Kormányzó Tanács hivatalos lapja, a Gazeta Oficială 


megszünteti megjelenését. 
Április 6. – Temesvárt letárgyalják a Levente pört, mely az elitéltek su- 


lyos büntetésével végződik. 
Április 10. – A román Kormányzó Tanács az április 2-án kelt 1462. sz. 


rendelettörvény értelmében megszünik. A központi hivatalok, az egy- 
ségesitő bizottság alatt, mint államtitkárságok, utóbb, mint vezérigaz- 
gatóságok viszik tovább az ügyeket. 


Május 15. – Az Erdélyi Gazdasági Egylet deklarációban tiltakozik a föld- 
reform és végrehajtásának módja ellen. 


Május 25–30. – A második általános parlamenti választás, melyen Ave- 
rescu tábornok pártja kap többséget. A magyarság nem vesz részt. 


Junius 1. – Aláirják a békeszerződést Trianonban. 
Junius 26. – A róm. kath., ref. és unitárius püspökök együttesen beje- 


lentik a kormánynak, hogy Kolozsvárt autonom felekezetközi egyete- 
met kivánnak alapitani. A bejelentést a kormány nem vette tudomásul. 
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Junius 27. – Az Averescu-kormány esküre hivja fel a magyar tisztvise- 
lőket s szerzett jogaiknak tiszteletbentartását igéri. Az intézkedés Ola- 
jos Domokos hirlapiró nyilt levelének nyomában történt, melyet a ko- 
lozsvári Ujság cimű napilapban Averescu miniszterelnökhöz intézett. 
Számos tisztviselő az esküt leteszi, ügyükben azonban semmi sem 
történik. 


Junius 29. – A rendőrség betiltja a Temesvári Naplót. 
Julius 20. – A magyar postások leteszik az esküt, miután feltételeik tel- 


jesültek. 
Julius 24. – Megalakul a magyar egyházak felekezetközi bizottsága. 


3125. sz. alatt királyi dekrétum jelenik meg, mely Erdély városai- 
ban és községeiben lakásrekviráló, evakuáló és expatriáló rendszabá- 
lyokat léptet életbe. 


Julius 29. – Az uj felhivásra a magyar ügyvédek országszerte leteszik 
az esküt. 


Augusztus 7. – Apáthy István, miután a fogságban szerzett sulyos beteg- 
ségéből felépült, elhagyja Erdélyt. 


Augusztus 11. – A Banca Nationala birtokba veszi az Osztrák Magyar Bank 
erdélyi fiókintézeteit. 


Augusztus 18. – Kossuth Lajos nagyszalontai szobrát ledöntik. 
Augusztus 19. – Először lát Erdélyben napvilágot az 1919. december 9-én 


Párisban megkötött kisebbségi egyezmény szövegének magyar fordi- 
tása, melyről a posta és levélcenzura miatt az erdélyi magyarságnak 
addig tudomása alig volt. 


Augusztus 29. – A magyar unitárius egyház főtanácsa megtarthatja első 
ülését az uj helyzetben rendőrségi engedély alapján. 


Szeptember 1. – Megkezdődik az osztrák–magyar bankjegyek átváltása 
lej bankjegyekre s tiz napig tart. Az átváltás kulcsa 1:2. 


Szeptember 15. – Temes-Torontál és Krassószörény megyék közigazga- 
tását közvetlenül Bukarest alá rendelik. 


Szeptember 20. – Az erdélyi magyar szinészek kongresszust tartanak Ko- 
lozsvárt. 


Szeptember 21. – A „Monitorul Oficial” 136-ik számában a 3.702. sz. kir. 
dekrétum kihirdeti a trianoni békeszerződést, melyet a szenátus aug. 
17-én, a képviselőház pedig aug. 26-iki ülésén ratifikált. 


Szeptember 29. – Az Erdélyi Róm. Kath. Státus megtartja első ülését az 
uj helyzetben. 


Október 10. – Megalakul az erdélyi magyar képzőmüvészeti társaság, mely 
mint az Erdélyi Muzeum Egyesület szakosztálya kiván müködni. 


Október 17. – Megalakul a magyar felekezeti tanárok és tanitók egyesü- 
lete, mely utóbb nem kapja meg müködési engedélyét. 


Október 23–28. – Általános sztrájk, mely a szakszervezetek feloszlatására 
és munkásüldözésekre vezet. 


Október 30. – Egész Erdély ismét hadizóna. A büntetőbiráskodás nagy 
része ismét a hadbiróságok kezébe megy át. 


November 8. – Leég a temesvári városi szinház. 
November 11. – Királyi dekrétum müegyetemet alapit Temesvárt. 
December 5. – Az Erdélyi Gazdasági Egyesület Kolozsvárt az agrárre- 


form ellen nagy tiltakozó gyülést rendez, melyen a szászok is részt 
vesznek. Küldöttség megy a királyhoz. 


December 8. – Radu Demeter nagyváradi gör. kath. püspök a szenátus 
üléstermében kommunista bombamerényletnek áldozatául esik. 


December 9. – Kolozsvár uccáiról végképen eltünnek a magyar uccanevek, 
miután a főbb utvonalak elnevezéseit már a K. T. megváltoztatta. Ma- 
gyar uccanév mindössze három marad meg: Berde, Mikó és Dávid 
Ferenc nevéről, ezek is román helyesirással irva. 


December 11. – A református tanárok Nagyenyeden egyesületet alakita- 
nak, melyet nem engedélyeznek. 
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December 14. – A Királyhágón tuli ref. egyházközségek önálló egyházke- 
rületté alakulnak a szervezkedésre összehivott kerületi közgyülésen. 


December 15. – A politikai harc megszervezésére ötös bizottság alakul, 
melynek tagjai: dr. Grandpierre Emil, dr. Paál Árpád, dr. Róth Hugó, 
Sándor József és dr. Zágoni István. 


Ez a bizottság dolgozza ki a M. Sz. munkatervét és a szervezeti 
szabályokat. 


December 24. – Az aradi Rendkivüli Ujságot a hatóság 3 hónapra betiltja. 
December 29. – A Nagyváradi Naplót a hatóság betiltja. 


1921. 
Január 1. – A felekezeti iskolai hatóságok már csak hasábosan román és 


magyar nyelven érintkezhetnek a miniszteriumokkal. 
Január 3. – Ujra betiltják az aradi Rendkivüli Ujságot. 
Január 6. – A lakáshivatal lerekvirálta a kolozsvári Magyar Nemzeti Ka- 


szinó helyiségeit. 
Több évi szünet után az EMKE megtartja első választmányi ülését. 


Január 9. – Kolozsvárt a kath. gimnázium disztermében magyar vezetők 
nagy számban összegyülnek s 2 éves passzivitás után elhatározzák 
az erdélyi magyarság politikai megszervezését. A gyülésen Sándor Jó- 
zsef elnököl. 


Január 11. – Az igazságügyminiszterium kolozsvári főigazgatósága 28.819. 
sz. körrendeletével valamennyi erdélyi biróságot arra kötelezi, hogy 
mind szóban, mind irásban kizárólag a román nyelvet használják. 


Január 15. – A Brassói Lapok-tól megvonják a postai szállitás jogát. 
Január 22. – Divatba jön a „kinfa”: udvarhelymegyei gazdákat a hatóság 


90 km.-es utra közmunkába rendeli fát fuvarozni. 
Február 19. – Megkezdődik a koronabeváltásnál adott 40 százalékos lej- 


bonok beváltása, mely egy hónapon keresztül folyt. 
Február 21. – Letartóztatják dr. Költő Gábort, az unitárius egyh. főta- 


nács előadóját, az egyházi irodákat pedig a rendőrség zár alá helyezi. 
Március 1. – Mátyás király szülőházáról Kolozsvár tanácsa levétette a 


megjelölő magyar feliratot. 
Március 5. – Methes prefektus az összes kolozsvári magyar lapokat 


további intézkedésig betiltja azzal az indokolással, hogy rosszakara- 
tuan teszik birálat tárgyává a román hatóságok intézkedéseit. A be- 
tiltás 10 napig – március 16-ig – volt érvényben. 


Március 11. – Kolozsvár magyarsága diszelőadással ünnepli az erdélyi 
Magyar Szinház centennáriumát. 


Március 12. – A kolozsvári Magyar Szinház a Farkas uccai szinháznak 
100 esztendős fennállását ünnepli. 


Március 19. – Gróf Majláth Gusztáv Károly erdélyi és dr. Glattfelder Gyula 
csanádi katholikus püspökök Ferdinánd király kezébe leteszik a hü- 
ségesküt. 


Március 24. – Az aradi Rendkivüli Ujságot a hatóság ismét betiltja. 
Március 25. – Ismeretlen tettesek ledöntötték a nagykárolyi Kossuth- 


szobrot. 
Április 1. – A román hadsereg állományát békelétszámra szállitják le. 
Április 7. – Take Jonescu külügyminiszter a kamarában kijelenti, hogy 


Románia nem türi Károly magyar király trónralépését. 
Április 9. – Gróf Széchenyi Miklós nagyváradi katholikus és Nagy Károly 


erdélyi református püspökök Bukarestben leteszik a hüségesküt. 
Április 10. – Ferenc József, a magyar unitárius egyház püspöke Methes 


kolozsvári prefektus kezébe teszi le a hüségesküt. 
Ugyanakkor felségfolyamodványt ad át, melyben vallásszabadsá- 


got, egyháza alkotmányának tiszteletben tartását s az iskolai alapit- 
ványok meghagyását kéri. 
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Április 15. – Arad, Szeben, Fogaras és Brassó megyék közigazgatását 
közvetlenül Bukarest alá rendelik. 


Április 23–24. – A magyar protestánsok egyházi ünneppé tették a wormsi 
gyülés évfordulójának megülését. 


Május 7. – Kolozsvár tanácsának rendeletére eltávolitják Széchenyi mell- 
szobrát a Széchenyi-téri kutról. 


Katonai közegek állami birtokba veszik a nagyszebeni katholikus 
Mária Terézia árvaházat. 


Junius 5. – Bánffyhunyadon népgyülés keretében megalakul a Magyar 
Néppárt. Ezzel megtörténik az első lépés a politikai aktivitás terén. 
Elnök: Kecskeméthy István dr. Titkár: Kós Károly. 


Junius 7. – A rendőrség lezáratja Csikszeredán a Magyar Kaszinót. 
A királyhágóntuli ref. egyházak képviselői értekezleten elhatároz- 


zák, hogy az uj egyházkerület megalakitása tárgyában egyházmegyéi- 
ket állásfoglalásra hivják fel. 


Julius 2–5. – Az erdélyi ref. egyházkerület 3 évi kényszerü szünet után 
megtartja első közgyülését, mely az államjogi helyzet megváltozásával 
szükségessé vált határozatokat meghozza. Az elhunyt Lészai Ferenc 
helyére gr. Bethlen Ödönt főgondnokká választják. 


Julius 3. – Az EMKE megtartja első közgyülését az uj helyzetben, melyen 
módositja az alapszabályokat. Elnök gr. Béldi Ákos maradt. 


Julius 6. – A Magyar Szövetség alakuló nagygyülése a kolozsvári ref. 
theologia nagytermében. Elnök: Jósika Sámuel báró, a magyar főren- 
diház utolsó elnöke. Titkár: Kós Károly. 


32 erdélyi lutheránus egyházközség Kolozsvárt alkotmányozó gyü- 
lést tart s megalakitja a „Romániai zsinat-presbiteri ágostai hitvallásu 
evangelikus egyházat”. 


Julius 23. – Életbelép a Garoflid-féle agrárreformtörvény, mely a kisa- 
játitási kategóriákat módositja, szigoritja és kiterjeszti a kisajátitást 
a közbirtokosságok és a magyar telepesek birtokaira is. 


Augusztus 5. – Marmaggi pápai nuncius erdélyi körutjában Kolozsvárra 
érkezik. 


Augusztus 15. – A Magyar Szövetség a kolozsvári „Unió” szabadkőműves 
páholy helyiségében megkezdi müködését. 


Augusztus 16. – A Királyhágóntuli Ref. Egyházkerület közgyülése elrendeli 
az egyházkerületi tisztviselők megválasztását. 


Augusztus 20. – Temesvárt betiltották a Szent István napi nagymisét, 
melyet Glattfelder püspök celebrált volna. 


Szeptember 1. – A 853. sz. rendelettel kiterjesztik és megszigoritják a 
hadizóna korlátozó rendelkezéseit. 


Szeptember 4. – Ravasz László elhagyja Erdélyt, mert dunamelléki ref. 
püspökké választották. 


Szeptember 14. – Országos Dante-ünnepség a kolozsvári Magyar Szin- 
házban. 


Szeptember 23. – Lord Newton Kolozsvár vendége. 
Október 6. – A Magyar Szövetség benyujtja első emlékiratát Brătianu 


Ionel miniszterelnökhöz a magyar egyházak és iskolák üldöztetése 
tárgyában. 


Október 19. – Máramarosszigeten lerombolták a 48-as honvéd emlék- 
szobrot. 


Október 30. – Az unitárius egyház főtanácsa ülést tart. 
Methes kolozsvári prefektus 754. számu rendeletével felfüggeszti a 


Magyar Szövetség müködését. 
November 4. – A CFR. vezérigazgatósága rendeletet ad ki, mely szerint 


az állomásokon árusitásra kerülő sajtótermékek 60 százaléka román 
kell, hogy legyen. 
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November 9. – A Magyar Szövetség vezetőségét, Jósika Sámuel báróval 
az élén engedély nélküli müködés vádja alapján a rendőrségre idézik 
s eljárást inditanak ellenük. 


A róm. kath. Státus-közgyülés előkészitő értekezletének összes 
résztvevőit titkos rendőrök leigazoltatják. 


November 10. – Az Erdélyi Róm. Kath. Státus rendes évi ülése. 
November 18. – A bánsági magyar telepesek dr. Sulyok István felhivására 


Lugoson összegyültek, hogy tiltakozzanak a földreformtörvény 10. 
szakasza ellen, mely földjeik háromnegyedrészétől megfosztja őket. 


November 19. – Az Averescu-kormány 3.5 millió lej államsegélyt utal ki 
az összes erdélyi kisebbségi középiskolák részére 


December 6. – A Szent Ferencrend a magyar katholikusság bensőséges 
részvétele mellett üli meg erdélyszerte fennállásának 600 éves jubi- 
leumát. 


December 14. – A tiszántuli ref. egyházkerület Romániához csatolt egy- 
házmegyéi Nagyváradon önálló királyhágóntuli egyházkerületté ala- 
kultak. 


December 17. – Take Jonescu kormányt alakit. 
December 28. – Távirati intézkedés érkezik, hogy a Magyar Szövetség 


helyiségeit adják vissza és müködése elé akadályt ne görditsenek. 


1922. 
Január 1. – A felekezeti iskolai hatóságok a miniszteriumokkal már csak 


román nyelven érintkezhetnek. 
Január 3. – Az aradi Rendkivüli Ujságot Gritta Ovidiu rendőrprefektus 


véglegesen betiltja. 
Január 15. – A Magyar Néppárt, melynek szervezését az 1921. jun. 5. bánffy- 


hunyadi gyülés kezdeményezte, Kolozsvárt országos gyülést tart. A 
gyülésen megjelenik Jósika Sámuel báró, a Magyar Szövetség elnöke 
is. Elnökké Kecskeméthy Istvánt választják meg. 


Január 31. – Tudomásul veszik a Magyar Szövetség müködését. Helyisé- 
geit és irattárát visszaadják. 


Február 5. – Huszonhárom magyar vezetőférfi értekezlete Kolozsvárt ki- 
mondja a magyarság részvételét az elrendelt választásokon s azok 
vezetésére báró Jósika Sámuel elnöklete alatt vezérlőbizottsággá 
alakulnak. A bizottság „Szózat” cimü kiáltvánnyal hivja fel a magyar- 
ságot a választásokon való részvételre. 


Február 6. – Mintegy 2000 főnyi tüntetőtömeg szétrombolja az Ellenzék 
szerkesztőségét és kiadóhivatalát. 


Február 12. – Megalakul Kolozsvárt a Redoute nagytermében a Magyar 
Nemzeti Párt. Elnök: Ferencz József unit. püspök. Titkár: dr. Székely 
Endre. 


Február 23. – A Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület közgyülése Sulyok 
István püspök és Domahidy Elemér főgondnok esküjét kiveszi és az 
egyházkerület megalakitását befejezettnek nyilvánitja. 


Február 26. – A magyarok jelöléseit a legtörvénytelenebb kifogásokkal 
csaknem mindenütt visszautasitják. 


Március 1. – Indokolás nélkül megvonják az Ellenzék postai szállitási 
jogát hat hónapra. 


Március 6–7. – Országos képviselő választások. 
Március 9–10. – Szenátorválasztások. 
Április 10. – Dr. Bernády György beszédet mond a kamarában. Az erdélyi 


magyarság – mondotta többek között – beletörődött abba, hogy örök 
időkre Romániához kell tartoznia. Ennek ellenében azonban követeli 
a tárgyalások fölvételét a magyarság képviselőivel problémáinak meg- 
oldása érdekében. 
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Május 1. – Az erdélyi tartományi igazgatás végképen megszünik, a hiva- 
talok beolvadnak a miniszteriumokba. 


Gr. Majláth Gusztáv Károly 25 éves püspökségét Erdély magyar 
katholikusai országszerte ünneplik. 


Május 28. – A pótválasztásokon Zima Tibort Aradon és Sándor Józsefet 
Sepsiszentgyörgyön képviselővé választják. 


Május 29. – Jósika Sámuel bárót Csikmegyében szenátorrá választják. 
Junius 19. – Sándor József megtámadott mandátumának védelmében be- 


szédet mond a kamarában. 
Junius 25. – Megalakul a Romániai Magyar Dalosszövetség. 
Junius 28. – A ref. lelkészegyesület Székelyudvarhelyt közgyülést tart, 


melyen határozatban állást foglal a felekezeti iskolák mellett s fel- 
hivja támogatásra azokat a román vezető férfiakat, kik ezekben az 
iskolákban szerezték képesitésüket. 


Julius 6. – A belügyminiszter junius 27-én kelt 40.221. sz. rendeletével 
beszünteti ismét a Magyar Szövetséget. Rendőri bizottság az irattárat 
átveszi és az irodahelyiséget lepecsételi. 


Julius 9. – Az elbocsátott magyar köztisztviselők jogaik érvényesitésére 
megalakitják a Tisztviselők Alkalmi Bizottságát. 


Julius 15–17. – Az erdélyi ref. egyházkerület közgyülése. 
Julius 31. – A magyarság Segesvárt országos emlékünnep keretében üli 


meg Petőfi Sándor születésének centennáriumát. 
Augusztus 5. – A Magyar Nemzeti Párt a kolozsvári Központi Szálloda 


nagytermében országos alakuló nagygyülést tart. Elnökké dr. Grand- 
pierre Emilt választották meg. A nagygyülés Sándor József inditvá- 
nyára kimondja, hogy az erdélyi magyarság egysége érdekében fuzió- 
nálni kiván a Magyar Néppárttal. 


Augusztus 6. – A Magyar Szövetség erre az alkalomra adott külön en- 
gedély alapján megtartja második nagygyülését, melyen a kormány 
követelésére alapszabályait módositja. 


Augusztus 8. – A kormány előzetes cenzurával végre engedélyezte a ma- 
gyar könyvek és folyóiratok behozatalát. 


Augusztus 10. – Az Erdélyi Róm. Kath. Státus rendes évi közgyülése. 
Szeptember 1. – A kolozsvári tartományi főigazgatóság 19.654. sz. rende- 


lete utasitja a telekkönyvi hatóságokat, hogy kizárólag román nyelvü 
beadványokat fogadjanak el. 


Szeptember 8. – A közelgő koronázás alkalmából a magyar egyházak és 
a Magyar Szövetség együttes feliratban fordulnak a királyhoz az 
egyházi és iskolai sérelmek ügyében. 


Szeptember 17. – Erdély minden magyar templomában – felekezeti kü- 
lönbség nélkül – kihirdetik az egyetemes egyházi adót, melyet vala- 
mennyi magyar felekezet egységesen fejenként 30 lejben állapitott meg. 


Szeptember 27. – Apáthy István Szegeden meghalt. 
Október 1. – A szatmári Petőfi-ünnepségről a rendőrségre vezették Tessi- 


tori Nórát Petőfi Sándor Pacsirta c. költeményének elszavalása miatt. 
Nyolcezer ünneplő részvételével ülték meg Nagyenyeden a Bethlen- 


kollégium 300 éves fennállását. Nagy Károly ref. püspököt és Sándor 
Józsefet az ünnepségen elmondott beszédeikért vád alá helyezik. 


Október 8. – Kovács Kálmánt, a háromszéki Magyar Nemzeti Párt titkárát, 
Novák János szolgálattevő telekkönyvvezetőt és dr. Hinléder Fels Jenő 
ügyvédet, mint nem kivánatos elemeket kiutasitották. 24 óra alatt el 
kellett hagyniok az országot. 


Október 15. – I. Ferdinándot Gyulafehérváron nagy ünnepségek között 
Nagyrománia első királyává koronázzák. 


A koronázáson a Magyar Szövetséget báró Jósika Sámuel és Sán- 
dor József képviselik. 
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Október 28. – A kormány módositott alapszabályokkal sem engedélyezi a 
Magyar Szövetség müködését. – A Magyar Nemzeti Párt és a Magyar 
Néppárt között létrejön az elvi megegyezés az egyesülés tárgyában. 


Október 29. – Az unitárius egyházi főtanács ülése. 
November 26. – Marosvásárhelyt a Szinpártoló Egyesület müködését nem 


engedélyezték. 
November 29. – Lucaciu Vazul elparentálása alkalmából Sándor József a 


magyar érdekek védelmében beszédet mond a kamarában. 
November 30. – Sándor József a kamarában sürgős intézkedéseket kér a 


kolozsvári zsidóüldözések ellen. 
December 8. – Nagy ünnepség keretében ülik meg Marosvásárhelyt a ref. 


kollégium fennállásának 365 éves jubileumát. 
December 20. – Az Averescu-párt nagyszebeni kongresszusán megállapitja 


pártprogramját, mely a későbbi u. n. csucsai paktumnak alapját alkotja. 
December 21. – Sándor József a kamarában beszédet mond a válaszfelirat- 


hoz s visszautasitja Brătianu Ionel állitását, hogy Romániában nin- 
csenek kisebbségek. 


December 23. – Sándor József visszautasitja a kamarában azt a vádat, 
hogy a Magyar Szövetség tartotta vissza a magyar tisztviselőket a 
közszolgálat vállalásától. 


December 28. – Megalakul Kolozsvárt az Iparosegylet disztermében a 
Néppárt és Nemzeti Párt összeolvadásával az Országos Magyar Párt. 
Elnök: Jósika Sámuel báró. Ügyv. alelnök: Dr. Haller Gusztáv. Titkár: 
dr. Naláczy István. 


1923. 
Január 1. – Nem engedélyeznek gyüjtést az elbocsátott magyar tisztvi- 


selők segélyezésére 
Január 18. – A közoktatásügyi miniszterium kolozsvári vezérigazgatósága 


37.311. számu rendeletével bezárja a 200 éves nagyváradi premontrei 
főgimnáziumot. 


Február 13. – Vaitoianu belügyminiszter betiltja Madách „Ember Tragé- 
diáját”, mert a forradalmi jelenetben a Marseillaise-t éneklik. 


Február 17. – A katholikus, református és unitárius egyházak közös fel– 
ségfolyamodványban védelmet kérnek a kormány tulkapásaival 
szemben. 


Február 20. – Meghalt Haller Gusztáv, Kolozsvár utolsó polgármestere. 
Március 17. – Sándor József a kamarában nagy beszéd után, folyton fél- 


beszakitva, felolvassa a Magyar Párt deklarációját, mely az országgyü- 
lést alkotmányozónak és törvényes jellegünek el nem ismeri, az alkot- 
mányt pedig oktrojáltnak jelenti ki. 


Március 25. – Dr. Glattfelder Gyula csanádi püspök a kormány kivánsá- 
gára Szegedre teszi át székhelyét és távozik az országból. 


Március 28. – Életbelép az uj alkotmánytörvény. 
Április 1. – Életbelép az egyenes adók egységesitéséről szóló törvény, mely 


megszünteti a községi pótadót s ezzel az erdélyi községi háztartások 
válságának forrásává válik. 


Április 21. – Arad város tanácsa levéteti a Kulturpalota történelmi tábláit. 
Április 24. – Muresan prefektus kivéteti a marosvásárhelyi Kulturpalota 


ablakaiból a Bocskai Istvánt, Bethlen Gábort, Kossuth Lajost és Deák 
Ferencet ábrázoló müvészi üvegfestményeket. 


Április 29. – Az erdélyi magyar szabadkőmüves páholyok Kolozsvárt tar- 
tott kongresszusukkal ujra felveszik müködésüket. 


Május 13. – A magyar egyházak küldöttsége Ferdinánd királytól a magyar 
iskolák védelmét kéri. 
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Május 22. – A Magyar Párt Marosvásárhelyen rendkivüli nagygyülésen 
tiltakozik a magyar iskolákat elsorvasztó sorozatos intézkedések ellen. 


Május 31. – Scotus Viator Kolozsvárra érkezik román barátainak láto- 
gatására. 


Julius 3. – Jósika Samu báró Kolozsvárt meghalt. A Magyar Párt veze- 
tését Ugron István v. b. t. t., ny. rk. követ és meghatalmazott minisz- 
ter veszi át helyettes elnöki minőségben. 


Julius 4. – A nagyváradi Szt. László szobrot eltávolitották és a püspök- 
ség udvarán helyezték el. 


Augusztus 2. – Colban Erik, a Nemzetek Szövetségének kiküldötte Ko- 
lozsvárra érkezik. A magyar egyházak képviselőinek sikerült találkoz- 
niok vele. 


Augusztus 15. – Három évi müködése után megszüntetik a Mariánum 
tanárnőképzőjét. 


Szeptember 6–8. – A Dalosszövetség első országos dalosversenye Kolozs- 
várt. Résztvesz 23 dalárda. 


Szeptember 12. – Gaál Endre dr. összehivja a Csiki Magánjavak közgyü- 
lését, a rendőrség azonban az engedélyt megtagadja. 


Szeptember 23–25. – A 100.090. és a 100.088. sz. rendeletek kétnyelvüvé 
teszik a magyar felekezeti iskolákat, megtiltják a másfelekezetü és 
a magántanulók felvételét. 


Október 20. – A rendőrség bezáratja a bukaresti ref. egyházközség össze- 
vont 6 osztályos népiskoláját. 


Október 21. – A Kath. Népszövetség nagygyülése Nagyváradon. 
Október 23. – A Magyar Párt megbizottai Bukarestben aláirják az u. n. 


csucsai paktumot, melyben az Averescu-féle néppárt a Magyar Párt 
választási támogatása ellenében a kisebbségi kérdésben politikai köte- 
lezettségeket vállalt. 


Október 25. – Gyárfás Elemér dr. az Erdélyi Róm. Kath. Státus nevében 
I. Ferdinánd királytól az iskolák védelmét kéri. 


Október 25. – Az erdélyi Róm. Kath. Státus rendes évi közgyülése. 
November 4. – Az unitárius egyházi főtanács ülése. 
November 23. – Gr. Kendeffy Gáborné, Pekry Gézáné és Ignácz Lászlóné 


a magyar sérelmek orvoslásáért Mária királynénak felségfolyamod- 
ványt adnak át, melyet 40.000 erdélyi magyar nő ir alá. 


November 23–25. – Az erdélyi ref. egyházkerület közgyülése, mely állást- 
foglalt Anghelescu miniszter iskolarendeleteivel szemben. A lemondott 
br. Kemény Árpád és Boér Elek főgondnokok helyébe Ugron Istvánt 
és gr. Teleki Arcturt főgondnokokká választják. 


November 27. – Sándor József a kamarában beszédet mond a válaszfel- 
irathoz a kisebbségi kérdésről. 


November 30. – Nagy Károly püspök és Ugron István főgondnok meg- 
jelennek I. Ferdinánd király előtt s védelmet kérnek az egyházkerület 
iskolái számára. 


Meghalt gr. Széchenyi Miklós nagyváradi róm. kath. püspök. 
December 13. – Az Erdélyi Bankszindikátus, mely a kormány közbelépé- 


sére felfüggesztette müködését, Kolozsvárt ujjáalakul. Tagintézeteinek 
száma 98, melyek 228 millió saját tőkével rendelkeznek, de csak 1 és fél- 
millió visszleszámitolási hitelt élveznek a Banca Națională-nál. 


December 15. – Dr. Kirchknopf Gusztáv kolozsvári lutheránus lelkész, az 
önálló magyar lutheránus egyház előharcosa, kénytelen elhagyni az 
országot. 


December 27. – Az erdélyi összes magyar felekezetek Majláth Gusztáv 
Károly gróf elnöklete alatt közös értekezleten vitatják meg fenyege- 
tett iskoláik ügyét. 
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1924. 
 
Január 1. – Életbelép az uj köztisztviselői törvény, mely nyelvvizsgára 


kötelezi a kisebbségi tisztviselőket. 
Január 7. – Nyárádszeredán ismeretlen tettesek ledöntötték a Bocskai- 


szobrot. 
Január 11. – Az erdélyi ref. egyházkerület rendkivüli közgyülést tart, me- 


lyen elhatározza, hogy a kényszernek engedve végrehajtja a 100.088. 
és 100.090. számu közoktatásügyi rendeleteket. A közgyülést a VI. had- 
test parancsnoksága engedélyezte, megbizottja Handrea őrnagy a köz- 
gyülésen jelen van. 


Január 22. – Betiltották a Nagyváradi Estilap megjelenését. 
Február 1. – A kormány előzetes cenzurával ismét engedélyezi a magyar 


könyvek behozatalát. 
Február 20. – Sándor József felszólal a kamarában az állampolgárságról 


szóló törvényjavaslat ellen, mert intézkedései ellenkeznek a békeszer- 
ződésekkel. 


Február 23. – Életbelép az uj állampolgársági törvény, melynek az ala- 
kiságokat illető rendelkezései éles ellentétben állanak a nemzetközi szer- 
ződésekkel. 


Sándor József a kamarában visszautasitja azt a vádat, hogy a ma- 
gyarok Erdélyben a forradalom alatt 300.000 románt megöltek. A be- 
széd körül nagy vihar a kamarában. 


Április 4. – Sándor József tiltakozik a kamarában háromszéki székely 
kisgazdák földjeinek katonai célokból történő kisajátitása ellen. 


Április 25. – A Magyar Szinészegyesületet beolvasztják a román szinészek 
szindikátusába. 


Április 29. – A róm. kath. Státus a kolozsmonostori apátság ősi templomát 
25 éves használatra átengedte a gör. kath. érsekségnek. 


Május 11. – Maniu Gyula a bukaresti Institutul Social Român-ban meg- 
tartja régen bejelentett előadását a kisebbségi kérdésről. 


Május 17. – Colban Erik, a Nemzetek Szövetségénél a kisebbségi osztály 
vezetője, előadást tart Kolozsváron a Nemzetek Szövetségéről. 


Május 24. – A Magyar Párt központi intézőbizottságának gyülését a rend- 
őrség feloszlatja, mert a katonai engedély nem érkezett meg. 


Junius 6. – Az agg Ferencz József unitárius püspök megjelenik Ferdinánd 
király előtt és ujólag védelmet kér egyháza és annak iskolái számára. 


Junius 11. – Tatarescu alminiszter Kolozsvárt hivatalosan kijelenti, hogy 
a Magyar Párt egyes vezetőit a kormány a román–magyar közeledés 
akadályának tekinti. 


Junius 12. – A Magyar Párt központi intézőbizottsága nem tartotta meg 
gyülését, mert nem volt hajlandó hatósági személyek jelenlétében tár- 
gyalni. 


Junius 17. – Sándor József a kamarában nagy beszéd után az erdélyi 
kath., ref. és unit. egyházak nevében tiltakozást olvas fel a népisko- 
lákról szóló törvény kisebbségellenes rendelkezései ellen. 


Julius 15. – A protestáns világszövetség küldötte felkereste Anghelescu 
minisztert. 


Julius 26. – Életbelép a népiskolai törvény, mely az óvódákra, az elemi 
iskolai beiratkozásokra és az állami iskolák fenntartására vonatkozó 
rendelkezéseivel a kisebbségek népiskoláztatását végképen megbénitja. 


Augusztus 13. – A Magyar Párt központi irodájának egy részét karhata- 
lommal lefoglalták Manoliu ügyész részére lakásnak. 


Szeptember 10. – Naláczy István dr., az Országos Magyar Párt főtitkára, 
meghalt. 


Október 17. – Sándor József beszédet mond a kamarában a válaszfel- 
irathoz. 


Október 25. – A Kath. Népszövetség nagygyülése Aradon. 
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Október 28. – A prefektus betiltja a gyergyószentmiklósi „Székely Szó” 
megjelenését. 


November 9. – Az unitárius egyházi főtanács rendes évi ülést tart rend- 
őrségi engedély alapján és egy rendőrtiszt jelenlétében. 


November 20. – Az Erdélyi Róm. Kath. Státus évi rendes közgyülése. 
December 14. – A Magyar Párt Brassóban rendes másodéves nagygyülést 


tart. Elnökké Ugron Istvánt, ügyv. alelnökké dr. Grandpierre Emilt, 
alelnökökké Sándor József, gr. Bethlen György és dr. Jakabffy Ele- 
mért, főtitkárrá dr Deák Gyulát választják meg. 


Elhatározzák, hogy a telepesek ügyét a Nemzetek Szövetsége elé 
viszik. 


December 29. – Meghalt dr. Hajdu István marosvásárhelyi ügyvéd, a Ma- 
gyar Párt elnökségének tagja. 


1925. 
Január 7. – Tătărescu alminiszter a sajtó meghivott képviselői előtt a 


kommunistákkal való szövetkezéssel vádolja meg a Magyar Pártot 
azért, mert a brassói nagygyülésen Csetri János munkás felszólalha- 
tott. Ebben az ügyben birói eljárás is indult, mely bizonyitékok hiá- 
nyában megszüntetéssel végződött. 


Január 9. – A Magyar Párt elnöki tanácsának ülése elmaradt, mert a 
hatósági engedély nem érkezett meg. 


Január 12. – A belügyminiszter a „Nagyváradi Friss Ujságot” 3 hónapra 
betiltotta. 


Január 16. – Dr. Grandpierre Emil lemond a Magyar Párt alelnökségéről. 
Január 20. – Lepadatu kultuszminiszter értesiti Ugron Istvánt, hogy az 


Erdélyi Muzeum Egyesület elnökéül nem terjesztheti fel nevét ki- 
rályi megerősitésre, mert egyuttal a Magyar Párt elnöke is. Ugron 
erre lemond az egyesület elnökségéről. 


Január 23. – Életbelép az egységes közigazgatási törvény, mely hatályon 
kivül helyezi az 1886. és 1901. évi magyar törvényeket. 


Február 18. – Az erdélyi és bánsági magyar telepesek beadják panaszukat 
a Nemzetek Szövetségéhez. 


Február 20. – Sándor József felszólal a kamarában a baccalaureatus- 
törvényjavaslat ellen. 


Február 21. – Az Erdélyi Muzeum Egyesület tisztujitó közgyülést tart, 
melyen Wass Béla grófot választják meg uj elnökül. 


Február 22. – Andreescu aradi rendőrigazgató betiltja az Ady-dalok nyil- 
vános éneklését azzal, hogy azok irredenta célzatuak. 


Február 27. – Nagy Károly ref. püspök a szenátusban tiltakozik a bacca- 
laureatus-i törvény ellen. 


Március 8. – Meghalt dr. Balogh Endre marosvásárhelyi ügyvéd, jeles 
prózairó. 


Március 12. – Sándor József tiltakozást juttat a szenátus elé a szinházi 
törvényjavaslat ellen. A kamarában megakadályozták felszólalását. 


Március 15. – Sándor József nagy beszédet mond a kamarában a válasz- 
tójogi törvényjavaslat ellen. 


Március 23. – Sándor József felszólal a kamarában a nyugdijtörvényja- 
vaslathoz. 


Március 23. – Goga Oktávot a szászrégeni időközi választáson a magyarok 
támogatásával képviselővé választják. 


Március 25. – Királyi rendelet Bitay Árpád dr.-t a közoktatásügyi tanács 
tagjává nevezi ki. 


Április 7. – Szatmáron a „Katholikus Élet” cimü hetilapot bizonytalan 
időre betiltották. 
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Április 24–25. – Időközi szenátorválasztás Csikmegyében, melyen dr. 
Gyárfás Elemért a szavazási eredmények meghamisitásával elütik a 
mandátumtól. 


Április 29. – A magánoktatási törvényjavaslat tárgyában értekezlet An- 
ghelescu miniszter elnöklésével, melyről a kisebbségi egyházak kép- 
viselői tüntetően eltávoznak a miniszter magatartása miatt. 


Május 4. – Sándor József nagy beszédet mond a kamarában a közigaz- 
gatási törvényjavaslat ellen. 


Május 6. – Az erdélyi katholikus, református és unitárius egyházak a 
Nemzetek Szövetségénél panaszt tesznek azok miatt a veszélyek miatt, 
amelyekkel a magánoktatási törvényjavaslat iskoláikat fenyegeti. 


Miniszteri rendeletre az aradi közkórház kath. kápolnájából 
eltávolitják Szt. István képét és Bukarestbe szállitják. 


Május 9. – A Magyar Párt a magánoktatási törvénytervezet ellen kiált- 
ványban a román néphez apellál. 


Május 14. – A róm. kath. Státus rendkivüli közgyülése tudomásul veszi 
az igazgatótanács elhatározását, mely a magánoktatási törvényja- 
vaslat ellen a Nemzetek Szövetségénél kér védelmet. 


Az erdélyi ref. egyházkerület rendkivüli közgyülést tart, mely tudo- 
másul veszi, hogy az igazgatótanács az Anghelescu-féle magánokta- 
tási törvényjavaslattal szemben a Nemzetek Szövetségénél keresett 
védelmet. 


Az unitárius egyházi főtanács rendkivüli ülést tart, melyen 
élesen állást foglal a magánoktatási törvénnyel szemben és azt hatá- 
rozza, hogy minden lehető eszközzel megvédi jogait és ezért a test- 
véregyházakkal együtt felhivja a Nemzetek Szövetségét arra a ve- 
szedelemre, amit a magánoktatási törvény a kisebbségekre jelent. 


Május 17. – Majláth püspök rendeletére Erdély összes kath. templomaiban 
könyörögnek Istenhez, hogy háritsa el a veszedelmet, melyet a magán- 
oktatási törvény az egyházra jelent. 


Junius 8. – Az Erdélyi Bankszindikátus II. rendes évi közgyülése Maros- 
vásárhelyt. Tagintézetek száma 119, melyek 322 millió saját tőkével 
rendelkeznek, de csak 19.9 millió visszleszámitolást élveznek a Banca 
Nationalanál. Elnök: Gyárfás Elemér dr. 


Julius 2. – Miniszteri rendeletre lebontják az aradi Tizenhárom vértanu 
és a Kossuth-szobrokat. 


Julius 5. – Sándor József felszólal a kamarában a berecki hadikárosultak 
érdekében. 


Julius 7. – A piarista rend romániai tartományfőnökévé dr. Patay József 
kolozsvári igazgatót választják meg. 


Augusztus 4. – A szászvárosi Kuun-kollégiumot a miniszterium beszün- 
teti. Az épületet állami birtokba veszik. 


Augusztus 8. – A székelyudvarhelyi millenáris emlékoszlopot lebontják. 
Augusztus 9. – Az erdélyi ref. egyházkerület igazgatótanácsa panaszt 


tesz a Nemzetek Szövetségénél a szászvárosi ref. Kuun-kollégium bir- 
tokbavétele miatt. 


Ferencz József unitárius püspök 90-ik születésnapját az egész er- 
délyi magyarság ünnepli. 


Augusztus 24. – Mezőgazdasági kamarai választások. 
Szeptember 5–7. – A Dalosszövetség második országos versenye Maros- 


vásárhelyt. Résztvesz 33 dalárda. 
Szeptember 9. – A kolozsvári törvényszék elismeri az EMKE jogi szemé- 


lyiségét, azzal a feltétellel azonban, hogy alapszabályain ujabb módo- 
sitásokat hajt végre. 


Szeptember 15. – Ugron István, dr. Balázs András és dr. Balogh Arthur 
benyujtják a Nemzetek Szövetségének főtitkárságánál az egyházak 
panaszát a magánoktatási törvényjavaslat miatt részletes indokolással. 
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Szeptember 16. – Dr. Balázs András és dr. Balogh Arthur tisztelegnek 
Genfben Duca külügyminiszternél s hivatkoznak arra, hogy az egy- 
házak panasza kényszerüség. Duca hires válasza: Bukarest mégis csak 
közelebb van Erdélyhez, mint Genf. 


Október 4. – A kolozsvári ref. theológia megnyitásának 30. évfordulóját 
ünneplik. 


Október 15. – A szászvárosi ref. imaházban, mely engedély alapján meg- 
maradt az állami birtokba vett Kuun-kollégium épületében, a presbi- 
terium épen ülésezik, amikor megjelenik Demian Aron áll. gimn. 
igazgató s előbb egyedül, majd felizgatott tömeg élén a helyiség áta- 
dását követeli, ami meg is történt. 


Október 17. – A német szinjátszás problémájának megoldására a szászok 
Nagyszebenben részvénytársaságot alapitanak. 


Október 25–26. – Cantacuzino Alexandrina meghivására megjelennek Bu- 
karestben a kisebbségi nőegyesületek képviselői s elmondják sérel- 
meiket. Küldöttségüket Mária királyné fogadta. 


November 2. – Sándor József a kamarában a válaszfelirati vitánál állást 
foglal a nemzeti-parasztpárt uralomrajutása mellett. 


November 3. – Tizenkilenc pontból álló megegyezés jön létre a magán- 
oktatási törvényjavaslat tárgyában, melyet azonban a kormány nem 
tart be, csupán a genfi iskolapanasz erőtlenitésére használ fel. 


November 4. – A kolozsvári törvényszék ujabb kifogásokat emel az EMKE 
alapszabályai ellen. 


November 17. – Dr. Grandpierre Emil végleg eltávozik Erdélyből. 
November 19. – Az Erdélyi Róm. Kath. Státus évi rendes közgyülése. 
November 22. – Az unitárius egyházi főtanács rendes ülésre ül össze. 
December 8. – Az erőszakkal elvett szászvárosi ref. Kuun-kollégium épü- 


letét a ref. egyházkerület népszövetségi panaszára hirtelen visszaadják. 
December 11. – A Nemzetek Szövetségének tanácsa a bánsági és erdélyi 


magyar telepesek ügyét tárgyalja, azt jogosnak találja és elfogadja a 
román kormány részéről felajánlott 700.000 aranyfrank kártéritést. 


December 12. – Sándor József nagy beszéddel támadja a kamarában a ma- 
gánoktatási törvényjavaslatot s kidolgozott ellenjavaslatot terjeszt elő. 


December 16. – A kamara éjjeli ülése nagy viharok közepette részleteiben 
is megszavazza az Anghelescu-féle magánoktatási törvényt, mely 22-én 
életbelép. 


December 17. – A kamara megszavazza az uj lajstromos választójogi tör- 
vényt, melynek praemiumos rendszere a kisebbségek szavazatainak 
felét intézményesen elkobozza. 


December 22. – Életbelép a magánoktatási törvény, mely megbénitja és 
kétnyelvüvé teszi a kisebbségi oktatást. 


December 27. – Nagykárolyban megnyilik az első kéthetes németnyelvü 
tanfolyam, melyet a szatmári sváb eredetü magyarok iskoláiban mü- 
ködő tanitók számára rendeznek. 


December 28. – Károly trónörökös lemond a trónutódlás jogáról. 


1926. 


Január 4. – Törvénybe iktatják a trónöröklés rendjének megváltozását. 
Január 12. – Életbelép az előzetes cenzura a Károly herceg lemondását 


érintő közleményekre. 
Február 1. – Ugron István az elnöki tanács felhatalmazása alapján Ave- 


rescu tábornokhoz intézett levelében felmondja a csucsai paktumot. 
Február 12. – A Magyar Párt elnöksége felhivja a magyar választókat, 


hogy a liberális párttal közösen beadott listára szavazzanak. 
Február 15. – Kolozsvár város polgármestere 2534–926. sz. rendeletével 


utasitotta alantasait, hogy kötelesek magyarnyelvü beadványokat is 
elfogadni. A rendelkezés csak a választások lezajlásáig volt érvényben. 
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Február 16. – Meghalt Nagy Károly, Erdély ref. püspöke, 58 éves korában. 
Február 17–20. – Lezajlanak a községi választások. 49 erdélyi város kö- 


zül 29-ben a Magyar Párt által támogatott lista győz. 
Március 12. – A Magyar egyházak iskoláik védelmében ujabb pótelőter- 


jesztéssel fordulnak a Nemzetek Szövetségéhez. 
Március 14. – Nagykárolyban német–sváb népszervezetet alakitanak, mely- 


nek tanácsa először ül össze. 
Március 15. – Sándor József beszédet mond a kamarában a listás szava- 


zás és a praemium-rendszer ellen. Ugyanakkor követeli a hirlapok és 
könyvek szabad behozatalának engedélyezését, melyet ujra betiltottak. 


Március 17. – Sándor József felszólal a kamarában az afrikai francia lé- 
gióban sinylődő erdélyi magyar ifjak hazahozatala érdekében. 


Március 18. – A népszövetségi tanács hármas bizottsága, mely az angol, 
francia és japán tanácstagokból áll, foglalkozik az erdélyi magyar egy- 
házak panaszával, de nem találja indokoltnak, hogy arra a Tanács fi- 
gyelmét felhivja. 


Sándor József felszólal a kamarában a zilahi ref. Wesselényi kol- 
légium nyilvánossági jogának visszaadása érdekében. 


Március 26. – Bernády Györgyöt nevezték ki Marosvásárhely polgármes- 
terévé, ki elfoglalja hivatalát. 


Március 27. – A Bratianu-kormány lemond, miután a törvényhozás 4 éves 
mandátuma lejárt. A parlamentet királyi kézirat feloszlatja. 


Március 30. – Averescu tábornok a miniszterelnök. Az általános választá- 
sok május 25-én kezdődnek. 


Április 1. – Ugron István lemond a Magyar Párt elnökségéről, mert a 
csucsai paktum felmondása miatt nem tartja személyét az ügyek to- 
vábbi vezetésére alkalmasnak. – A Magyar Párt vezetését gr. Bethlen 
György alelnök veszi át, helyettes elnöki minőségben. 


Április 9. – Az Averescu-kormány manifesztumában a kisebbségeknek a 
megértés és jog politikáját igéri. 


Április 17. – Az erdélyi ref. egyházkerület rendkivüli közgyülése. Dr. 
Makkai Sándor e. ker. főjegyzőt püspökké választják. 


Április 21. – A Magyar Párt a kormánnyal választási egyezményt köt, 
mely 15 képviselői és 13 szenátori mandátumot biztosit. 


Április 22. – A Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület rendes közgyülése. 
Április 23. – A Magyar Párt intézőbizottsága jóváhagyja a kormánnyal 


kötött választási egyezményt. 
Április 29. – A király megerősiti dr. Makkai Sándor püspökké választását, 


ki leteszi a hüségesküt. 
Május 4. – Az ostromállapotot ismét megszigoritották. 
Május 16. – Sulyok István ref. püspök leteszi a hüségesküt, miután a kor- 


mány a királyhágóntuli ref. egyházkerület megalakulását jóváhagyta. 
Május 17. – A közoktatásügyi miniszter 51.354. sz. távirati rendeletével 


visszaadja a nyilvánossági jogot mindazoknak az iskoláknak, melyek- 
nek az 1918. előtt megvolt. A rendelet csak a választásokig volt ha- 
tályban. 


Május 28. – Lezajlanak az általános választások, melyen a kormánylistát 
támogató Magyar Párt 15 képviselői és 12 szenátori mandátumot nyer. 


Junius 12. – Temesvárt ülést tart a német–sváb népszervezet tanácsa, me- 
lyen először jelenik meg az uj nagykárolyi tagozat 12 képviselője, dr. 
Winter Hofen-nel az élén. 


Junius 15. – Br. Petrichevich Horváth Kálmán, a magyar unitárius egyház 
főgondnoka meghalt. 


Junius 20. – Dr. Makkai Sándor erdélyi ref. püspök ünnepélyes beiktatása 
és püspökké szentelése a junius 19. és 20-án tartott egyházkerületi 
rendes közgyülés keretében. 
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Junius 23. – A Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület rendkivüli közgyü- 
lésén Sulyok István püspök és Domahidy Elemér főgondnok az esküt 
ujólag leteszik és hivatalukat elfoglalják. 


Junius 25. – Magyarlóna és Szászfenes magyar községeket felhőszakadás 
elpusztitja. 


Julius 1. – Sándor József visszautasitja a szenátusban Constantinescu 
Alecu irredenta vádját. 


Julius 2. – Sándor József védőbeszédet mond a szenátusban Barabás Béla 
megtámadott mandátuma mellett. 


Julius 3. – Gyárfás Elemér a szenátusban védi Barabás Béla mandátumát. 
Utána Barabás Béla néhány mondatban hüségnyilatkozatot tesz. 


Julius 6. – Goga a kamarában nagy beszédben üdvözli a kisebbségek kép- 
viselőit. „Azzal, hogy idejöttek – mondotta – politikájuk nehézkedési 
pontjává Budapest helyett Bukarestet tették.” 


Julius 8. – Bethlen György gróf a kamarában reményének ad kifejezést, 
hogy az Averescu-kormány szakit elődeinek módszereivel. 


Julius 10. – Dr. Willer József védi a kamarában dr. Szele Béla megtámadott 
brassói mandátumát. 


Julius 13. – Zetelaka udvarhelymegyei községet tüzvész elpusztitotta. 
Augusztus 13. – A közoktatásügyi miniszterium elrendeli a szerzetesi is- 


kolák románositását. 
Julius 15–17. – Marosvécsen megalakul az Erdélyi Helikon, mint er- 


délyi magyar irók szabad egyesülése. 
Augusztus 9. – Az aradi Magyar Ujságot 2 hétre betiltották. 
Augusztus 27. – Az erdélyi ref. egyházkerület rendkivüli közgyülése elha- 


tározza, hogy a szászvárosi Kuun-kollégium uj épületét eladja. 
Augusztus 29. – Petrovici közoktatásügyi miniszter Temesvárt uj német 


gimnáziumot engedélyez. 
Szeptember 3. – Időközi községi választással kapcsolatosan Aradon kor- 


mányellenes magatartásért az összes aradi magyar napilapokat el- 
kobozták. 


Szeptember 19. – Ferencz József unit. püspök 50 éves püspöki jubileumát 
nagy ünnepséggel ülik meg az unit. templomban. 


Az unitárius egyházi főtanács évi rendes ülése. 
Az Erdélyi Bankszindikátus III. rendes évi közgyülése Nagyvára- 


don. Tagintézetek száma 214, melyek 398 millió saját tőkével rendel- 
keznek, de még mindig csak 26 millió visszleszámitolási hitelt élveznek 
a Banca Natională-nál. Elnök Gyárfás Elemér dr. 


Szeptember 26. – Kolozsvárt a New-York étteremben vacsora keretében 
megalakul az u. n. reformcsoport, mely főként a Magyar Párt szerve- 
zeti szabályzatának módositását kivánja. A csoport vezetője dr. Kren- 
ner Miklós. 


Október 10. – A Magyar Párt Gyergyószentmiklóson megtartja rendes 
másodéves nagygyülését. Elnök gróf Bethlen György, ügyv. alelnök 
dr. Inczédy Joksman Ödön. Alelnökök: Sándor József, Jakabffy Ele- 
mér és gr. Teleki Arctur. Főtitkár dr. Deák Gyula. 


Október 22. – Colban Erik, a Nemzetek Szövetsége kisebbségi osztályának 
vezetője, erdélyi körutjában Kolozsvárra érkezett. 


November 7. – Utoljára miséznek a magyar minorita atyák a kolozsvári 
templomukban, melyet pápai adományozás következtében a gör. kath. 
érsekségnek adnak át. 


November 12. – A szász evangelikus egyház zsinata uj egyházalkotmányt 
szavaz meg. 


November 13. – A kereskedelmi miniszter 83.149. sz. rendeletével a ban- 
kokat és részvénytársaságokat fokozott ellenőrzés alá veszi abból a 
szempontból, hogy az alaptőke mekkora hányada van kisebbségi ke- 
zekben. 
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November 17. – A marosvásárhelyi Székely Napló megjelenését a belügy- 
miniszter bizonytalan időre beszünteti 


November 25. – Az Erdélyi Róm. Kath. Státus évi rendes közgyülése. 
November 28. – A Csetri-üggyel kapcsolatos kommunista vádban tárgya- 


lás Brassóban. Vádlottak: dr. Grandpierre Emil, dr. Deák Gyula, Sándor 
József, dr. Thury Kálmán, dr. Paál Árpád. 


December 2. – Gyárfás Elemér a szenátusban szót emel a kisebbségi bankok 
és részvénytársaságok fokozott ellenőrzése ellen, mit a kereskedelem- 
ügyi miniszterium november 13-án rendelt el. 


December 4. – Görög Joachim felszólal a szenátusban a papi államsegélyt 
illető sérelmes rendelkezések ellen. 


Gyárfás Elemér felszólal a szenátusban a válaszfelirathoz. 
Sándor József felszólal a szenátusban a válaszfelirathoz és felol- 


vassa a Magyar Párt deklarációját. 
December 12. – Gyárfás Elemér felszólal a szenátusban az iparosok és 


kereskedők szociális gondozásáról szóló törvényjavaslat egyes rendel- 
kezései ellen. 


December 16–17. – A Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület rendes köz- 
gyülést tart. 


December 17. – Willer József felszólal a kamarában a válaszfelirathoz. 
Sándor József a szenátusban a válaszfelirathoz felolvassa a Magyar 


Párt deklarációját, mely a csucsai paktum igéreteinek betartását kö- 
veteli. 


Molnár Kálmán szóvá teszi a szenátusban, hogy az általános al- 
koholtilalom ellenére Csik megyében vasárnap nyitva lehetnek a 
korcsmák. 


December 18. – Gyárfás Elemér a szenátusban az egyházi államsegély 
kérdéséről beszél. 


December 19. – László Dezső a kamarában a föld- és házadók emelése 
ellen szólal fel. 


December 20. – Kotzó Jenő a kamarában a költségvetést birálja. 
December 22. – A kormány tudomásul veszi az 1921. julius 6-án megala- 


kult zsinatpresbiteri ágostai hitvallásu evangélikus egyházkerület meg- 
alakulását és superintendencia felállitását engedélyezi. Superintendens: 
Frint Lajos, aradi ev. lelkész. Felügyelő Ambrózy Andor báró. 


December 23. – Tornya Gyula a szenátusban az Averescu-kormány adó- 
politikáját birálja. 


1927. 
Január 1. – Goga belügyminiszter Csucsán átveszi az elbocsátott magyar 


köztisztviselők emlékiratát s ugyanakkor kijelenti a sajtó előtt, hogy 
ügyük rövidesen elintézésre kerül. 


Február 3. – Belügyminiszteri rendelet minden gyülést további intézke- 
désig betilt. 


Február 9. – Dr. Balogh Arthur felszólal a szenátusban a postai clearing- 
és csekkforgalom bevezetéséhez. 


Február 10. – Bucsan alminiszter az elbocsátott magyar köztisztviselők 
ügyében a sajtó előtt most már részletes igéretet tesz s a módot is 
megjelöli, ahogyan a kérdés megoldást nyer. Nem történt meg. 


Sándor József felszólal a szenátusban a munkakamarai törvényja- 
vaslat ellen. 


Február 15. – Ionescu CFR államtitkár nyelvrendeletet ad ki, mely szerint 
a vasuti kalauzoknak nem szabad a közönséggel kisebbségi nyelven 
beszélniök. 


Február 20. – A választások előtt generálisan megadott nyilvánossági jo- 
gokat a közoktatásügyi miniszter rendeletére a Consiliul Permanent 
ujabb vizsgálat alá veszi. 
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Február 24. – Gyárfás Elemér felszólal a CFR vezérigazgatóságának kör- 
rendelete ellen, mely megtiltja a vasutak személyzetének szolgálatban 
a kisebbségi nyelvek használatát. 


Február 25. – A magyar parlamenti csoport küldöttsége ismét sürgeti 
Averescu miniszterelnöknél a választási paktumban vállalt politikai 
kötelezettségek teljesitését. 


Március 4. – A Magyar Párt elnöki tanácsa foglalkozik a telepesek ügyé- 
vel és azt tanácsolja az érdekelteknek, hogy a felajánlott 700.000 
aranyfrank kártéritést vegyék fel, anélkül azonban, hogy lemondaná- 
nak ujabb népszövetségi panasz jogáról. 


Március 7. – Abból az alkalomból, hogy Besszarábia bekebelezését Olasz- 
ország elismerte, Sándor József a szenátusban beszédet mond s örö- 
mének ad kifejezést afelett, hogy ezzel Romániában a kisebbségek 
száma szaporodott. 


Március 14. – Dr. Parecz Béla felszólal a kamarában a munkakamarák 
ellen. 


A kolozsvári városi tanácsba a ref. egyházközség képviselője he- 
lyett, a gör. katholikusok képviselőjét nevezik ki, mint a legnépesebb 
felekezet reprezentánsát. 


Március 15. – A Magyar Párt központi irodájában értekezlet az uj szer- 
vezeti szabályzat tárgyában, melyen a Krenner-féle reformcsoport 
megbizottai is részt vesznek. 


Március 17. – Megnyilik Berlinben az erdélyi népmüvészeti kiállitás, mely- 
nek magyar részét Kovács Dezsőné és Sulyok István dr. rendezi. 


Március 18. – Goga és Tatarescu a szenátusban a román kisebbségi poli- 
tika alapelveiről vitáznak. 


Március 25. – A minisztertanács elhatározta a népszámlálást, melyet a 
belügyminiszterium hajt végre. Tökéletlensége miatt eredményeit hi- 
vatalosan sohasem tették közzé. 


Ez a népszámlálás vezette be az „origină etnică” uj statisztikai 
fogalmát. 


Március 27. – Bucsan alminiszter ujra nyilatkozik a választási igéretek- 
ről, melyek e szerint nem a paktumon, hanem pártjának programján 
alapulnak. 


A minisztertanács elvben elhatározza a kisebbségi iskolák állam- 
segélyét, az összeg megállapitását azonban Averescu miniszterelnökre 
bizta. 


Ez az államsegély sohasem került kifizetésre. 
Március 28. – Gyárfás Elemér a kamarában hozzászól az épitkezési tör- 


vényjavaslathoz. 
Április 1. – Kocsán János a szenátusban a lakástörvényhez szól hozzá. 
Április 2. – Gyárfás Elemér felszólal a kamarában a lakásrekvirálások 


ellen s ugyanakkor inditványt tesz az osztrák–magyar értékpapirok 
rendezése tárgyában. 


Április 3. – A Krenner-féle reformcsoport Kolozsvárt értekezletet tart, 
melyen sürgeti a szervezeti szabályzat módositását. 


Április 9. – Balogh Arthur dr. felszólal a szenátusban az elbocsátott ma- 
gyar köztisztviselők érdekében. Manoilescu alminiszter a kormány ne- 
vében ismét igéretet tesz a kérdés rendezésére. 


Április 11. – Bucsan alminiszter kijelenti, hogy a magyarok 30, a németek 
15 millió államsegélyt kapnak. 


Április 14. – A szász elégületlenek megalapitják Nagyszebenben a Sach- 
senbundot, melyet külön pártnak szánnak. 


Április 15. – Sándor József a szenátusban inditványozza, hogy a bukaresti 
egyetemen állitsanak fel a magyar nyelv és irodalom számára tan- 
széket. 


Április 22. – Az elbocsátott magyar köztisztviselők nyilt levélben kérik 
Averescu minsizterelnöktől ügyük elintézését. 
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Április 24–30. – Népszámlálás. 
Május 1. – Gyulafehérvárt nagy ünneppel üli meg az erdélyi magyarság 


gr. Majláth Gusztáv Károly 30 éves püspöki jubileumát. 
Lejár a magyar postatakarékpénztár betéteseinek jelentkezési ha- 


tárideje. 
A kérdés rendezése mindmáig nem történt meg. 


Május 3. – A bánsági sváb vezetők kilépnek a Katholikus Népszövetségből, 
mert annak magyar jellegében népi szervezkedésüknek akadályát 
látják. 


Május 5. – Dr. Csüry Bálintot, a kolozsvári ref. kollégium tanárát a M. T. 
Akadémia levelező tagjává választja. 


Május 9. – Meghalt Bielik Imre kath. püspök, nagyváradi apostoli kor- 
mányzó 67 éves korában. 


Május 10. – Sándor József a Magyar Párt nevében a szenátus és kamara 
együttes ünnepi ülésén beszédet mond. 


Május 11. – Sándor József felszólal a szenátusban az Averescu-kormány 
népszámlálási visszaélései ellen. 


Május 18. – Sándor József a szenátusban ismételten reámutat a népszám- 
lálási visszaélésekre. 


Május 20. – Gyárfás Elemér felszólal a szenátusban az ügyvédi rendtar- 
tást módositó törvényjavaslathoz. 


Junius 27. – Az Országos Magyar Párt központi irodájában rendőrközegek 
karhatalommal elkobozzák a párt választási plakátjait. 


Junius 30. – A Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület rendes ülése. 
Julius 3. – A kolozsvári Marianum 15 éves fennállását ülik meg a volt 


növendékek. 
A Magyar Párt aradi népgyülésének megtartását a rendőrség meg- 


akadályozza. 
Julius 7–10. – Folynak az országos választások. 
Julius 20. – I. Ferdinánd király meghalt. 
Julius 21. – Mihály trónörököst Románia királyává proklamálják. 
Julius 25. – I. Ferdinánd király emlékére gróf Bethlen György a kamará- 


ban, Gyárfás Elemér a szenátusban gyászbeszédeket mondanak. 
Julius 27. – Gyárfás Elemér interpellál a szenátusban a magyar vezető 


emberek letartóztatása miatt. 
Julius 28. – Gróf Bethlen György a kamarában, Gyárfás Elemér a sze- 


nátusban szól hozzá a válaszfelirathoz. 
Julius 29. – Gyárfás Elemér a szenátusban kijelenti, hogy Cisar bukaresti 


kath. érsek szenátorsága nem elégiti ki az erdélyi katholikusok kép- 
viseleti igényét. 


Willer József interpellál a kamarában az udvarhelyi választási 
visszaélések dolgában. 


Julius 30. – Cisar bukaresti érsek a romániai katholikusok képviselője a 
szenátusban. 


Augusztus 1. – Bratianu Vintilla pénzügyminiszter a kamarában kijelenti: 
az Averescu-kormány teljesen kiüritette az államkincstárt s igy nincs 
módja az iskolai államsegélyt folyósitani. 


Augusztus 2. – Gróf Bethlen György a kamarában felszólal a válaszfelirat- 
hoz, amelyet nem fogad el. 


Augusztus 5–7. – Az Erdélyi Helikon második összejövetelét tartja Ma- 
rosvécsen. 


Augusztus 13. – Az erdélyi ref. egyházkerület a viszonyok kényszere alatt 
elhatározza a százados székelyudvarhelyi kollégium főgimnáziumának 
megszüntetését. 


Augusztus 13–15. – Az erdélyi Ref. Egyházkerület rendes évi közgyülése 
a katonai térparancsnokság engedélye alapján és a rendőrség részé- 
ről egy tisztviselő jelenlétében. 


Megszünik a kolozsvári „Ujság” cimü napilap. 
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Augusztus 22. – Aláirják a román–jugoszláv kisebbségi egyezményt, mely- 
nek ratifikálása azonban nem történt meg. 


Augusztus 23. – A szinházügy uj rendezése megtörténik s az mélyen sérti 
a magyar szinjátszás érdekeit. 


Szeptember 13. – Megkezdődik a ref. nagyhét Brassóban. 
Szeptember 18. – Az Erdélyi Bankszindikátus IV. rendes évi közgyülése 


Kolozsvárt. Tagintézeteinek száma 214, melyek 531 millió lej saját tő- 
kével rendelkeznek, de még mindig csak 30 millió visszleszámitolási 
hitelt élveznek a Banca Nationala-nál. Elnök Gyárfás Elemér dr. 


Szeptember 25. – A Kath. Népszövetség nagygyülése Csikszeredán. 
Október 8. – Chiriacescu államtitkár kijelenti, hogy az iskolai államse- 


gélyt csak akkor fizetheti ki, ha lesz reá költségvetési fedezet. Ez 
egyet jelent az Averescu-kormány által elvben megállapitott államse- 
gély törlésével. 


Október 16. – A katonai hatóság nem engedélyezi az EMKE gyülését. 
Október 20. – Az erdélyi Róm. Kath. Státus rendes évi közgyülése. 
Október 29. – Gyárfás Elemér a szenátusban felszólal a válaszfelirathoz. 
November 2. – Willer József a kamarában felszólal a válaszfelirathoz. 
November 5. – Dr. Bernády György kilép a Magyar Pártból. 
November 6. – Az unitárius egyházi főtanács évi rendes ülése. 
November 23. – Meghal Brătianu Ionel miniszterelnök. 
November 24. – Bethlen György a kamarában, Gyárfás Elemér a szená- 


tusban beszédet mondanak Brătianu Ionel halála alkalmából. 
December 6–8. – Diákzavargások Nagyváradon, Bánffyhunyadon és Ko- 


lozsváron. Mind a három helyen a tüntetők üzleteket rombolnak és 
zsidó templomokat dulnak fel. 


December 7. – Willer József beszédet mond a kamarában Brătianu Vin- 
tila bemutatkozása alkalmából. 


December 8. – Gyárfás Elemér a szenátusban beszédet mond Brătianu 
Vintila bemutatkozásakor. 


A zilahi Turul emléket lebontották. 
December 9. – Meghalt Bethlen Ödön gróf, ref. egyházkerületi főgondnok. 
December 10. – Gyárfás Elemér felszólal a szenátusban az anyakönyvi 


törvényjavaslathoz. 
December 14. – Willer József interpellál a kamarában a diáktüntetések 


miatt. 
December 16. – Jósika János báró a kamarában a költségvetést birálja. 
December 17. – László Dezső a kamarában követeli, hogy az iskolai állam- 


segélyt vegyék fel a költségvetésbe. 
December 24. – Meghalt Dicsőszentmártonban Sipos Domokos jeles erdélyi 


magyar iró. 


1928. 
Január 1. – Meghalt Karácsonyi János felszentelt püspök, kiváló törté- 


netiró. 
Január 27. – Gyárfás Elemér interpellál a szenátusban az adókönyvecs- 


kék bevezetése érdekében. 
Január 29. – Dr. Gyenge János ref. segédlelkész Nagyváradon u. n. „sza- 


badegyházat” alapit. 
Január 31. – Megkezdődik Kolozsvárt a nagyváradi és kolozsvári rom- 


bolások vezetésével vádolt diákok perének hadbirósági tárgyalása. 
Február 3. – Gyárfás Elemér a szenátusban az igazságügyi szervezet mó- 


dositásához szól hozzá. 
Február 8. – Görög Joachim apátplébános, volt szenátor meghalt Gyer- 


gyószentmiklóson 66 éves korában. 
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Február 13. – Az EMKE alapszabályait a kolozsvári törvényszék csak 
ugy hagyja jóvá, ha az egyesület románokat is felvesz tagjainak 
sorába. 


Február 19. – Meghalt Ferencz József unitárius püspök. 
Február 21. – Gyárfás Elemér a szenátusban a rekvirált lakások ügyében 


beszél. 
Február 27. – Willer József a kamarában a magyar nyelv üldözése ellen 


szólal fel. 
Március 2. – Willer József beszédet mond a kamarában a gabonanemüek 


standardizálása ellen. 
Március 5. – Goldis Vasilie volt kultuszminiszter röpiratban nyilvános- 


ságra hozza a konkordátum szövegét. 
Március 9. – Gyárfás Elemér a szenátusban a munkásvédelmi törvényhez 


szól hozzá. 
Március 13. – A nagyváradi Szigligeti Társaság fennállásának 30 éves ju- 


bileumát üli. 
Willer József felszólal a kamarában a középiskolai törvény vitá- 


jában. 
Március 16. – Gyárfás Elemér beszédet mond a szenátusban a gabona- 


osztályozási törvényjavaslathoz. 
Március 20. – Dr. Makkai Sándor ref. püspök a szenátusban szót emel a 


kultusztörvény tervezete ellen. 
Március 21. – Gyárfás Elemér felszólal a szenátusban a vallásügyi tör- 


vényjavaslathoz. 
Április 1. – Jósika János báró felszólal a kamarában a szövetkezeti tör- 


vényjavaslathoz. 
Április 2. – Szoboszlay László interpellál a kamarában 9 marostordai köz- 


ség visszacsatolása érdekében. 
Április 3. – Gyárfás Elemér követeli a szenátusban, hogy az állami gim- 


náziumok mellé párhuzamos magyar osztályokat állitsanak fel. 
Gyárfás Elemér beszédet mond a szenátusban a középiskolai tör- 


vény tárgyalásánál. 
Április 5. – Bethlen György gróf felszólal a kamarában a vallásügyi tör- 


vényjavaslathoz. 
Paál Árpád beszédet mond a kamarában a vallásügyi törvényhez. 


Április 15. – Az Erdélyi és Bánsági Kisebbségi Ujságirók Egyesülete Ko- 
lozsvárt megtartja 8. kongresszusát. 


Április 17. – Áprily Lajost a Kisfaludy Társaság tagjai sorába választja. 
Április 22. – Életbelép az uj kultusztörvény. 
Május 6. – Az erdélyi román nemzeti parasztpárt Gyulafehérvárt megtartja 


országos kongresszusát. 
Május 15. – Életbelép az uj középiskolai törvény, mely a kisebbségi tanitást megoldhatatlan 


pedagógiai feladatok elé állitja. 
Május 18. – A közegészségügyi miniszterium elveszi a kolozsvári Erzsébet 


Mária Szanatóriumot, melyet junius 5.-én hat hónapra ideiglenesen 
visszaadnak. 


Május 19. – Az unitárius egyház zsinati főtanácsa Tordán püspökválasztó 
gyülésre ül össze. 


Május 20. – Dr. Boros Györgyöt a magyar unitárius egyház püspökévé 
választják Tordán. 


Junius 4. – Az Erdélyi Bankszindikátus V. rendes közgyülése Gyergyó- 
szentmiklóson. Tagintézetek száma 207, melyek 642 millió lej saját tő- 
kével rendelkeznek, visszleszámitolási hitelük a Banca Nationala-nál 
107 millió. Elnök: Gyárfás Elemér dr. 


Junius 15. – A Consiliul Permanent valamennyi szász középiskolának 
megadja a nyilvánossági jogot. 


Julius 5–7. – Az Erdélyi Helikon harmadik összejövetele Marosvécsen. 
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Julius 11. – A Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület rendes közgyülése, 
A közgyülést csak rendőrségi engedély alapján tarthatták meg. 


Julius 27. – Jósika János báró a kamarában felszólal a stabilizációs tör- 
vényjavaslattal kapcsolatban. 


Dr. Gyárfás Elemér a szenátusban felszólal a stabilizáció és a 
külföldi kölcsön kérdésében, melynek kapcsán ismét követeli a kisebb- 
ségi iskolák államsegélyét. 


Augusztus 2. – Megérkezik Kolozsvárra az első utasszállitó repülőgép. 
Augusztus 4–6. – A Dalosszövetség harmadik országos dalversenye Se- 


gesvárt. Résztvesz 43 dalárda. 
Szeptember 4. – Tordán református nagyhét kezdődik. 
Szeptember 9. – A magyar kézmüiparosok Gyergyószentmiklóson nagy- 


gyülést rendeznek. 
Szeptember 10. – Megkezdődik a kolozsvári hadbiróság előtt a nagy kom- 


munista pör tárgyalása. 
Szeptember 15. – A Kath. Népszövetség nagygyülése Nagykárolyban. 
Október 10. – A szász néptanács (Volksrat) határozatot hoz, mely szerint 


a szászság panasszal fordul a Nemzetek Szövetségéhez, ha sérelmeit 
nem orvosolják. 


Október 14. – A Magyar Párt Székelyudvarhelyen megtartja rendes má- 
sodéves nagygyülését, melyen elnökké gróf Bethlen Györgyöt, ügyv. 
alelnökké dr. Inczédy Joksman Ödönt, alelnökökké: Sándor József, dr. 
Jakabffy Elemér és gr. Teleki Arcturt, főtitkárrá dr. Deák Gyulát vá- 
lasztják. 


Dr. Pál Gábor inditványára a nagygyülés elhatározta, hogy az 
erdélyi magyarság összes sérelmeit a Nemzetek Szövetsége elé viszi. 


Október 30. – Gyárfás Elemér a szenátusban felszólal a felirati vitával 
kapcsolatosan. 


November 10. – Az erdélyi magyar nőegyesületek küldöttei báró Huszár 
Pálné elnöklete alatt Kolozsvárt elsőizben kongresszust tartanak. 


November 15. – Az erdélyi Róm. Kath. Státus évi rendes ülése. 
November 18. – Az unitárius egyházi főtanács évi rendes ülése. 


Dr. Boros György unitárius püspököt ünnepélyesen hivatalába 
iktatják. 


November 21. – Királyi dekrétum megszünteti a cenzurát. 
November 24. – Az erdélyi ref. egyházkerület közgyülése az elhunyt gróf 


Bethlen Ödön és a lemondott gróf Bánffy György és Zeyk Dániel he- 
lyeire gróf Bethlen Györgyöt, gróf Bánffy Miklóst és dr. Visky Lász- 
lót főgondnokká választja. 


December 2. – Székelykereszturt Petőfi emléktáblát állitanak. 
December 22. – Sándor József a szenátusban állást foglal a külföldi köl- 


csön mellett. 
December 28. – Bethlen György gróf a kamarában felszólal a felirathoz, 


melyet nem fogad el. 
December 30. – Jósika János báró a kamarában felszólal a költségvetés- 


hez, melyet nem fogad el. 


1929. 
Január 22. – Gyárfás Elemér a szenátusban felszólal az iparkamarai tör- 


vényjavaslathoz, melyet nem fogad el. 
Január 25. – Aláirják Párisban a stabilizációs kölcsönszerződést. 


Sándor József a szenátusban a kereskedelmi és iparkamarai tör- 
vényjavaslathoz több módositást nyujt be. 


Február 2. – Sebesi Samu 40 éves jubileuma a kolozsvári Magyar Szin- 
házban. 


Február 2–3. – Az Erdélyi Gazdasági Egyesület országos gazdanapot 
rendez Kolozsvárt. 
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Február 3. – Székelyudvarhelyt és Sepsiszentgyörgyön országos Orbán 
Balázs emlékünnepet rendeznek. 


Az Erdélyi Muzeum Egyesület dr. Boros György unitárius püspök 
elnöklete alatt évi rendes közgyülést tart, melyen Onisifor Ghibu ismét 
támadást intéz az egyesület magyar jellege ellen. 


Február 6. – Jósika János báró a kamarában felszólal a stabilizációs tör- 
vényjavaslathoz, melyet megszavaz. 


Február 7. – Gyárfás Elemér a senátusban felszólal a stabilizációs tör- 
vényjavaslathoz, melyet elfogad. 


Február 8. – Szabó Béni a kamarában felszólal az iparkamarai törvényja- 
vaslat kapcsán, melyet nem fogad el. 


Február 12. – Hegedüs Nándor a kamarában interpellál a nyugdijas tiszt- 
viselők ügyében. 


Február 17. – A háztulajdonosok Kolozsvárt országos kongresszust ren- 
deznek, melyen tiltakoznak a 11 éve tartó rekvirálások ellen. 


Február 21. – Sándor József felszólal a szenátusban a munkaszerződések- 
ről szóló törvényjavaslathoz. 


Február 27. – Gyárfás Elemér dr. a szenátusban felszólal az állami javak 
kezelésének reformjához, amit nem szavaz meg. 


Március 2. – Tizenegy év multán megtörténik az első telefonbeszélgetés 
Kolozsvár és Budapest között. 


Március 6. – Barabás Béla dr. (dicsőszentmártoni) beszédet mond a 
csendőrségi törvényjavaslattal kapcsolatosan, melyet megszavaz. 


Március 8. – Gyárfás Elemér a szenátusban interpellál a magyar tisztvi- 
selők önkényes elbocsátása ügyében. 


Március 14. – Gyárfás Elemér a szenátusban a metyl-alkohol törvényja- 
vaslat tárgyalása alkalmával beszédet mond. A törvényt megszavazza. 


Március 15. – Gyárfás Elemér a szenátusban felszólal a takarékbetétek 
tulajdonosainak zaklatása tárgyában. 


Március 20. – Parecz Béla dr. a kamarában a volt Acsev.-nyugdijasok 
érdekében szólal fel. 


Március 22. – Gyárfás Elemér a szenátusban interpellációt intéz a minisz- 
terelnökhöz és belügyminiszterhez a megyei jövedelmek 10 százaléká- 
nak iskolai célokra való forditása ügyében. 


László Dezső a kamarában felszólal a bányatörvénnyel kapcsola- 
tosan, melyet nem szavaz meg. 


Gyárfás Elemér a szenátusban interpellációt intéz a munkaügyi 
miniszterhez az uj házak adómentessége tárgyában. 


A kolozsvári tábla kötelezi az államot, hogy a kolozsvári Erzsébet 
Mária Szanatóriumot 15 nap alatt bocsássa vissza a régi vezetőség 
birtokába. Ez 1929. év végéig nem történt meg. 


Március 22. – A bányatörvény a székelyföldi ásványvizeket is állami tu- 
lajdonnak akarja deklarálni. 


Március 27. – Az erdélyi Gazdasági és Hitelszövetkezetek Szövetsége Ko- 
lozsvárt közgyülést tart, mely altruista magyar bank helyett a szövet- 
ség kiépitésében látja a hitelkérdés megoldását. 


Seeckt tábornok, a német Reichswehr parancsnoka Kolozsvárt 
Maniuval találkozik. 


Április 12. – Hegedüs Nándor a kamarában interpellál a belügyminiszter- 
hez a magyar nyelv használata ügyében. 


Április 13. – László Dezső dr. interpellál a kamarában a csiki magánjavak 
ügyében. 


Gyárfás Elemér interpellációt intéz a népjóléti miniszterhez a sze- 
nátusban az erdélyi hadirokkantak ügyében. 


Április 15. – A Nemzetek Szövetségének hármas bizottsága Londonban 
tárgyalás alá veszi a kisebbségi kérdésről előterjesztett emlékiratokat. 


Laár Ferenc a kamarában interpellál a vasutasok sérelmei ügyé- 
ben. 
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Sándor József felszólal a szenátusban a kisebbségi tanerők román 
nyelvvizsgájának enyhitése érdekében. 


Április 21. – Az erdélyi és bánsági kereskedők Szatmáron kongresszust 
tartanak, melyen közgazdasági párt alakitását határozzák el. A 
terv nem valósult meg. 


Május 3. – Parecz Béla dr. a kamarában interpellál a határmenti telepitések ügyében. 
Május 4. – A Banca Nationala a kamatlábat 6 százalékról 8 százalékra 


emeli fel. 
Május 6. – Averescu tábornok kijelenti a szenátusban, hogy nem ismerte 


a csucsai paktum magyar kivánságait. 
Május 7. – Gyárfás Elemér a szenátusban nagy beszédet mond az érett- 


ségi törvénnyel kapcsolatosan, melyre a közoktatásügyi miniszter 
azonnal válaszol. 


Május 13. – A kormány két rendeletet ad ki, melyek szerint az 1928. dec. 
1. előtt elkövetett politikai büncselekmények amnesztia alá esnek. 


Sándor József a szenátusban nagy beszédet mond a bakkaleaureá- 
tus-rendszer ellen. 


Május 15. – A Banca Nationala a kamatlábat 8 százalékról 9 és fél szá- 
zalékra emeli. 


Május 20. – Gyulafehérvárt országos ünnepséggel ülik meg a románság 
egyesülésének 10. évfordulóját, melyen a magyarság nem vesz részt. 


Május 23. – Gyárfás Elemér dr. a szenátusban felszólal a konkordátum- 
mal kapcsolatosan. 


Május 24. – Laár Ferenc a kamarában az érettségi törvénnyel kapcsola- 
tosan beszédet mond. 


Május 29. – Jósika János báró a kamarában felszólal a konkordátum 
ratifikálása alkalmával, melyet nem fogad el. 


A Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület rendes közgyülése. A 
közgyülés tartásához rendőrségi engedély volt szükséges. 


Junius 9. – Összeül a romániai magyar reformátusok első zsinata. 
Junius 29. – A temesvári „Magyar Ház” alapkövének letétele. „A magyar 


kultura várának ajánljuk e házat – mondja a befalazott okmány, – 
melyet a legnehezebb időkben a bánsági magyarság áldozatkészsége 
emelt. Alapkövét csöndben, de annál mélyebb megilletődéssel tettük 
le. Istennek segitségét és áldását alázattal kérjük.” 


Julius 1. – Gróf Bethlen György a kamarában a nagyváradi népgyülésen 
elmondott beszéde miatti támadásokat visszautasitja. 


Julius 3. – Sándor József felszólal a szenátusban a csendőrségi törvény- 
javaslathoz. 


Julius 4. – Sándor József a szenátusban nagy beszédet mond a mezőgaz- 
dasági szakoktatás kérdésében. 


Julius 9. – Kicserélik a Vatikánban a Romániával kötött konkordátum 
ratifikáló okmányait. 


Julius 16. – Gróf Bethlen György a közigazgatási törvényjavaslathoz 
szól hozzá, azt nem fogadja el és kijelenti, hogy pártja a további vi- 
tában nem vesz részt. 


Sándor József a szenátusban a román néptanitók fizetésemelésének 
kérdésben a magyar néptanitók számára egyenlő elbánást követel. 


Julius 17. – Sándor József felszólal a szenátusban a katonai szolgálatot 
teljesitő magyar tanulóifjak érdekében. 


Julius 18. – Sándor József szót emel a szenátusban román néptanitónők 
tulkapásai ellen. 


Julius 19. – Sándor József felszólal a szenátusban ujabb adóemelő tör- 
vényjavaslatok ellen. 


Julius 23. – Sándor József a szenátusban enyhitéseket kér az ut-törvény- 
javaslathoz. 
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Julius 25. – A kisebbségi szinházak 26 százalékos adóját leszállitják 13 százalékra. 
Julius 28. – Megszavazzák az esküt nem tett tisztviselők nyugdijáról szóló 


törvényjavaslatot. 
Julius 29. – Sándor József állást foglal a szenátusban az esküt nem tett 


magyar tisztviselők nyugdijazásáról szóló törvényjavaslat mellett. 
Augusztus 2–4. – Az Erdélyi Helikon negyedik összejövetele Marosvécsen. 
Augusztus 17. – Meghalt Benedek Elek. 
Szeptember 15. – A Székely Nemzeti Muzeum félszázados jubileuma. 


Megalakul Nagykárolyban a Károli Gáspár irodalmi társaság. 
Október 6. – Az Erdélyi Bankszindikátus VI. rendes közgyülése Kolozs- 


várt. A tagintézetek száma 197, melyek összesen 848 millió lej saját 
tőkével rendelkeznek. Visszleszámitolási hitelük a Banca Nationala– 
nál 150 millió lej. 


Október 7. – Meghalt Buzdugan régens. 
Október 9. – Sărățeanut választják meg régensnek. 
Október 28. – Az EMKE alapszabályainak ügye a semmitőszék elé kerül. 


Gróf Bethlen György méltatja Buzdugan régens érdemeit a kama- 
rában. 


Nov. 10–12. – Az Unitárius Egyházi Főtanács rendes évi ülése. 
November 14. – Az Erdélyi Róm. Kath. Státus rendes évi ülése, melyen 


állástfoglal a székely autonómia mellett. 
November 15. – Meghalt gr. Bánffy György. 
November 23–25. – Az erdélyi Ref. Egyházkerület évi rendes közgyülése. 
November 26. – A Banca Nationala a kamatlábat 9 és fél százalékról le- 


szállitja 9 százalékra. 
November 29. – Gyárfás Elemér dr. interpellációt intéz a szenátusban a 


közlekedési és kereskedelemügyi miniszterhez egyes postahivatalok 
kisebbségellenes magatartása miatt. 


November 30. – Kiirták a közigazgatási választásokat. 
December 2. – Hegedüs Nándor felszólal a kamarában a felirati vitával 


kapcsolatosan. 
A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság félszázados jubi- 


leuma. 
December 4. – Gyárfás Elemér dr. beszédet mond a szenátusban a fel- 


irati vita rendén. 
December 5. – A Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület rendes közgyü- 


lése. A közgyülést csak rendőrségi engedély alapján tarthatták meg. 
December 10. – Királyi dekrétummal feloszlatják az összes választott me- 


gyei, városi és községi tanácsokat. 
December 13. – Laár Ferencz felszólal a kamara ülésén a temesvári és 


kolozsvári diákzavargások és pusztitások ügyében. Costăchescu köz- 
oktatásügyi miniszter kijelentésére, hogy a tankönyvekben a kisebbsé- 
gek ellen semmiféle agitáció nem folyik, Laár felolvassa a miniszter 
397. sz. rendeletével engedélyezett 1926-ban megjelent román nyelvü ma 
is használatos tankönyvből, következő sorokat: „O! Magyarok veszett 
kutyák, sokat türtünk el tőletek”, s rámutat arra, hogy igy nevelik az 
ifjuságot a kisebbségekkel való békés együttélésre. 


December 16. – Eltiltják az osztrák–magyar egyenruhás filmek játszá- 
sát Erdélyben. 


December 19. – Jósika János báró a kamarában beszédet mond a költ- 
ségvetési vita rendén. 


December 20. – Gyárfás Elemér dr. tiltakozik a szenátusban az uj adó- 
törvény ellen. 


December 21. – Gyárfás Elemér dr. interpellációt intéz a közoktatásügyi 
miniszterhez a székelyföldi óvódák ügyében. 


December 29. – Sándor József a szenátusban védelmébe veszi az esküt nem 
tett magyar tisztviselők nyugdijaztatását liberális és román néppárti 
támadásokkal szemben. 
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Az erdélyi magyar telepesek. 


Annak az életnek, melyet a mai Erdélyben a magyarság- 
nak élnie kell, annak a légkörnek, melyben ez az élet folyik, 
jellemző tünete az erdélyi magyar telepesek szomoru ügye. 
Ha ez az ügy formaszerint bel- és külföldi fórumok elött egy- 
aránt befejezettnek is látszik, az a sulyos igazságtalanság, 
mely itt a földosztás korában magyar földmivesekkel történt, 
igazi hatását csak most évekkel megtörténte után érezteti. 
Éppen ezért megérdemli ez a kérdés, hogy a sujtott magyar 
telepesek helyzetéről mérleget állitsunk fel. 


 
1. 
 


A belső telepitést a magyar földmivelésügyi kormány 
1882-ben inditotta meg. Célja volt – amint azt a telepesek a 
Nemzetek Szövetségéhez intézett panaszukban maguk el- 
mondták – egyfelől az, hogy parlagon heverő nagy állami 
területek hasznosítása lehetővé váljék, másfelől pedig, hogy 
újra magyar kézre kerüljenek olyan területek, honnan a 
törökdúlás irtotta ki a magyar lakosságot. 


A telepítés eredményeképen összesen 24 telep született 
meg: 5 önálló község és 19 hozzátelepítés más községekhez. 
Települt mintegy 3000 család, melyek összesen mintegy 15 
ezer lelket számoltak. A telepek nagysága 16–24 hold között 
váltakozott. Vételára megfelelt az akkori forgalmi árnak: 
kedvezményt csupán a kamatnál és a fizetési feltételeknél 
élveztek. Ennek ellenében kötelesek voltak a nagyrészt erdő- 
irtásból álló területeket művelhetővé tenni. 


Ez a telepítés a szomszédos román lakosság érdekeit se- 
hol sem sérthette. A krassó-szörénymegyei 22.000 holdas 
kincstári területet a telepítés gondolatának felmerülte előtt 
több ízben ajánlotta fel a magyar kincstár román falvaknak 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


– 229 – 


örökáron, ezek azonban olcsó legelőbérletek formájában igé- 
nyelték. A telepítés megindításakor pedig a magyar kincstár 
más legelőterületeket juttatott az érdekelt román községek- 
nek: az imperium változásakor Krassó-Szörény megyében 
egyedül 53 román község 12.000 holdat bérelt a magyar kincs- 
tártól, holdanként 4 (négy) koronás átlagos bérek mellett. 


Az első agrárreform törvény, melyet a Consiliul Diri- 
gent hozott meg 1919. augusztusában, nem is nyult hozzá 
ezekhez a kis birtokokhoz, bár kisajátitásuk szóbakerült. 


A végleges agrárreformtörvény 10. szakasza azonban ki- 
mondotta, hogy mindazok a telepítések, melyek 1885. után 
a szabad verseny kizárásával történtek, kisajátítás alá 
esnek. A kisajátítás mértékét abban a lotul tip-ben állapította 
meg, mely azon a vidéken a földosztás kulcsát adta. Ez any- 
nyit jelentett, hogy 16–24 holdas birtokoknak 1–7 holdas 
törpebirtokokká kellett összezsugorodniok. 


Ezzel megkezdődött a 3.000 magyar földmives család 
kálváriája. 


 
2. 
 


A telepesek mindent megkiséreltek, hogy a rajtuk esett 
igazságtalanságot belföldön orvosolják. Az agrárhatározato- 
kat harmadfokig felebbezték, felségfolyamodványban kértek 
segitséget, a sajtó útján és röpíratban hívták fel a közvéle- 
mény figyelmét ügyükre: mindezt hasztalanul. 


Maradt a végső eszköz: a panasz a Nemzetek Szövetsé- 
géhez. 


1925 február 25-én ezt is beadta nevükben dr. Tornya 
Gyula csákovai ügyvéd. 


A Nemzetek Szövetségének tanácsa 1924 szeptember 
25-én foglalkozott a panasszal. Titulescu, a román kormány 
megbizottja a 10. szakasz megváltoztatása helyett 700.000 
aranyfrank kártérítést ajánlott fel a panasztevő telepesek 
számára, azokon az összegeken felül, melyeket a kisajátított 
területekért a rendes agráreljárás során részükre megállapí- 
tottak. A Nemzetek Szövetségének tanácsa ezt az ajánlatot a 
telepesek megkérdezése nélkül elfogadta. 


A telepesek számára orvoslást ez a döntés nem jelentett. 
Mindössze annyit, hogy negyvened része helyett, harmincad 
részét kapták meg talán annak az értéknek, amit elvettek tő- 
lük. Eleinte el sem akarták fogadni ezt a kártérítést. Később 
beletörődtek a megváltozhatatlanba s elindultak azon az úton, 
melybe ez az embertelen elbánás lökte őket. Ezt az útat mu- 
tatják az alább következő adatok. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


– 230 – 


Adatgyüjtésünk, mely csaknem teljesnek mondható, 
a maga sivárságában mutatja be a mélypontot, ahová ez a 
virágzó 3000 magyar falusi középbirtok az elnyomó hatalom 
akaratából sülyedt. 


Adataink 23 községre, illetve telepre vonatkoznak. (Hi- 
ányzik a szapáryfalvai 1885. utáni hozzátelepítés.) A hiányzó 
néhány adat semmiben sem befolyásolhatja a mutatkozó 
kép hűségét. 


Ezek szerint a telepítéskor (1885–1910 között) ennek a 
23 telephelynek összesen 14.334 lakosa volt, kik 2006 gazda- 
ságban 46.112 hold földön gazdálkodtak. 


A kisajátítás kiméletlen végrehajtása után 1929. évben 
ugyanezekben a községekben a helyzet a következő volt: 


A lakosság száma a háborus pusztulás s a nyomoruság- 
tól követelt elvándorlás után is még mindig magasabb ma- 
radt: 16.585 lelket számolt. Ennek a meggyarapodott népes- 
ségnek azonban a régi terület egyharmadán: 18.092 holdból 
kell megélnie. A telepek száma 1924-re sülyedt, ami azt je- 
lenti, hogy 82 gazdaság teljesen megszünt. S amíg végül az- 
előtt 20 hold volt a gazdaságok átlagos nagysága (a telepek 
16–24 hold között váltakoztak), most átlag 8.7 holdra kellett 
összeszorítani a gazdálkodást. 


A kisajátítás azonban nemcsak a telepesek magángazda- 
ságait sujtotta, hanem kiterjedt falvaik közvagyonára is, ami 
gazdasági helyzetük további romlását s terheik emelkedését 
jelenti. 


A községi közvagyon (legelő, erdő stb.) 2.970 holdjából 
1.348 hold kisajátitásával mindössze 1.622 holdat, 


az egyházi és iskolai vagyon 1.008 holdjából pedig 462 
hold elvételével 546 holdat hagytak meg. 


Ennek a letaszításnak szociális hatását világosan mutat- 
ják a kivándorlás számai. A kisajátítás végrehajtása óta 
1.822 lélek hagyta el otthonát. Ebből 244 Északamerikába 
(Kanadába), 358 Délamerikába, 537 Magyarországba, 683 pe- 
dig másfelé vándorolt el. 


S végül, hogy ezen a nyomoruságon mennyit segitett a 
Nemzetek Szövetségének közbenjárására kiutalt 700.000 
aranyfrank, azt két számból meglátjuk. 


Az egyik szerint a szóbanforgó 23 község ebből a külön 
kártéritésből tényleg felvett összesen 15,304.760 (tizenötmil- 
lióháromszáznégyezerhétszázhatvan) lejt. 


Ugyanekkor pedig ezek a községek, míg ehhez az összeg- 
hez tényleg eljutottak, kifizettek 7,141.000 (hétmillióegyszáz- 
negyvenegyezer) lejt törvényes és törvénytelen költségekre: 
ügyvédeknek, közbenjáróknak és a népszövetségi panasz vivő- 
jének is. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


– 231 – 


A megnyert összegnek tehát csaknem a fele reáment a 
per költségeire. A népszövetségi eljárás pedig, sajnos, még 
nem fejlődött annyira, hogy számoljon azokkal a kiadásokkal 
is, melyek nélkül az igazság felé egyetlen lépést sem lehet 
tenni. 


 
4. 
 


A telepes községek mai helyzetét egyébként az alábbi 
táblázat teljes részletességgel megmutatja: 
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1 
Babsa  55 360 1000 – 29 5–20 55 385 1000 – 29 5-20 


2 
Bálincz  – – – – – – 9 – 224 – – 22 


3 
Bégamonostor 29 156 490 15 17 25 29 156 555 15 17 25 


4 
Déva régi-telep 88 271 1233 – 20 13.5 – – – – – – 


5 
Déva uj-telep 47 250 620 5 16 14.5 47 800 620 5 16 14.5 


6 
Fehéregyháza 33 90 738 261 20 20 33 140 738 261 20 20 


7 
Felsődetrehem 53 – 1172 6 32 22 53 – 1172 6 32 22 


8 
Nörincse  85 474 1926 11 25 25 – – – – – – 


9 
Sztancsófalva 106 932 4447 128 102 37 – – – – – – 


10 
Kolozskara  31 – 880 22 67 30 27 – 740 22 52 30 


11 
Rékás 100 500 2000 58 25 20 100 700 2000 58 25 20 


12 
Igazfalva 282 2260 5752 74 134 20 250 1980 6092 404 134 20 


13 
Marosludas 141 986 3722 750 120 24 141 1350 3722 750 120 24 


14 
Ujszentes 145 1200 3000 80 24 5–50 145 1200 3000 80 24 5-50 


15 
Nagybodófalva 212 1311 3492 642 101 16 212 1311 3492 642 101 16 


16 
Vicze  10 79 805 – 45 37 20 134 732 – 19 34 


17 
Gizellafalva 45 218 900 – – 20 45 250 337 – – 7.5 


18 
Nagysármás 194 1500 4186 820 98 20 194 1500 4186 820 98 20 


19 
Facsád 99 600 2210 – 30 24 99 600 2210 – 30 24 


20 
Vásáros  60 347 1168 48 18 5–20 60 347 1168 48 18 5-20 


21 
Uj-Mosnicza 110 900 2640 38 34 24 110 900 2640 38 34 24 


22 Magyar- 
nemegye 


25 1600 2500 – 16 25 25 1600 2500 – 16 25 


23 Bega-Hosszu- 
patak 


56 300 1231 12 35 29 56 310 1231 12 35 29 


 
Összesen 2006 14334 46112 2970 1008 – 1710 13663 38359 3161 820 – 


 
*)  Szapáryfalva telepes község adatait minden igyekezetünk ellenére 


sem sikerült megszereznünk. Szapáryfalva esetében ez csak az ujabb telepi- 
tésre vonatkozik, mert a község törzse 1885. előtt települt s igy nem esett 
az agrárreformtörvény 10. §-ának rendelkezése alá. 
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52 250 220 – 17 4 41 17.445 4 42 2 – 53.000


– – – – – – – – – – – – –


29 215 202 – – 15 20 306.062 – _ – – 130.000


201 1382 1044 – 20 ? – – 7 – 22 35 141.600


– 950 596 5 13 ? – – 20 12 16 12 30.000


33 140 411 90 20 7 27 462.000 4 – 8 – 350.000


48 290 – – 32 11 48 720.000 3 2 3 5 212.000


89 532 425 11 – 5 89 1,450.000 1 6 1 – 164.000


106 500 600 20 20 4 2 – 50 100 30 70 750.000


20 369 424 – 52 24 27 435.875 – – – 7 437.000


100 1200 500 3 – 5 100 103.500 80 40 60 – 250.000


200 1158 2222 8 82 5 108 ? 28 60 300 254 800.000


128 1310 2212 750 72 6 117 1,944,238 3 17 5 15 352.000


120 1400 2500 24 24 – ? – 4 – 8 4 700.000


212 1074 2347 581 43 10 150 1,000.000 – 2 1 12 1,000.000


20 115 154 – 55 4 18 806.040 1 – – 18 100.000


39 207 132 – – 4.5 45 – 8 5 5 10 220.000


187 1500 1196 92 32 6 150 2,000.000 – – 4 3 300.000


99 700 515 – 30 4 97 2,283.583 – 40 50 – 200.000


51 317 364 – 1 5 51 1,016.300 – 6 12 87 350.000


110 1150 1169 38 29 7–14 67 1,352.000 26 24 8 – 400.000


25 1600 420 – 4 ? ? 323.797 – – – – 22.000


55 226 439 – – 22 29 1,083.920 5 2 2 151 179.400


1924  16585 18092 1622 546 – 1186 15,304.760 244 358 537 683 7,141.000
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VII. 


 
 
 
 


 
 
 
 


ELŐSZÓ. 
 


 
A szükség szülte meg ezt a gyüjteményt, melyet ERDÉ- 


LYI MAGYAR ÉVKÖNYV névvel utjára bocsátunk. E r -  
d é l y i *) azért, mert a történelmi Erdély személyesiti ma meg 
a Romániához került magyar részek közös sorsát; m a g y a r , 
mert Erdélyben csak a magyar életet akarjuk számontartani 
és É v k ö n y v , mert ezt a számbavételt, melyet most 11 évre 
visszamenőleg kiséreltünk meg, évről-évre meg akarjuk ismé- 
telni. 


Az erdélyi magyar nép közös életének megnyilvánulásai- 
ról eddig is történtek számbavételek. Ezeket azonban a kü- 
lönböző egyházi és társadalmi alakulatok külön végezték el 
és külön is hozták nyilvánosságra. Hiányzott az összefoglalás, 
mely szem előtt tartja a kapcsolatokat és megmutatja a nem- 
zeti egységet. 


Erre az összefoglalásra pedig szükség van. Nemcsak 
azért, hogy az adatokkal dolgozó szakembernek rendelkezésé- 
re álljon, hanem talán elsősorban, hogy az erdélyi magyarság 
minél szélesebb rétegei kapjanak áttekintést nemzeti életünk 
terjedelméről és mélységéről. Hogy öntudatossá váljanak 
azok az erőink, melyek megvannak. Másfelől pedig figyelem 
forduljon szervezettségünk hiányai felé. 


Maga a mód is, ahogyan az ERDÉLYI MAGYAR ÉV- 
KÖNYV létrejött, szervezettségünk teljesebbé válása felé 
jelent lépést: önkéntes és eredményes együttmüködést annak 


                                            
*) E r d é l y  alatt azonban tág értelemben a szorosan vett történelmi 


Erdélyen kivül a Magyarországtól Romániához csatolt egész területkom- 
plexumot értjük minden alkalommal, amikor röviden E r d é l y  megjelő- 
lést használunk az egyes fejezetekben. 
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VIII. 


a képnek a megfestése érdekében, mely kulturális és társa- 
dalmi életünk legfontosabb ágazataiban 11 esztendő kisebb- 
ségi életének hatását igyekszik megmutatni. Nem elégedtünk 
ugyanis meg az ismert adatok csoportositásával, hanem más- 
fél esztendőt meghaladó közvetlen adatgyüjtést folytattunk 
le. Pontosan 2649 kérdőivet küldöttünk szét. Munkatársaink 
névsora pedig, melyet hátrább leközlünk, arról tesz bizony- 
ságot, hogy törekvésünk fontosságát megértette 714 erdélyi 
magyar, kiknek sorában a társadalomnak minden rétege kép- 
viselve van, s munkánkban önkéntesen és önzetlenül kész volt 
résztvenni, a legtöbben több kérdőivünk lelkiismeretes és pon- 
tos kitöltésével. Ha ugyanez az érdeklődés és megértés fo- 
gadja magát a kész ERDÉLYI MAGYAR ÉVKÖNYVET, 
is, ugy meg van a reményünk arra, hogy a megkezdett mun- 
kát évről-évre valóban folytathatjuk, a hiányokat pedig pó- 
tolhatjuk. 


Tudatában vagyunk ugyanis annak, hogy a célt, me- 
lyet magunk elé tüztünk, ezzel a kötettel csak hiányosan és 
tökéletlenül értük el. Hiányzik mindenekelőtt az erdélyi ma- 
gyarság gazdasági életének összefüggő kérdéscsoportja. Ho- 
lott nyilvánvaló az a fontosság, melyet a gazdasági jelensé- 
gek a népek életében elfoglalnak. Különösen akkor, ha a sza- 
bad és egyenlő gazdasági versenynek feltételei nincsenek 
meg. Az adatok gyüjtését azonban itt is megkezdettük, s ha 
a magyar közönség részéről ez a munkánk a kellő támogatást 
megkapja, reméljük, hogy rövidesen befejezhetjük és eredmé- 
nyeiről az ÉVKÖNYV második évfolyamában már be is szá- 
molhatunk. Ugyanebben az évfolyamban tesszük közzé az er- 
délyi magyarság társadalmi tagozódásáról szóló helyzetképet 
s mindazokat a fejezeteket, melyek ebből az első kötetből – 
részint az adatok hiányossága miatt, részint hely hiján, – 
sajnos, kimaradtak. Igy a közbirtokosságok helyzetére vonat- 
kozó adatgyüjtésünk, mely teljesnek mondható, gazdasági 
természete folytán a jövő évfolyamra marad. Az erdélyi ma- 
gyar képzőművészek összegyüjtött adatainak közlését pedig 
a társadalmi tagozódásról szóló fejezetre kell hagynunk. Az 
erdélyi magyar szinjátszásról, irodalmi egyesületekről és iro- 
dalmi embereinknek külföldi kapcsolatairól, a sajtóról és a 
könyvnyomtatásról, az erdélyi magyar muzeumokról és kul- 
turházakról, valamint a müemlékeinkről és történelmünk em- 
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IX. 


lékeiről megkezdett adatgyüjtésünket még hiányosnak talál- 
tuk ahoz, hogy eredményeiről beszámolhassunk. 


Bizonyára elfogultak vagyunk, de munkánkban ered- 
ményt látunk. Elsősorban nem is ott, hogy – bár hiányosan, 
gyarlón és töredékesen – de mégis sikerült ennyi adatot ösz- 
szegyüjteni. Az igazi, a jelentőségteljesebb eredmény, ugy 
érezzük, ott van, hogy ezt az adathalmazt 714 erdélyi magyar 
ember önként hordta, – azt kell mondanunk, – adta össze, 
nem sajnálva fáradságot és legyőzve a hagyományos nemtö- 
rődömséget. Meg kell, mert illik megköszönnünk ezt a segit- 
séget, de tudjuk, hogy ez nem szivességből, hanem a közös 
magasabb emberi életet, a nemzeti életet igenlő, akaró ösz- 
tönből történt, melyet a köszönet szokásos formája csak ki- 
csinyelne. Ugyanezzel a köszönettel tartozunk az erdélyi ma- 
gyar politikai, egyházi- és társadalmi alakulatoknak hathatós 
támogatásukért, melyben részesitettek. Külön pedig Sándor 
József szenátor urnak, aki naplójegyzeteit rendelkezésünkre 
bocsátotta és ezzel lehetővé tette, hogy a kronológia adatait, 
különösen az első éveket illetően, ellenőrizhessük és kiegé- 
szithessük. 


Örömmel állitjuk munkánkat a kritika mércéje alá. Az 
ilyen természetü munkát ugyanis csak jobb, pontosabb és ki- 
meritőbb adatok birtokában lehet birálni. Annak pedig, hogy 
valahol vannak ilyenek, csak örülhetünk és örömmel fogjuk 
azokkal adatgyüjtésünket kiegésziteni. 


Bizunk abban, hogy ez a gyüjtemény magával viszi a 
jegyet, melyet megszületésénél kapott. Ha tudatosabbá teszi 
az erőt, ott a hol van erő és megsürgeti a védekezést ott, ahol 
erőtlenség mutatkozik: elérte célját. 


Kolozsvárt, 1930. október havában. 


DR. FRITZ LÁSZLÓ.    DR. SULYOK ISTVÁN. 
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Az erdélyi magyarság társadalmi 
szervezete. 


 
 


1. 
 


Amikor a kisebbséggé lett nemzet az állami élet minden 
intézményéből kiszorul, s igy elveszti közös életére gyako- 
rolt hatalmi befolyását, – természetes, hogy egyre több fi- 
gyelmet fordit az előbb elhanyagolt társadalmi alakulatok 
felé, abban a reményben, hogy egyesülés utján elégitheti ki 
azokat a szellemi, társadalmi és gazdasági szükségleteit, me- 
lyeket állami intézmények utján egyáltalán nincs, vagy csak 
eltorzitott formában van módja kielégiteni. 


Számos példa szól arról, hogy ezen az uton nemcsak a 
kisebbségek juthatnak el alapvető szervezeti kérdéseik meg- 
oldásához, hanem a többségi nemzeti politikának is könnyü 
módja nyilik a kisebbségek szerves beillesztésére az állam 
közéletébe – a nemzeti dogma alaki megsértése nélkül. 


Igy Lettországban a német kisebbség szervezkedésének 
alapját a társadalmi egyesülések szövetsége adta. Ez a szövet- 
ség az átalakulás pillanatában a szervezkedés legegyszerübb 
módja volt. Szervezetten müködő erőket fogott össze s ezek 
átcsoportositása, uj feladatok elé állitása nyilvánvalóan ki- 
sebb feladatot jelentett – tisztán szervezkedési szempontból 
is – mint egészen uj nemzeti szervezet kiépitése. Viszont a 
lett állam irányitói felismerték azt az előnyt, melyet ez a meg- 
oldás kinál: az elvi harcok meddő kiélezése helyett a felme- 
rülő kérdések gyakorlati megoldását. Elismerték tehát ezt a 
szövetséget a német kisebbség nemzeti képviseletének egy- 
szerüen azzal, hogy a megoldásra váró kérdésekről tárgyal- 
tak megbizottaival, s utóbb olyan kérdések megoldásával is 
megbizták, melyek egyebütt állami feladatoknak szoktak szá- 
mitani. Lettországban törvény szerint nincs kulturautonó- 
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mia. A kormány azonban egyszerüen a hivatott társadalmi 
alakulatok javaslatai alapján dönt mindazokban a kérdések- 
ben, melyek a német kisebbség kulturautonómiájának hatás- 
körébe tartózhatnának. Ezen a módon a kérdések felesleges 
baj nélkül megoldottak. Az idő mulásával pedig a közhan- 
gulat észrevétlenül megérik arra, hogy a kisebbségi önkor- 
mányzat végül közjogi alakot ölthessen. 


Azok az államok azonban, melyek a nemzeti kizáróla- 
gosság dogmáját teszik létük alapjává, ezt a természetes fo- 
lyamatot nemhogy elősegitenék, hanem emlitett tételük való- 
szinütlenségének és bizonytalanságának tudatában mindent 
megtesznek annak megakadályozására. Elősegiteniök ezt a 
folyamatot – az észszerüség parancsára – azért kellene, 
mert a társadalmi szervezetek rendszerével hidalhatnák át 
a legkönnyebben és a legészrevétlenebbül azt a mély szaka- 
dékot, mely a nemzeti kizárólagosság elméleti tétele és a nem- 
zeti kisebbségek létének egészen gyakorlati valósága között 
megvan. Ezzel szemben az az ut, melyet a valóságban ezek 
az államok szinte kivétel nélkül követnek, éppen ellenkezőleg 
csak arra jó, hogy ezt a szakadékot nemcsak mélyitse, ha- 
nem a politikai ellentétek hangján hirdesse és mutassa. 


Románia ezidőszerint nem képez kivételt e szabály alól. 
A nemzeti kizárólagosság elve itt feltétlenül uralkodik a köz- 
élet minden terén: a törvényhozás munkájától a mindennapi 
kereskedelmi formákkal szemben támasztott követelésekig. 


Természetes következmény tehát, hogy a nemzeti kisebb- 
ségek minden társadalmi egyesülési törekvését gyanakvás 
fogadja és hatósági nehézségek akasztják meg fejlődésének 
utjában. 


Ez jut kifejezésre már magában abban a törvényben is, 
mely 1924. február 2-án lépett a régi magyar egyesületi tör- 
vénynek a helyébe. 


 
2. 


 
A törvényt a jogi személyiségről szóló törvénynek neve- 


zik. S bár sokszor hangzott el hivatalos helyről is – például 
a Romániai Magyar Népligaegyesület esetében – az a kije- 
lentés, hogy jogi személyiség nélkül is müködhetik egyesület 
s jogi személyiségre csak annak van szüksége, amelyik va- 
gyont akar gyüjteni, – a tényleges helyzet az, hogy más 
egyesületi törvény vagy csak erre vonatkozó törvényes gya- 
korlat Erdélyben nincs. 


Ez a jogi személyiségről szóló törvény pedig a nagy 
francia forradalom s a 48-as magyar szabadságküzdelem 
egyik alapvető vivmányát a szabad egyesülés jogát egy- 
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szerüen megszünteti nemcsak tényleg, hanem nyiltan for- 
maszerint is, amikor az egyesület törvényessége felett hatá- 
rozó biróság döntését az illetékes minisztérium véleményétől 
teszi a gyakorlatban függővé. A szóbanforgó törvény 89. sza- 
kasza ugyanis kimondja, hogy az illetékes minisztérium vé- 
leménye az egyesület törvényessége vagy esetleg csupán ki- 
vánatossága dolgában kötelezi a biróságot. (Hogy ez egy- 
szersmind a birói függetlenség elvén is sulyos csorbát ejt, 
az nem tartozik a most tárgyalt kérdéshez.) 


Ez a szakasz nyilvánvalóvá teszi, hogy a kisebbségi 
egyesületek müködésének lehetősége s általában az egyesü- 
leti élet fejlődése teljesen a mindenkori kormányok befolyá- 
solhatatlan szeszélyének van kiszolgáltatva. Addig is azon- 
ban, amig a megtagadáshoz eljutnak az alapitók, sulyos ne- 
hézségeket kell legyőzniök. Az első: a megalakuláshoz szük- 
séges gyülés engedélyének megszerzése. A második: az egész 
eljárásnak drágasága, mely azzal kezdődik, hogy az alakuló 
gyülésen közjegyzőnek kell Erdélyben jelen lennie s az ala- 
pitó okmányokat közjegyzői okirat formájában kell a biró- 
sághoz beterjeszteni, az egész eljárás pedig bonyolultsága 
miatt ügyvédi segitség nélkül aligha folytatható le. 


Az erdélyi magyar egyesületi életet tehát ezeknek a ne- 
hézségeknek a szemüvegén át kell néznünk, ha az alább ösz- 
szefoglalt s részletesen is közölt adatokat helyes világitás- 
ban akarjuk látni. 


Ezek az adatok az erdélyi magyar társadalmi szervezett- 
ség három ágazatára vonatkoznak: 1. az olvasó- és társaskö- 
rökre, 2. a dalegyesületekre, 3. a nőegyesületekre. 
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I. Az olvasó- és társaskörök. 
 
Erdélyben és a csatolt részeken adatgyüjtésünk, mely 


1929. év december hó 31-ével tekinthető lezártnak, összesen 
195 olyan egyesületet talált, mely önálló társas célzatu egye- 
sülésnek tekinthető. 


Nem vettük ennél a fejezetnél tekintetbe a különböző 
hitbuzgalmi egyesületeket (Oltáregyletek, Bibliakörök, Dá- 
vid Ferenc egyesületek stb.) Hasonlóképpen a gazdaköröket 
sem, melyeket a gazdasági szervezkedés fejezeténél évköny- 
vünk jövő évi táblázatában kivánunk tárgyalni. 


Csak azokat az egyesületeket vettük számba, melyek az 
elmult tiz év alatt valamelyes életjelt adtak magukról: uj- 
ságot, folyóiratot járattak; rendeztek valamit, amiről a sajtó 
hirt adott; hatóságokhoz kérést nyujtottak be elismertetésük 
iránt vagy a jogi személyiségüket sikerült elnyerniök. Azon 
az alapon, hogy hol müködtek ily természetü egyesületek 
1918-ban ezeken a területeken, azért nem indulhattunk el, 
mert számos kérésünkre és közbenjárásunkra sem sikerült 
erre vonatkozólag adatokat kapnunk. 


E 195 olvasó- és társaskör közül 106 egyesületnek sike- 
rült az adatjait megszerezni: 17 megszünt, 72 pedig sokszori 
kérdéseinkre és sürgetéseinkre sem adott választ. 


A szóbanforgó 195 egyesület közül csupán 14 alakult 
meg 1919. óta. Hogy a régiek közül hány magyar társaskör 
szünt meg vagy vált egyszerüen románná, azt az 1918-as álla- 
pot ismeretének hiányában nem állapithattuk meg. Kétségte- 
len, hogy legalább annyi, mint amennyi megmaradt. 


A 106 olvasó- és társaskör, melyeknek részletes adatai 
rendelkezésünkre állanak, a következő képet mutatják: 


Ezeknek az egyesületeknek 1929. évben taglétszámuk 
15.927 tag volt. 


Kölcsönkönyvtárt tartott fenn 75 egyesület. 
A 106 egyesület 243 napilapot, 173 hetilapot és 245 folyó- 


iratot járatott. 
Átlagosan esik egy egyesületre 153 tag, 2 napilap, 2 heti- 


lap és 2 folyóirat. 
A számbavett olvasó- és társaskörök névsora és részletes 


adatai a következők: 
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Jogi személyisége 


Beadás 
napja 


Elintézés 
napja 


 Alsófehérmegye. – Jud. Alba.    


1 Abrudbányai Magyar Kaszinó  – – – 


2 Marosujvári Magyar Kaszinó     
3 Marosujvári Polgári Kör    
4 Nagyenyedi Magyar Kaszinó 1832 – 1924. IX. 8. 
5 Nagyenyedi Iparos Önképző  1888 1924. V. 6. 1924. VII. 16. 
 Aradmegye. – Jud. Arad.    
6 Aradi Magyar Kaszinóegylet     
7 Aradi Katholikus Kör 1909 1924. VIII. 2. 1925. III. 28. 
8 Aradi Kereskedők Köre    
9 Aradi Iparos-Otthon 1927 1927. VI. 26. 1927. X. 29. 
10 Aradi Mosoci-telepi Katholikus Kör    
11 Aradi Mosoci-telepi Protestáns Kör    
12 Borosjenői Magyar Kaszinóegylet     
13 Borosjenői Iparos Kör    
14 Kisjenői Kaszinó    
15 Kürtösi Iparos Olvasókör    
16 Kisperegi Olvasókör    
17 Pécskai Olvasókör    
18 Simonyifalvai Katholikus Kör  1895 1896. II. hó 1896. II. hó 


19 Szentannai Polgári Társaskör – – – 


20 Világosi Társaskör  1904 1923. XI. 23. 1924. XI. 26. 
21 Zeréndi Polgári Kör    
22 Zeréndi Polgári Olvasóegylet  1890 1924. VIII. 5. 1927. V. 24. 
 Besztercenaszódmegye. – Jud.  


Năsăud. 
   


23 Besztercei Kör    
24 Besztercei Magyar Iparosok Egyesü- 


lete 
   


25 Naszódi Magyar Társalkodó Egylet    
 Biharmegye. – Jud. Bihor.    
26 Belényesi Kaszinó 1858 1924. VII. 31. 1924. X. 31. 
27 Biharbeéli Iparos- és Olvasókör 1902 – – 
28 Margittai Kaszinó    
29 Nagyszalontai Magyar Kaszinó    
30 Nagyszalontai Kereskedők Társasköre    
31 Nagyváradi Katholikus Kör     
32 Nagyváradi Ujságiró Club 1926 1926. V. 22. 1926. X. 2. 


33 Nagyváradi Unió Club 
1926. 
II.7. 


1926. III. 6. 1926. VII. 30. 


34 Nagyváradi Református Kör 1906 1924. X. 32. 1926. X. 26. 
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– – – – – Müködése fel van függesztve, 
mert jogi személyisége nincs 


elismerve 
     Adatokat nem szolgáltatott. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 


233 igen 6 1 9  
782 igen 3 2 8  


      
     Adatokat nem szolgáltatott. 


477 igen 6 2 6  
     Adatokat nem szolgáltatott. 


945 nincs 4 1 3  
     Adatokat nem szolgáltatott. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 


150 igen 1 1 1  
– Könyvtárát a misz- 


sziónak adta át 
– – – Működését a viszonyok vál- 


tozása miatt beszüntette 
146 igen 3 3 2  


     Adatokat nem szolgáltatott. 
117 – 1 3 1  


      


     Adatokat nem szolgáltatott. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 
      


122 igen 4 – 2  
50 igen 1 – – Az egyesület nem működik, 


nincs jogi személyisége. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 


965 igen 59 55 66  


214 igen 
valamennyi bel-  
földi és magyar 


külföldi napilap és 
folyóirat 


 


382 igen 8 4 2  
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35 Szalárdi Gazdakör 1927 1928. VII. hó 
még nincs 
elintézve 


36 Székelyhidi Kaszinó    


37 Székelyhidi Polgári Olvasóegylet 1879 1929. VIII. 19. 
még nincs 
elintézve 


38 Székelyhidi Iparos Egylet    
39 Tenkei Polgári Kör 1890 1922 – 
40 Tenkei Kaszinó – – – 


 Brassómegye. – Jud. Braşov.    
41 Apácai Kaszinó 1888 1927. VI. 20 1927. X. 7. 
42 Brassói Magyar Kaszinó 1861  1925. III. 31. 


43 Brassói Polgári Olvasókör 1873 1925. V. 20. 
el van 
intézve 


 Csikmegye. – Jud. Ciuc.    


44 
Csikrákosi Kath. Népszövetségi Ol- 
vasókör 


1928 – 1925. X. 27. 


45 Csiksomlyói Olvasókör 1881 1926. V. 15 
még nincs 
elintézve 


46 Csikszeredai Iparos Nőegylet     
47 Csikszeredai Kaszinó 1876 1924 1924 
48 Csikszeredai Kereskedői Kör    
49 Csikszeredai Uri Kaszinó     
50 Csikszeredai Vadásztársaság    


51 Csomafalvai Olvasókör 1929 – 
el van 
intézve 


52 Ditrói Kereskedelmi Kör 1921 1924. IV. hó. 1925. IX. 23. 
53 Ditrói Polgári Olvasókör 1890 1924. VIII. 3. 1925. VIII. 17. 
54 Gyergyóalfalvi Iparos Olvasókör    
55 Gyergyószentmiklósi Gazd. Ifj. Egy. 1896   
56 Gyergyószentmiklósi Kereskedői Kör    
57 Gyergyószentmiklósi Kaszinó    
58 Gyergyószentmiklósi Polgári Kör    
59 Karcfalvi Olvasókör 1912 1924. II. 5. 1925. IX. 26. 


60 Szárhegyi Olvasókör  –  
nincs 


elintézve 
61 Várdotfalvai Olvasókör    


 Háromszékmegye. – Jud. Treiscaune    
62 Árkosi Olvasóegylet – – – 
63 Baróti Ifjusági Egylet – – – 
64 Baróti Polgári Olvasó Egylet  – – – 


65 Baróti Kaszinó 1880  
el van 
intézve 


66 Kézdiszentkereszti Olvasókör  – – – 
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 nem – – –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


160 igen – 1 –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 
108 igen 2 1 –  
– – – – – Nem működik. 
      
      


34 igen 2 – –  
90 igen – – –  


260 igen – – –  


      
69 igen 2 4 4  


      
45 nem 3 3 4  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


179 igen 3 3 4  
     Adatokat nem szolgáltatott. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 


110 nem 1 3 2  


61 igen 1 2 2  


129 – – – –  
     Adatokat nem szolgáltatott. 


 igen – 2 – 
Jogi személyisége nincs elismerve. 


Tagjai az összes gyergyói gazdák. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 


58 igen 2 2 2  


102 igen 2 3 3  


     Adatokat nem szolgáltatott. 
      


– igen – – – Jogi személyiségét nem kérte. 
– – – – – 1918-ban feloszlott. 
– – – – – Nem müködik. 


45 igen 2 1 2  


40 igen 2 5 1 Jogi személyiségét nem kérte. 
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67 Kézdivásárhelyi Kaszinó 1842 1924. VII. 31. 1924. XII. 2. 
68 Kézdivásárhelyi Kereskedői Társulat 1884 1922. VIII. 10. 1925. I. 7. 


69 
Nagyajtai Polgári Kör és Olvasó- 
egylet 


1897 1924. IX. 18. 1925. IV. 6. 


70 Sepsibodoki Olvasókör – – – 
71 Sepsiszentgyörgyi Kaszinó    


 Hunyadmegye. – Jud. Hunedoara.    
72 Algyógyi Magyar Kaszinó  – – – 


73 Dévai Magyar Kaszinó 1842 – – 


74 Dévai Iparos Egylet 1923 1923. X. hó 1929. XI. hó 


75 Körösbányai Kaszinó – – – 


76 
Petrozsényi Kaszinó (Clubul Orăşe- 
nesc) 


   


77 Piskii Polgári Olvasókör 1892 – 
el van 
intézve 


78 Szászvárosi Magyar Kaszinó 1866 1924 1927 
79 Szászvárosi Olvasóegylet – – – 


 Kolozsmegye. – Jud. Cluj.    
80 Kolozsi Kaszinó    
81 Kolozsvári Nemzeti Kaszinó 1898 1898. I. 30. 1927 
82 Kolozsvári Kaszinó 1833 – El van intézve 
83 Kolozsvári Iparosegyesület     
84 Kolozsvári Székelyek Társasága    
85 Páncélcsehi Könyvtár Egyesület  – – – 
86 Tordaszentlászlói Ifjúsági Egyesület – – – 


 Krassómegye. – Jud. Caraş.    
87 Oravicai Kaszinó és Olvasóegylet    
88 Orsovai Kereskedelmi Egylet    
89 Resicai Magyar Olvasókör 1910 1924. X. 20. 1925. VII. 15. 
90 Románboksáni Kaszinó     


 
Kisküküllőmegye. – Jud. Târnava- 


Mică. 
   


91 Balázsfalvi Magyar Kaszinó – – – 


92 
Dicsőszentmártoni Olvasó és Társas- 
kör 


1875 1924. IX. hó 1924. X. hó 


93 Kórodszentmártoni Önképző Egylet 1904 – – 
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220 igen 5 3 8  
120 igen 3 1 1  


168 igen 2 2 5  


– – – – – Nem működik. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 


      
– igen – – – 1919. óta nem működik. 


– igen 


A román hatóságok a kaszinó magyar jellegét több izben  


elismerték s mégis 1923. III. 25-én a prefektus gyülésre 


hivta a megye vezetőit, akik erőszakkal elvették az épü- 


letet minden felszereléssel 5,000.000 Lei értékben. 
130 igen – – –  


– – – – – 
Magyar kaszinó megszünt. 1920-ban 


megalakult Román Kaszinó minden fel- 


szerelését átvette. 


A magyar jellegü kaszinó 1919-ben feloszlott és azóta jellege román „Clubul  
Orăşenesc”. Könyvtárát, melynek 1600 kötete volt, a román kaszinó vette át. 


240 igen 25 – 3 Olvasókört nacionalizálták. 


216 igen 4 1 3  
– – – – – Megszünt. 
      
     Adatokat nem szolgáltatott. 


384 igen – – 50  
162 igen 8 4 13 Azelőtt Uri Kaszinó. 


     Adatok szolgáltatását megtagadta. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 


– igen – – – 1919-ben megszünt. 
– – – – – Megszünt. 
      
     Adatokat nem szolgáltatott. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 


614 igen 4 5 2  
     Adatokat nem szolgáltatott. 


      


– – – – – 1918-ban megszünt. 
108 igen 3 4 2  


– igen – – – 
Jogi személyiségét nem kérte  


és most nem müködik. 
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 Marostordamegye. – Jud. Mureş.    


94 
Marosvásárhelyi Magyar Iparosok 
Egyesülete 


1922 1922. I. 20. 1922. IV. 23. 


95 Marosvásárhelyi Magyar Kaszinó 1833 1924. VIII. 6. 1928. VI. 19. 
96 Marosvásárhelyi Keresk. Társulata 1850 1920. II. 20. 1921. IV. 8. 
97 Nyárádszeredai „Bocskai” Kör – – – 


98 Nyárádszeredai Iparos Kör  1848 1825. X. hó 
nincs még 
elintézve 


99 Nyárádszeredai Kaszinó 1865 1923-ban 1928-ban 


100 Palotailvai Olvasókör – – – 


101 Szászrégeni Polgári Olvasókör – – – 
102 Szászrégeni Iparosok Olvasóköre  1902 1921. VII. 19. 1921. XII. 13. 
103 Szászrégeni Kaszinó 1894 1924. I. 25. 1924. XI. 25. 
104 Szovátai Iparos Egylet 1910 1925-ben 1926-ben 


 
Máramarosmegye. – Jud. Mara- 


mureş. 
   


105 
Máramarosszigeti Magyar Kaszinó 
Egyesület 


   


106 Máramarosszigeti Polgári Kör    
107 Máramarosszigeti Katholikus Kör    
108 Máramarosszigeti Iparos Otthon    


 
Nagyküküllőmegye. – Jud. Târnava- 


Mare. 
   


109 Alsórákosi Kaszinó – – – 


110 Fejéregyházai Ref. Ifj. Egyesület    
111 Kőhalmi Kulturális Kör 1924 1925. X. 10. 1926. I. 25. 
112 Kőhalmi Magyar Kaszinó – – – 
113 Medgyesi Magyar Kaszinó     
114 Medgyesi Polgári Kör    
115 Segesvári Magyar Kaszinó    
116 Segesvári Polgári Kör 1898 1924. I. 25. 1924. VIII. 4. 


 Szamosmegye. – Jud. Someş.    
117 Bethleni Magyar Kaszinó 1886 1924. VII. 31. 1928. III. 6. 
118 Dési Magyar Kaszinó 1824 1922. VIII. 16. 1928. I. 8. 


119 Nagyilondai Olvasó Egylet  1882 1928-ban 
még nincs 
elintézve 


120 Szamosujvári Társalkodó Egylet – – – 
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704 igen – – –  


320 igen 10 6 6  
174 nem – – 5  
– – – – – Mint társaskör megszünt. 


80 igen – – –  


152 igen 6 – 8  


– – 2 – 1 
Az egyesületnek nincs jogi sze- 


mélyisége, hanem mint zárt- 
körü társaság müködik. 


– – – – – Megszünt. 
226 igen 2 1 8  
104 nem 5 2 3  
72 igen – – –  


      


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 


      


– – – – – 
Néhány havi müködés után 


megszünt. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 


72 igen 2 1 1  
– – – – – 1919-ben megszünt. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 


209 igen 3 1 4  
      


71 igen 4 1 4  
123 igen 7 1 5  


30 igen 4 – –  


– – – – – 
1920-ben szabályszerüen fel- 


oszlott anyagi nehézségek 
miatt. 
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 Szatmármegye. – Jud. Sătmar.    


121 
Aranyosmedgyesi Iparosok és Keres- 
kedők Köre 


   


122 Felsőbányai Olvasó Egylet 1842 1924. IX. 4. 1927. XI. 19. 
123 Nagybányai Kaszinó    


124 
Nagybányai Iparos Ifj. Önképző 
Egylet 


1892. 
IX. 5. 


1924-ben 1926. II. 12. 


125 Nagybányai Polgári Olvasókör    
126 Nagybányai Jótékony Nőegyesület    


127 Nagybányai Festők Társasága 1912 – 
elintézést  


nyert 
128 Nagykárolyi Magyar Kaszinó    
129 Nagykárolyi Polgári Olvasókör  1868 – 1926. IV. 12. 
130 Nagykárolyi Protestáns Társaskör  1896 – 1924-ben 
131 Szatmári Társaskör    
132 Szatmári „Széchenyi” Társulat     
133 Szatmári Iparos Olvasókör     


 Szeben vármegye. – Jud. Sibiu    
134 Nagyszebeni Magyar Polgári Kör 1883 1924. VIII. 10. 1924. VIII. 15. 
135 Nagyszebeni Iparos Ifj. Egylet 1897 1925. VIII. 10. 1925. VIII. 15. 
136 Szászsebesi Magyar Kaszinó 1905 1922-ben 1924. XI. 31. 


 Szilágy-megye. – Jud. Sălaj.    


137 Krasznai Kaszinó 1863 1925. III. 15. 
nincs még 
elintézve 


138 Szilágycsehi Földmüves Olvasókör 1908 – – 
139 Szilágysomlyói Polgári Olvasókör    
140 Szilágysomlyói Kaszinó Egylet     


141 
Szilágysomlyói Iparos Olvasó-egye- 
sület 


   


142 Tasnádi Iparos Kör    
143 Tasnádi Kaszinó 1837 – 1924. X. 21. 
144 Tasnádi Polgári Olvasókör     
145 Zilahi Iparos Olvasóegyesület 1874 – 1924. IX. 26. 
146 Zilahi Polgári Olvasóegylet     
147 Zilahi Kaszinó 1835 1922. IV. 24. 1924. XI. 14. 
148 Zilahi Kereskedők Egyesülete  – 1924-ben 1925-ben 
149 Zsibói Magyar Kaszinó    
150 Zsibói Polgári Kör    


 Szörény-megye. – Jud. Severin.    


151 Facseti Kaszinó – – – 
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     Adatokat nem szolgáltatott. 


67 igen 2 3 2  
     Adatokat nem szolgáltatott. 


97 igen – – –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


40 igen – – 1  


     Adatokat nem szolgáltatott. 
450 igen – – –  
515 igen – – –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 


      


280 igen 5 3 4  
250 igen 3 1 1  
82 igen – – –  


      


46 igen 3 2 –  


45 igen 1 – –  
     Adatokat nem szolgáltatott. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 
120 igen 5 4 3  


     Adatokat nem szolgáltatott. 
214 igen 5 2 6  


     Adatokat nem szolgáltatott. 
158 igen 6 5 13  
56 – – – –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 
      


– – – – – 
1919. óta nem müködik. Könyv- 


tárát a román kaszinó hasz-  


nálja. 
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152 Facseti Polgári Olvasókör  – – – 


153 Lugosi Kaszinó Egyesület    


 Temes-megye. – Jud. Timiş.    


154 Buziási Magyar Polgári Olvasókör 1903 1921. XI. 1922. III. 4. 
2 Bolgártelepi Önképzőkör    


156 Lippai Társaskör 1890 1923. V. hó 
nincs 


elintézve 


157 Lippai Polgári Olvasókör – – – 


158 Lovrini Olvasó Egylet    


159 Lovrini Társaskör    


160 Nagyszentmiklósi Magyar Társaskör – – – 
161 Nagyzsámi Olvasóegylet – – – 
162 Perjámosi Magyar Társaskör     
163 Perjámosi Polgári Kör    
164 Óbébai Társaskör 1929 – 1929. III. 10. 
165 Temesvár Gyárvárosi Társaskör    


166 
Temesvár Józsefvárosi Polgári Olva- 
sóegylet 


   


167 
Temesvár Józsefvárosi Vasutas Al- 
tiszti Kör 


   


168 Végvári Polgári Olvasókör 1901 – – 
 Torda-megye. – Jud. Turda.    


169 
Alsójárai Magyar és Román Olvasó- 
kör 


   


170 Aranyosgyéresi Kaszinó 1921 1921. XII. 11. 1922. I. 21. 
171 Felvinczi Olvasókör 1905 – 1924. X. 10. 


172 Tordai Iparos Olvasókör – – – 


173 Tordai Kereskedők Társulata  1898 – – 


174 Tordai Iparosok Önképző Egyesülete 1879 1924. VI. 15. 1924. IX. 10. 
175 Tordai Polgári Kör 1867 1921. VI. 15. – 
176 Tordai Magyar Kaszinó 1830 – – 
177 Várfalvai Iparos Egylet 1926 1926. XI. 1. 1927. II. 19. 


 Udvarhely-megye. – Jud. Odorheiu.    
178 Farcádi Ifjúsági Egyesület  – – – 
179 Városfalvai Ifjúsági Egylet    
180 Oklándi Kaszinó    
181 Oklándi Polgári Olvasókör  1897 1924-ben 1924. IX. 30. 
182 Siményfalvai Olvasó Egylet    
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– – – – – 
1919 óta nem müködik. Könyv-


tárát a román kaszinó hasz-  
nálja. 


     
Hatósági intézkedés román 


kaszinóvá tette. 
      


198 igen 4 2 2  
     Adatokat nem szolgáltatott. 


73 igen – – –  


92 igen – – – 
Az egyesület már nem 


müködik. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 


– – – – – Megszünt. 
– – – – – Megszünt. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 


67 nem 1 – –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


189 igen 2 1 1  


      


     Adatokat nem szolgáltatott. 


67 igen 5 3 3  
125 nem 2 2 –  


– – – – – 
Céh-rendszer mintájára ala- 


kult és ma is müködik. 


– – – – – 
1919-ben megszünt, most van 


ujraalakulóban. 
650 igen 2 2 1  
70 nem 3 1 –  
230 igen 4 3 4  
58 igen 1 2 2  


      
– – – – – Most van ujraszervezés alatt. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 
     Adatokat nem szolgáltatott. 


70 nem 1 3 1  


     Adatokat nem szolgáltatott. 
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183 Székelykereszturi Magyar Kaszinó 1867 – 1922-ben 


184 
Székelykereszturi Mükedvelők Tár- 
sulata 


   


185 
Székelyudvarhelyi Kereskedői Olva- 
só Kör 


1826 1923. VI. 15. 1924. III. 5. 


186 
Székelyudvarhelyi Polgári Önképző 
Egylet 


1890 1924. IV. hó 1924. IX. hó 


187 Székelyudvarhelyi Kaszinó    


188 Szépvizi Iparos Olvasókör 1894 1929. II. 6. 
nincs még 
elintézve 


 Utóbb beérkezett adatok:    


189 Temesvár Rónáczi „Haladás” Kör 
1913. 
II. 8. 


1924. VI. 17. 1927. IV. 29. 


190 Brassói Székely Társaság  1901 – 
el van  


ismerve 


191 Tordai Erzsébet Jótékony Egyesület 1844 – 
el van  


ismerve 
192 Hidalmási Olvasókör 1905 1924-ben 1926. III. 17. 
193 Brassói Könyvtár-Egyesület 1924 1924. VI. hó 1924. VIII. 2. 


194 Fogarasi Oltáregylet 1907 – 
el van 


ismerve 


195 
Lorántffy Zsuzsánna, Protestáns Jó- 
tékony Egyesület Nagyvárad 


1901 – – 
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183 igen 5 4 18  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


213 igen 3 3 1  


795 igen 4 4 5  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


40 igen 1 1 –  


      


1058 igen – – –  


600 nem – – –  


82 igen – – –  


27 igen 3 – –  
70 igen – – –  


198 igen – – 1  


288 nem – – –  
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II. A Dalegyesületek. 
 
Erdélyben és a részeken ezidőszerint mintegy 160 ma- 


gyar dalegyesület müködik. 
Ezek közül 150 egyesületet a Romániai Magyar Dalos- 


szövetség foglal egységbe össze. 
A Dalosszövetség székhelye Kolozsvár. Elnöke: dr. 


Inczédy-Joksman Ödön; főtitkára: Tárcza Bertalan. 
A Dalosszövetség megalakulásának pillanatától kezdve 


a legnagyobb tevékenységet fejti ki. Három országos ver- 
senyt rendezett: 1923. szeptember 6–8 Kolozsvárt, 23 dalár- 
dával, 1925. szeptember 3–7. Marosvásárhelyt, 33 dalárdával 
és 1928. augusztus 4–6. Segesvárt, 43 dalárdával. 


Kerületi versenyeket rendezett ugyanez idő alatt Nagy- 
károlyban, Tordán (1922.), Szatmáron, Désen (1924).*) 


Rendezett azonkivül két karmesteri tanfolyamot 1927. és 
1929. julius havában Kolozsvárt. 


Alábbi közvetlen adatgyüjtésünk 130 dalegyesületre vo- 
natkozik, melyek közül 7 nem tagja a Dalosszövetségnek. 


Az adatok összesitése a következő képet mutatja: 
 


A 130 egyesületnek létszáma volt: 


1919-ben 1002 tag  1924-ben 2905 tag 


1920-ban 1404 tag  1925-ben 3867 tag 


1921-ben 1724 tag  1926-ban 4555 tag 


1922-ben 2423 tag  1927-ben 5271 tag 


1923-ban 2535 tag  1928-ban  6597 tag 


1929-ben  6365 tag 


 
Az egyesületek nyilvános szerepléséről – versenyeken 


való részvételek, önálló hangversenyek, egyéb előadások stb. 
– az alábbi adatok számolnak be. 


                                            
*)  Adatgyüjtésünk lezárása után a Dalosszövetség 1930. jan. 4–6.-án 


megrendezte Kolozsvárt az I. orsz. diák-dalosversenyt, melyen 7 intézet 
vett részt, Szilágysomlyón és Tordán pedig 1930. szeptemberében nagysi- 
kerü kerületi versenyeket rendezett. 
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A 130 egyesület nyilvános szerepléseinek száma volt: 


1919-ben 20,  1924-ben    458, 


1920-ban 178, 1925-ben    576, 


1921-ben 211, 1926-ban    729, 


1922-ben 299, 1927-ben    888, 


1923-ban 347, 1928-ban  1163, 


1929-ben    743, 


 
A 130 egyesület közül könyvtára volt 45 egyesületnek, 


összesen 10.922 könyvvel, illetőleg zenemüvel. 
Az egyesületek névsora s részletes adatai a következőek: 
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19
28
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29


 


 Alsófehérmegye. – Jud. 
Alba. 


            


1 
Nagyenyedi Magyar Iparos 
Önképzőkör 


1888 135 – – 462 537 609 635 663 678 782 803 


2 Nagyenyedi Iparos Dalárda  1908 – 32 38 36 40 43 41 42 44 40 88 


3 
Nagyenyedi Templomi Ve- 
gyeskar 


1920 – 24 36 52 66 82 94 108 90 64 72 


4 Tövisi Polgári Dalárda 1927 – – – – – – – – 24 18 18 
 Aradmegye. – Jud. Arad.             


1 Aradi Gutenberg Dalkör 1903 28 28 28 28 28 28 28 30 30 30 30 


2 Aradi Iparos Otthon Dalköre             


3 
Aradi Szt. Antal Kath. Ének- 
kar 


1836 – – – – – – – 36 28 32 34 


4 
Aradi Filharmóniai Egyesü- 
let 


1890 – – – – 164 149 183 160 152 206 204 


5 Világosi Társaskör 1904 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 


 
Besztercenaszódmegye. 


Jud. Năsăud.
            


1 
Besztercei Magyar Iparosok 
Dalköre 


1896 – – – – 40 40 32 30 30 26 24 


 Biharmegye. – Jud. Bihor.             
1 Albişi Dalkör 1922 – – – 46 44 32 34 34 28 28 47 


2 
Paptamási Ref. Egyházi Dal- 
kör 


1924 – – – – – 35 31 28 35 32 28 


3 Nagyszalontai Iparos Dalkör 1864 40 35 – – – – – – 32 43 54 


4 Gyantai Ref. Egyházi Dalkör             


 Brassómegye. – Jud. Braşov.             


1 
Barcaujfalusi Ev. Magyar 
Egyházi Énekkar 


            


2 Brassói Magyar Dalárda 1863 – 80 133 139 155 128 110 117 109 112 117 


 Csikmegye. – Jud. Ciuc.             


1 
Csiksomlyói Dal- és Zeneegy- 
let 


            


2 
Csikszeredai Dal- és Zeneegy- 
let 


1890 30 30 30 53 55 48 45 48 39 40 43 


3 Ditrói Ipartestület Dalköre 1926 – – – – – – – 72 87 86 86 


4 
Gyergyószentmiklósi Dalegy- 
let 


 – – – – – – – – – 38 – 


5 
Gyergyószentmiklósi Ipartes- 
tület Dalköre 


1892 – – 24 27 32 36 36 35 46 38 34 
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7 – – 7 15 22 20 15 13 19 19 185 igen –  


– 20 24 17 16 20 20 16 20 26 6 332 igen –  


– 15 14 14 19 23 23 29 19 21 20 – igen –  


– – – – – – – – 2 4 – – igen –  
               
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 – – nem  


              
Adatokat nem 
szolgáltatott. 


– – – – – – – 4 5 6 3 – – nem  


– – – – – – – – – – – 249 – nem 
Alapítása óta 141 nagy 


koncertet rendezett. 


– – – – – – 5 5 8 7 5 500 igen –  


               


– – – – – – – – – – – 1200 igen –  


               
– – – 5 7 6 5 7 4 5 8 2 igen –  


– – – – – 1 23 27 14 16 12 – igen –  


– 1 – 1 – – – – 2 7 8 50 igen –  


              
Adatokat nem 
szolgáltatott. 


               


              
Adatokat nem 
szolgáltatott. 


– 9 7 10 3 10 7 14 17 18 4 – igen –  


               


              
Adatokat nem 
szolgáltatott. 


– – 2 3 5 8 5 5 3 1 3 
elve-
szett 


igen –  


– – – – – – – 12 9 14 3 5 igen –  


– – – – – – – – – 7 82 igen –  
M. D. SZ. adatai 


szerint. 


– – 2 2 4 5 3 5 4 3 1 – igen –  
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Fogarasmegye – Jud. Făgăraş.             


1 Fogarasi Magyar Dalárda             


 
Háromszékmegye. 
Jud. Treiscaune. 


            


1 Angyalosi Földmüves Dalkör             


2 Árkosi Dalárda 1922 – – – 40 42 44 44 44 44 32 32 
3 Baráti Dalárda – – – – – – – – – – 74 – 


4 
Csomakőrösi Ref. Egyházi 
Dalkör 


1882 26 28 26 24 25 29 29 28 32 28 28 


5 
Feldobolyi Ref. Egyházi Dal- 
kör 


            


6 
Felsőcsernátoni Ref. Egyházi 
Dalkör 


1922 – – – – 24 22 – 22 24 24 22 


7 Ilyefalvai Ref. Egyh. Dalkör             


8 
Kézdivásárhelyi Ref. Egyházi 
Dalkör 


1877 16 24 24 24 24 24 62 70 70 72 72 


9 Kovásznai Emke Dalkör  1908 – – – – – – – – – – 28 


10 
Kovásznai Ipartestület Dal- 
köre 


1925 – – – – – – 20 49 71 42 53 


11 Kökösi Ref. Egyházi Dalkör 1924 – – – – – 30 – 30 32 36 36 
12 Köpeczi Ref. Egyh. Dalkör 1927 – – – – – – – – 30 32 24 


13 
Nagyajtai D. F. E. Nőszövet- 
ségének Dalköre 


1926 – – – – – – – 24 28 30 30 


14 Nagyajtai Polgári Dalkör 1906 30 35 35 32 34 33 35 32 32 33 30 


15 Nagybaczoni Dalkör             


16 
Nagyborosnyói Ref. Egyházi 
Dalárda 


1900 24 24 20 21 21 18 16 27 28 28 32 


17 Pávai Ref. Egyh. Énekkar 1926 – – – – – – – 23 23 18 23 


18 
Sepsibodoki Ref. Egyházi 
Dalkör 


1925 – – – – – – 34 32 30 30 28 


19 
Sepsiszentgyörgyi Jótékony 
Nőegylet Női kara 


            


20 
Sepsiszentgyörgyi Magyar 
Dalegylet 


1921 – – 51 – – 40 38 44 42 41 – 


21 Uzoni Ref. Egyh. Dalkör 1880 – 12 16 25 24 24 24 24 25 30 26 
22 Zabolai Ref. Egyh. Dalkör  1920 – 20 22 30 21 25 28 27 25 25 25 
23 Zágoni Dalkör 1887 – – 49 46 37 32 29 38 40 43 40 
24 Kovásznai Fuvós Zenekar 1895 – 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 


 Hunyadmegye. Jud. Hunedoara,             
1 Dévai Magyar Dalárda             


2 
Petrilla-Deákbányai R. K. 
Népszövetségi Dalárda 


1927 – – – – – – – – 29 40 45 


3 Vulkáni Róm. Kath. Férfikar 1924 – – – – – 46 46 40 39 28 36 
41 Szászvárosi Ref. Vegyeskar  1921 – – 78 70 52 54 71 69 68 66 60 
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Adatokat nem 
szolgáltatott. 


               


              
Adatokat nem 
szolgáltatott. 


– – – 11 10 17 20 13 13 12 7 – igen –  
– – – – – – – – – 8 – 165 igen – M. D. SZ. adatai szerint.


– 13 11 12 10 12 11 16 13 7 6 110 igen –  


              
Adatokat nem 
szolgáltatott. 


– – – 7 7 – – 8 10 8 10 – igen –  


              
Adatokat nem 
szolgáltatott. 


– – – – 2 2 12 19 16 21 21 – igen –  


– 2 1 2 2 2 2 1 1 3 2 300 igen –  


– – – – – – 2 6 9 10 3 46 igen –  


– – – – – 9 – 6 1 5 – 7 igen –  
– – – – – – – – 6 15 19 30 igen –  


– – – – – – – – 2 3 8 – igen –  


– – 3 3 3 3 3 6 8 8 9 – igen –  


              
Adatokat nem 
szolgáltatott. 


1 3 4 6 6 7 8 12 11 14 5 302 igen –  


– – – – – – – – 5 4 9 – igen –  


– – – – – – 4 6 6 8 7 – igen –  


              
Adatokat nem 
szolgáltatott. 


– – 11 17 14 15 14 16 7 11 – – igen –  


– 6 5 6 6 7 8 8 8 8 7 – igen –  
– 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 igen –  
– – 1 6 11 14 20 20 13 13 8 – igen –  
– 6 12 14 14 17 16 21 19 26 10 – – nem  
               


              
Adatokat nem 
szolgáltatott. 


– – – – – – – – 1 20 8 4 igen –  
– – – – – 8 10 5 9 9 4 100 igen –  
– – 6 6 9 11 12 9 10 11 12 86 – nem  
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 Kisküküllőmegye  
Jud. Târnava-mică. 


            


1 
Dicsőszentmártoni Cecilia 
Dalkör  


1927 – – – – – – – – 50 60 70 


2 
Dicsőszentmártoni Ref. Egyh. 
Dalkör 


1922 – – – 24 30 36 38 38 44 46 44 


3 
Erzsébetvárosi Polgári Dal- 
kör 


1896 35 30 30 – – – – – – 50 40 


4 
Kóródszentmártoni Ref. Dal- 
kör 


1927 – – – – – – – – 22 22 24 


 Kolozsmegye. – Jud. Cluj.             
1 Kolozsi Polgári Dalkör  1890 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 


2 
Kolozsvári Hidelvei Ref. 
Egy- házi Dalkör 


            


3 
Kolozsvári Honvéd- és Ma- 
gyar-uccai Ref. Földész Dal 
kör 


1886 40 40 36 30 36 38 40 50 50 46 40 


4 
Kolozsvári Csizmadia Ipar- 
társulat Dalköre 


            


5 
Kolozsvári Iparosegylet Dal- 
köre 


– – – – – – – – – – 48 – 


6 
Kolozsvári Monostor-uti Ref. 
Egyh. Dalkör 


1927 – – – – – – – – 33 37 41 


7 
Kolozsvári Nyilttéren Árusi- 
tó Csizmadiák „Acélhang” 
Dalköre 


– – – – – – – – – – 60 – 


8 
Kolozsvári Törekvés Dalegy- 
let 


1920 – 40 29 33 28 32 32 38 28 32 32 


9 Magyarfenesi Dalkör  1905 – 28 28 28 27 28 29 30 30 32 35 


10 
Magyarlónai Ref. Egyh. Dal- 
kör 


– – – – – – – – – – 23 – 


11 Mérai Dalkör             


12 Szucsági Ref. Egyh. Dalkör – – – – – – – – – – 63 – 
13 Tordaszentlászlói Dalkör 1888 16 18 18 24 64 34 46 50 43 48 46 


14 
Tordaszentlászlói Ifjusági 
Egyesület  


1925 – – – – 22 28 28 47 37 43 45 


 Marosmegye. – Jud. Mureş.             
1 Abafájai Ref. Dalkör  1926 – – – – – – – 28 25 31 30 


2 
Baczkamadarasi Ref. Egyh. 
Dalkör 


1924 – – – – – 30 35 38 38 32 28 


3 
Beresztelki Ref. Egyh. Dal- 
kör  


            


4 Cserefalvai Ref. Dalkör 1905 – 30 30 32 – – – 36 38 40 40 
5 Kisfülpösi Ref. Egyh. Dalkör 1927 – – – – – – – – 28 36 30 
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– – – – – – – – 4 17 11 – igen –  


– – – 5 5 9 7 6 13 17 17 110 igen –  


– – – – – – – – – 3 3 – igen –  


– – – – – – – – 5 6 4 12 igen –  


               
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 – – nem  


              
Adatokat nem 
szolgáltatott. 


– – – – – – – – 1 1 4 – igen –  


              
Adatokat nem 
szolgáltatott. 


– – – – – – – – – 31 – 1388 igen – M. D. SZ. adatai szerint. 


– – – – – – – – 16 26 13 103 igen –  


– – – – – – – – – 10 – 45 igen – 
M. D. SZ. adatai 


szerint. 


– 16 21 20 18 38 28 34 48 60 57 – igen –  


– 3 3 4 5 6 6 8 9 11 8 – igen –  


– – – – – – – – – 19 – 26 igen – M. D. SZ. adatai szerint. 


              
Adatokat nem 
szolgáltatott. 


– – – – – – – – – 4 – 554 igen – M. D. SZ. adatai szerint. 
– – – 2 5 5 6 8 6 11 5 – igen –  


– – – – 10 10 14 13 13 12 7 – igen –  


               


– – – – – – – 4 5 5 3 40 igen –  


– – – – – 1 14 12 10 12 11 – igen –  


              
Adatokat nem 
szolgáltatott. 


– – – – – – – 2 4 5 4 – – nem  
– – – – – – – – 4 8 5 – igen –  
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6 
Marosludasi Ref. Egyh. Dal- 
kör  


1926 – – – – – – 36 31 36 34 34 


7 
Marosvásárhelyi Gazdakör 
Dalárdája. 


            


8 
Marosvásárhelyi Összmunkás 
Dalkör 


– – – – – – – – – – 32 – 


9 
Marosvásárhelyi Ref. Egyh. 
Dalkör 


1900 24 32 36 40 33 37 37 38 38 120 100 


10 
Marosvásárhelyi Rk. Tem- 
plomi Énekkar 


1925 – – – – – – 35 35 35 35 45 


11 Marosvécsi Ref. Dalkör.             


12 Nyárádszeredai Bocskay Kör 1906 – – – 34 35 30 30 33 26 38 30 


13 
Nyárádszeredai Ref. Egyházi 
Dalkör  


1867 – – – – – – – – – 120 130 


14 
Szászrégeni Magyar Polgári 
Dalkör 


1884 24 32 34 38 43 48 48 45 49 57 82 


15 Szentgericzei Unit. Dalkör 1925 – – – – – – 70 100 60 60 60 


 
Máramarosmegye. 
Jud. Maramureş. 


            


1 Máramarosszigeti Dalkör 1882 34 34 34 32 32 30 30 28 28 28 26 


2 
Máramarosszigeti Polgári 
Dalkör 


            


 
Nagyküküllőmegye 
Jud. Târnava-mare. 


            


1 Alsórákosi Ref. Egyh. Dalkör 1926 – – – – – – – 46 48 44 42 
2 Medgyesi Polgári Dalkör 1927 – – – – – – – – 32 36 – 


3 
Segesvári Magyar Polgári Kör 
Dalárdája 


1898 26 32 38 34 40 43 39 35 45 63 60 


4 Ürmösi D. F. Egyh. Dalkör  1927 – – – – – – – – 16 16 48 


 
Szatmármegye. 


Jud. Sătmar. 
            


1 Nagybányai Dalegyesület  1893 – – – 22 30 56 52 53 55 51 60 


2 
Szatmári Iparosotthon Dal- 
köre 


1919 – 30 36 34 40 38 32 44 40 48 48 


3 
Szatmári Polgári Társaskör 
Dalárdája 


1925 – – – – – – 48 38 38 36 41 


4 
Szatmári Ref. Egyh. Ének-  
kar 


– – – – – – – – – – 31 – 


5 Szatmári Ref. Iparos Dalárda – – – – – – – – – – 28 – 
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– – – – – – – 9 12 15 8 – igen –  


              
Adatokat nem 
szolgáltatott. 


– – – – – – – – – – – 65 igen – M. D. SZ. adatai szerint. 


– 4 5 4 8 7 9 11 46 46 13 280 igen –  


– – – – – – 4 17 20 29 14 – igen –  


              
Adatokat nem 
szolgáltatott. 


– – – 8 12 14 11 18 14 13 – – igen –  


– – – – – – – – – 19 13 275 igen –  


– 5 7 8 10 15 13 15 21 28 12 293 igen –  


– – – – – – 2 5 6 7 2 – igen –  


               


– 2 2 3 2 4 4 4 3 2 – – igen –  


              
Adatokat nem 
szolgáltatott. 


               


– – – – – – – 6 8 11 14 – igen –  
– – – – – – – – 3 7 – 1200 igen – 1927-ben ujraalakult. 


4 6 7 5 6 9 10 10 10 14 2 – igen –  


– – – – – – – – 1 3 5 – igen –  


               


– – – – 5 5 4 6 4 5 6 – igen –  


– 17 15 16 16 26 19 16 24 10 5 – igen –  


– – – – – – 3 12 14 12 3 – igen –  


– – – – – – – – – 3 – 265 igen – M. D. SZ. adatai szerint. 


– – – – – – – – – 11 – 120 igen – M. D. SZ. adatai szerint.
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 Szebenmegye. – Jud. Sibiu.             


1 
Nagyszebeni Ref. Egyh. 
Ének- kar 


1894 – 19 21 23 20 22 23 25 28 30 32 


 
Szilágymegye.  


Jud. Sălaj. 
            


1 
Érkörtvélyesi Ref. Egyházi 
Énekkar 


1926 – – – – – – – 20 22 20 22 


2 Nagykárolyi Dalegyesület 1878 – – – – – – – 40 40 40 40 


3 
Nagykárolyi Ev. Leány Ének- 
kar  


1919 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 


4 
Nagykárolyi Ref. Egyh. Ének- 
kar  


            


5 Szilágycsehi Iparos Dalkör 1925 – – – – – – 25 28 24 26 26 
6 Szilágycsehi Ref. Daloskör 1925 – – – – – – 28 36 26 28 30 


7 Szilágysomlyói Dalkör             


8 Zilahi Dalkör             


 
Szolnokdobokamegye  


Jud. Someş. 
            


1 
Dési Polgári Olvasókör Dal- 
köre  


1885 – 24 23 27 26 28 33 35 32 35 36 


2 
Marosdécsi Földmüves Ének- 
kar  


1896 – – – 28 30 34 34 34 34 34 34 


 
Temesmegye.  
Jud. Timiş. 


            


1 
Temesvári E. F. R. Lyra 
Dalkör  


            


2 Temesvári Dalkör 1882 240 228 223 216 210 206 201 210 252 260 284 


3 
Temesvári Erzsébetvárosi 
Polgári Dalkör 


            


4 
Temesvári Glória Dalegyesü- 
let  


1923 – – – – 105 150 185 220 240 260 260 


5 
Temesvári Gyárvárosi Dal. és 
Zeneegylet 


1875 – – – – – 38 46 45 40 34 38 


6 Temesvári Magyar Dalárda 1903 – 32 32 34 36 40 40 40 40 47 65 


7 
Temesvári Rónáczi „Haladás” 
Kör  


1913 – 80 202 234 242 229 772 926 1022 1068 1028 


8 Majlátfalvi Férfi Dalkör 1922 – – – 42 45 – – – – 76 78 
9 Végvári Dalkör 1926 – – – – – – – 28 37 45 58 
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Nyilvános szerepléseinek száma 


K
ön


yv
ek


  
sz


ám
a 


Tagja-e a 
Dalosszö- 
vetségnek Megjegyzés 


19
19


 


19
20


 


19
21


 


19
22


 


19
23


 


19
24


 


19
25


 


19
26


 


19
27


 


19
28


 


19
29


 


ig
en


 


ne
m


 


               


– 7 6 7 8 1 15 11 10 10 7 – igen –  


               


– – – – – – – – 2 3 1 – igen –  


– – – – – – – – – – – 140 igen –  


– 10 11 14 11 8 12 14 19 16 3 22 igen –  


              
Adatokat nem 
szolgáltatott. 


– – – – – – 5 7 7 7 8 – igen –  
– – – – – – 4 6 4 6 8 200 igen –  


              
Adatokat nem 
szolgáltatott. 


              
Adatokat nem 
szolgáltatott.


               


– 1 1 – – 8 16 18 17 22 11 – igen –  


– – – 9 15 18 21 31 24 18 25 94 igen –  


               


              
Adatokat nem 
szolgáltatott. 


– – 2 8 10 9 5 8 10 6 6 400 igen –  


              
Adatokat nem 
szolgáltatott. 


– – – – 6 13 15 15 15 15 10 60 igen –  


– – – – – – 21 13 14 13 8 – igen –  


– 14 14 14 17 15 15 13 13 15 15 – igen –  


– 5 3 8 5 16 16 25 27 34 14 980 igen –  


– – – 2 – – – – – 2 5 – igen –  
– – – – – – – 3 20 24 23 – igen –  
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S
or


sz
ám


 Megnevezés 


A
la


p
it


ás
i é


ve
 Tagjainak száma 


19
19


 


19
20


 


19
21


 


19
22


 


19
23


 


19
24


 


19
25


 


19
26


 


19
27


 


19
28


 


19
29


 


 Tordamegye. – Jud. Turda.             


1 
Aranyosegerbegyi Ref. Egyh. 
Dalkör  


– – – – – – – – – – 36 – 


2 
Aranyosgyéresi Ref. Egyházi 
Dalkör  


1927 – – – – – – – – 38 38 36 


3 Felvinczi Férfi Dalegylet  1880 – 48 38 27 26 34 25 37 37 35 32 


4 Harasztosi Ref. Egyh. Dalkör             


5 
Marosdécsi Ref. Egyh. Dal-
kör 


            


6 
Székelykocsárdi Ref. Egyházi 
Dalkör 


1905 24 20 24 23 26 25 28 26 29 30 28 


7 
Tordai D. F. E. Templomi 
Vegyeskar 


1926 – – – – – – – 32 43 54 48 


8 Tordai Magyar Daloskör              


 
Udvarhelymegye  
Jud. Odorheiu. 


            


1 
Erdőszentgyörgyi Ref. Dal- 
kör 


1927 – – – – – – – – 49 40 42 


2 Kibédi Gazdakör Dalárdája 1925 – – – – – – 36 50 – – – 


3 
Székelyszentistváni Ref. Egy- 
házi Dalkör 


1925 – – – – – – 32 26 28 28 30 


4 
Székelyudvarhelyi Székely 
Dal- és Zeneegylet 


1888 – – – – – – – 47 62 88 88 


5 
Székelyudvarhelyi Ref. Dal- 
kör  


1928 – – – – – – – – – 42 68 


6 
Vargyasi D. F. E. Férfi Dal- 
kör  


1927 – – – – – – – – 40 32 30 
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Nyilvános szerepléseinek száma 


K
ön


yv
ek


  
sz


ám
a 


Tagja-e a 
Dalosszö- 
vetségnek Megjegyzés 


19
19


 


19
20


 


19
21


 


19
22


 


19
23


 


19
24


 


19
25


 


19
26


 


19
27


 


19
28


 


19
29


 


ig
en


 


ne
m


 


               


– – – – – – – – – 2 – 60 igen – M. D. SZ. adatai szerint. 


– – – – – – – – 1 8 10 – igen –  


– 1 3 2 3 4 3 3 3 2 1 – igen –  


              
Adatokat nem 
szolgáltatott. 


              
Adatokat nem 
szolgáltatott. 


3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 – igen –  


– – – – – – – 6 14 23 16 – igen –  


              
Adatokat nem 
szolgáltatott. 


               


– – – – – – – – 9 9 8 – igen –  


– – – – – – – 4 6 6 2 – igen –  


– – – – – – 2 8 34 25 21 78 igen –  


– – – – – – 11 11 19 8 8 349 igen –  


– – – – – – – – – 6 9 – igen –  


– – – – – – – – 1 5 2 – igen –  
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III. ERDÉLYI MAGYAR NŐMOZGALOM. 
 


I. 
 


Az erdélyi magyar nők egyesületi élete az államjogi hely- 
zet változása következtében rendkivül megnőtt jelentőségé- 
ben. Mig a multban csaknem kizárólag helyi karitativ fel- 
adatok megoldására szoritkozott, addig a kisebbségi helyzet- 
ben az erdélyi magyar nők együttes munkája számos életbe- 
vágó nemzeti probléma megoldásánál döntő szerephez jutott. 
Egyfelől ez a jelenség, másfelől pedig az a körülmény, hogy 
a nőmozgalom politikai és társadalmi téren világszerte döntő 
eredményeket ért el, magyarázza azt az egyre fokozódó jelen- 
tőséget, melyet az erdélyi magyar nők mozgalma közéletünk- 
ben elfoglal. 


II. 
 


Az erdélyi magyar nők társadalmi és közéleti tevékeny- 
ségének összefogása 1925. október havában történt meg a 
„Romániai Magyar Kisebbségi Nők Központi Titkárságának” 
megalapitásával. Alkalmat erre az a nőkongresszus adott, 
melyet Cantacuzino Alexandrin, a Román Nők Nemzeti Ta- 
nácsának elnöke 1925. október 25-én rendezett Bukarestben. 
Erre a kongresszusra az erdélyi magyar nőegyesületek is 
meghivást kaptak. Gróf Bethlen Györgyné, Kovács Dezsőné 
és Farkas Anna a többségi kezdeményezés alkalmát fel- 
használták a szétszórtan munkálkodó magyar nőegyesületek 
közös szervezetének megalakitására. Munkájuk eredménye- 
képen 75 erdélyi magyar nőegyesület képviseltette magát az 
emlitett bukaresti kongresszuson, mely egyébként a sérelmek 
orvoslása tárgyában a hozzáfüzött reményeket nem váltotta 
valóra. Ezzel a kongresszussal kapcsolatban azonban a meg- 
jelent magyar kiküldöttek még Bukarestben jegyzőkönyvileg 
megalapitották a Magyar Nők Központi Titkárságát az er- 
délyi magyar nőegyesületek érintkezésének és együttmükö- 
désének fenntartására és további kiépitésére. A Központi 
Titkárság haladéktalanul hozzáfogott az első megmozdulás- 
ban részt nem vett nőegyesületek tulajdonképeni megszerve- 
zéséhez közös magyar társadalmi munkára s eddigi négy éves 
müködésével elérte azt, hogy egyfelől összesen 107 nőegyesü- 
let csatlakozott a közös munka programmjához, másfelől, hogy 
a hitvallásos alapon álló országosan kiépitett női szervezete- 
ket u. m. a katholikus Szociális Misszió Országos Szervezetét, 
a Ref. Nőszövetséget és az Unitárius Nők Szövetségét hason- 
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lóképen sikerült az intézményes együttmüködés részére meg- 
nyerni. Ez a munka nyilvánosság elé az Erdélyi Magyar Nők 
és Jótékony Egyesületek Első Kongresszusán lépett, mely a 
Központi Titkárság rendezésében 1928. november 10–12-én 
folyt le Kolozsvárt. 


 
 


III. 
A Romániai Magyar Kisebbségi Nők 


Központi Titkársága. 
 
 


A) A titkárság célja és szervezete. 
 


A Központi Titkárság célját báró Huszár Pálné 1925-ben 
még a bukaresti alakuló értekezleten a következőkben jelölte 
meg: „Minden a nőt és gyermeket, valamint jótékonysági 
intézményeket érintő kérdést figyelemmel kisérni. A sérel- 
mek orvoslását szorgalmazni és mindennemü javitást a nő és 
gyermekvédelem terén előmozditani. Ezenkivül a Román Nők 
Nemzeti Tanácsával, valamint a kisebbségi női szervezetek 
központjaival az állandó kapcsolatot fenntartani”. 


Ezt a célt a Központi Titkárság nem egyesületi formá- 
ban szolgálja, hanem mint a magyar nőegyesületek közös 
adminisztrativ szerve, mely a magyar nők egyetemét érdeklő 
kérdések minél jobb közös megoldásán munkálkodik. 


A Központi Titkárság ügyeit a központi vezetőbizottság 
és a nagy-intézőbizottság irányitja. A központi vezetőség 
a következő tagokból áll: báró Huszár Pálné, gróf Bethlen 
Györgyné, Dr. Mikó Lőrinczné, báró Mannsberg Margit, Ko- 
vács Dezsőné, özv. Mélik Jeromosné, báró Zeyk Irma, dr. 
Sulyok Istvánné, Velits Zoltánné, Pálffy Lászlóné. Továbbá: 
Gróf Bethlen Mária, Justh Jánosné, Balla Györgyné, dr. Fon 
Antalné, Vass Anna, Schwartz Antalné, valamint a megyei és 
városi Helyi Központok Vezető-megbizottai. A nagy Intéző- 
bizottság tagjai még a fentieken kivül valamennyi csatlako- 
zott egyesület elnöke és az egyénileg csatlakozottak fő-cso- 
portvezetői. 


A Központi Titkárság székhelye Kolozsvár. Irodája 
Farkas u. 8. szám alatt müködik. 


Kitüzött célján a Központi Titkárság müködésének első 
négy esztendeje alatt az alábbi mozgalmakkal és kezdemé- 
nyezésekkel tevékenykedett: 
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1. A különböző jótékony egyesületek érdekében eljárt az 
illetékes hatóságoknál. 


2. A kolozsvári Női Ipariskola magyar szekciója érde- 
kében mozgalmat inditott. 


3. Az Anya- és Csecsemővédő-Egylettel kapcsolatosan 
egészségügyi előadásokat rendezett. 


4. 1927. év nyarán beteg és szegény városi gyermekek 
részére nyaraltatást rendezett, ezt 1928. és 1929. év nyarán 
megismételte. 1930-ban megvásárolta Beresztelkén a báró 
Bánffy Zoltán-féle kastélyt és ebben állandó gyermek nya- 
raló telepet rendezett be. 


5. Kivivta a magyar anyanyelvü bábatanfolyamok léte- 
sitését. 


6. Részt vett állandóan a leánykereskedelem elleni küz- 
delemben és ezzel kapcsolatosan a vasuti missziók müködé- 
sében. 


7. A magyarnyelvü oktatás ügyét ugy az óvódákban, 
mint a különböző foku iskolákban szorgalmazta. 


8. Az erdélyi nők magánjogai érdekében sikra szállott. 
9. Hathatós propagandát fejtett ki a népviselet és népi 


munkák felujitása, illetve megtartása érdekében. 
10. Megrendezte az első országos magyar női-kongresz- 


szust. 
11. Az 1929-ben megadott női szavazati jog gyakorlása 


érdekében a magyar nők körében kitünő sikerrel nagyará- 
nyu mozgalmat inditott. 


12. Lányok részére gazdasági szaktanfolyamot rende- 
zett az Erdélyi Gazdasági Egylet és Méhész-egylet kere- 
tében. 


13. A magyar falu számára kulturelőadások programm- 
ját állitotta össze, ilyen előadásokat elkészittetett és kinyo- 
matott s azokat az érdeklődők rendelkezésére bocsátotta. 


14. Jótékonycélu gyermekelőadásokat rendezett. 
15. Kiállitások rendezésében vett részt. 
16. A női jogok terén hathatós felvilágositó és buzditó 


munkát végzett. 
17. A ref. leányliceum szertár berendezésére hathatós 


gyüjtést rendezett. 
18. A magyar jótékony nőegyesületek müködéséről évenkint statisztikai 


felvételt készit. 
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B) A Központi titkársághoz csatlakozott nőegyesületek 
névsora. 


 
A Romániai Magyar Kisebbségi Nők Központi Titkár- 


ságához a következő magyar nőegyesületek, illetve községen- 
kénti csoportok csatlakoztak:*) 


 
1. Árapatak, Ref. Nőszövetség. 
2. Abásfalva, Unitárius Nők szö- 
vetsége. 
3. Alsóboldogfalva, Unitárius Nők 
Szövetsége. 
4. Alvinc, Alvinci Magyar Nőegylet. 
5. Arad, Anya- és Csecsemővédő 
Szövetség. 
6. Arad. Anyavédő Egyesület. 
7. Arad, Fehérkereszt Gyermek- 
védő Egylet. 
8. Arad, Tüdővész ellen küzdő Egy. 
9. Arad, Polgári Jótékony Nőegyl. 
10. Arad, Az aradi ág. ev. egyház 
női gyámintézete. 
11. Árkos, Unitárius Nők Szövets. 
12. Bácsfalu, Evang. Női Gyámint. 
13. Barót, Baróti csatlakozott cso- 
port. 
14. Beszterce, Magyar Jótékony Nő- 
egylet. 
15. Bethlen, Bethleni csatlakozott 
csoport. 
16. Brassó, Brassói Magyar Evang. 
Jótékony Nőegylet. 
17. Brassó, Ref. Nőszövetség. 
18. Brassó, Unit. Nők Szövetsége. 
19. Csombord, Csombordi csatlako- 
zott csoport. 
20. Dés, Dési csatlakozott csoport. 
21. Dicsőszentmárton, Ref. Nőszöv. 
22. Dicsőszentmárton, Unitárius 
Nők Szövetsége. 
23. Datk, Unit. Nők Szövetsége. 
24. Erzsébetváros, Róm. Kath. Jó- 
tékony Nőegylet. 
25. Erzsébetváros, Erzsébetvárosi 
Örmény Kath. Jót. Nőegylet. 
26. Felsőrákos, Unit. Nők Szövets. 
27. Firtosmartonos, Unit. Nők Szöv. 
28. Fogaras, Unit. Nők Szövetsége. 
29. Fogaras, Ref. Bornemissza Anna 
Nőegyelt. 
30. Gyulafehérvár, Prot. Nőegylet. 
31. Gyulafehérvár, Ref. Egyház Jó- 
tékony Nőegylete. 
32. Homorodalmás, Unit. Nők Szöv. 


33. H.-Jánosfalva, Unit Nők Szöv. 
34. H.-Keményfalva, Unit. Nők 
Szövetsége. 
35. H.-Szentpál, Unit. Nők Szöv. 
36. H.-Szentpéter, Unit. Nők Szöv. 
37. H.-Ujfalu, Unit. Nők Szövetsége. 
38. Hosszufalu, Hétfalusi Nőegylet. 
39. Karácsonyfalva, Unitárius Nők 
Szövetsége. 
40. Kézdivásárhely, Erzsébet Árva- 
leány Nevelő Intézet. 
41. Kézdivásárhely, Jót. Nőegylet. 
42.  Kiskede, Unit. Nők Szövetsége. 
43.  Kolozsvár. Anya- és Csecsemő- 
védő Szövetség. 
44. Kolozsvár, Árvaleány Nevelő- 
otthon. 
45. Kolozsvár, Házbérsegélyző Fil- 
léregylet. 
46. Kolozsvár, Jótékony Nőegylet. 
47. Kolozsvár, Kolozsvári Magyar 
Lutheránus Nőegylet. 
48. Kolozsvár, Unit. Nők Szövetsége. 
49. Kolozsvár, Erdélyi Ref. Egyház- 
kerület Nőszövetsége. 
50. Koronka, Koronkai Magyar 
Ref. Nők Szövetsége. 
51. Lippa, Lippa-Radnai Kath. Nő- 
egylet. 
52. Lóbod, Unitárius Nők Szöv. 
53. Lugos, Lugosi Jót. Nőegylet. 
54. Magyarigen, Magyarigeni csat- 
lakozott csoport. 
55. Marosujvár, Marosujvári csatla- 
kozott csoport. 
56. Marosvásárhely, Bethlen Kata 
Egylet. 
57. Marosvásárhely, Klotild Árvaház. 
58. Marosvásárhely, Jót. Nőegylet. 
59. Marosvásárhely, Unit. Nők Szöv. 
60. Marosvásárhely, Ref. Nőszövets. 
61. Nagyajta, Unit. Nők Szövetsége. 
62. Nagyenyed, Ref. Nőszövetség v. 
Protestáns Nőegylet. 
63. Nagyvárad, Biharmegyei és 
Nagyváradi R. Kath. Nőegylet. 
64. Nagyvárad, Prot. Jót. Egyesület.


*)  A vallásos a alapon álló nőszövetségek központjaik utján tartanak 
összeköttetést a Központi Titkársággal. 
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65. Nagyvárad, Lutheránus Nőegylet. 
66. Nagyvárad, Gyermekbaráti Egy. 
67. Nyárádgálfalva, Unit. Nők Szöv. 
68. Nyárádszentmárton, Unit. Nők 
Szövetsége. 
69. Nyomát, Unit. Nők Szövetsége. 
70. Oklánd, Unit. Nők Szövetsége. 
71. Olasztelek, Ref. Nőszövetség. 
72. Olthéviz, Unit. Nők Szövetsége. 
73. Petrozsény, Unit. Nők Szövets. 
74. Recsenyéd, Unit. Nők Szövetsége. 
75. Sárd, Unit. Nők Szövetsége. 
76. Segesvár, Unit. Nők Szövetsége. 
77. Sepsiköröspatak, Unit. Nők Szöv. 
78. Sepsiszentgyörgy, Jót. Nőegylet. 
79. Szabéd, Unit. Nők Szövetsége. 
80. Szászváros, Szászvárosi Ref. Nők 
Szövetsége. 
81. Szatmár, Szatmári Jót. Nőegylet. 
82. Szatmár, Lorántffy Zsuzsánna 
Egyesület. 
83. Szatmár, Jótékony Nő- és Le- 
ányegylet. 
84. Székelymuzsna, Unit. Nők Szöv. 
85. Székelykál, Unit. Nők Szövets. 
86. Székelykeresztur, Jót. Egyesület. 


87. Székelykeresztur, Jót. Polgári 
Társaskör. 
88. Székelykeresztur, Unit. Nők Szö- 
vetsége. 
89. Székelykeresztur, Ref. Nők Szöv, 
90. Székelyudvarhely, Unitárius Nők 
Szövetsége. 
91. Székelyudvarhely, Jót. Nőegyetl. 
92. Tarcsafalva, Unit. Nők Szöv. 
93. Tasnád, Ref. Nőszövetség. 
94. Temesvár, Temesvári Magyar 
Nőegylet. 
95. Temesvár, Ref. Nőegylet. 
96. Temesvár, Evang Nőegylet. 
97. Torda, Erzsébet Jót. Nőegylet. 
98. Torda, Árvagondozó Nőegylet. 
99. Torda, Unit. Nők Szövetsége. 
100. Türkös, Türkösi Evang. Jótékony 
Egyesület. 
101. Ujszékely, Unit. Nők Szövetsége. 
102. Vadad, Unit. Nők Szövetsége. 
103. Vadasd, Ref. Nőegylet. 
104. Vargyas, Vargyasi Magyar Nő- 
szövetség. 
105. Városfalva, Unit. Nők Szövets. 
106. Vizakna, Vizaknai Ref. Nőegylet. 
107. Zilah, Jótékony Nőegylet. 


 
IV.


A katholikus nőmozgalom. 
 
Az erdélyi magyar katholikus nők társadalmi és vallási 


közös munkájának két szervezete van. Az egyik a hivatásos 
alapon müködő Szociális Testvérek Társasága, a másik a 
megszervezett Katholikus Nőszövetség. 


 
A) A Szociális Testvérek Társasága. 


 
Katholikus vallásos női alakulat, melynek tagjai hivatá- 


sos alapon a lélekmentés és a modern szociális munka terén 
dolgoznak, főleg a család, a gyermek s a nő védelme szem- 
pontjából. 


A Szociális Testvérek belső életükben a szerzetesek élet- 
módját követik s a három evangéliumi tanács megtartására 
magánfogadalmat tesznek. 


Románia területén 1921-ben alakult meg Temesváron. 
Jelenlegi központja Kolozsvárt van. 


A szociális munkában a Társaság elsősorban általános 
érdekü katholikus mozgalmaknak, másodsorban intézmé- 
nyeknek és egyesületeknek ad hivatásos és képzett munka- 
erőket. 
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Romániában 1921-től a kath. szociális női munka szolgá- 
latában álltak a tagok: női és ifjusági egyesületeket alaki- 
tottak és azokat irányitották, mig 1926-ban valamennyi kath. 
női, hitbuzgalmi, szociális és ifjusági egyesületek a Katholi- 
kus Nőszövetségbe tömöritettek. Ezenkivül intézményeket ve- 
zetnek: Románia területén egy Aggok-Otthonát, egy árva- 
házat, egy urinők-otthonát és egy cselédotthont. 8 tagja a 
társaságnak mint hitoktató és egyházközségi munkás dol- 
gozik. 


A Társaság anyagi szükségleteit vállalatok fenntartá- 
sával szerzi meg. Ilyen vállalatai ezidőszerint Kolozsvárt a 
Központi Szálló bérlete, Temesvárt az egyházi műipar vál- 
lalata. Tagjainak jelenlegi száma: 55. 


Mivel a Szociális Testvérek Társasága – szabályzata 
értelmében – munkásokat ad a társadalomnak, tehát csak 
szolgálni kiván, azért saját neve alatt sem intézményeket, 
sem mozgalmakat nem vezet, hanem szociális munkáját a 
Kath. Nőszövetség keretén belül végzi. 


 
B) A Katholikus Nőszövetség. 


 
Célja e területen a katholikus nőmozgalom egységes 


irányitása. Alakult 1926. augusztus 1-én Aradon, az Erdély 
területén müködő Oltáregyesületek, Kongregációk, szociális 
és karitativ munkát végző nőegyesületek és szervezetek 600 
képviselőjével. 


A szövetségben résztvevő egyesületek négy szakosztály 
csoportot alakitanak: 1. hitéleti szakosztály, 2. szociális és 
karitativ szakosztály, 3. ifjusági szakosztály. Nincs még ki- 
épitve a negyedik szakosztály, mely kenyérkereső nőket és 
gyári munkásnőket lesz hivatva szervezni. 


 
a) Hitéleti szakosztály. 


 
Az erdélyi Oltáregyesületek női tagjaiból és a női Mária 


Kongregációkból alakult. Hitéleti feladatok megoldásán 
dolgozik. 


 
b) Szociális szakosztály. 


 
Az Erdély területén 1916. óta müködő Szociális Misszió 


Országos szervezetének 32 helyi csoportjából s a hozzá csat- 
lakozott Nőegyesületekből alakult ki. Tagjainak jelenlegi 
száma: 3746. 


Helyi szervezetei által az egyes helységek anyagi és er- 
kölcsi szociális szükségleteinek a megoldásán dolgozik. Köz- 
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pontja által pedig az erdélyi általános szociális bajok orvos- 
lására akciót indit be. 


A szegény-segélyezés terén a Szakosztály eddig évente 
átlag 1,200.000 lej pénzösszeg és természetbeni értékkel dol- 
gozott, melyet a helyi szervezetek saját munkájukkal, rész- 
ben gazdasági vállalatokkal teremtenek elő. 


A Szakosztály a felekezeti iskolák segélyezése körül 
fejtett ki értékes munkát. 1930-ban például 252.000 lejjel se- 
gélyezte az iskolákat. 


Munkás családok gyermekei számára évente nyaralta- 
tási akciót rendez, átlag 30 gyermekkel. 


Családvédelmi szempontból Erdély egyik sulyos szo- 
ciális nyomorának, a bábakérdésnek megoldásán dolgozik. 
Intelligens és katholikus világnézeti alapon dolgozó bábákat 
akar adni falvainknak. 


A Szakosztály programmjába vette a leánykereskede- 
lem elleni küzdelmet. E téren preventiv munkát végez az- 
által, hogy a falu leányait egyesületbe tömöriti. Jelenleg 26 
egyesületben dolgozik. A városba özönlés megakadályozá- 
sára a leányokat saját falujukban törekszik keresethez jut- 
tatni. Csipkeverőtanfolyamot állitott be Székelyszentkirá- 
lyon és dolgozik a régi csiki szőttes megmentésén. Hogy a 
népipar és a népmüvészet értékeinek piacot teremtsen, Ko- 
lozsvárott és Sepsiszentgyörgyön nagyszabásu népmüvé- 
szeti kiállitást rendezett. 


A faluból eltávozott leányok erkölcsi védelmére a szak- 
osztály a vasuti missziót állitotta be, mely eddig Temesvárt 
és Brassóban müködik. A bukaresti vasuti misszió beálli- 
tása ügyében most folytat tárgyalásokat. A vasuti missziók- 
kal kapcsolatban két átmeneti cselédotthont tart fenn. Az 
otthonok elhelyező irodával kapcsolatosak. 


A züllésnek indult fiatalkoruak megmentése érdekében 
a központi rendőrséggel több városban kapcsolatot tart fenn 
s a városi hatóság segitségével egy leányotthon felállitásán 
dolgozik. 


Mivel falvaink erkölcsi és kulturális nevelése érdekében 
az egyház legnagyobb segitője, a tanitóság, azért a szakosz- 
tály meginditotta a kath. tanitónők szervezését. Lelki elmé- 
lyitésükre és szociális nevelésükre évente zárt lelkigyakor- 
latot és szociális kurzust rendez. 


A Szakosztály kiadja „A Nap” cimü nőmozgalmi folyó- 
iratot, mely egyedülálló női szociális lap Románia területén. 


A társadalmi munkára a Szakosztály évente megtartott 
szociális kurzusokkal neveli tagjait. 
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c) Ifjusági szakosztály. 
 
A szakosztályt a Leányklubok Országos Szövetsége al- 


kotja, melynek keretében ezideig 32 leányklub müködik. 
Összesen 1120 taggal. A leányklubi mozgalom célja az egyéni 
önnevelésre segités az iskolai nevelés pótlásául és a társa- 
dalmi munkára való nevelés. Ezt a célt a mozgalom azáltal 
akarja elérni, hogy egyes csoportoknak a központ által irá- 
nyitott rendszeres önképző programmot ad. Az önnevelő 
munka vezető motivumai: a lelkielmélyités, általános em- 
beri müveltség közvetitése, a kimondottan női tehetségek 
fejlesztése s a szociális érzék felkeltése. 


Önképző előadásokat az egyes csoportoknak részben 
helyi, részben központi előadók nyujtják. 


A Szakosztály évente ifjusági vezetők képzésére kurzu- 
sokat rendez. A kurzusok előadásai versennyel kapcsolato- 
sak. Ezeknek a versenyeknek célja a tehetségek kiváltása, 
másrészt s legfőképen reánevelni az ifjuságot arra, hogy 
tudjon és merjen meggyőződésének szabatos kifejezést adni. 


 
 


V. 
A Ref. Nőszövetség. 


 
A) A Ref. Nőszövetség megalakulása, célja, szervezete. 


 
Református, vallásos alakulat, melynek tagjai a társa- 


dalmi osztályok különböző rétegeiből tevődnek össze. 
Románia területén 1927. november 18-án alakult meg 


Kolozsvárott. 
Célja: a hitélet öntudatossá tétele és jótékony szeretet- 


munka. 
Szervezete: Női és ifjusági egyesületei vannak, mely- 


nek keretén belül különböző bizottságok müködnek és pedig 
1. szegényügyi, 2. iskolaügyi, 3. kórházi, 4. templomi bizott- 
ság, stb. 


Anyagi szükségleteit gyüjtések, tagdijak és adományok- 
ból, ünnepélyek és előadások jövedelméből fedezi. 


Az erdélyi ref. egyházkerületi Nőszövetség vezetősége: 
Elnök: Dr. Makkai Sándorné. Jegyzők: Dr. Ujvárossy Mik- 
lósné, Kónya Gyuláné. Titkár: Székely Jánosné. Ellenőrök: 
gr. Bethlen Lászlóné, dr. Gyárfás Pálné. Pénztáros: dr. Szöl- 
lősy Jánosné. 


A kerületi nőszövetség kebelében 20 egyházmegyei nő- 
szövetség müködik, melyekhez kb. 444 egyházközségi nőszö- 
vetség tartozik, összesen mintegy 12.000 taggal. 
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B) A Ref. Nőszövetség munkaköre. 
 
A hitélet fejlesztése érdekében Bibliaköröket szervez és 


előadások keretében buzditja hiveit a vallásos élet elmélyi- 
tésére. 


Szegényeket, iskolákat, tanulókat segélyez; betegeket 
látogat; aggmenházat, napközi otthont, árvaházat, üdülő- 
helyet létesit. 


 
C) A leánykörök munkája. 


 
A leánykörök elnöke: Báró Kemény Anna. 
Célja: elsősorban a hitélet intenziv ápolása. Bibliakörök 


szervezése. Önképzőkörök keretén belül a kulturnevelés. 
 


VI. 
Az Unitárius Nők Szövetsége. 


 
A) A Nőszövetség megalakulása, célja és szervezete. 


 
Az Unitárius Nők Szövetsége a Dávid Ferenc Egylet 


egyik szerve. Kettős irányu munkásságot folytat. 1. A fő- 
munka a Szövetség helyén a Dávid Ferenc Egylet körében 
vagy azzal karöltve történik. 2. Másik része levelezés utján a 
külföldi unitárius nők szövetségével és az illető egyházköz- 
ségből eltávozottakkal. 


Az Unitárius Nők Szövetsége 1910. augusztus 20-án ala- 
kult. 1917. évig megszakitás nélkül müködött. 1917–1922. 
szünetelt. 1922. junius 15-én ujjáalakult. A szövetség tagja 
a szabadgondolkozó asszonyok nemzetközi szövetségének. 


Célja: a kölcsönös buzditás, segités és együttmüködés, 
hogy minden nő a maga vallási, erkölcsi, családi, társadalmi 
és nemzeti kötelességét hiven és jótékonyan teljesitse. 


A Nőszövetség szervezete: elnöksége és választmányi 
tagjai irányitják a szövetség munkáit a tagok közremüködé- 
sével. 


Diszelnöke: Ferencz Józsefné. Elnöke: dr. Boros György- 
né. Ügyvezető alelnökök: Csifó Salamonné, dr. Mikó Lőrinc- 
né, Fangh Erzsébet. Főtitkár: Ürmösy Károlyné. Titkár: özv. 
Csathó Pálné. Pénztáros: László Gyuláné. A vezetőséghez 
tartoznak még a választmányi tagok, számszerint 36-an. A 
központi szervezetnek 120 tagja van. Minden unitárius egy- 
házközség mellett e célok szolgálatában helyi nőszövetségek 
állanak az országos szervezet fiókjaiként, számszerint 42. 


A Nőszövetség anyagi szükségleteit teaestélyek jövedel- 
méből, kézimunkák sorsolásából és tudományos előadásokon 
résztvevők tetszésszerinti adományaiból fedezi. 
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B) A Nőszövetség müködése. 
 


1.  Az Unitárius Leányotthont butorral rendezte be. A 
szükséges pénzösszegeket önkéntes adományok utján sze- 
rezte meg. 1929-ben a régi felszereléseket ugyancsak ado- 
mányok utján ujakkal cserélte fel. 


2. Betegeket állandó segélyben részesit. 
3.  5 árva és szegénysorsu gyermeket neveltetett a Leány- 


otthonban, 1 árvát 1/2 dijjal az árvaházban tartott. 
4.  a) Elemi iskolai szegény tanulókat tanszerrel látott 


el, karácsonykor ruha és cipő kiosztásával segitett ezek 
nyomorán. 


b) Az iskolaiban bevezette a tej-tizórást. 
c) Középiskolai tanulókat rendkivüli segélyben részesi- 


tett. 
5. Ismerkedési teaestélyeket rendezett. 
6.  A népviselet és a háziipar ügyét felkarolta. Ebből a 


célból propaganda előadást rendezett 30 toroczkói lakóssal, 
festői népviseletben. 


7. Tudományos előadásokat rendezett. 
8.  Hetenként kézimunka délutánokat tartott, müsorral 


egybekötve. 
9.  Szolgálóleányok számára megalakitotta a „Vadrózsa 


Kört”, melynek keretében vasár- és ünnepnapokon a szolgá- 
lóleányokat valláserkölcsi és müvelődési oktatásban része- 
sitik. 


 
VII. 


A magyar lutheránus nőmozgalom. 
 
Az egyes egyházközségekben müködő magyar evang. 


leány és nőegyletek ezideig Nőszövetségbe nem tömörültek. 
Előkészités és megszervezés alatt áll a magyar lutheránus 
Központi Nőszövetség kiépitése helyi tagozatokkal és egy- 
séges munkatervvel. 
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Az erdélyi magyar főiskolai 
hallgatóság. 


 
 


I. 
 


Sok cikket és tanulmányt irtak eddig az erdélyi magyar 
ifjuságról, azonban ezek alaptónusa rendesen a lira volt. 
Azért iródtak, hogy felhivják a figyelmet az ifjuságra, nél- 
külözéseire törekvéseire és akarásaira. Adatokat ritkán 
és csak elvétve találunk bennük. Most mi ehelyett meg- 
próbáljuk a számokat beszéltetni, előtárni és rendszerbe- 
szedni az erdélyi magyar ifjuságra vonatkozó, szétszórt ada- 
tokat, mert az a hitünk, hogy ezek jobban beszélnek minden 
frázisnál és meleg szavakba öntött szeretetnél. Ezekből a 
számokból és adatokból elénk fog rajzolódni az ifjuság hely- 
zete, eloszlása, jövője és azok a sürgős tennivalók, miknek 
további halogatása katasztrófális lehet. 


Az első, amit tisztáznunk kell, az erdélyi magyar diá- 
kok száma. Ezt csak kerülő uton és akkor is csak megköze- 
litőleg érhetjük el, mert mind a kolozsvári, mind a bukaresti 
egyetemek évkönyvei kerülik a nemzetiségi alapon való ki- 
mutatást és bennük erre vonatkozóan csak ritkán kapunk és 
akkor sem összevágó adatokat. 


A kolozsvári egyetem Évkönyve az 1919/20. tanév 
I. szemeszterére beiratkozott 1871 hallgató között 77 ma- 
gyar nemzetiségüt mutat ki. Az 1921/22. és 22/23-as évköny- 
vekben nem találjuk a hallgatók nemzetiségi kimutatását, az 
1923/24-es Évkönyvben viszont pontos nemzetiségi statisz- 
tikát találunk. Az egyetemnek ebben az évben 1967 hallga- 
tója volt, ezek közül román 1455 (73.9%), német 87 (4.5%), 
magyar 188 (9.6%), zsidó 219 (11.1%), mások 18 (0.9%). Az 
1924/25-ös Évkönyv már ujból nem ad pontos felosztást, 
mindössze megemliti, hogy a zsidók száma 219-ről 158-ra 
esett, viszont a németek és magyarok száma 275-ről 399-re 
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növekedett. A románok az azelőtti tanévben az összhallga- 
tók 73.9%-át tették ki, az 1924/25. évben csak a 69.8%-át. 


Az összes ilynemü statisztikák közül a legérdekesebb és 
legteljesebb N. Istrate kimutatása az 1926/27. akadémiai év- 
ről. (Jubileumi Évkönyv XXII. tábl.). Kimutatása szerint 
az 1926/27-es évben a kolozsvári egyetem magyar hallgatói- 
nak száma 447 volt, mely a különböző szakok szerint a kö- 
vetkezőképpen oszlott meg: jog 232, természettudomány 26, 
bölcsészet 62, orvosi szak 67, gyógyszerészet 60. Kimutatása 
kiterjed Erdély többi főiskoláira is, melyeken a magyarság 
a következőképpen volt képviselve: a nagyváradi Jogakadé- 
mián 23, a kolozsvári Kereskedelmi Akadémián 30, a temes- 
vári Politechnikán 4, a kolozsmonostori Gazdasági Akadé- 
mián 3 hallgatóval. Az 1927/28-as évre vonatkozóan Bogdan- 
Duica, akkori rektor, szolgáltat számunkra adatot, aki be- 
számolójában kijelentette, hogy az egyetemnek ebben az év- 
ben 524 magyar hallgatója volt, szemben az öt év előtti 245 
magyar hallgatóval. 


A kolozsvári egyetem után legtöbb magyar hallgatót a 
bukaresti egyetemen találunk. Itt teljesen a magunk ada- 
taira vagyunk utalva, melyeket a bukaresti magyar diákokat 
magábatömöritő Koós Ferenc Kör Diákosztályának évi ki- 
mutatásaira, illetve taglétszámára épitünk. A Koós Ferenc 
Kör Diákosztálya már az 1926/27. évben kb. 50 tagot szám- 
lált, ez a szám lassan, a tavalyi tanévig (1928/29.) 65-re emel- 
kedett, mig az idén hirtelen majdnem kétszeresére: 102-re 
szökött fel. Természetesen még mindig sokan vannak ma- 
gyar diákok, kik a főváros forgatagában szétszóródva nem 
lépnek be a Koós Ferenc Körbe, vagy kényelemszeretet- 
ből, esetleg tulzott opportunitásból, vagy mert nem tudnak 
létezéséről. Ugyancsak a saját kimutatásainkra vagyunk 
utalva a temesvári Politechnika magyar hallgatóira nézve 
is. Ezen a főiskolán az 1928/29-es tanévben 13 magyar fiu 
tanult, a jelen iskolai évben számuk 8-ra esett. A kolozsvári 
Kereskedelmi Akadémiának kimutatásunk szerint az 
1927/28. évben 28, az 1928/29-ben 33 magyar hallgatója volt. 
A kolozsvári Szépmüvészeti Akadémiát pedig mind az 
1927/28., mind az 1928/29. évben 14–14 magyar hallgató ke- 
reste fel. 


A fent felhozott adatok csak szórványosan mutatják be 
egy-egy évben a magyar hallgatók számát, ha tehát a fejlő- 
dés, a számnövekedés ütemét akarjuk vizsgálat tárgyává 
tenni, ugy kerülő uton kell eljárnunk. Onișifor Ghibu dr. 
egyetemi tanár „Universitatea Daciei Superioare” c. köny- 
vében a kolozsvári egyetem hallgatóinak 10 évre visszame- 
nően pontos felekezeti kimutatását találjuk. Mi itt belőle 
csak a három, magyarnak vett vallás (róm. kath., ref., unit.)  
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adatait közöljük, viszont kiegészitjük a Románia területén 
élő magyar szülőknek magyarországi egyetemeken tanuló 
gyermekeinek évenkénti kimutatásával. A három vallás vég- 
összegét tekinthetjük, igaz, hogy csak megközelitőleg és egy 
bizonyos százalék leütésével, a magyar egyetemi hallgatók 
számával egyezőnek. Szem előtt kell tartanunk mindenek- 
előtt azt, hogy a katholikusok számában benn foglaltatnak 
a svábok is, ezzel szemben az evangélikusok számából (aki- 
ket teljes egészükben németeknek vettünk), le kellene üt- 
nünk a magyar lutheránus hallgatók számát. (A lutherá- 
nusok között levő magyarok a katholikusok között levő svá- 
boknak 50%-át tehetik ki). A szebeni Kulturamt 1928-as Év- 
könyve szolgáltat feltevésünk megerősitésére nehány adatot. 
Az Évkönyv szerint az 1926/27. évben a kolozsvári egyetem 
természettudományi fakultásán 14 német hallgató tanult, 
szemben az O. Ghibu által kimutatott 12 evangélikussal, a 
gyógyszerészeti fakultáson kimutatott 28 némettel szemben 
22 evangélikus áll, az orvosi fakultásnak a Kulturamt Év- 
könyve által kimutatott 21 német hallgatója pontosan fedi a 
Ghibu statisztikájában levő 21 evangélikust. 


 
A kolozsvári I. Ferdinánd Tudományegyetemen 


tanuló katholikus, református és unitárius hallgatók 
kimutatása. (O. Ghibu könyve.) 


H a l l g a t ó k  
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928


1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929


Az egyetem hallgatói-


nak száma  
2151 2648 2429 2581 2018 2175 2297 2554 2741 3021


Római katholikus 83 135 129 207 162 119 224 277 330 361


Református 19 46 52 101 66 100 120 159 189 215


Unitárius  3 2 8 24 11 9 25 26 25 30 


Összesen a három val- 


lás az összhallgatók- 


kal szemben 


 


 


105 


4.9% 


183 


6.88


189 


7.7 


332 


12.7


239 


11.8


228 


10.4


369 


16.1


462 


17.1 


544 


20.2 


606 


20.0


Románia területén lakó 


szülők gyermekeinek 


száma magyarországi 


egyetemeken és főis- 


kolákon  – – – 2104 1751 1355 1259 1112 973 901
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Ez a táblázat két örvendetes dolgot tesz nyilvánvalóvá 
számunkra: azt, hogy a kolozsvári egyetemen évről-évre roha- 
mosan növekedik a magyar nemzetiségü hallgatók száma, és 
hogy a magyarországi egyetemeken ezzel arányban esik az 
erdélyi származásu diákok száma. De tartogat számunkra 
egy megdöbbentő adatot is, azt ugyanis, hogy az elmult év- 
ben még mindig 300-al több erdélyi ifju tanult magyarországi 
főiskolákon, mint amennyi a kolozsvári egyetemen. Ennek 
a ténynek tragikus voltát csak akkor tudjuk kellően mél- 
tányolni, ha tekintetbe vesszük azt, hogy ezeknek az ifjak- 
nak csak igen kis százaléka fog visszatérni Erdélybe a noszt- 
rifikálás nehézsége, illetve lehetetlensége miatt. Ezek ott 
kinn fognak felmorzsolódni és csak Magyarország szellemi 
proletariátusát fogják szaporitani. A magyar Statisztikai 
Szemle 1930. februári számában közölt kimutatás szerint az 
1928–29. évben a magyarországi egyetemek és főiskolák első 
évére beiratkozott hallgatók között még mindig 414 volt 
olyan, akinek szülei az utódállamok területén laknak, az 
1929–30. évben az első évre beiratkozottak között már csak 
289 utódállami illetőségü magyar diák iratkozott be. Ebből 
Erdély területére esik legkevesebb 100, tehát ifjuságunknak 
még mindig a fele megy ki tanulni. Ez ellen fel kell vennünk 
a harcot és a legerősebb propagandát inditanunk. 


Az 1929–30. évre még hozzávetőlegesen sem tudjuk meg- 
állapitani az országunk különböző egyetemein tanuló ma- 
gyar hallgatók számát. Az 1928–29. évre vonatkozóan ezt az. 
alábbiakban próbáljuk összeállitani. Ebben az évben a ko- 
lozsvári egyetemen a három magyarnak vett vallásu hallga- 
tók száma 606 volt. Ebből 580-at (az evangélikus magyarok 
beszámitásával) nyugodtan vehetünk magyarnak. A Kolozs- 
vári Kereskedelmi Akadémián 28, a Szépmüvészeti Akadé- 
mián 14, a temesvári Politechnikán 13 magyar diák tanult. 
Ehhez hozzá kell, hogy vegyük a nagyváradi Jogakadémia 
legkevesebb 20 magyar hallgatóját és a bukaresti Koós Fe- 
renc Kör tagjait: 65-öt. Ezek összesen 720 magyar hallgatót 
adnak, tehát még mindig 181-el kevesebbet, mint amennyi 
erdélyi diák ebben az évben a magyarországi főiskolákon 
tanult. 


II. 
 
A magyar főiskolai hallgatók számának megállapitása 


után sorrendben a legfontosabb kérdést állitjuk vizsgála- 
taink kereszttüzébe és pedig azt, hogy ez a szám milyen 
arányban tevődik össze a különböző társadalmi osztályok 
fiaiból, vagyis melyek azok a társadalmi kategóriák, ame- 
lyek a megváltozott körülmények között is ambicionálják 
gyermekeik akadémiai müveltségét. Alapul a dr. Sulyok 
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István által az 1927–28. évben eszközölt nagy szociográfiai 
felvételt használjuk, mely az ifjuság szellemi és testi fejlődé- 
sének hatótényezőire igyekezett fényt vetni. Ez a felvétel há- 
rom általános irányban haladt: az ifjuság társadalmi körének, 
szociális életfeltételeinek és kulturális szinvonalának egybe- 
vetéséből akarta meglátni azt a való képet, amelyet az ifju- 
ság átlagának mai élete és küzködései mutatnak. Ez a szo- 
ciográfiai felvétel nem tarthat igényt a teljességre és az ab- 
szolut pontosságra, hiszen erre nincs berendezkedésünk és 
eszközeink is elégtelenek, mégis alkalmas arra, hogy nagy- 
jában megvilágitsa a kérdés lényegét. A dr. Sulyok István 
által a diákkataszterek alapján kimutatott százalékarány 
szerint a kolozsvári egyetem magyar ifjai közül – ezen a 
főiskolán ifjuságunk 80 százaléka tanul – földmives szülők- 
től származik 12 százalék, iparos és kereskedő szülőktől 18.03 
százalék, szabadszellemi foglalkozásuaktól 8.20 százalék, 
tisztviselő szülőktől 33.6 százalék, lelkész, tanár, tanitó- 
gyermek 11.4 százalék, munkás 0.3 százalék, birtokos 1.07 
százalék, özvegy anyák gyermeke 5.3 százalék, magánzó pe- 
dig 8.6 százalék. 


Ha ezeket az adatokat összehasonlitjuk a magyarországi 
egyetemeken fennálló aránnyal (M. Statisztikai Szemle 
1930. II. 87. old.) azt látjuk, hogy nálunk a köztisztviselő és 
önálló értelmiségüek gyermekeinek százaléka feltünően nagy 
(45 százalék szemben az ottani 35.8 százalékkal) az őster- 
melők aránya egyezik (12:13 százalék), viszont nálunk az 
iparos és kereskedő gyermekek az ottlévő 34.9 százalékkal 
szemben nagyon kicsi arányban, 18.03 százalékkal vannak 
képviselve. 


Ez a kimutatás jelentőséget csak akkor kap, ha elfogad- 
juk azt a tételt, hogy Erdély jövendő értelmisége és vezető- 
osztálya a kolozsvári és bukaresti főiskolákon tanuló magyar 
ifjakból fog kikerülni. Minden társadalmi osztály valamilyen 
tradiciót, irányt képvisel és Erdély jövendő képe is aszerint 
fog kialakulni, ahogy ezeken az egyetemeken a különböző 
társadalmi osztályok ifjaik révén képviselve lesznek. Kimu- 
tatásunk meglepő eredménye a birtokos és kereskedő-iparos 
gyerekek kicsi és a tisztviselő, illetve önálló értelmiségü osz- 
tály nagy százalékaránya. A kereskedő-iparos gyermekek 
kicsi százalékarányát megmagyarázza az, hogy ezeken a pá- 
lyákon s főleg azoknak magasabb fokozatain csak igen kis 
mértékben van képviselve a magyarság. Sokkal feltünőbb en- 
nél a birtokos osztály által elfoglalt 1.07 százalék, ami annál 
is érthetetlenebb, mivel a megkisebbitett földbirtokok képte- 
lenek lesznek több gyereknek kenyeret adni és a dolgok ter- 
mészetes fejleménye az kellene, hogy legyen, ha az igy kiszo- 
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ritott birtokos gyermekek szabad pályákra mennének. Azon- 
ban ennek éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk: a földbirtoko- 
sok: mágnások, vagy az u. n. gentryk nem küldik belföldi 
egyetemekre a gyermekeiket, hanem Magyarországra s ott 
is főképpen gazdasági akadémiákra, ahol jól megtanulják 
azt, hogy egy kétezer holdas birtokot hogy kell elkormá- 
nyozni és ahhoz méltóan élni, de az igények leszoritásáról és 
kétszáz holdon való vegetálásról mit sem fognak tudni. 
Birtokos osztályunknak ezt az idegenkedését magyarázhatja, 
de nem okolhatja meg az a tény, hogy a változás folytán 
egzisztenciájukat az agrárreform alapjaiban megtámadta, 
mert ez még jobban arra kellene ösztökélje őket, hogy 
reális berendezkedéssel mentsék meg a megmaradt szellemi 
és anyagi értékeket. Csodálatraméltó azonban az az áldozat- 
készség, amellyel az ugynevezett középosztály: az intellektue- 
lek, tanárok, papok, tanitók küldik egyetemre gyermekeiket 
és az általuk elért kulturális szinvonalhoz minden anyagi le- 
romlottságuk dacára ragaszkodnak. Az a 45 százalék, amely- 
lyel képviselve vannak, egyedülálló, gondolom egész Európá- 
ban. Sajnálatraméltó és meglepő, hogy a nemzeti erő örök 
forrása és felfrissitője: a falu népe kevésbé vesz részt az in- 
tellektuális pályák utánpótlásában, mint azelőtt. Ezek után, 
amiről most annyi szó esik, a középosztály szellemi kimerült- 
ségéről beszélni felesleges. Ezek az arányszámok azt mutat- 
ják, hogy Erdély magyarságának vezetése nagyrészben a 
középosztály fiaira fog esni, ez bizonyos demokratizálódási 
folyamatot jelent, amire szükség is van, de egyben jelenti a 
tradiciókhoz való szilárd ragaszkodást is, mert a közép- 
osztály az, mely erkölcsöt és erős nemzeti érzést egyaránt ad 
át apáról-fiura. 


 
III. 


 
Abból a körülményből, hogy az intellektuális pályákon 


küzdő szülők gyermekei alkotják főiskolai ifjuságunk leg- 
nagyobb részét, következik természetszerüleg az az általános, 
olykor megdöbbentő szegénység, mely a szociográfiai felvé- 
tel második kérdéscsoportjából tekint felénk. Ez adatoknak 
kellő értékelése érdekében elsősorban azt kell leszögeznünk, 
hogy ma Kolozsvárt körülbelül 2500 lej az a létminimum, 
amelyből az egyetemi hallgatók szükösen megélhetnek. 
Egyetlen szám sem mutatja annyira ifjuságunk példátlanul 
szükös anyagi helyzetét, mint az a tény, hogy adataink sze- 
rint ezt a létminimumot elérő jövedelme mindössze az ifju- 
ság 14.3 százalékának volt, mig 44.4 százaléka minden szülői 
támogatás nélkül küzködik jövendő boldogulásáért. E két 
határszám között azok állanak, akik 500–2000 lejig terjedő 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


– 103 – 


segélyt kapnak szülőiktől. Ifjuságunk tulnyomóan nagy 
többsége számára tehát az egyetemi évek nemcsak a tanulás 
nehézségeit, hanem egyuttal a megélhetés problémáját is 
jelentik. 


Ezen a helyzeten egyrészt segiteni hivatott az a nagy- 
szabásu társadalmi akció, mely dr. Sulyok Istvánnak, az 
Ellenzék 1926. évi husvéti számában közölt cikke alapján in- 
dult meg s mely azóta évről-évre intenzitásában erősödött, 
másrészt a különböző internátusok, amelyekben ifjuságunk 
kb. 40 százaléka nyer elhelyezést 


A Diáksegély-akció, mely nyilvános gyűjtésből meríti 
anyagi erőit, ezidőszerint két irányban folyik. Az elsőt a 
Magyar Párt keretében működő Orsz. Magyar Diáksegélyző 
Bizottság irányítja: ez készpénz segélyeket nyujt. A másodi- 
kat az Ellenzék cimü kolozsvári napilap indította meg s ez 
az Ellenzék-menza felállításához vezetett, hol a segélyeket 
élelmezés formájában osztják ki. 


Bukarestben e két akció 1927-ben együttesen diákotthont 
nyitott meg, melyben az első évben 23 magyar diák kapott 
elhelyezést, akik közül 8 teljesen ingyenes volt, mig a többi 
400–800 lejt fizetett. Az otthonban jelenleg 52 diák lakik, 
ingyenes közülük 11,3/4 kedvezményes 12, félkedvezményes 
9,1/4 kedvezményes 1. Lakáson kivül reggelit is kapnak a 
diákok részben ingyen, részben nagyon csekély (5 lej) árért. 


Sem Nagyváradon, sem Temesvárt nincsen magyar 
diákotthon. A nagyváradi Jogakadémia magyar hallgatói- 
nak helyzetéről igen keveset tudunk. Temesvárt, a Politech- 
nika magyar diákjai közül (13), az 1928–29. évben 5 része- 
sült támogatásban a magyar vendéglősök, 3 a Politechnika 
részéről, mig 5 nem igényelt támogatást. A jelen iskolai év- 
ben az ott tanuló 8 magyar diák közül 7 részesül segélyben a 
temesmegyei Magyar Párt és Nőszövetség részéről, akik kö- 
zött havi 2000 lej kerül kiosztásra. Három magyar vendéglős 
három diáknak ad ingyen ebédet és vacsorát. 


Kolozsvárt az elmult tiz év folyamán diákjaink 10–40 
százaléka nyert elhelyezést a különböző felekezeti internátu- 
sokban. 


Megoszlásukat a különböző felekezetek internátusai kö- 
zött a tuloldali táblázat mutatja tiz évre visszamenőleg: 
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A Báthory–Apor szeminárium, a Ref. Kollégium, 
Unitárius Kollégiumban és a Marianumban lakó 


magyar diákok és diáklányok kimutatása: 
 
 


O t t h o n  
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929


1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930


Báthory-Apor szem. 30 26 36 28 36 38 51 78 71 110 125 


Református Koll. 19 12 1 1 2 3 3 12 8 56 52 


Unitárius Koll. – – – – – – – – 18 25 41 


Marianum – – – – – – – – 8 20 27 


Összesen 49 38 37 29 38 41 54 90 105 211 245 


 
 
Ehhez még hozzá kell, hogy vegyük az Auguszteumban 


és a Szeretetházban elhelyezést nyert egyetemi hallgatónőket 
is. Az Auguszteumban az 1926–27. évben 5, az 1927–28. és 
28–29. években 8, mig az idén 6 diáklány lakott. A Szeretet- 
házban a tavaly elhelyezést nyert 3 diáklánnyal szemben 
most 11 kapott otthont. 


Az 1929/30. tanévben a különböző otthonokban elhelye- 
zést nyert 262 diák és diáklány közül 49 volt ingyenes, 56 
kedvezményes, 157 teljes dijas. 


A felekezeti otthonokon kivül néhányan laknak az álla- 
mi menzákon. Az Avram Iancu otthonban 3 fizető és 4 ösz- 
töndijas, a Tanítók Házában 5 fizető és 1 ingyenes kapott el- 
helyezést. Néhány magyar orvostanhallgató lakik a Babes 
otthonban. A Gyógyszerész Szövetség házában 6 magyar 
gyógyszerésztanhallgató kapott ingyenes lakást. 


Tehát az 1929/30. tanévben Kolozsvárt kb. 281 magyar 
egyetemi hallgató, illetve hallgatónő kapott a különböző fele- 
kezeti és állami otthonokban elhelyezést. 


A diáksegélyezés, mely az erdélyi magyarságnak legna- 
gyobb társadalmi mozgalmává nőtte ki magát, igen sokat 
tehet és tesz is az ifjuság anyagi helyzetének könnyitésére. 
Ez az akció öt éves multra tekint vissza és ez alatt az öt év 
alatt a következő összegeket gyüjtötte és osztotta szét: 
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Az Országos Diáksegélyző Bizottság által kiosztott segélyből: 
 


1925/26. tanévben 32 diák kapott 50.545 lej 25 banit. 


1926/27. tanévben 48 diák kapott 151.822 lej 50 banit. 


1927/28. tanévben 154 diák kapott 396.465 lejt.


1928/29. tanévben 262 diák kapott 696.493 lej 25 banit. 


1929/30. tanévben 274 diák kapott 619.105 lejt.


Összesen  770 diák kapott 1,914.431 lejt.


Az „Ellenzék” Menza kiosztott segélyt: 
1927/28. tanévben 53 diáknak 337.565 lejt.


1928/29. tanévben 100 diáknak 681.216 lejt.


1929/30. tanévben 110 diáknak 417.673 lejt.


Összesen 263 diáknak 1,436.454 lejt.
 
A két akció tehát öt egyetemi tanév alatt összesen 3 millió 


350.885 lejjel támogatta a főiskolai ifjuságot tanulmányai- 
nak elvégzésében. 


Ennek a segélyakciónak azon a tényleges szerepén tul, 
hogy egy csomó szegény és tehetséges magyar diáknak lehet- 
ségessé tette és teszi az egyetem elvégzését, nagy a morális 
hatása is: elsősorban ennek köszönhető, hogy Erdély ma- 
gyar társadalmának a figyelme az itthonmaradt ifjuság felé 
fordult és igy közvetve ez a mozgalom eredményezte a ma- 
gyar diákságnak a belföldi egyetemeken való rohamos növe- 
kedését is. 


A diáksegélyezés problémája kettős, az egyik oldalon a 
segélyezéshez szükséges pénzalap minél eredményesebb ösz- 
szegyüjtése, a másikon ez összegeknek minél eredményesebb 
felhasználása, minél igazságosabb szétosztása áll. A gyüjtés 
problémája mindenképpen megelőzi az elosztásét, tehát amig 
a gyüjtés problémája nincs megoldva a maga egészében, 
addig az ideális elosztás kivánalmait sem állithatjuk fel és 
reform-kivánságokkal is csak a tényleges helyzethez alkal- 
mazkodva s azzal számolva jöhetünk. Bizonyára szerénytele- 
neknek fogunk látszani, ha a magyar társadalomnak fentebbi 
számsorokban lefektetett óriási áldozathozására azt mond- 
juk, hogy ez még mindig nem elég. Koncepciózus, eredmé- 
nyes, több évre előre berendezkedő, tehát irányítani tudó 
diáksegélyezés csak a gyüjtés, illetve pénzalapok intézmé- 
nyesítése alapján lehetséges. Ameddig az egésznek eredmé- 
nyét és egy csomó, csak a segélyezés tartósságában való biza- 
kodás miatt egyetemre jött diák jövőjét és egzisztenciáját 
veszélyeztetheti a pénzalapok kiapadása vagy szabálytalan 
összegyüjtése, addig eredményes diáksegélyezésről nem be- 
szélhetünk. Ez az intézményesítés csak a magyar társadalom 
egyedeinek és intézményeinek önadózása alapján képzelhető 
el. Az önadózás gondolata a kisebbségi élet által megterem- 
tett uj etikának legmagasabb követelménye és szimbolikusan 
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szép volna, ha ezt az elvet először gyakorlatban az ifjusággal 
kapcsolatban tudnánk megvalósítani. 


Nem kevésbbé nehezek a szétosoztás problémái sem. A se- 
gélyezésnek kritériuma természetesen a tehetség, illetve en- 
nek nagyjában bevált fokmérője, a tanulmányi eredmény 
kell, hogy legyen. Ha azonban ezt a tételt teljes szigorában 
alkalmaznánk, akkor igazságtalan s főkép helytelen ered- 
ményeket érnénk el, épp ugy, mintha a segélyezés krité- 
riumaképpen csak a nehéz anyagi helyzetet vennénk. Ennek 
a kettőnek és egy harmadik tényezőnek: annak, hogy a ma- 
gyar társadalomnak mennyiben fog visszatérülni a segélye- 
zettre forditott összeg a diáknak későbbi, nemzete érdeké- 
ben teendő munkássága révén, ennek a három tényezőnek 
a rezultánsa alkothatja az igazságos és eredményes diákse- 
gélyezés kritériumát, természetesen csak elméletben, hiszen 
gyakorlatban ez keresztülvihetetlen. 


A diáksegélyezés, a segélyben részesitendők helyes kivá- 
lasztása még ott is nagy probléma, ahol erre külön szervek 
vannak és ahol korlátlan összegek állnak rendelkezésre, ezer- 
szeresen sulyos ez nálunk, ahol a rendelkezésre álló látszólag 
nagy, ténylegesen elégtelen összegből egy érdemtelennek ju- 
tott segély egy erre érdemesebb diákegzisztencia feladását 
jelenti. Amit konkluzióképpen leszögezhetünk, az, hogy a 
diáksegélyezés kérdése egyike a legfontosabbaknak, de egy- 
ben a legnehezebbeknek is, minden erőnket latba kell vetnünk, 
hogy ezt a kérdést intézményesen és eredményesen oldjuk 
meg, mert a segélyezés egyformán jelenthet óriási hasznot 
vagy óriási kárt a magyarságnak. 


 
IV. 


 
Tanulmányunknak megszabott kerete nem engedi meg, 


hogy az ifjuság szellemi irányaival, törekvéseivel, célkitüzé- 
seivel foglalkozzunk, bármennyire is érdekes lenne ez. Mind- 
össze a diákhivatással szorosan összefüggő kérdésre, a tanul- 
mányi előmenetelre térünk ki és azon tul arra a kapcsolatra, 
mely az ifjuságot az idegen nyelv és kulturkör ellenére saját 
nemzeti kulturájával összefüzi. 


A magyar diákság tanulmányi előmenetelére vonatko- 
zóan kompetens tényezőnek, Hațieganu Emil dr. rektornak 
szavait idézzük, aki a Keleti Ujság munkatársa előtt a követ- 
kezőket jelentette ki: 


„A legteljesebb mértékben meg voltam elégedve a ma- 
gyar joghallgatók teljesitményével s itt nemcsak a saját 
egyéni érzésemet tolmácsolom, hanem az egész tanári kar 
végső megállapitásainak adok hangot. A magyar joghallga- 
tók meglepően szép eredményeket mutattak fel. Kivétel nél- 
kül kitünően beszélnek már románul... 
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A beiratkozott kisebbségi hallgatóknak csak egészen 
elenyésző százaléka nem áll pontos időben a zöld asztal elé. 
Mondhatom, valamennyien szorgalmasak, ugy, hogy nem 
egyizben példaképen állitottam őket román kollégáik elé. 
Az évvégi vizsgák folyamán a magyar és szász kisebbségi 
hallgatóknak alig két-három százaléka bukott el a jogi ka- 
ron...” (Keleti Ujság 1928. julius 6.) 


Amit Hațieganu Emil dr., a jogi kar magyar hallgatóira 
kijelentett, ugyanazt megmondották nyilatkozatok vagy ma- 
gánbeszélgetések formájában a többi fakultások tanárai is 
magyar hallgatóikról. Ennek a szép tanulmányi eredmény- 
nek a láttán, melyhez diákjaink négyszeres munkával, idegen 
nyelv nehézségein keresztül jutottak el, önkénytelenül felve- 
tődik a kérdés, hogy ennek a szép eredménynek az ára nem-e 
a nemzeti kultura elhanyagolása, másodrendüvé sülyesztése 
volt? 


A Sulyok dr. féle diákkataszter, melynek adatait jelen 
tanulmányunkban már többször felhasználtuk, itt is értékes 
felvilágositásokkal szolgál számunkra. A legmeglepőbb az az 
érdeklődés, mellyel az ifjuság az erdélyi irodalom termékei 
felé fordult. Olyant, aki Herczeg, vagy Mikszáth egy müvét 
sem olvasta, találtunk néhányat, olyant azonban egyet sem, 
aki legalább néhány erdélyi iró müveit elég tüzetesen ne is- 
merte volna. A diákkataszterek felvétele a Makkai Sándor 
Ady-tanulmánya megjelenési idejére esik, természetes tehát, 
hogy ez a könyv állott az ifjuság érdeklődésének középpont- 
jában, ami szintén bizonyitja azt, hogy az ifjuság számára az 
Ady-kérdés és az Ady-vita nem csupán irodalmi csetepaté, 
hanem életkérdés. A kérdőiv egy diákot sem talált, aki Jókai 
könyveit, az Ember tragédiáját, a Bánk bánt, vagy Arany 
Toldiját ne olvasta volna. 


A román nyelv tudása és a középiskolákban kötelezővé 
tett francia tanitás lehetővé tette, hogy az ifjuság az eddig 
egyoldalu germán kulturközösségből kilépjen és ma már fő- 
képpen a francia könyvek és tudományos segédmunkák, fo- 
lyóiratok forgatása révén határozottan a gall szellem irányá- 
ban orientálódjék. 


 
V. 
 


A magyar diákság számának növekedésével kapcsolat- 
ban joggal felvetődhetik a kérdés, hogy meddig egészséges 
ez a növekedés, hol van az egészséges helyzet határa és mi- 
kor fog beállni a telitettség, melynél tovább nem szabad ter- 
jeszkednünk? Ma még szellemi tultermelésről nem beszélhe- 
tünk, sőt gondolom, jó pár évig ez szóba sem jöhet. Most még 
csak az 1914–24-ig terjedő évek ifjainak utánpótlásáról van 
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szó, akik először a háboru miatt nem végeztek, majd Ma- 
gyarországra mentek tanulni és ott elhelyezkedtek. Amikor 
ezeknek az eltávozása révén támadt ür be lesz töltve, akkor 
beszélhetünk majd csak telitettségről, akkor majd meg kell 
állapitanunk, hogy mekkora a magyar társadalom felvevőké- 
pessége és majd ezirányban lefektetendő kataszterek alap- 
ján kell majd irányitani a szám növekedését vagy csökkené- 
sét. Ez a diáksegélyezés utján befolyásolható lesz, mert nagy 
arányokban véghezvitt diáksegélyezés fellenditi, annak le- 
szoritása kisebbiti az egyetemekre jövők számát. 


Szellemi proletáriátusra, mely önmagában már inpro- 
duktivitást jelent, szükségünk nincsen. Viszont ügyelni kell, 
nehogy az értelmiség számának megcsappanása kulturális 
szinvonalunk lehanyatlását eredményezze. A végzettek sta- 
tisztikája mindenkit meggyőzhet arról, hogy az eddigi után- 
pótlás elégtelen. A három magyarnak vett valláshoz tartozók 
közül az utóbbi tiz év alatt a kolozsvári egyetemen végzett: 
a jogi karon 98, az orvosin 61 (ezzel szemben 359 zsidó), a 
gyógyszerészeten 73, a filozófián 22, term. tud. 15. Tehát 
egy évre a jogi karon 9.8, az orvosin 6 stb. esik. Az 1928–29. 
évben a jogon 6, az orvosin 5, gyógyszerészeten 14, fil. 8, a 
term. tud. 5, összesen 38 volt a magyar végzettek száma. Az 
idén az első szemeszterben doktorátust tett a jogi karon 5, az 
orvosin 6 magyar diák, a filozófiai fakultást 4 végezte el. 


A mostani 38 végzettel szemben egy évben legkevesebb 
100 magyar diáknak kellene végeznie, ennyi a legrosszabb 
számitások mellett is könnyen elhelyezkedhetne. 


 
* * * 


 
Ezzel végére is értünk tanulmányunknak, mely nem pá- 


lyázhat a teljességre, sőt sajnos az alaposságra sem. Szere- 
pünk mindössze az volt, hogy összeszedtük és rendszereztük 
a magyar diákságra vonatkozó adatokat, a tanulságok levo- 
nását olvasóinkra bizzuk. E cikk maga is uttörő, tehát a kez- 
det nehézségeinek nyomait magánviselő, mint maga a könyv, 
melyben elhelyezést nyert. 
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Az erdélyi magyarság 
egyházi szervezeteinek tiz éve1) 


I. 


Történeti áttekintés 
 


A Romániához csatolt Erdély magyar lakosságának 
egyházi szervezetei közül csupán az erdélyi róm. kath. egy- 
házmegye és az erdélyi református egyházkerület jutott 
a maga teljes területi egészében román impérium alá. 
A csanádi, nagyváradi és szatmári róm. kath. egy- 
házmegyék székhelyei (Temesvár, Nagyvárad és Szat- 
már) területüknek csak egy részét találták az uj határok 
közt, az unitárius egyház Kolozsvárt székelő püspökének is 
megszünt a IX-ik (Duna-Tiszamelléki) egyházkör feletti 
joghatósága, viszont az ujonnan megvont határok a magyar- 
honi ref., valamint a magyarországi evangélikus egyház 
egyetemének testéről az egyházközségek egész tömegét, sőt 
teljes egyházmegyéket szakitottak le olyképpen, hogy fő- 
hatóságuk Magyarországon maradt s maguk püspökségnél- 
küli egyházakká váltak. 


II. 


Jogi helyzet 
 


Az 1918. december elsei gyulafehérvári határozatok III. 
2. pontja az állam összes hitfelekezeteit egyenjoguaknak dek- 
larálta, biztositva nekik az autonómia teljes szabadságát. Az 
1919. december 9-én kelt párisi kisebbségi szerződésben pe- 
dig Románia kötelezte magát a Szövetséges és Társult Fő- 
hatalmakkal szemben, hogy: „az ország minden lakosának 
vallási külömbség nélkül az élet és szabadság teljes védelmét 


                                            
1  Az Erdélyben élő magyar anyanyelvü gör. katholikusok és gör. kele- 


tiek egyházi szervezetével nem foglalkozunk. A zsidóság egyházi szervezetét 
más helyen tárgyaljuk. 
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biztositja, hogy bármely hitet, vallást, vagy hitvallást, nyil- 
vánosan vagy otthonában szabadon gyakorolhat, amennyi- 
ben ezeknek a gyakorlata a közrenddel és a jóerkölcsökkel 
nem ellenkezik” (2. cikk); „hogy azok a román állampolgá- 
rok, akik... vallási kisebbséghez tartoznak, jogilag és tény- 
legesen ugyanazt a bánásmódot és ugyanazokat a biztosité- 
kokat élvezik, mint a többi román állampolgárok. Nevezete- 
sen joguk van saját költségükön jótékonysági, vallási vagy 
szociális intézményeket, iskolákat és más nevelőintézeteket 
létesiteni, igazgatni s azokra felügyelni, azzal a joggal, hogy 
azokban saját nyelvüket szabadon használhatják és vallá- 
sukat szabadon gyakorolhatják” (9. cikk); hogy: „azokban 
a városokban és kerületekben, ahol jelentékeny mértékben 
laknak... vallási... kisebbséghez tartozó román állampol- 
gárok, ezeknek a kisebbségeknek méltányos részt kell bizto- 
sitani mindazoknak az összegeknek az élvezetéből és felhasz- 
nálásából, amelyek a közvagyon terhére állami, községi, 
vagy más költségvetésekben, nevelési, vallási vagy jótékony 
célra fordittatnak” (10. cikk); továbbá, hogy: „az erdélyi szé- 
kely és szász kerületeknek a román állam ellenőrzése mel- 
lett vallási és tanügyi kérdésekben helyi önkormányzatot 
enged”. (11. cikk.) 


A román Kormányzótanács vallás-közoktatásügyi reszort- 
főnöke, Goldis László, 1918. december 29-én körrendeletet in- 
téz az összes egyházi hatóságokhoz, melyben utasitást ad, 
hogy a magyar kormánnyal minden egyházi, iskolai és kul- 
turális ügyben való érintkezést szakitsanak meg. A magyar 
hatóságokhoz intézett leveleiket s az onnan küldötteket a 
postán visszatartották, vagy megsemmisitették. 


A Kormányzótanács I. sz. dekrétuma (1919. jan. 24.) ér- 
vényben tartotta a magyar állam összes jogszabályait, tehát 
az egyházakra vonatkozókat is. De érintetlenül hagyta ezeket 
az 1923. évi román alkotmány 137. cikke is ezek egységes 
szabályozásáig, mely az 1928. április 22-iki 1093. sz. uj val- 
lásügyi törvénnyel következett be. 


Az egyházak jogi helyzetén az 1923. évi román alkot- 
mány 22. cikke eszközölt lényeges változtatást, amennyiben 
az ortodox román egyházat uralkodó, a gör. kath. román 
egyházat pedig a többi felekezetek fölött elsőbbséggel biró, 
vagyis kiváltságos egyháznak deklarálta, kimondván egyut- 
tal, hogy az állam és a különböző felekezetek viszonyát tör- 
vény fogja megállapitani. 


Az egyházak egyenlősége és viszonossága tehát még pa- 
piroson sincs meg 1923. óta Erdélyben s ezt az 1923. évi ro- 
mán alkotmány 71. cikke még inkább kidomboritja azzal az in- 
tézkedéssel, hogy mig az ortodox (gör. kel.) és gör. kath. egy- 
ház összes püspökeinek biztositja a hivatalbóli szenátusi tag- 
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ságot, addig az „állam által elismert” többi vallásfelekezetek 
mindegyike részéről csupán egynek s csak akkor, ha 200 
ezernél több hivőt képviselnek. Az alkotmánynak ez az in- 
tézkedése megfosztotta szenátusi tagságától a 4 erdélyi róm. 
kath. és az unitárius püspököt, lehetetlenné tette a 2 ujon- 
nan alakult protestáns egyházkerület – a Királyhágómel- 
léki ref. és az aradi evangélikus – fejeinek hivatalbóli sze- 
nátorságát. 


Az állam viszonyát a területén lévő felekezetekhez az 
1928. évi vallásügyi törvény szabályozza. Az uralkodó orto- 
dox egyház mellett 8 „történelmi egyházat” ismer (21. cikk); 
ezenkivül elismert felekezetnek nyilvánitja a baptista egy- 
házat (53. cikk) s végül megkülönbözteti azokat a felekeze- 
teket, amelyek az állami elismerést nélkülözik. 


A vallásszabadság hajdani klasszikus földjén, Erdély- 
ben tehát az egyházaknak ma 5 csoportja létezik: 1. ural- 
kodó egyház (ortodox); 2. kiváltságos egyház (gör. kath.); 
3. történelmi egyházak (latin, ruthén, görög és örmény szer- 
tartásu katholikus, református, evangélikus-lutheránus, uni- 
tárius, gregoriánus, örmény, zsidó és mohamedán); 4. el- 
ismert egyház (baptista) és 5. el nem ismert egyházak (na- 
zarénusok, millenisták, református adventisták, aratók, pen- 
tikostalisták, innocentisták stb.) 


Románia és a Szentszék között 1927. május 10-én meg- 
kötött és 1929. évben törvénybe iktatott konkordátum pe- 
dig a nagyváradi püspökséget a szatmári róm. kath. püspök- 
séggel egyesiti „aeque principialiter”. 


III. 


Összefoglaló helyzetkép. 


Az uj imperium alá került terület kisebbségi egyházai- 
nak autonómiája kezdettől fogva állandó támadásnak volt 
a tárgya a kormányhatóságok részéről. A kormányzati szer- 
vek, főkép az alsó hatóságok lépten-nyomon belenyultak az 
egyházak jogaiba. A megujuló támadások arra késztették a 
magyar egyházak vezetőit, hogy jogaik és érdekeik meg- 
óvása és biztositása céljából kezet fogjanak és az őket közö- 
sen érdeklő kérdésekben egyöntetüen járjanak el. Igy ala- 
kult meg a felekezetközi tanács 1920. jul. 24-én, melynek ér- 
tekezletein a 4 erdélyi magyar egyház (róm. kath., ref., unit. 
és magyar lutheránus) megbeszélték a fontosabb egyházi és 
iskolai ügyeket s ezek alapján adták ki rendelkezéseiket. 


Az erdélyi magyar egyházak fejei a trianoni béke rati- 
fikálásáig arra a természetes álláspontra helyezkedtek, hogy 
a hütlenség jogos vádja nélkül a magyar államhoz való vi- 
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szonyukat nem bonthatják föl. E politikai magatartásuk 
miatt azonban a trianoni szerződés 76. cikke értelmében sem 
bántani, sem zaklatni nem lett volna szabad őket. Egyház- 
főink közül azonban gr. Majláth Gusztáv Károly gyulafe- 
hérvári püspök 1919. okt. havában 8 napig fegyveres őrizet 
alatt állott püspöki rezidenciájában, nem volt szabad senkit 
sem fogadnia, el volt zárva az egyházi ténykedések végzé- 
sétől, még a vasárnapi szentmise mondásától is. Szabadság- 
korlátozását a gyulafehérvári rendőrkapitány rendelte el. 
Őszi bérmautját nem tarthatta meg, később egy izben csak 
detektiv-kiséret mellett kereshette fel hiveit egyik bérma- 
utja alkalmával. 


Hasonló, sőt sulyosabb helyzetben volt részük az ösz- 
szes egyházak lelkészei közül igen soknak. Ha fellapozzuk 
az imperium első éveinek püspöki jelentéseit, mind- 
egyik kivétel nélkül a legnagyobb méltatlanság hangján 
emliti azt a sok szenvedést, amely a kisebbségi lelkészi kart 
érte. A hatóságok minden érintkezést gyanakvó szemmel ki- 
sértek. A legegyszerübb magánbeszélgetés is sokszor in- 
ternálást, letartóztatást, megverettetést, embertelen kin- 
zásokat vont maga után. A ref. egyházkerületnek 1921-ig 28 
lelkésze volt letartóztatásban s jóllehet közülök csak egyet 
itélt el a biróság egy hónapi elzárásra, együttvéve éveket 
meghaladó tömlöcöket szenvedtek el ártatlanul. (1921. jkv. 
21. old.) Az unitárius egyház referensének, néhai dr. Költő 
Gábornak 1921. febr. 21-én történt letartóztatása s 6 hóna- 
pon át fogvatartása után felmentő itélet. Gálfi Lőrinc uni- 
tárius teológiai tanárt a sziguranca Hankinson lelkésztől 
kapott ártatlan tartalmu levél miatt 1921. május 21-én le- 
tartóztatja és 6 hétig fogva tartja. Fogságában többször el- 
verték. Dr. Borbély Ferenc székelykereszturi unit. tanárt 9 
nyolcadik osztályos növendékkel 1919. dec. havában egy 
irásbeli dolgozat és a nevezett által 2 hónapig vezetett napló 
miatt elfogják, majdnem egy évig internálva lesz stb. (Unit. 
egyházi főtanácsi jkvek).* Dr. Hirschler József ko- 
lozsvári apát-plébánost, P. Trefán Leonárd szt.-ferencrendi 
tartományfőnököt hetekig fogva tartják a kolozsvári fel- 
legvárban. Szporni János gyulafehérvári paptanárt a tövisi 
állomás katonai őrsége testileg sulyosan bántalmazza, me- 
lyért sem ő, sem felettes hatósága nem kap elégtételt. Gyu- 
lafehérvárt a testületileg sétáló kanonokokat detektivek fi- 
gyelik s egy izben saját kertjükben igazolásra szólitják fel 
őket s a tiltakozásért a nagyprépostot a rendőrségre idézik. 
(Az Erdélyi katholicizmus multja és jelene c. m. 334. old.) 


                                            
*) Dr. Boros György jelenlegi unitárius püspököt ért zaklatásokra e 


helyen nem térünk ki. 
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Az 1921–22. évi állapotra jellemző néhai Nagy Károly 
ref. püspök megállapitása: „a személyi biztonság valamivel 
növekedett, azaz lelkészeink, tanitóink és hiveink letartóz- 
tatása és tömlöcözése, minden előleges vád nélkül, immár 
nem olyan gyakori, mint az előző években s a letartóztatot- 
tak embertelen verettetései alábbhagytak. Ezzel ellentétben 
vészesen fokozódnak és sokasodnak azok az egyetemes, hol 
törvényhozási, hol kormányhatósági intézkedések, amelyek 
céltudatos tervszerüséggel arra irányozvák, hogy magyar 
faji és vallási fennmaradásunkat szolgáló intézményeink 
meggyengittessenek és összeomoljanak.” (1922. évi püspöki 
jelentés 41. old.) 


Az erdélyi protestáns egyházak legmagasabb közigaz- 
gatási szervezeteinek az egyházkerületi (unitáriusoknál fő- 
tanácsi) gyüléseknek megtartását csak hosszas utánjárás 
után engedélyezik a hatóságok, nem egy izben megtagadva 
az engedélyt. Igy 1919-ben az unitárius egyházi főtanács gyü- 
lése az engedély megtagadásán hiusult meg. Ezeken a gyülése- 
ken 1928-ig vagy a katonai, vagy a rendőrhatóság képviselője 
mindvégig jelen volt. Az erdélyi róm. kath. státusgyülés 
1921. nov. 9-iki előértekezletét a rendőrség megzavarta, az 
egybegyült tagokat igazolásra szólitotta fel s nem engedtek 
senkit sem távozni, amig jegyzőkönyvet nem vettek fel. 
(1921. stgy. jkv. 18. old.) 


Különböző helyi hatóságok beavatkoztak az egyház 
beléletébe, istentiszteletek tartását rendelték el, vége-hosz- 
sza nincs az egyházi autonómiát ért sérelmeknek. 


Az erdélyi magyar egyházaknak az uj imperiumban el- 
töltött első évtizede autonómiájuknak védelmében merült ki. 


A kormány az 1920. jun. 4-én kötött trianoni békeszer- 
ződés ratifikálása előtt2 felhivta az erdélyi kisebbségi egy- 
házak püspökeit a hüségeskü letételére. Igy az unitárius 
püspököt 1920. aug. 26-án, az erdélyi ref. püspököt 1920. aug. 
23-án. Amint a feltételek bekövetkeztek s az egyházak al- 
kotmányában előirt felhatalmazást is megkapták az egy- 
házfők, a hüségesküt a király kezébe letették. 


A püspöki hüségeskü letevésének következménye a lel- 
készek, teológiai tanárok és központi tisztviselők fizetésé- 
nek állami utalványozása volt 1920. jul. 1-ig visszamenőleg, 
jóllehet ez az államsegély az egyházakat 1919. jan. 1. óta 
illette volna meg. 


Mig a békeszerződés ratifikálása által teremtett uj ál- 


                                            
2) A ratifikálás Románia részéről 1920. szept. 21-én kihirdetett 3702. sz. 


törvénnyel, Magyarország részéről pedig 1920. nov. 15-én történt. 
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lamjogi helyzetbe beleilleszkedett kisebbségi egyházak vál- 
lalták mindazokat a kötelezettségeket, amelyekre egyházfe- 
jeik hüségesküje kötelezte őket, addig a kormányzat, külö- 
nösen az alsóbb hatóságok, nem lankadó erővel folytatták az 
egyházi és iskolai autonómia ellen irányuló céltudatos tá- 
madásokat. A kisebbségi egyházak sérelmeiket 1922. szep- 
temberében a király elé juttatják az egyházfők közös me- 
morandumában, mindez azonban nem hoz enyhülést. 


Intézményeik fenntartása végett behozzák 1922-ben 
(szept. 17.) az egyetemes egyházi adót, mely a kisebbségi 
sors sujtotta hivek anyagi erejét erős próbának vetette alá. 
A gyülekezési és egyesülési jog korlátozása nemcsak a szoro- 
san vett egyházi szervek, hanem egyházi egyesületek mükö- 
dését is akadályozta. A külföldi hittestvérek látogatásai 
nyomán államellenes magatartás cimén tömeges hadbirósági 
eljárást tesznek folyamatba lelkészek és egyházi vezetők 
ellen. 


Az egyházak által fenntartott iskolák élete 10 évének 
története s az a heroikus küzdelem, melyet kisebbségi egy- 
házaink fenntarthatásukért folytattak, külön fejezet tárgya. 


Kisebbségi egyházaink életében 1923. után már csak 
szórványosan fordulnak elő a lelkészek és alkalmazottak 
személyes zaklatásai és az állammal való viszony egyre in- 
kább javuló képet mutat. 1926. május 16-án a királyhágó- 
melléki ref. egyházkerület megalakulását a kormányzat 
végre elismeri és püspökétől az esküt beveszi. 1927. ápr. 3-án 
befejezést nyer a magyar evangélikus szuperintendencia 
megalakulása s ezzel a püspökség nélkül maradt protestáns 
egyházközségek sorsa is rendezve lett. 


A kisebbségi egyházak tiz évének történetében az utolsó 
nagy hullámot az 1928. ápr. 22-én kihirdetett uj vallásügyi 
törvény vetette, amelynek rendőri szellemü intézkedései el- 
len hiába küzdöttek. A törvény egész szellemének bizalmat- 
lansága, a tulzott ellenőrzési és beavatkozási jogok és alkal- 
mak statuálása, az egyházi gyülések tárgyainak korlátozása, 
a külföldi hittestvérek szeretetadományainak megnehezi- 
tése, az egyház jogi személyisége elismerésének elégtelen 
formája, a hivek adakozó kedvének limitálása, az egyházi 
biróságok itéleteinek megerőtlenitése, a vallástanitás kizáró- 
lagos jogának kétségessé tétele, az egyházi adó kérdésében 
az egyház tekintélyének befelé való megrenditése, egyes 
egyházi belügyek külső jóváhagyás alá vetése: ezek jel- 
lemzik az uj vallásügyi törvényt. (1928. ref. püsp. jel. 24– 
25. old.) 


Végül, mint kiemelkedő eseményt kell megemlitenünk 
a 2 református egyházkerületet összefogó romániai ref. egy- 
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háznak, mint uj jogi alakulatnak megszervezését, melynek 
első zsinata 1929. jun. 9-én nyilt meg. 


Ugyancsak 1929-ben lépett életbe az 1927-ben megkötött 
konkordátum. Az aggályoknak, melyeket az erdélyi magyar 
társadalom egyes rendelkezéseivel szemben táplált, Jósika 
János báró a parlamentben adott kifejezést. Reámutatott 
arra, hogy a szatmárival egyesitett nagyváradi püspökség 
gyakorlatilag megszünik s a 900 éves történelmi multra visz- 
szatekintő erdélyi és csanádi püspökségek a tradició nélküli, 
alig 100.000 lelket számláló idegen összetételü, ujonnan ala- 
pitott bukaresti érsekséggel szemben alárendelt helyzetbe 
kerülnek, közös vagyonkezelést létesitett a gör. katholiku- 
sokkal s ezzel a megyéspüspökök és egyházközségek által 
önállóan kezelt egyházi vagyon jövedelmeinek szétosztásá- 
ban a jogegyenlőséget veszélyezteti; elszakitja az erdélyi 
római katholikusokkal teljesen egybeforrott erdélyi örmény- 
séget; nem biztositja az összes latin szertartásu püspökök- 
nek a jogszerinti szenátorságot s az egyházmegyék határai- 
nak ujabb megállapitásáról intézkedve lehetővé teszi, hogy 
azoknak történelmi határai az új ország határain belül vál- 
tozásokat szenvedhessenek.3) 


Az a nyugtalanság, mely az erdélyi magyar katholiku- 
sokat ez intézkedések nyomán elfogta, elűlt azonban arra a 
nagyjelentőségü nyilatkozatra, melyet Majláth Gusztáv 
Károly gróf, Erdély ősz püspöke e tárgyban a státus köz- 
gyűlésén, 1929. november 14-én Kolozsvárt tett: 


„Ami még hiányzik a konkordátumból – mondotta a 
püspök – azt lehet és kell is pótolni. Azért vannak itt kat- 
holikus képviselőink és szenátoraink: ők fogják vállukra 
venni, úgy, mint eddig is tették, nagy fáradsággal és az ügy 
iránt nagy szeretettel és lelkesedéssel ezt a nagy munkát. 
Ott lesz a püspök is, mindaddig, amig él....”4) 


 


IV. 


A magyar egyházak. 


A kisebbségi magyar egyházak tiz évét összefoglaló 
kép nem lenne teljes, ha nem adnók meg az egyes egyházak 
összefoglaló adatait is: 


                                            
3 ) Jósika János báró beszéde a konkordátum 1929. május 29-ik rati- 


fikálásakor a Kamarában. 
4)  Az 1929. nov. 14.-én tartott státusgyülés jegyzőkönyve.  
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A) A római katholikus egyház.


1. Az erdélyi róm. kath. püspöki egyházmegye 16 es-


peresi kerület, 251 plébánia 


 


351.769 hivővel 


2. A csanádi dioecesis Romániában levő része 16 espe-


resi kerület, 160 plébánia 


 


462.402 hivővel 


3. A nagyváradi róm. kath. püspöki egyházmegye 9 es-


peresi kerület, 54 plébánia 


 


80.701 hivővel 


4. A szatmári püspöki egyházmegye 6 esperesi kerület, 


45 plébánia 


 


64.685 hivővel 


Összesen  959.557 hivővel 


  


B) A református egyház. (2 egyházkerülettel.) 


1. Az erdélyi ref. egyházkerület, 20 egyházmegye, 598


anyaegyházzal 


502.638 hivővel 


2. A királyhágómelléki ref. egyházkerület 6 egyházme-


gye, 182 anyaegyházzal 


214.623 hivővel 


Összesen 717.261 hivővel 


 


C) Az unitárius egyház. 


8 egyházkör, 113 anyaegyházközség 72.116 hivővel 


 


D) Zsinat-presbyteri ág. hitv. evang. Szuperintendencia 


3 egyházmegye, 25 anyaegyházközség 32.648 hivővel 


 


V. 


A római katholikus egyház. 


1. Az erdélyi róm. kath. püspöki egyházmegye.5) 


A) Az egyházmegye szervezete. 


Székhelye: Gyulafehérvár. Püspöke: gróf Majláth 
Gusztáv Károly. Káptalan: 10 taggal. Theológiai akadémia: 
6 tanszékkel. 


Közigazgatási szervezete: 16 esperesi kerület, 251 
plébánia. 


Lélekszáma: 1900-ban 333.749, 1910-ben 377.129, 1927- 
ben 351.769. 
Születések száma 1927-ben: 10.804, halálozások száma: 7.366. 
Születések száma 1928-ban: 10.315, halálozások száma: 6.662. 


Hitbuzgalmi társulatok: Oltáregyesületek, Szociális 
misszió társulat, Kath. Népszövetség, Népmissziók, Sziv- 
gárda, Szent Kereszt Hadsereg. 


Katholikus sajtó: Erdélyi Tudósitó c. XIII-ik évfolya- 
mában lévő hetilap, Kereszt I. évf. hetilap, Katholikus Világ 


                                            
5) Ha adataink helyenként hiányosak, az annak tulajdonitható, hogy 


vonatkozó kérdőiveinkre választ számtalan sürgetésre sem kaptunk. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


– 39 – 


XXVII. évf-ban levő havi közlöny, Magyar Lányok folyóirat, 
A Hirnök, XXX. évf. lévő folyóirat, Jó Barát, Oltár, Mária 
Kongregáció hitbúzgalmi folyóiratok. 


Jóléti intézménye: nagyszebeni Terézárvaház, melyet 
1921. május 8-án a hadügyminiszterium az Oficiul Naţional 
de Invalizi, Orfani și Văduve (IOV) javára lefoglal. 


Az erdélyi róm. kath. püspökmegyének sajátos törté- 
nelmi fejlődés eredményeként önkormányzata van. Autonó- 
miájának alapelve: a laikus elem részvétele a püspökmegye 
kormányzatában. Hogy pedig ez az együttmüködés lehetsé- 
ges legyen, a megyebeli hivek (klerus, laikus) róm. kath. 
státussá vannak szervezve. Mai szervezetében előttünk álló 
erdélyi róm. kath. önkormányzatot az 1866-iki státusgyülés 
tetőzte be s helyezte ujabb alapokra. Szervezete 2 részből 
áll: az erdélyi katholikusok egyetemét képviselő státusgyü- 
lésből és az önkormányzatot adminisztráló igazgatótanács- 
ból. Mindkét szervnek természetes és törvényes feje az er- 
délyi püspök. A vagyoni ügyek intézésén kivül (költségvetés, 
számadások felülvizsgálása, vagyonszerzése és elidegeni- 
tése), az iskolai és az alapitványi vagyon kezelése, a tanitó és 
nevelőintézetek, valamint a tanitás és nevelés ügyei feletti 
intézkedés és az egyháznak kifelé való képviselete: teszik ki 
az erdélyi róm. kath. státus funkcióit. 


A Státusgyülésnek világi és egyházi tagjai vannak. Ter- 
mészetes elnöke, az erdélyi róm. kath. püspök mellé saját 
kebeléből világi elnököt választ. (Báró Jósika Sámuel 1923. 
jun. 3-iki halála után báró Jósika Gábor lett a világi elnök). 
Az 1922. évi Státusgyülés határozta el összetételének 
szélesebb alapokra való fektetését, amennyiben az es- 
peresi kerületek eddigi 2–2 világi és 1–1 egyházi képvise- 
lője helyett 4–4, illetve 2–2 képviselő választását határozta 
el. Igy az eddigi 32 világi képviselő helyett 64 s a 16 egyházi 
képviselő helyett 32 lett a Státusgyülési tagok száma. Ezen- 
felül a nagyobb egyházközségek közül azok, amelyek a fi- 
liákkal együtt 3 ezernél nagyobb lélekszámmal birnak 1, az 
5 ezeren felüliek 2 képviselőt küldenek a Státusgyülésbe. A 
kolozsvári egyházközség továbbra is 3 taggal képviselteti 
magát. 


Az igazgatótanács a státusi önkormányzat központi ad- 
minisztrativ szerve s a Státusgyülés végrehajtó orgánuma, 
de emellett önálló jogkörben is eljáró önkormányzati ható- 
ság. 24 választott tagja van a hivatalbóli tagokon kivül, kik- 
ből 8 egyházi és 16 világi. Ezeket a Státusgyülés 3 évre vá- 
lasztja meg. 


A Státusgyülés évente ülésezik. 1919-ben megtartását 
a gyülekezési jog korlátozása tette lehetetlenné. Később is 
fordultak elő nehézségek, igy 1921-ben. 
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Az erdélyi róm. kath Státus ellen számtalan támadás 
történt azzal a célzattal, hogy azt letörje, de legalább is 
meggyöngitse. Megemlitjük a „Catolicizmul unguresc” cimü 
könyvet (1923.), mely a kath. egyház alapjainak, iskoláinak, 
templomainak elvételét igyekezik történelmileg alátámasz- 
tani. Majd a szenátusban Bianu szenátor a Státus müködé- 
sét irredentának minősiti. Válaszul a támadásokra megjele- 
nik az „Erdélyi Katholicismus multja és jelene” cimü mü 
(1925-ben), majd román nyelven is napvilágot látnak a róm. 
kath. Státus fontosabb jogtörténeti okmányai. (1926-ban). 


 


B) Az erdélyi püspök főhatósága alá tartozó 
róm. kath. iskolák. 


 Száma Tanerők 
1919 1929 1919 1929 


Óvodák  5 8 5 8 
Elemi iskolák  274 189 703 432 
Iparos és keresk. tanoncisk.  5 – 8 – 
Gazd. ism. iskola  1 – 2 – 
Polgári iskolák (gimnáziumok) 27 10 151 75 
Liceumok (fiu-leány) 10 8 154 114 
Főreáliskola  1 – 11 – 
Felsőkereskedelmi iskolák  3 2 15 15 
Alsóbbfoku kereskedelmi isk. 1 – 5 – 
Fiu- és nőnevelő intézetek  8 8 – – 
Tanitó- és tanitónőképző 4 2 26 16 
Polg. isk. tanárképző 2 – 19 – 


 


C) A püspökség vagyona. 


Az erdélyi róm. kath. püspökségnek 1918-ban 43.890 
hold 131 □-öl ingatlan vagyona volt. 


Ez a vagyon a kisajátitás következtében az alábbi vál- 
tozáson ment keresztül: 


a) A püspökség 2556 hold 805 □-öl mezőgazdasági birto- 
kából kisajátottak 2450 holdat, megmaradt 106 hold. 9196 
hold 451 □-öl erdőbirtokából kisajátitottak 7103 holdat, ma- 
radt 2093 hold. Összesen maradt tehát 2109 hold 1250 □-öl. 


b) A káptalan 818 hold mezőgazdasági birtokából kisa- 
játitottak 795 holdat, maradt 23 hold. 3363 hold erdőbirto- 
kából kisajátitottak 2783 holdat, maradt 580 hold. Összesen 
tehát 603 hold. 


c) A papnevelde 821 hold 800 □-öl mezőgazdasági birtokát 
teljes egészében kisajátitották. 


d) Az erdélyi róm. kath. Státus által kezelt alapok 
11.717 hold mezőgazdasági birtokából kisajátitottak 11.138 
holdat, maradt 579 hold. 14.820 hold erdőbirtokából kisajá- 
titottak 12.150 holdat, maradt 2670 hold. Ezekből is potom 
áron kellett elvesztegetni szétszórt fekvésük miatt 257 hold 
50 □-ölet, ugy, hogy jelenleg a Státus alapjai 303 hold 1025 
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□-öl mezőgazdasági és 2670 hold 790 □-öl erdőbirtokkal, ösz- 
szesen 2974 hold 215 □-öl ingatlannal rendelkeznek. 


e) Az egyházközségek kisajátitási adatai ismeretlenek. 
Összegezés: az agrárreform előtti 43.890 hold 131 □-öl in- 


gatlanból kisajátittatott 37.556 hold 212 □-öl, (85.56%), meg- 
maradt 6333 hold 1519 □-öl. 


2. A csanádi róm. kath. egyházmegye Romániába eső része. 


A) Az egyházmegye szervezete. 


A triánoni békekötés folytán a csanádi egyházmegye 
területe három részre szakadt: 


Romániára esett 160 plébánia kb. 450 ezer lélekkel. 
Magyarországra 33 plébánia kb. 225 ezer lélekkel. 
Jugoszláviára 67 plébánia kb. 225 ezer kath. lélekkel. 
A Romániához csatolt hiveknek mintegy 25%-a a ma- 


gyar kisebbség tagja, 70% német, 5% szlovák. 
1928. március 12-ig az egész csanádi egyházmegyét dr. 


Glattfelder Gyula csanádi püspök Temesvárról kormá- 
nyozta. A püspök helyzete azonban Romániában folyton su- 
lyosabbá vált s ezért kérésére a Szentszék a püspök jogha- 
tóságát a romániai és jugoszláv területre felfüggesztette és 
erre a két részre apostoli kormányzót állitott. A bukaresti 
nuncius utján érkezett 2558. sz. 1923. február 17-én kelt 
szentszéki intézkedés a romániai rész élére, mint apostoli 
kormányzót Pacha Ágoston mesteroldalkanonokot, székes- 
egyházi főesperest állitotta, aki a kormányzást 1923. márc. 
12-én átvette. 


1927. május 15-én Dolci M. Angelo bukaresti pápai kö- 
vet Pacha Ágoston apostoli kormányzót a temesvári székes- 
egyházban püspökké szentelte. 


A változott viszonyoknak megfelelően az apostoli kor- 
mányzóság területét uj esperesi kerületekbe kellett osztani. 
Ez 1926-ban meg is történt, amikor 16 esperesi kerület állit- 
tatott be. 


A püspökség élén Pacha Ágoston apostoli kormányzó 
áll.6) Székhelye Temesvár. Káptalan: 8 tag. Teológiai liceum: 
7 tanszékkel. Közigazgatási szervezete: 16 esperesi kerület, 
160 anya-, 717 leányegyházzal. Lélekszáma: 462.402.7) 


Az egész csanádi egyházmegyében 1919-ben 28 esperesi 


                                            
6) A bukaresti nunciatura rendelete szerint a konkordátum értelmében 


felállitandó temesvári uj egyházmegye 1930. augusztus 15-én kezdi meg 
hivatalosan müködését. A püspökség ideiglenes vezetését a bukaresti nun- 
ciatura dr. Pacha Ágoston c. püspökre ruházta. 


7) 1929. évi Schematismus Cleri 48 old. 
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kerület volt 248 anya- és 1067 leányegyházzal, 243 parochus- 
sal és 119 segédlelkésszel (káplán). 


Parochusok száma 1927-ben 155, káplánoké 41. 
Hitélet. A) Népmissziók. 1923-tól kezdve állandóan 


tartanak s különösen ezek a népmissziók lenditették fel az 
egyházmegye hitéletét. B) Ifjusági egyesületek száma: 30. 


Papnevelés ügye: az 1929–30. tanévben a kispapok 
száma 41, kik közül 37 Temesvárt végzi tanulmányait, 4 pe- 
dig külföldi egyetemeken. 


B) A csanádi egyházmegye iskolái. 


A) Lyceum 3. Német tannyelvü 1, magyar tannyelvü 
2. Összesen 43 tanerővel, kik közül román 5, német 7, ma- 
gyar 31. 


B) Tanitóképző 2. (Német tannyelvü). Tanerő 21. (német). 
C) Polgári középiskola (gimnázium) 11, melyből német 


7, magyar 4. Tanerők száma 96. Ebből német 60, magyar 36. 
D) Népiskola 85. Ebből német 61, magyar 17, szlovák 7. 


Összesen 195 tanerővel, kikből német 150, magyar 38, szlo- 
vák 7. 


E) Kisdedóvoda 12. (német tannyelvü 11, ma- 
gyar 1). Tanerők száma 17. Német 14, magyar 3. 


Összesen 113 iskolából 24 magyar, 82 német, 7 szláv tan- 
nyelvü. 372 tanerőből magyar 108, román 6, német 251, 
szláv 7. 


C) A püspökség vagyoni helyzete: 


Az agrár-reform előtt 6995 hold erdeje és 431 
hold szántója volt. Ezt mind elvették és helyébe ad- 
tak 300 hold erdőt és 174 hold szántóföldet. A kápta- 
lannak volt 3318 hold szántója, melyet teljes egészében 
kisajátitottak és helyébe semmit sem adtak. Voitek hitközség 
78 hold szántójából csak 40 holdat, Magyarpécskán 50 hold 
papi földből 32 holdat hagytak meg. 


A püspökség és a káptalan együttesen 10.744 hold ingat- 
lanából 10.270 holdat sajátitottak ki, vagyis 95.58%-ot, meg- 
maradt összesen 474 hold ingatlan. 


3. A nagyváradi róm. kath. egyházmegye. 


A) Az egyházmegye szervezete. 


Székhelye Nagyvárad. 
Az imperiumváltozáskor püspöke gróf Széchenyi Miklós 


volt. (1911–1923. dec. 1.) Halála után pedig apostoli kor- 
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mányzók: Bjelik Imre (1923–1927. május 9.) és Mayer An- 
tal (1927.) 


A trianoni békeszerződés kettévágta a nagyváradi egy- 
házmegyét. Magyarországban maradt kb. 100 ezer hivője, Ro- 
mániához csatolták kb. 80 ezer hivét, az egyházmegye szék- 
városával Nagyváraddal együtt. 1927-ben 70 parochiája volt, 
1929-ben Romániában 48 és Magyarországon 24. Káptalan- 
jának 14 tagja van. A papneveldét végzettek közül 1918–1929. 
időközben 42-öt szenteltek pappá. 


Közigazgatási szervezete: 3 főesperességből, 9 espe- 
rességből áll, melyhez 54 anyaegyház és 751 filia tarto- 
zik. Az anyaegyházak közül kizárólag magyar anyanyelvü 
46, magyar-német 3, magyar-tót 5. Hiveinek száma 80.671. 


Lelkészek száma: 1919-ben 50 parochus és 8 káplán; 
1929-ben: 51 parochus és 12 káplán. Templomainak száma: 
60, köztük a kései barok épitészet egyik remeke: a nagyvá- 
radi székesegyház. 


A Rómában 1927-ben kötött konkordátum a nagyváradi 
püspökséget a szatmárival aeque principialiter egyesitette, 
mely 1930 augusztus 15-iki joghatállyal veszi kezdetét. 


B) Iskolai szervezete. 


A) Lyceuma volt 1919-ben 2. Ezek megszüntek. A szi- 
lágysomlyói minorita lyceum államivá lett, a nyárádi pre- 
montrei lyceumot 1923. jan. 17-én beszüntette a román kor- 
mányzat. 


B) Tanitó-, tanitónő-óvónőképzők. 1919-ben 1 tanitó-, 1 ta- 
nitónő- és 1 óvónőképzője volt. 1929-ben fennáll: 1 óvónő- és 1 
tanitóképző. 


C) Gimnáziumok (polgári iskolák) száma 1919-ben: 4, 
számukban nem állott be csökkenés. 


D) Népiskolák száma 1919-ben 66 volt, 1929-ben 61. 
E) Óvódák száma 1919-ben 5, 1929-ben 3. 


C) Népjóléti intézményei. 


1. Szt. József árvanevelő. Célja: a középiskolai szegény 
árva figyermekek tanitása. Fönntartója: a püspök, kanono- 
kok s világiak által tett alapitványok s a püspökség. Segé- 
lyezettek száma: 1919. előtt 64, 1929-ben 15. 


2. Szt. László menedékház. Célja: elaggottak támoga- 
tása. Fönntartója a Szt. László egyesület, a káptalan és a 
püspök. Segélyezettek száma 23. 


3. Apostolok háza, elaggottak részére. Fönntartója a püs- 
pök és a káptalan. 1919. előtt 24, 1929-ben 8 eltartottal. 


4. Biharmegyei rk. „Erzsébet” árvaház, árva leánygyer- 
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mekek részére. Fönntartója a Biharmegyei rk. Nőegylet. El- 
tart 27 árvát. 


5. Lujza Otthon, elaggott uri nők részére, akik csekély 
dijért teljes ellátásban és gondozásban részesülnek, fenn- 
tartója a Biharmegyei rk. Nőegylet. Segélyezettek száma 28. 


6. Cseléd Otthon. Cselédeknek csekély dijért szállást és 
ellátást nyujt, elhelyezésükről gondoskodik. Fenntartója a 
Róm. kath. Nővédő. Segélyezettek száma: naponta szállást 
nyer 5, elhelyezést nyer 3. 


7. Szt. Ágnes Kör. Ipari és keresk. leányalkalmazottak 
nevelése és támogatása részére. Fönntartja a Kath. Nővédő. 
Segélyezettek száma: 60. 


8. Szt. Margit Kör. Célja: a cselédlányok vasárnapi fog- 
lalkoztatása. Fönntartja a Kath. Nővédő. Segélyezettek 
száma: 80. 


9. Szt. Vincze Egyesület. Célja a szegények támogatása. 
Fönntartói az egyesületi tagok. Segélyezettek száma: 120. 


10. Bölcsőde. Munkás szülők csecsemő gyermekeinek 
napközi otthona. Fönntartják a Szt. Vincéről elnevezett apá- 
cák. Naponként 150–200 csecsemőt gondoz. 


D) Vallásos egyesületek. 


1. Mária Kongregáció férfiak részére, 2 tagegyesülettel, 65 tag 


2. Mária Kongregáció ifjuság részére, 4 tagegyesülettel, 153 tag 
3. Mária Kongregáció nők részére  2 tagegyesülettel,  77 tag 
4. Mária Kongregáció leányok részére  7 tagegyesülettel,  293 tag 
5. Oltáregyesületek N.-várad közp.  20 tagegyesülettel,  1000 tag 
6. Jézus Szive Társulat N.-várad közp.   1500 tag 
7. Szivgárda, Szatmár központtal  4 tagegyesülettel,  270 tag 
8. Férfiliga Nagyvárad  150 tag 


9. Leányklub  20 tag 


10. Katholikus Kör  271 tag 


11. Katholikus Legényegylet  562 tag 


E) Az egyházmegye vagyoni állapota. 


I. A püspökségnek volt kisajátitás előtt: 45.548 hold mező- 
gazdasági birtoka, melyből 20 h. szőllő és gyümölcsös; erdő- 
birtoka 135.776 hold. Összesen 181.324 kat. hold. 


Kisajátitottak a mezőgazdasági birtokából 45.428 holdat, 
erdőbirtokából pedig 134.016 holdat, összesen 179.044 holdat. 
Igy a kisajátitás után 120 hold mezőgazdasági ingatlana ma- 
radt, melyből 20 hold szőllő és gyümölcsös, továbbá 1070 hold 
erdőbirtoka, összesen maradt tehát 1180 hold ingatlana. 


II. A székeskáptalannak a kisajátitás előtt volt mező- 
gazdasági birtoka 22.364 hold 1437 □-öl és 31.145 hold 500 □-öl 
erdőbirtoka. 


III.Az összesen 53.510 hold 337 □-öl birtokából kisajátitottak 
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21.824 hold 1397 □-öl mezőgazdasági és 27.460 hold 100 □-öl 
erdőbirtokot, összesen 49.284 hold 1497 □-öl területet s igy a 
kisajátitás után 540 hold 40 □-öl mezőgazdasági birtoka (job- 
ban mondva tanyahelyek, erdőőri lakok s azok udvarai) ma- 
radt, viszont megmaradt erdőbirtoka 3043 hold 1194 □-öl. 
Összes megmaradt birtoka tehát 3583 hold 1234 □-öl. 


IV. A papneveldének a kisajátitás előtt 17 hold szőllője 
s gyümölcsöse és 422 hold 211 □-öl erdeje volt, mely utóbbit 
teljes egészében kisajátitották, ugy, hogy egész vagyonát a 
17 hold szőllő és gyümölcsös képezi. 


V. A plébániáknak a kisajátitás előtt 2153 hold 14 □-öl 
mezőgazdasági és 85 hold erdőbirtoka volt, összesen 2238 hold 
14 □-öl. Ebből 797 hold 699 □-öl terjedelmü mezőgazdasági 
birtokot sajátitottak ki, de kisajátitottak ezenfelül templo- 
moktól 326 hold 997 □-öl szántót, 368 hold erdőt, hitközségek- 
től 1450 hold 31 □-öl szántót és 50 hold 792 □-öl erdőt is. 


Elvették tehát a püspökség ingatlan vagyonának 98.96 
százalékát, a székeskáptalan ingatlanának 92.1%-át és a pap- 
növelde ingatlanainak 96.12%-át, összesen – a plébániáktól el- 
tekintve – az agrárreform előtti 235.273 hold 548 □-öl ingat- 
lannak 97.39%-át (229.150 hold 108 □-ölet), meghagyva 6122 
hold 440 □-öl ingatlant, mely háromnegyed részében erdő. 


4. A szatmári róm. kath. egyházmegye. 


A) Az egyházmegye szervezete. 


Székhelye Szatmár. Az impérium átvételekor az 1928- 
ban elhunyt Boromisza Tibor volt a püspöke, a püspöki szék 
jelenleg betöltetlen.8) 


Papnevelő intézetének tanárai államsegélyt nem kaptak. 
Papnövendékek száma: 1919–20. tanévben 33, az 1928–29. 
tanévben: 24. A papneveldét végzett növendékek közül az 
1918–1929. időközben 64-et szenteltek pappá. 


Káptalanának szervezete: 6 valóságos és 6 c. kanonok. 
Közigazgatási szervezete: 7 esperesi kerület, 45 plébá- 


nia, 230 filia (leányegyház). 


Lélekszáma:  1910-ben  67.351 


 1919-ben  71.583 


 1928-ban  64.685. 


Nemzetiség szerint: magyar anyanyelvü 40.353, német 
anyanyelvü 24.049, szlovák anyanyelvü 283. 


                                            
8)  Az aeque principalis unio joghatálya 1930. augusztus 15. napjával 


veszi kezdetét. Az 1930. julius 16-iki 6456. sz. bukaresti pápai követségi 
határozat az egyenranguan egyesitett egyházmegyék apostoli kormányzó- 
jává Szabó István szatmári káptalani helynököt nevezte ki. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


– 46 – 


Lelkészek száma: 
 1919-ben 1929-ben


parochus 43 45 


segédlelkész 20 22 


Összesen 63 67 


 


Templomainak száma 1929-ben: 54, harang: 113, or- 
gona: 48. 


 


B) Népjóléti intézményei. 


1. Árvaházak: a) Az Irsik leányárvaház Szatmáron, az 
irgalmas növérek vezetése alatt, 10 ingyenes növendékkel, 
akiket 32 hold földből és még 20 fizetéses növendékből tart el. 


b) Az Irsik fiuárvaház Szatmáron 10 ingyenes növendék- 
kel; beosztva a szatmári Püspöki konviktusba, ahol még 20 
ingyenes növendéket 80 fizetéses növendékek járulékaiból és 
64 hold földből tartanak el. 


2. Aggmenházak: a) Az irgalmasrendi férfiszerzet agg- 
menháza 12 öreggel, akiket a szatmári katholikus Karitász 
tart el adományokból. (Szatmár.) 


b) Az Irgalmas növérek zárdájában lévő aggmenház 12 
öreggel, akiket az apácazárda és a püspökség tart el. (Szat- 
már.) 


c) A nagybányai aggmenház 6 öreggel, föntartója az ala- 
pitványi ház. 


d) A máramarosszigeti aggmenház 12 öreggel, föntartója 
az alapitványi ház. 


3. Kórház: Szatmáron az irgalmasrendi férfiszerzet ve- 
zetése alatt. 


4. Konviktusok: a) A Pázmány-konviktus. 1884-ben lé- 
tesült, kb. 60 növendék nyert benne ingyenes ellátást és neve- 
lést. 1919 junius 18-án a kir. kath. főgimnáziummal együtt 
ezt is elvette a román Kormányzótanács, jóllehet magánala- 
pitás volt. A konviktusi kápolna felszerelését ismeretlen tet- 
tesek ellopták s a misemondó ruhák anyagát később rosszhirü 
nőkön látták. 


b) A ma is müködő kis-konviktus. Bár 26 hold földjéből 
az agrárreform rendjén 13 holdat kisajátitottak, 24 árva gyer- 
mek ingyenes ellátását szolgálja. 


c) A Püspöki konviktus, melynek részére Boromisza 
püspök 170 ezer aranykorona költséggel emelt 150 növendék 
befogadására alkalmas uj épületet. Azonban régi kitüzött 
célját nem szolgálja, mert alapitványi birtokából 536 holdat 
kisajátitottak, a megmaradt 64 hold legfeljebb 4 alapitványos 
növendék ellátására elegendő, de még igy is 100 körül van a 
növendékek száma. 
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C) Vallásos egyesületek: 
1. Oltáregylet (közp. Szatmár) 25 tagegyesület 550 tag. 
2. Szent kereszt hadserege Kolozsvár központtal 8 tag- 


egyesület 240 tag. 
3. Szent Ferenc harmadrendje Kolozsvár központtal 2 


tagegyesület 210 tag. 
4. Róm. kath. Népszövetség Kolozsvár központtal 40 tag- 


egyesület 4200 tag. 
5. Róm. kath. Legényegylet Nagyvárad 7 tagegyesület 


220 tag. 
6. Róm. kath. Leányklub (Kolozsvár) 5 tagegyesület 110 


tag. 
7. Kath. Karitász (Szatmár) 1 tagegyesület 1200 tag. 
8. Szent Cecil ének-zeneegylet 25 taggal. 
 


D) Iskolai szervezete. 


Az 1926–27. iskolai évben a szatmári róm. kath. püspök- 
ség hitvallásos jellegü oktatási intézetei a következők voltak: 


1 magyar  tannyelvü tanitóképző 11 tanerővel 28 növendékkel 


1 román  ” leánygimn. 17 tanerővel 254 növendékkel 


2 magyar } ” polg. iskola 20 tanerővel 163 növendékkel 
1 román 


35 magyar } ” elemi iskola 91 tanerővel 6085 növendékkel 
1 német 


1 magyar  ” óvóda 2 tanerővel 135 növendékkel 


46    iskola 141 tanerővel 6656 növendékkel 


 
Az 1919 január 1-i állapottal szembenváltozás: 


 1919 1929 
polg. isk. tanárnőképző 1 – 
tanitóképző 1 – 
tanitónőképző  1 1 
ovónőképző 1 – 
leánygimnázium 3 2 
fiuliceum 4 – 
leányliceum 1 1 
fiu elemi iskola 5 5 
leány elemi iskola 5 5 
vegyes elemi 38 30 
óvoda – – 


Összesen: 64 45 


 
A szatmári róm. kath. püspöki főgimnáziumot annak az 


500 magyar tanuló részére nyitották meg, kik a Kormányzó- 
tanács által 1920. szeptemberében birtokbavett kir. kath. 
gimnáziumból szorultak ki. Az intézetet Boromisza püspök 
abban az épületben helyezte el, melyet 1912-ben saját pénzén 
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vett meg egyházmegyéje részére. Ezt az épületet azonban a 
kolozsvári közoktatásügyi vezérigazgatóság az egyházmegyei 
hatóság minden értesitése nélkül elvette azon a cimen, hogy 
az 1913. előtt a tanulmányi alap tulajdona volt s igy a magyar 
kormány, mely ennek az alapnak csak kezelését látta el, nem 
volt jogositva az eladásra. Az igy minden tiltakozás ellenére 
elvett épületben a püspöki főgimnázium müködését be kellett 
szüntetni. Az állam ellen inditott per ma is folyamatban van. 


A szatmári kir. kath. főgimnáziumot, melyet Pázmány 
Péter 1636-ban alapitott, 1919 jun. 18-án a román kormányzat 
elvette. 


A szatmári fiutanitóképző intézet épületét birósági itélet 
alapján elvették. A per folyamatban van. 


A nagykárolyi és máramarosszigeti róm. kath. gimnáziu- 
mok épületét karhatalommal elvették. 


A 8 kincstári róm. kath. elemi iskolát karhatalommal el- 
vették. 


E) A püspökség vagyoni helyzete. 


I. A román területre jutott 45 plebániának az agrárre- 
form előtt 1832 hold ingatlana volt, melyből kisajátitottak 532 
holdat s igy 1300 hold birtoka maradt. 


II. A püspökség birtokai 46 hold szőlő és lanka kivételé- 
vel mind Magyarország területére estek. A 46 holdat a kisa- 
játitás nem érintette. A püspökség az aeque principalis unio 
következében nem szünvén meg, tehát joga volna 100 hold 
illetményre. Igényét bejelentette, azonban az agrártörvény 
szerinti járandóságát maig sem kapta meg 


III. A püspöki és Irsik konviktus alapitványának 664 
hold ingatlanából kisajátitottak 536 holdat, megmaradt 128 
hold. 


IV. Jogosulatlanul visszatartott a kormányzat az agrár- 
törvény szerint a püspökséget megillető 100 holdon kivül: a 
templomoktól 410 holdat, a kántoroktól 120 holdat, az isko- 
láktól 640 hold ingatlant. 


 


5. A szerzetes-rendek. 


Románia és a Szentszék között 1927 május 10-én meg- 
kötött konkordátum XVII.-ik szakasza a szerzetes-rendekről és 
kongregációkról a következőképpen intézkedik: 


„1. A királyság területén jelenleg meglévő szerzetes-ren- 
dek és kongregációk tartományi főnökeinek és tagjainak 
román állampolgároknak kell lenniök és az országban kell 
lakniok. 


2. A szerzetes-rendeknek és kongregációknak, mint 
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ilyeneknek az állam elismeri a jogi személyiségét, ha az érvény- 
ben lévő törvények feltételeinek megfelelnek. 


3. A szerzetes-rendek és kongregációk jövedelmeit a jó- 
tevők, (adományozók) akaratának és a vallásos intézet céljá- 
nak és természetének megfelelően kell szétosztani. 


4. Uj szerzetes-rendek és kongregációk letelepedhetnek 
Romániában s a jelenleg itt lévők uj házakat nyithatnak, de 
csakis a Szentszék és a királyi kormány (közös megegyezés- 
sel) adott engedélyével”. 


Ezek az intézkedések összhangban vannak az 1928. évi 
vallásügyi törvény 36. szakaszával. 


Ezen az alapon ezidőszerint Romániában az alább fel- 
sorolt szerzetes-rendek müködnek. Ezek a szerzetes-rendek 
mind itteni történelmi multjuk, mind személyi összetételük 
eredményeképen tulnyomóan magyar jellegüek. 


Férfi szerzetes rendek: 1. Piaristák (Rendtartomány szék- 
helye Kolozsvár), 2. Ferencrendiek (Provinciális székhelye 
Medgyes). 3. Jezsuiták (Rendtartomány székhelye Szatmár). 
4. Premontreiek (Rendfőnökség Nagyvárad). 5. Minoriták 
(Rendfőnökség Arad). 6. Irgalmasok (Rendfőnökség Temes- 
vár). 


Női szerzetes rendek: 1. Orsolya növérek (Fejede- 
lem asszony székhelye Nagyszeben). 2. Paulai Szent 
Vince irgalmas nővérek (Központi ház Nagyvárad). 
3. Ferencrendi nővérek (Rendtartomány székhelye Pet- 
rosény). 4. Miasszonyunkról elnevezett iskolanővérek 
(Rendfőnökség Kolozsvár). 5. Szatmári irgalmas nővérek 
(Rendfőnökség Szatmár). 


A szerzetesrendek rendházainak és rendtagjainak számá- 
ban történt változásokat az alábbi táblázat mutatja. 


 
 A rendházak száma A rendtagok száma 


1919 1929 1919 1929 
1. Piaristák  4 4 53 35
2. Ferencrendiek 24 27 134 198
3. Jezsuiták  2 3 29 36
4. Premontreiek  2 2 22 13
5. Minoriták  8 6 49 22
6. Irgalmasok  2 2 6 6
 42 44 293 310
1. Orsolya nővérek 1 1 39 41
2. Paulai Szt. Vince irg. nővérek  12 13 102 136
3. Ferencrendi nővérek 15 17 ? 283
4. Miasszonyunkról elnevezett isk. nőv. 32 21 634 474
5. Szatmári irg. nőv 15 20 259 273
 75 72 1034 1207
 Összesen: 117 116 1327 1517


 


Az alábbiakban a szerzetesrendek müködését egyenként 
ismertetjük. 
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A) FÉRFI SZERZETES RENDEK. 
 


1. A kegyes tanitórend (piaristák). 


Az ifjuság valláserkölcsös és tudományos képzésére szol- 
gáló rendnek a trianoni béke által Romániához csatolt terü- 
leten müködő négy rendháza (Kolozsvár, Máramarossziget, 
Nagykároly és Temesvár) a magyar provinciától történt el- 
szakitás után a Szentszék 3505–921. sz. dekrétuma alapján 
1921-ben viceprovinciává, 1925 juliusában pedig a Szentszék- 
nek a rendi generálishoz intézett 164–925. sz. dekrétuma 
alapján önálló romániai rendtartománnyá szervezkedett. 


A rendházak száma  1919. jan. 1-én:    4. 
 1929. jan. 1-én:    4. 


A rend tagjainak száma  1919. jan. 1-én:  53. 
 1929. jan. 1-én:  35. 


A rend intézményeinek sorsát az 1919–1920 években az 
alábbi adatok világitják meg: 


1. A kolozsvári róm. kath. főgimnázium (alap. 1776.) 
növendékeinek száma 1919. jan. 1-én: 744, az 1928/29. tanévben: 
343. Tannyelve: magyar. 


2. A kolozsvári Kalazantinum, hittudományi és tanár- 
képző intézet a rend papnövendékei számára. Létesült 1922- 
ben, 1929-ben 9 növendéke volt. 


3. A máramarosszigeti róm. kath. főgimnázium. Alapitot- 
ták 1730-ban. A főgimnázium épületét 1920. augusztus 25-én 
elrekvirálták. Azóta román liceum. A rend saját épületéért 
bért nem kap. Növendékeinek száma 1919-ben 333. 


4. A rendi ujoncnevelő intézet Máramarosszigeten. Léte- 
sült 1922-ben. Növendékek száma 6. 


5. Nagykárolyi róm. kath. főgimnázium. Alapitotta 1725- 
ben gróf Károlyi Sándor. A család az alapitó kegyur jogait és 
kötelességeit időközben Nagykároly városának adta át a rend 
kikötéseinek figyelembevételével. Nagykároly város az inté- 
zetet a rend megkérdezése nélkül 1923 junius 11-én a román 
államnak adta át. Jelenleg állami leánygimnáziummá alakult. 


6. Nagykárolyi róm. kath. plébánia. 
7. Róm. kath. elemi fiu- és leányiskola. Tannyelve magyar. 


Növendékeinek száma 1919-ben 562, 1929-ben 360. 
8. Temesvári római katholikus főgimnázium. Alapitva 


1788-ban. Tannyelve 1925. óta fokozatosan román. Növendé- 
keinek száma 1919-ben 702, 1929-ben 264. 


9. Finevelő intézet. Növendékeinek száma 1919-ben 90, 
1929-ben 46. 
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2. A Szent Ferencrend (franciskánusok). 
 
Néppásztorációt és tanitást szolgáló rend. Az erdélyi 


Szt. István rendtartománynak 1919-ben 24, 1929-ben 27 rend- 
háza volt. (a 3 többletet a magyarországi Kapisztrán rend- 
tartománytól csatolták 1924-ben az erdélyihez). 


A rend tagjainak száma: 


fölszentelt pap  1919-ben:    62,  1929-ben    69, 
papnövendék 1919-ben:    26,  1929-ben    53, 
kisegitő testvérek  1919-ben:    46  1929-ben    76. 
             Összesen:  1919-ben  134;  1929-ben  198. 


1919-ben plébániákat vezettek: Mikeházán, Alvincen, 
Vajdahunyadon, Déván, Désen, Medgyesen, Fogarason, Szász- 
városon, Szász-Sebesen, Marosszentgyörgyön, Torockószent- 
györgyön, Széken, Kőhalomban és Körösbányán, összesen 14 
helyen. Elemi iskoláik voltak: Székelyudvarhelyen, Vajda- 
hunyadon, Déván, Désen, Medgyesen, Fogarason, Szászváro- 
son és Marosvásárhelyt. Uj elemi iskolákat létesitettek: 
Esztelneken, Szamosujváron, Kőhalmon és Kőrösbányán. 
Számuk: 12. Vegyes polgári iskolákat létesitettek: Medgyesen, 
Vajdahunyadon, Szászvároson és Marosvásárhelyt. Számuk: 
4. A szászvárosi mellett bennlakás is volt. Kath. főreáliskolát 
állitott be Déván a megszünt állami főreáliskola helyébe. 
Ugyancsak Déván magyar kereskedelmi iskolát létesitett. 


1929-ben a plébániák száma: 14. Az elemi iskolák száma: 
10, (az esztelneki megszünt, a székelyudvarhelyit a rend ön- 
ként adta át az egyházközségnek). Polg. iskola: –; Kath. fő- 
reáliskola: –; Kereskedelmi iskola: –; 1929-ben enge- 
délyt nyert Fogarason magyar kisdedóvó megszer- 
vezésére, mely az 1929/30. tanévben nyilt meg. 
A rend ismét az intenziv néppásztorálás felé fordult 
s szóval és tettel szolgálja a nép vallásos életének eme- 
lését falusi és városi missziók, lelkigyakorlatok tartásával és 
a sajtóval. Ezt a célt szolgálja a Szent Kereszt Hadsereg 
nevet viselő vallásos szervezet, közel 60 ezer taggal. A rendi 
nevelést szolgálja az 1928-ban megnyilt székelyudvarhelyi 
Szerafikum az alsóbb-, a csiksomlyói középfoku oktatási és a 
vajdahunyadi hittudományi iskolája. Ujoncháza Medgyesen 
van. 


A rendnek Kolozsvárt saját nyomdája van, mely az ima- 
könyveken és naptárokon kivül a Hirnök c. szépirodalmi, a 
Katholikus Világ c. néplapot és a Szent Kereszt c. lapot adja 
ki. Folyóirataik lappéldányszáma 95–100 ezer közt mozog. 
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3. A Jézustársasági atyák (jezsuiták). 
 
A rend 1919-ben az ifjuság nevelésével és lelki- 


pásztorkodással foglalkozott. Elszakittatván a ma- 
gyarországi rendtartománytól, önálló provinciává ala- 
kult, melynek székhelye Szatmár, ahol ujoncháza 
is van. Az agrárreform a rend birtokainak nagy részét 
elvette, (a szatmármegyei Zsadány községben pl. 600 holdból 
mindössze 30 holdat hagytak meg.) Ezzel megszünt a lehető- 
sége annak, hogy a szatmári püspöki konviktusban 40 
középiskolai tanuló ingyen ellátásban részesüljön. 


Jelenleg a rend a középiskolába járó növendékeit Romá- 
niában tanittatja, a filozófiai és theológiai tanulmányokat kül- 
földön végezteti velük. A páterek jelenleg lelkipásztorkodás- 
sal, népmissziók tartásával, lelkigyakorlatok adásával foglal- 
koznak. Vezetik a Jézus Szive Gárdája gyermekszervezetet, 
amely egész Erdélyre kiterjed s melynek rendes hetilapja is 
van „Sziv” cimmel. Vezetnek ezenkivül 15 Máriakongregációt. 


A jezsuita rendházak száma e területen   1919-ben:    2. 
 1929-ben:    3. 


E rendházak keretében müködő tagok száma  1919-ben:  29. 
 1929-ben:  36. 


 


4. A premontrei kanonokrend. 


 
A rend 1919-ben az ifjuság oktatását és nevelé- 


sét végezte. Főgimnáziumát, a 863 növendékes nagy- 
váradi premontrei kanonokrendi intézetet 1923. január 
17-én bezáratta a kormányzat s azóta megszünt müködni. 
(Min. Instr. Directoratul Gen. Cluj 37311/1922. Secția IV. sz. 
rendelete). A premontrei rend tulajdonát képező, 1574-ben meg- 
nyilt liceum épületét, szertárát, könyvtárait többizben meg- 
kisérelték a hatóságok elvenni. Igy 1923. április 7-én a fő- 
gimnázium épületét a nagyváradi rendőrség zár alá helyezte, 
lepecsételte, majd 1923. április 25-én a nagyváradi lakáshivatal 
378/1923. sz. végzésével egy román liceum részére elrekvirálta. 
Ezt a nagyváradi törvényszék föloldotta. Az iskola törvény- 
telen bezárása miatt a rend a Curtea de Casația-hoz panaszt 
adott be még 1923-ban (2843/1923. sz. a.), mely ügyben a 
háromizben kitüzött tárgyalás más-más okok miatt mindig el- 
maradt. 1928. február 21-én pedig a közoktatásügyi miniszter 
kérésére a legfelsőbb biróság a panaszeljárást megszüntnek 
mondotta ki. (S. III. 2843/1923. sz. a.). A panaszjog fenntar- 
tása végett 1928. március 21-én ujra kérte a rend a közoktatás- 
ügyi minisztériumtól a bezárási rendelet hatálytalanitását s 
mert az elintézés nem történt meg, 1928. május 19-én beadta 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


– 53 – 


(S. I. 443/1928. sz. a.) a nagyváradi Táblához a közigazgatási 
panaszt. Ez máig elintézetlen maradt. 


Jelenleg a rendnek a lelkipásztorkodás a főfoglalkozása 
és 2 plébániát vezet. 


Az itteni rendházak száma 1919-ben 2 és 2 plébánia, 
1929-ben 2 és 2 plébánia. 


E rendházak keretében müködő tagok száma 1919-ben 22 
és 2 plébános, 1929-ben 13 és 2 plébános. A rendfőnökség szék- 
helye Nagyvárad. 


5. A minoriták. 


A minoriták rendjének Romániában 1919-ben 8, jelen- 
leg 6 rendháza müködik. E rendházak keretében 1919-ben 49, 
1929-ben 22 tag funkcionált. Az ifjuság oktatását és nevelését, 
ezenkivül pedig a lelkipásztorkodást végezték a rend tagjai 
1919-ben 4 plébánián. 


1919-ben a 178 növendékes szilágysomlyói főgimnáziumon 
kivül ugyanott 78 növendékes elemi iskolát tartott fenn. Azon- 
ban a román kormányzat a rend tulajdonát képező főgimná- 
ziumi épületet teljes fölszerelésével lefoglalta és a magyar 
oktatást 1923-ban beszüntette. Az elemi iskolát pedig az egy- 
házmegyei főhatóság vette át. 


1929-ben 5 plébániája van: Aradon (Ötvenes és Sofronya- 
puszta filiákkal), Kézdivásárhelyen (Oroszfalu filiával), 
Nagyenyeden, Lugoson és Giróttótfalun. Nagybányán van a 
rend theológiai iskolája 9 theológiai növendékkel és ellátja 
az ottani aggmenházat alapitása óta, ami 1668-ban történt. 
Kolozsvári rendházát, templomát és ingatlanát a szentszék 
utasitására a gör. kath. románok birtokába kellett átadnia. 
Marosvásárhelyt müködik a rendi noviciátus 1926. óta, 6 ujonc 
növendékkel. 


Aradi rendfőnökségén adja ki a Vasárnap c. szépirodalmi 
lapot. Itt saját nyomdája müködik. Kulturháza, mely ugyan- 
csak 1919. után keletkezett, minden dicséretet megérdemel. 
Ugyancsak kulturházat létesitett 1928-ban Lugoson is, ahol a 
tulajdonát képező egyik bérházban lévő lakást alakitotta át 
erre a célra. 


6. Az irgalmasok9) (Istenes szent János betegápoló rendje) 


saját tulajdonukat tevő s a rend vezetésére bizott kór- 
házakban (Szatmáron és Temesvárt) a betegek testi és 
lelki ápolásával és gondozásával foglalkoznak, vallásra és 
nemzetiségre való tekintet nélkül. Ide számitva nemcsak a 
szó szoros értelmében vett „betegeket”, de az aggokat, rok- 


                                            
9) A temesvári rendház és rendfőnökség adatai adatgyűjtésünk lezá- 


rásáig nem érkeztek be. 
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kantakat, valamint a támogatásra szoruló szegényeket is. – 
Minden rendházához nyilvános jellegü gyógyszertár tar- 
tozik. 


Az irgalmasok szatmári rendházépületében nyer elhelye- 
zést a Hám János néhai szatmári püspök által 1834-ben ala- 
pitott kórház és szegény öregek menháza, a földszinten pe- 
dig nyilvános kápolna „Sarlós Boldogasszony” tiszteletére 
felavatva. A szatmári irgalmasrendü kórházban 1919-ben 
202 beteg, 1929-ben pedig 14 beteg nyert ápolást, a kórházi 
ápolási napok összege 1919-ben 4.476, 1929-ben pedig 6.297 
volt. Ezidőszerint 18 agg nőt tart el a menház és 14 kórházi 
ágy áll teljes felszereléssel rendelkezésére. 


B) NŐI SZERZETES RENDEK. 


1. Az Orsolya nővérek hivatása a tanitás és nevelés, 
1919-ben egy önálló (anyaház nélküli) rendházuk volt 39 mü- 
ködő taggal, 1929-ben ugyancsak egy rendházukban 41 mü- 
ködő tagjuk volt. A fejedelemasszony székhelye Nagyszeben. 


Az Orsolya nővérek vezetése alatt 2 iskola állott és áll 
jelenleg is: 1. A „Sancta Ursula” elemi leányiskola 4 osztály- 
lyal, melynek 1919-ben 174, 1929-ben 208 növendéke volt 
2. A „Sancta Ursula” 3 osztályos leánygimnázium, mely 1919- 
ben mint polgári iskola 148, 1929-ben mint gimnázium 96 
növendéket tanitott. Mindkét iskola tannyelve német. 


Az Orsolya nővérek mindkét iskolájának magyar tagoza- 
tát a román kormányzat 1924-ben beszüntette (37.796/1924. sz. 
rendeletével). 


2. Paulai Szent Vince Szeretet Leányai (irgalmas nővé- 
rek rendje.) Főfoglalkozása a betegápolás, szegények, elag- 
gottak és árvák gondozása, bölcsődék, napközi otthonok ve- 
zetése és a tanitás. 1922-ben létesült Nagyvárad székhellyel 
az önálló romániai tartomány, addig a magyar rendtarto- 
mányhoz tartoztak itteni rendházaik, melyeknek száma 
1919-ben 12 volt, 102 nővérrel. 1929-ben a rendházak száma 
13, tagjainak száma pedig 136. 


1919-ben a Szent Vince nővérek a következő intézeteket 
vezették: 1. Az aninai bányakórházat; 2. Bélfenyéren magyar 
tannyelvü óvodát és elemi iskolát, melyeknek 1919-ben 140– 
150, 1929-ben 160–170 növendéke volt; 3. Csiksomlyón árva- 
és szeretetházat; 4. Máriaföldén német tannyelvü óvodát és 
elemi iskolát; 5. Nagykomlóson német tannyelvü óvodát, 
elemi- és háztartási iskolát; 6. A nagyváradi Immakulata 
intézetet, melyben bölcsőde, óvóda, elemi és polgári iskola, 
óvónőképző intézet van, tannyelvük magyar, 1919-ben 
1107, viszont 1929-ben 386 növendékkel; 7. A nagyváradi 
Apostolházat (elaggottak otthona), mely 1922-ben megszünt;  
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8. A nagyváradi Szent László menedékházat; 9. A nagyváradi 
Szent Vince intézetet, melyben magyar tannyelvü bölcsőde, 
óvóda, elemi és polgári iskola van, 1919-ben 882, 1929-ben már 
csak 400 növendékkel; 10. A nagyvárad-velencei magyar tan- 
nyelvü bölcsődét, óvodát és elemi iskolát, 1919-ben 409, most 
csak 280 növendékkel; 11. A resicai bányakórházat, melyben 
jelenleg már világiak ápolnak; 12. A szentjobbi magyar tan- 
nyelvü elemi iskolát, melynek 1919-ben 80–100, jelenleg 
60–70 növendéke van. 


1919. óta a fenti intézményeken kivül müködésük körébe 
vonták: 1. A csikszeredai közkórházat, melyet 1925-ben vettek 
át a világiaktól; 2. Az 1926-ban megnyilt csikszeredai dr. 
Hirsch-szanatóriumot; 3. Az 1928-ban megnyilt marosvásár- 
helyi szanatóriumot és 4. Az 1927-ben világiaktól átvett nagy- 
váradi tüdőbeteg szanatóriumot. 


3. A Szent Ferencrendi nővérek tanitással, betegápolás- 
sal, árvaházak vezetésével, szemináriumokban és nevelőintéze- 
tekben háztartás vezetésével foglalkoznak. A rend provinciája 
1922-ben Petrozsényben alakult meg, addig a magyarországi 
tartományhoz tartoztak az itt lévő rendházak, melyeknek 
száma 1919-ben 15 volt, viszont 1929-ben 17, a kötelékükhöz 
tartozó nővérek száma pedig 283. 


Müködésük felölelte: 1. A nagyszebeni tan- és nevelő- 
intézetet, ahol 1919-ben 201, viszont 1929-ben 148 növendék 
volt beiratkozva; 2. A brassói róm. kath. polgári 
leányiskolát, mely megszünt és az elemi leányisko- 
lát (1919-ben 206, 1929-ben 152 növendékkel); 3. A 
marosvásárhelyi róm. kath. polgári és elemi iskolát 
(1919-ben 178, 1929-ben 124 polg. isk. növendékkel); 4. A 
szilágysomlyói polg. és elemi leányiskolát; 5. A petrozsényi 
polg. leány- és elemi iskolát (1919-ben 589, 1929-ben 280 növ.); 
6. A hátszegi róm. kath. elemi iskolát; 7. A sepsiszentgyörgyi 
árvaházat és elemi iskolát; 8. A szamosujvári árvaházat; 9. A 
kolozsvári egyetemi klinikát; 10. A nagyváradi megyei kór- 
házat; 11. A nagyváradi gyermekkórházat; 12. A petrozsényi 
társulati kórházat; 13. A petrozsényi kincstári kórházat; 14. 
A vulkáni társulati kórházat; 15. A nagyváradi Szent József 
fiuinternátust; 16. A gyulafehérvári papneveldét; 17. A buka- 
resti róm. kath. Szemináriumot. 


4. A Miasszonyunkról elnevezett iskolanővérek rendje 
tanitással foglalkozik. 1923-ig a Temesvárt székelő rendtarto- 
mányhoz, 1923. óta a temesvári központtal megalakult romá- 
niai rendtartományhoz tartozik a jelenlegi 21 rendház. 
1919-ben az e területen működött rendházak száma 32 volt, 
634 nővérrel. A nővérek száma 1929-ben 474 volt. 


Müködésük felölelte: A kolozsvári Mariánum leány- 
liceumát és 2 elemi leányiskoláját; a dési róm. kath. elemi 
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iskolát a szorosan vett Erdélyben; az aradi, temesvár-gyár- 
városi és lugosi magyar tannyelvü, a temesvár-józsefvárosi 
román tannyelvü, valamint a temesvári apostoli kormányzó- 
ság területén müködő következő német tannyelvü intézeteket: 
2 tanitóképzőt, 7 középiskolát, 61 népiskolát és 11 kisded- 
óvódát. Nevelésük alatt 1919-ben 17.429, viszont 1929-ben 5772 
növendék állott. 


5. A szatmári irgalmas nővérek kongregációja fönnállá- 
sának éve 1842. óta tanitással, betegápolással, árvák, aggok és 
szegények gondozásával foglalkozik. 1919-ben a Romániához 
csatolt területen 15 rendházuk volt 259 nővérrel, majd a 
trianoni béke után Szatmár székhellyel megalakult romániai 
rendtartományuk, melyben 1929-ben 20 rendházban 273 nővér 
végezte áldásos munkáját. 


Müködésük területe: 1. A szatmári elemi leány- 
iskola, magyar tannyelvü, 1919-ben 330, 1929-ben 
135 növendékkel; 2. A szatmári párhuzamos elemi 
leányiskola, magyar tannyelvü, 1919-ben 120, 1929-ben 
124 növendékkel és ma 3 tanerővel; 3. A szatmári polg. leány- 
iskola, magyar tannyelvü, 1919-ben 296 növendékkel, melyet 
azonban 1926. szept. 1-én a liceum magyar tagozatába olvasz- 
tottak be. 4. Magyar és román tagozatu szatmári leány- 
liceum, mely 1918-ban nyilt meg 2 osztállyal 78 növendékkel, 
jelenleg 270 növendéke van, tannyelve a román tagozaton 
román, a magyar tagozaton magyar; 5. A szatmári óvónő- 
képző, melynek nyilvánossági jogát a kormányzat elvette s 
igy megszünt; 6. A magyar tannyelvü szatmári elemi tanitó- 
nőképző 1919-ben 220, 1929-ben 160 növendékkel; 7. A mükö- 
dési engedélyétől megfosztott s igy megszünésre itélt szatmári 
polgári tanitónőképző; 8. A szatmári óvóda, melynek 1919-ben 
194, 1929-ben 160 növendéke volt; 9. A szatmári katonalányok 
internátusa, melyet a közös hadsereg tartott fenn. Ez az inté- 
zet az alap megszüntével beszüntette müködését; 10. A szat- 
mári varroda, paplan és matrácmühely 30–40 tanulónöven- 
dékkel; 11. A szatmári továbbképző intézet nyelvekben, rajz- 
ban és kézimunkában; 12. A szatmári Lámpabél és Szalag- 
gyár a vezetőkön kivül 21 munkással; 13. A szatmári Irsik 
árvaház jelenleg 13 növendékkel; 14. A szatmári állami kór- 
ház; 15. A brassói szemkórház; 16. Az erdődi magyar tan- 
nyelvü s igy megszünésre kényszeritett óvóda, melynek helyén 
jelenleg nyári menhely létezik, továbbá az erdődi elemi leány- 
iskola, mely román tannyelvü, jelenleg 92 növendékkel; 17. A 
felsőbányai magyar nyelvü (már megszünt) óvóda és jelenleg 
193 növendékes felsőbányai magyar tannyelvü elemi iskola; 
38. A gyergyószentmiklósi árvaház; 19. A gyergyószent- 
miklósi magyar tannyelvü óvóda 1919-ben 130, 1929-ben 147 
növendékkel; 20. A gyergyószentmiklósi elemi leányiskola 
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magyar tannyelvvel 1919-ben 276, 1929-ben 213 növendékkel; 
21. A gyergyószentmiklósi polgári leányiskola (magyar tan- 
nyelvü), 1919-ben 160, 1929-ben 138 növendékkel; 22. A gyer- 
gyószentmiklósi varróiskola 20 növendékkel; 23. A gyergyó- 
szentmiklósi továbbképző 21 növendékkel; 24. A gyulafehér- 
vári magyar tannyelvü 46 növendékes óvóda; 25. A gyulafe- 
hérvári magyar tannyelvü (1919-ben 211 növ.), 1929-ben 70 
növendékes elemi iskola; 26. A gyulafehérvári magyar tan- 
nyelvü (1919-ben 131 növendékes), 1929-ben 70 növendékes 
polgári iskola; 27. A kolozsvári magyar tannyelvü szentpéteri 
óvóda 170 növ.; 28. A kolozsvári Szent Antal árvaház; 29. A 
kolozsvári aggház; 30. A kolozsvári Báthory-Apor fiuinter- 
nátus gazdasági vezetése; 31. A máramarosszigeti magyar 
tannyelvü (1919-ben 233 növ.), 1929-ben 113 növ. elemi iskola; 
32. A máramarosszigeti román tannyelvüvé lett (1919-ben 301 
növ.), 1929-ben 79 növ. polgári iskola; 33. A máramarosszigeti 
állami kórház; 34. A nagykárolyi magyar tannyelvü (1919-ben 
360 növ.), 1929-ben 220 növ. elemi iskola; 35. A nagykárolyi 
árvaház, melyet a Nőegylet tartott fenn, azonban időközben 
megszünt; 36. A nagykárolyi szanatórium; 37. A sepsikőrös- 
pataki magyar tannyelvü (1919-ben 45 növ.), 1929-ben 62 
növendékes óvóda; 38. A sepsikőröspataki magyar tannyelvü 
(1919-ben 107 növ.), 1929-ben 143 növendékes elemi iskola; 
39. A sepsiszentgyörgyi állami kórház; 40. A székelyudvar- 
helyi 114 növendékes magyar nyelvü óvóda; 41. A székely- 
udvarhelyi magyar tannyelvü (1919-ben 161 növ.), 1929-ben 
143 növendékes elemi iskola; 42. A székelyudvarhelyi 1919-ben 
74 növendékes, később helység hiánya miatt megszünt polg. 
iskola; 43. A turterebesi vegyes népiskola, melynek 1929-ben 
150 növendéke volt, (1919-ben nem a nővérek vezették). 


6. Az Erdélyi Róm. Kath. Népszövetség. 


Az Erdélyi Róm. Kath. Népszövetségnek, mint annyi 
más intézményünknek gyökere a világháboru előtti időkre 
nyulik vissza. A magyar katholicizmus legjobbjainak, töb- 
bek között Prohászkának agitációjára 1908-ban alakult meg 
a Katholikus Népszövetség, a nép szellemi, erkölcsi, társa- 
dalmi és gazdasági érdekeinek előmozditására s a katholikus 
világnézetben való megerősitésére. Nagy népszerüségnek 
örvendettek évente kiadott naptárai, havi füzetei, röpiratai. 
Voltak központi és sok vidéki népirodája, hol a nép fiai in- 
gyen kaptak megbizható tanácsot, ügyes-bajos dolgaikban. 
Ennek a Népszövetségnek 310 ezer tagja volt a kommuniz- 
mus kitörésekor. A kommunizmus bukása után Prohászka 
püspök elnöklete alatt Ernszt Sándor vezérigazgató vezeté- 
sével szervezkedett ujra Magyarországon. 
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Erdélyben igen sok népszövetségi tagozat alakult mind- 
járt a legelső években és ezek folytonosan erősödve, szépen 
müködtek 1918-ig. Az egyszerre központ és irányitás nélkül 
maradt népszövetségi tagozatok és más jótékony célu egye- 
sületek összefogására és egységes irányitására 1921-ben kez- 
denek folyni a tanácskozások. Ezek vezetője Dr. Farkas 
Lajos egyetemi tanár, kit azonban hirtelenül bekövetkezett 
halála megakadályozott a további tevékenykedésben. Az ál- 
tala összehivott alakuló közgyülés 1921. junius 14-én ki- 
mondja, hogy megalakitja az Erdélyi Róm. Kath. Nép- 
szövetséget, hogy a katholikus egyesületek egy nagy szö- 
vetségbe tömörülve, fokozzák az itt élő katholikusok között 
az egyházukhoz való hüséget, az összetartást és az evangé- 
lium szellemében végzendő szociális munkában tervszerüen 
tömöritsék a katholikus társadalom erkölcsi és anyagi erőit. 
Ez a programm a szükségnek megfelelően bővebb, mint a régi 
Népszövetségé. A következő évben sikerült a belügyminisz- 
teri jóváhagyást megszerezni az alakuláshoz azon föltétel 
alatt, hogy „a politikai kérdések tárgyalása kizáratik”. Az 
igy jóváhagyott alapszabályok alapján kezdődik meg a 
helyi tagozatok ujraélesztése és ujak alakitása. A munka 
nehezen ment. Félelem, közömbösség és bizalmatlanság dol- 
goztak a szervezkedés ellen. Az eredményeket csak annak 
lehet köszönni, hogy sok igazán kiváló ember állott a moz- 
galom szolgálatában. A Nagyváradon tartott katholikus 
nagygyülés növelte a lelkesedést. Az aradi nagygyülésen 
pedig „jóleső érzéssel lehetett tapasztalni, hogy a katholiku- 
sok megszervezésének mozgalma s különösen annak nagy- 
gyülési megnyilvánulása túlnőtt az egyéni akciók keretein 
és senkinek sem lehet oka a távolbamaradásra és tartózko- 
dásra”. (Egy beszámoló jellemzése). Mégis csak az 1926. év 
ősze az állandóan tartó izmosodás kezdete. 


Az Erdélyi Róm. Kath. Népszövetségnek jelenleg husz- 
ezer tagja van százhetven tagozatban. Ezenkivül több ifju- 
sági és legényegylet tartozik hozzá. A központ eddig öt or- 
szágos jellegü katholikus nagygyülést rendezett, a legutóbbit 
Kolozsvárt. Ezek kihatása az önbizalom és összetartás fej- 
lesztésére nézve felbecsülhetetlen érték. 1928. óta évente 
gazdag tartalmu naptárt s negyedévenként népies füzeteket 
ad a tagoknak. A központi iroda állandóan irányitja a helyi 
tagozatok tevékenységét, de egyes tagoknak is szolgál fel- 
világositással, tanáccsal, segitséggel ügyes-bajos dolgaikban. 
A helyi tagozatok müködése a helyi viszonyok szerint a leg- 
változatosabb képet mutatja. A nép müvelése, önképző elő- 
adások és műsoros összejövetelek rendezésével, dalárdák és 
fúvós zenekarok szervezésével kiegésziti azt a kulturális 
munkát, melyet iskoláink anyagi és erkölcsi támogatása és 
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sokszor egyes kiválóbb növendékek tanittatása képez. Ezen- 
kivül minden szervezet végez szociális és karitativ jellegü 
munkát. Több vidéki központban müködik népiroda, mely 
jogi tanácsokkal szolgálja a nép érdekeit s egyéb irányu se- 
gitséget is közvetit (pl. ingyenes, orvosi kezelést). A népszö- 
vetségi tagozatok évente ünnepélyes keretben ülik meg 
Krisztus Király ünnepét, amely XI. Piusz pápa szociális 
programmját fejezi ki. A krisztusi törvények uralomra segi- 
tése az egyéni és társadalmi élet egész vonalán: Krisztus, 
békéje, Krisztus országában. 


Az Erdélyi Róm. Kath. Népszövetség ügyeinek közvet- 
len intézője, a végrehajtás munkájának közvetlen irányitója 
és ellenőrzője az intéző bizottság. Ennek munkálkodása ré- 
vén alakult meg legutóbb az Erdélyi Katholikus Akadémia 
s a katholikus vallásu egyetemi hallgatókat magába foglaló 
egyetemi szakosztály. Az intéző bizottság figyelme kiterjed 
minden katholikus vallási, kulturális, szociális ügyre s havi 
gyülésein minden fontos ügyet megtárgyal. Tagjai az egy- 
házmegyék és szerzetesrendek képviselői és választott tagok. 
Az intéző bizottságnak és általában az egész Népszövetség- 
nek elnöke Betegh Miklós v. b. t. t., alelnökök Dr. Gyárfás 
Elemér, Zomora Dániel, Imrik S. Zoltán, Ilosvay Lajos, 
Dr. Schlagaetter Nándor, Dr. Metzger Márton, Dr. Jakabffy 
Elemér. Ügyvezető igazgató Sándor Imre. Jogtanácsos Dr. 
Bartha Ignác, pénztáros László Endre. Szakosztályelnökök 
Dr. Lestyán Endre, Dr. Némethy Gyula és Balázs Ferenc. 
Ezekkel együtt az intéző bizottságnak 47 tagja van. Az 
egész Népszövetségnek védnökei az erdélyi róm. kath. egy- 
házmegyék püspökei. 


Az egyes egyházmegyék esperesi kerületeiben, szükség 
szerint több kerületben kerületi bizottságok alakulnak az in- 
téző bizottság mintájára s bizonyos mérvü decentralizáció 
céljából. E bizottságok alakitása még nincs befejezve. Főleg 
ezek munkakörébe tartozik a vidékenkint megtartandó ka- 
tholikus napok szervezése, melynek jelentősége vidékenkint 
ugyanaz, mint az országos katholikus nagygyülésé. 


Az Erdélyi Róm. Katholikus Népszövetség központja 
Kolozsvár. Központi irodája az Erdélyi Róm. Kath. Státus 
épületében (Szentegyház-ucca. – Str. Iuliu Maniu 5) van. 


VI. 


A romániai református egyház. 
 


A romániai református egyház egyeteme a két református 
egyházkerület között olyan természetü közjogi kapcsolatnak 
a létesitését jelenti, mint aminő a régi Magyarország ref. egy- 
házának 5 kerülete között állott fenn. A két romániai ref. egy- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


– 60 – 


házkerületet összefogó egyetemes egyház közös törvényhozó 
szerve a zsinat, közös kormányzati orgánuma pedig a zsinati 
állandó bizottság. Ezeknek a szerveknek megalakitása azon- 
ban csak akkor vált lehetségessé, amikor a királyhágómel- 
léki ref. egyházkerület végleges megalakulása és az állami 
elismertetése megtörtént. 


A két ref. egyházkerület unióját elvileg az 1926. december 
16-iki nagyváradi és az 1927. augusztus 15-iki kolozsvári egy- 
házkerületi közgyülések mondották ki. Majd midőn a zsinat 
összehivásának akadályai elhárultak, azt 1929. junius 9-ére 
hivta össze a két egyházkerület elnöksége a kultuszminiszter 
jóváhagyása után. A zsinat a megalakulás alakszerüségei után 
elnapolta magát. 


A romániai református egyház két kerületét a következők- 
ben ismertetjük. 


1. Az Erdélyi Református Egyházkerület. 
A) Az egyházkerület szervezete. 


Székhelye: Kolozsvár. 
Püspöke: 1919-ben Nagy Károly (1918. febr. 20–1926. 


febr. 16.), jelenleg dr. Makkai Sándor (1926. április 17-től). 
Egyházkerületi főgondnokai: 1919-ben Zeyk Dániel (1898. 


jun. 2–1928. november 24.), gróf Bánffy György (1898. jun. 
2–1928. november 24.), Lészai Ferenc (1920. november 2-ig), 
báró Kemény Árpád (1923. november 20-ig), dr. k. Boér Elek 
(1923. szeptember l-ig). 


Majd gróf Bethlen Ödön (1921. jul. 3–1927. dec. 9.), gróf 
Teleki Arctur (1923. november 23. óta), Ugron István (1923. 
november 23. óta), gróf Bethlen György, gróf Bánffy Miklós 
és dr. Viski László († 1930. jan. 12.), utóbbi három az 1928. 
november 24-iki egyházkerületi közgyűlésen lett egyházke- 
rületi főgondnokká választva. 


Theológiai akadémiáján Kolozsvárt 1919-ben a tanszékek 
száma 6, a hallgatóké 60. Viszont 1929-ben a tanszékek száma 
9-re, a hallgatóké pedig 183-ra növekedett. 


Lelkésszé szenteltek 1919–1929. években összesen 143 
theológiai akadémiát végzett ifjut. 


B) Az egyházkerület közigazgatási szervezete. 


 
 1919-ben 1929-ben 
Anyaegyházközség 594 598 
Leányegyház 129 129 
Fiókegyház 27 27 
Társegyház 29 29 
Szórvány 189 192 


Együtt: 968 975 
Egyházmegye 18 20 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


– 61 – 


A lelkészek száma: 1919-ben 547; 1929-ben 514 rendes 
lelkész, 48 segédlelkész és 59 lévita, együtt 621. 


C) Az egyházkerület lélekszáma és népmozgalmi adatai. 


Lélekszám:  1921-ben  466.000 


1922-ben 485.640 


  1923-ban 485.474 


  1926-ban 492.075 


  1927-ben 498.354 


  1928-ban 502.638 


A születések és halálozások száma: 


1921-ben születés 20.000; halálozás 9.000 


1922-ben születés 12.482; halálozás 9.125 


1923–1926 években születés 61.652; halálozás 36.252 


1927-ben születés 13.262; halálozás 9.316 


1928-ben születés 12.993; halálozás 8.158 


 


D) Vallásos egyesületek. 


1. A Református Nőszövetség. Az egész egyházkerületre 
kiterjedő müködési körrel, kerületi, egyházmegyei és egyház- 
községi tagozatokkal, kb. 12 ezer taggal. Ügyrendje 1927-ben 
készült. 


2. Bibliakörök. A fiu-ifjuság körében 1929-ben 74 biblia- 
kör müködött 881 résztvevővel, ebből 9 főiskolai kör 150 tag- 
gal, 35 középiskolai kör 396 taggal. Az iparostanoncok közt 
9 bibliakör 143 taggal, a falusi ifjuság körében pedig 14 kör, 
110 taggal. A vegyes fiu-leány bibliakörök száma 7, 82 taggal. 
Leánybibliakör 43 müködik. Együtt 147 bibliakör 1216 taggal. 


3. Vasárnapi iskolák. A belmissziót szolgálják. 1927. óta, 
amikor 145 vasárnapi iskola volt nyilvántartva 5000 gyermek 
résztvevővel, számuk megsokszorozódott. 1929-ben már 344 
vasárnapi iskola müködik 10.460 gyermekkel, 409 csoportban. 
A vasárnapi iskolákat 232 lelkész, 66 tanitó és tanitónő és 146 
laikus vezeti. 


4. Az Ifjúsági Keresztyén Egyesületek (I. K. E.) szerve- 
zését minden egyes egyházközségben az 1921. évi kerületi köz- 
gyülés mondotta ki ismét. A belmisszión munkálkodnak. 


Ezekkel a vallásos egyesületekkel karöltve fejtik ki bel- 
missziós tevékenységüket a különböző konferenciák. Az ifju- 
sági fiu- és leánykonferenciákon kivül a papnék és tanitónők 
konferenciája érdemel emlitést. De nem mulaszthatjuk el ki- 
emelni a „Református Nagyhét” nevelő hatását sem 1924. óta, 
melyek közül az 1926-iki Nagyenyeden, 1927-ben Brassóban, 
1928-ban Tordán, 1929-ben pedig (ez volt a hatodik „Ref.  
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Nagyhét”) Nagykárolyban tartották nagy érdeklődés mellett 
és számos résztvevővel. 


Megemlitendő még a „Sáfársági mozgalom”, melynek 104 
tagja van. 


E) Jótékonysági és jóléti intézmények. 


1. Árvaház müködik 1929. óta a szászvárosi Kun-kollégium 
épületében, ahová a zabolai, gróf Mikes Árminné ajándékozta 
árvaház felszerelését helyezték át. Egyelőre 24 árvát istápol. 


2. Szeretetházak müködnek Kolozsvárt és Brassóban. Az 
előbbi fennállásának 30-ik évét érte már el s 120 növendéke 
volt, a brassóinak is kb. 70 növendék tartozik a kötelékébe. 


3. Ágyalapitványok a marosvásárhelyi Szanatórium 
Rt.-nál. 


4. A diakonissza intézményt 1922-ben kisérelték meg- 
honositani, de ekkor nem volt jelentkező a Kolozsvárt meg- 
nyilt tanfolyamra. 1928-ban már 8 növendéke volt a dia- 
konissza képzőnek, kik közül 1929. február 24-én az első 7 
erdélyi ref. diakonissza letette a fogadalmat. Az ujabb tan- 
folyamnak 15 hallgatója van. Az intézet ma Marosvásárhelyt 
székel. 


5. Iskolai internátusok. Számuk 1919-ben 7 volt, jelenleg 8. 


6. Nyugdij-, özvegy-, Árva Gyámintézet. Vagyona 1928- 
ban a 34 millió lejt meghaladta. 


 
F) Református sajtó, irodalmi társaság, iratterjesztés. 


Az erdélyi ref. egyházkerület hivatalos lapján, a XXII.-ik 
évfolyamában lévő „Református Szemlén” kivül a Nőszövet- 
ség hivatalosa a „Református Család”, továbbá az „Ifju Er- 
dély” és az „Ut” c. folyóiratok és a „Református Naptár” c. 
állandó kiadványa szolgálják az evangélium ügyét. 


A Nagykárolyban 1929. szeptember havában tartott 
Református Nagyhét mondotta ki a Károli Gáspár Irodalmi 
Társaság megalakulását. 


Az egyházkerület iratterjesztése 1926-ban alakult meg. 
Rövid 10 hónap alatt 27.827 könyvet és füzetet (közte 2135 
bibliát, 7409 énekes könyvet) terjesztett. 1927-ben a terjesztett 
könyvek száma 35.221; 1928-ban pedig 37.907, (közte 3699 
biblia, 9558 énekes könyv, 609 imakönyv, 4163 káté). 
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G) Az Erdélyi Ref. Egyházkerület iskolai szervezete. 
 


 1919-ben 1929-ben 
kisdedóvódák 3 4 
elemi iskolák 491 362 
polgári iskolák 15 4 
liceumok 10 6 
óvónőképző 1 – 
tanitóképző 1 1 
tanitónőképző 2 1 
kereskedelmi iskola 3 1 
kereskedelmi tanf. – 1 
tanárképző 1 – 
theológia 1 1 


 
 
A tanári kar létszáma 1929-ben (a theológiai tanárokon 


kivül) 102 rendes, 36 helyettes és 80 óraadó, a középiskolákba 
beirt tanulók száma pedig 2677. 


Az elemi iskolai tanerők száma 1929-ben 522 volt, a növen- 
dékek száma pedig 21.958. 


H) Az Erdélyi Ref. Egyházkerület ingatlan vagyona. 


Egyházi és iskolai földbirtokai 1918-ban 58.502 hold 45 
□-ölet tettek ki. Ebből kisajátitottak 24.563 hold 27 □-ölet, 
maradt tehát az egyházközségeknek és iskoláknak 33.939 
hold 18 □-öl ingatlana. A kisajátitott ingatlanból iskolai célu 
volt 9.313 hold. Az agrártörvény szerint az egyházközsége- 
ket (parohiális sessio, iskolai föld, templomi illetmény stb.) 
megillető földmennyiségből az agrár szervek mindössze 905 
holdat adtak ki, tehát 22.571 holddal kevesebbet, mint 
amennyi járna. A püspökséget megillető 100 holdat meg- 
kapta ugyan az egyházkerület, de terméketlen és rosszminő- 
ségü földben, amelyből rövid használat után 21 és 3/4 holdat 
visszavettek. 


2. A Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület. 


A) Az egyházkerület megalakulása. 


A trianoni békeszerződés a tiszántuli ref. egyházkerü- 
let testéről a Máramaros, Szatmár, Bihar, Arad, Temes-To- 
rontál, Krassó és Szörény vármegyék területén fekvő ref. 
egyházközségeket és egyházmegyéket leszakitotta s 
igy azok püspökség nélkül maradtak. Sulyok 
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István bihari egyházmegyei esperes 1920. dec. 14-én 
egyházkerületi közgyülésre hivta össze a lecsatolt egy- 
házmegyék képviselőit szabályszerü szervezkedés céljá- 
ból. A kerületi közgyülésen megjelentek kimondották, hogy 
az elszakitott ref. egyházmegyék számára egyházkerületi 
főhatóságot alakitanak. A vallás- és szépmüvészeti minisz- 
térium a külön szervezkedés tárgyában hozott kerületi köz- 
gyülési határozatot nem vette tudomásul, de megbizta 
Sulyok István esperest az egyházi főhatóság nélkül maradt 
egyházközségek adminisztrálásával. Az 1921. aug. 16-án 
Nagyváradon tartott ujabb egyházkerületi gyülés ismét ki- 
mondotta az egyházkerület megalakitását s elrendelte a 
kerületi tisztviselők megválasztását is. A másodszori meg- 
alakulás sem nyerte meg a kormány tetszését s nem ismerte 
azt el. 1922. febr. 23-án ujabb egyházkerületi közgyülés 
a Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület megalakitását befe- 
jezettnek nyilvánitotta s azon Sulyok István megválasztott 
püspök tiszttársaival együtt az esküt letette. Az egyházke- 
rület megalakitásának állami jóváhagyása és elismerése 
többszöri közbenjárás ellenére sem történt meg, sőt, hogy az 
esetleges személyi akadályokat elháritsák, Sulyok püspök 
és Domahidy főgondnok állásukról le is mondottak. Az elnök- 
séget Széll György nagybányai ref. esperes vette át, egyház- 
kerületi főjegyzővé pedig Csernák Béla bihari esperest vá- 
lasztották meg s ő végezte Sulyok püspök lemondása után 
az adminisztrációt. A minisztérium ezt az ideiglenes elnök- 
séget elismerte. Ismételt sürgetésekre 1925-ben a kormány- 
zat azt a választ adja, hogy a szervezkedés ügyét csak az uj 
vallásügyi törvény életbelépte után intézheti el. Az egyház- 
kerület azonban nem várva meg a kormány formális elisme- 
rését, ujból elhatározta a püspök és főgondnok megválasz- 
tását s a közbizalom ismét Sulyok Istvánt hivta meg a püs- 
pöki s Domahidy Elemért a főgondnoki állásra. Hosszas 
tárgyalások után végre a kultuszkormány elismerte az uj 
elnökséget s 1926. május 16-án a kormánykiküldött kezeibe 
a hüségesküt le is tette, ennek alapján az 1926. jun. 23-án 
tartott kerületi közgyülés szine előtt az elnökség az egyház- 
alkotmányban előirt esküt letéve, hivatalát elfoglalta. 
Ugyanez a kerületi gyülés azt a határozatot hozta, hogy 
Sulyok István püspököt a hagyományos ünnepségek kere- 
tében akkor fogja fölszenteltetni az esperesi kar által, ami- 
kor az egyházkerületet a törvényhozás megerősiti és a püs- 
pök a hüségesküt a király kezébe leteszi. Mivel a törvény- 
hozás máig sem alkotta meg a királyhágómelléki ref egyház- 
kerület elismerését tartalmazó törvényt, a király kezébe 
való eskütétel és a püspökké való fölszentelés is függőben 
van. 
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B) Közigazgatási szervezete: 


Az egyházkerület székhelye: Nagyvárad. 
Püspöke: Sulyok István 1926. jun. 23. óta. 
Főgondnoka: Domahidy Elemér († 1930. jul. 20.) 
 


Anyaegyházközségeinek száma  182 
Leányegyházközségeinek száma  10 
Fiókegyházközségeinek száma  19 
Társegyházközségeinek száma : 2 
Szórványainak száma  480 


Az egyházközségek száma 693 


Egyházmegye  6 


 


C) Az egyházkerület lélekszáma. 


1926-ban 236.699. 
1928-ban 214.623. 
1929-ben 210.823. 


Lelkészeinek száma 1929-ben: 176 rendes-, 25 segéd- 
lelkész és 1 lévita. 


D) Vallásos egyesületei 1928-ban. 


1 .  Vasárnapi iskolák száma 218, tagjainak száma   7.571 
2 .  . . . .  Bibliakörök száma   32, tagjainak száma   2.207 
3 .  Nőegyletek száma   15, tagjainak száma   3.137 
4 .  Énekkarok száma   88, tagjainak száma   3.225 


Együtt  353   16.140 


 
E) A lelkészképzés. 


Theologiai akadémia hiányában a lelkészképzést az er- 
délyi ref. egyházkerület kolozsvári theologiája látja el, 
ahol 1929-ben 29 theologiai hallgatója nevelkedett. 1919– 
1929. közti időben 37 uj lelkészt szenteltek fel. 


F) Jótékony- és jóléti intézményei. 


1. Árvaház: a nagyváradi Lorántffy Zsuzsánna Prot. Jó- 
tékonyegylet által fentartott árvaház. 


2. Iskolai internátusainak száma: 1919-ben 2; 1928-ban 3. 
3. Nyugdij és Gyámintézetének vagyona 1928-ban 


2,850.142 lej volt. 
 


G) Az egyházkerület sajtója. 


Hivatalos lapja a jelenleg VI-ik évfolyamában lévő 
„Reformátusok Lapja”, ezenkivül még 3 vallásos hetilap, 
továbbá a Ref. Árvaházi Naptár. 


Iratterjesztése megszervezve. 
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H) Az egyházkerület iskolai szervezete. 
 


 1919-ben 1928-ban 
Kisdedóvódáinak száma – 1 
Elemi iskoláinak száma 137 133 
Polgári iskoláinak száma 1 3 
Liceumainak száma 2 – 
Kereskedelmi iskoláinak száma 1 1 
Tanitóképzők száma 2 – 


 
Az elemi iskolákba az 1928/29. tanévben 11.700 növendék 


járt, a tanitók száma pedig 236 volt. A 133 elemi iskola kö- 
zül magyar tannyelvü volt 131, német tannyelvü 1 (Szem- 
lakon), cseh tannyelvü 1 (Nagyperegen). 


 


I) Az egyházkerület ingatlan vagyonának állapota. 


Az egyes egyházközségektől, melyeknek 3.646 hold 
1042 □ öl ingatlana volt, az agrárreform rendjén 659 hold 
1347 □ öl-et, tehát a vagyon 18%-át sajátitották ki. Pontos 
adatfelvétel hiányzik arra vonatkozólag, hogy az egyháznak 
az agrártörvény alapján járó földilletményből az állam jo- 
gosulatlanul hány holdat tartott vissza. 


VII. 
A magyar unitárius egyház. 


Püspöki székhelye: Kolozsvár. 
Püspöke: 1919-ben Ferencz József (1876–1928. febr. 19.), 


jelenleg dr. Boros György (1928. május 19-től). 
Főgondnokai: 1919-ben báró Petrichevits Kálmán (1892. 


aug. 25–1925. nov. 22.), jelenleg dr. Ferenczy Géza (1920. 
aug. 29-től) és dr. Szent-Iványi József (1925. nov. 22-től). 


Theológiai akadémiáján a tanszékek száma 1929-ben 
5, a hallgatók száma 26. Lelkésszé avattak 1919–1929. idő- 
közben 65 végzett theológust. 


A) Közigazgatási szervezete. 


Anyaegyházközség 1919-ben és jelenleg is 113. 
Egyházköreinek száma 1919-ben 9; jelenleg 8. 
Legmagasabb közigazgatási egységének az egyetemes 


egyháznak orgánumai a zsinati és az egyházi Főtanács, to- 
vábbá az egyházi Képviselőtanács, melyeknek szervezete 
mélyreható reformon ment keresztül. 


Az Egyházi Főtanács reformjára vonatkozó egyházi 
törvényt az 1923. nov. 5-iki Főtanács fogadja el. Az uj ren- 
delkezés szerint tagjai: hivatalbóli és választott tagok. A 
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választott tagok száma 220. Közülük 110-et az Egyházi Fő- 
tanács választ, 24 tagot az egyháziak és 86 tagot a világiak 
közül; 55 tagot az egyházkörök választanak 6 évre, felerész- 
ben egyházi, felerészben világi hivekből; 55 tagot pedig 
ugyancsak 6 évre az egyházközségek választanak. A tör- 
vény életbelépte előtt megválasztottak örökös tagjai marad- 
nak a Főtanácsnak. 


Az egyházegyetem kormányzati szervének, a Képviselő 
Tanácsnak szervezetét ugyancsak az 1923. évi Főtanácsi 
ülés módositja. Az egyházi Képviselő Tanácsnak hivatalbóli 
és választott tagjai vannak. Választás utján tagja a Főta- 
nács kebeléből 15 a tanárok, lelkészek, tanitók és más világi 
tanácsosok közül; továbbá az esperesek és köri felügyelők 
közül az egyházkörök által kijelölt egy-egy deputátus. 


Lelkészeinek száma 1929-ben: 111 rendes- és 5 segéd- 
lelkész. 


B) Lélekszáma és népmozgalmi adatai 1919–1928. között. 


1919. lélekszám: 73.705; születés: 1.603; halálozás: 1.254 
1920. lélekszám: 73.903; születés: 1.890; halálozás: 1.242 
1921. lélekszám: 73.852; születés: 2.111; halálozás: 1.333 
1922. lélekszám: 68.716; születés: 1.994; halálozás: 1.215 
1923. lélekszám: 68.779; születés: 1.838; halálozás: 1.232 
1924. lélekszám: 70.666; születés: 1.931; halálozás: 1.506 
1925. lélekszám: 71.206; születés: 1.788; halálozás: 1.170 
1926. lélekszám: 70.654; születés: 1.827; halálozás: 1.184 
1927. lélekszám: 71.157; születés: 1.786; halálozás: 1.270 
1928. lélekszám: 72.116; születés: 1.720; halálozás: 1.163 


   Együtt:           18.488        12.569 


C) Vallásos egyesületei, jóléti intézményei: 


1. A Dávid Ferenc Egylet és Nőszövetségei. 
2. Az Unitárius Leányotthon. Megnyilt 1920-ban. 
3. A kolozsvári és székelykereszturi liceumok konvik- 


tusai. 
4. Az egyházi alkalmazottak Nyugdijintézete, melynek 


1928-ban 11,424.232 lej vagyona volt. Tagjainak száma 196. 
 


D) Sajtó – iratterjesztés. 


Két egyházi folyóirata: az „Unitárius Közlöny”, mely 
8–10 ezer és a „Keresztény Magvető”, mely 5–600 pél- 
dányban jelenik meg. 


Központi iratterjesztése most áll szervezés alatt. 
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E) Az unitárius egyház iskolai szervezete. 
 


 1919-ben 1929-ben 
Elemi iskolák 28 37 
Polgári iskolák 2 – 
Liceumok 2 2 
Theológia 1 1 


 
Az elemi iskolákban 1929-ben 53 tanerő müködött, a 


növendékek száma 1630 volt. 
 


F) Az unitárius egyház ingatlan vagyona. 


Az impérium változáskor az Unitárius Egyháznak 17.916 
hold 875 □ öl ingatlana volt, melyből 6965 hold 1207 □ öl az 
egyházegyetemé, 10.950 hold 1268 □ öl pedig az egyházköz- 
ségek tulajdona volt. 


A kisajátitás ugy az egyetemes egyház, mint az egyház- 
községek ingatlan vagyonát alaposan megapasztotta. Az egye- 
temes egyház ingatlanaiból 6285 hold 1259 □ öl, (90.2%), az 
egyházközségekéből pedig 5103 hold 1085 □ öl, (46.6%), ösz- 
szesen 11.389 hold 744 □ öl (63.6%) esett az agrárreform ál- 
dozatául. Különösen az iskolai alapitványokat érte sulyosan, 
köztük a Berde-alapitványt. Ennek az volt a rendeltetése, 
hogy naponta 200 középiskolai tanuló élelmezését biztositsa 
(Berde-cipó). Ebből a közel 1400 hold terjedelmü alapitvá- 
nyi ingatlanból mindössze 2 hold belsőséget hagytak meg, 
mig 1398 holdat kisajátitottak. 


Az agrárreform után megmaradt 6527 hold 131 □ öl in- 
gatlanból 679 hold 1548 □ öl az iskolafenntartó egyetemes 
egyházé, a 113 egyházközségnek pedig 5847 hold 183 □ öl in- 
gatlana maradt meg, beleértve a müvelhető földeket, erdőket 
s egyéb müvelési ágakat, udvart, kertet, szöllőt, cintermet, 
temetőt, terméketlen területet, nádast stb. 


Az agrártörvény szerint járó földilletményből mindössze 
4 egyházközség részesült. Ezek összesen 28 hold 600 □ öl 
müvelhető földet, 5 hold erdőt és 3 hold temető területet 
kaptak. 


VIII. 
A zsinat-presbyteri ág. hitv. evang. 


egyházkerület. 


A) Az egyházkerület megalakulása. 


Trianon a magyarországi ág. hitv. evang. egyházegyetem 
testéről részben a bányai, részben a tiszai egyházkerületekből 
32 egyházközséget csatolt Romániához s ezek az egyházak,  
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mivel püspöki székhelyük Budapest és Nyiregyháza Magyar- 
országon maradt, püspökség nélküli egyházközségekké váltak. 


Az uj országhatárok közé került és saját erejükre utalt 
püspökség nélküli lutheránus egyházak 1919-ben a szász orszá- 
gos egyház keretén belül önálló magyar esperességgé óhaj- 
tottak szervezkedni. Ez a kisérletük azonban az 1880-as évek- 
ben a szász országos egyház kötelékéből hosszas küzdelem után 
kivált brassói egyházmegye miatt meghiusult, mert ebbe az 
egyházmegyébe tömörült 12 egyházközséget a szász országos 
egyház nem volt hajlandó visszafogadni. 


1920 április 11-én Aradon a püspökség nélkül maradt 
egyházak és a szász egyház kereteiből kivált néhány magyar 
egyházközség vezetői értekezletet tartottak, mely önálló egy- 
házkerület megalkotását határozta el. Ez azonban a magyar- 
honi ág. ev. egyházegyetem ötödik egyházkerülete maradt. 
Báró Solymossy Lajos, a magyar egyetemes egyház egyházi 
és iskolai felügyelője, apatelki (Aradmegye) nagybirtokos, az 
egyházkerület első választó közgyüléséig beállitotta az ideig- 
lenes közigazgatási szervezetet. Egyházkerületi felügyelő lett 
báró Feilitzsch Arthur, v. b. t. t., volt m. kir. miniszter, püspök- 
helyettes pedig dr. Kirchknopf Gusztáv kolozsvári ág. h. ev. 
lelkész. Az egyházkerület székhelye Kolozsvár lett és 5 egy- 
házmegyére oszlott, élén 1–1 egyházmegyei felügyelővel és 
1–1 esperessel. 


1921. julius 6-án Kolozsvárt tartotta meg az uj alakulat 
első kerületi gyülését, mely egyben alkotmányozó gyülés is 
volt. Megalkotta az uj egyházalkotmányt, mely ugyanazon az 
alaptételen épült föl, mint a magyarhoni s a legideálisabb 
demokratikus egyházi szervezetet létesitette. Arra az időre 
pedig, amig az uj egyházalkotmány felsőbb jóváhagyása meg- 
történik, Végrehajtó Bizottságot választott, melynek elnöke 
báró Feilitzsch Arthur, előadója pedig dr. Kirchknopf Gusz- 
táv lett. 


Az Averescu-kormány tudomásul vette a magyar evangé- 
likus egyházak szervezkedését, elismerte a Végrehajtó Bizott- 
ságot. A beállott kormányváltozás alapján uralomra jutott 
Brătianu-kormány azonban visszavonta ezt a jóváhagyást és 
a kerületi vezetőség választására kitüzött 1922. jun. 15-iki köz- 
gyülést is betiltotta. A kolozsvári közgyülésen megalkotott 
egyházalkotmányt visszavetette és a Végrehajtó Bizottság 
tagjai közül a kolozsvári evang. egyházhoz tartozó tagokat ki- 
tiltotta. A Végrehajtó Bizottság 1922. julius 5-én ujra meg 
alakult. Elnöke sédeni báró Ambrózy Andor, a bánsági egy- 
házmegye felügyelője és Frint Lajos aradi ev. lelkész lett. 
A szervezkedés munkája tovább folyván, 1922. szept. 26-án 
ujabb alkotmányozó gyülést hiv össze a Végrehajtó Bizott- 
ság Hosszufaluba, ahol a kormány által visszavetett kolozs- 
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vári egyházalkotmány helyett a változott viszonyoknak meg- 
felelően módositott régi magyarhoni evang. egyházalkotmányt 
fogadták el és terjesztették be felsőbb jóváhagyásra 1923. 
elején. 


Három évi hosszas várakozás után 1926. dec. 22-én végre 
az ismét kormányra jutott Averescu-párt kultuszminisztere 
tudomására hozza a Végrehajtó Bizottság elnökségének, hogy 
elvben hozzájárul a zsinat-presbyteri alapon szervezendő 
szuperintendencia felállitásához. Kategorikusan kijelenti azt 
is, hogy a szuperintendencia kifelé nem lesz közjogi hatóság, 
hivei felett azonban az egyházfői jogok gyakorlását biztositja 
a szuperintendens részére. 


Az egyházközségek megválasztották a szuperintendenst 
és az egyházkerületi felügyelőt, a kormányzat ezt jóváhagyta 
és az 1927. április 3. napjára összehivott egyházkerületi köz- 
gyülés Aradon Frint Lajos szuperintendenst és sédeni báró 
Ambrózy Andor egyházkerületi felügyelőt hivatalába iktatta. 
Előzőleg a két elnök az állam iránti hüségesküt a kormány 
képviselőjének kezébe letette. 


B) Az evang. szuperintendencia közigazgatási szervezete. 


A szuperintendencia székhelye: Arad. 
Szuperintendense: Frint Lajos aradi ev. lelkész. 
Egyházkerületi felügyelője: sédeni báró Ambrózy Andor. 
Lelkészképzését az erdélyi ref. egyházkerület kolozsvári 


theológiája látja el, az evangélikus tárgyakat azonban külön 
evang. docensek adják elő. Az evang. theológusok száma 
1929-ben: 10. Lelkésszé szenteltek az 1919–1929. időközben 8 
lelkészjelöltet. 


Jelenleg 3 egyházmegyéje s ezek keretében 25 anyaegy- 
házközsége müködik. E 25 egyházközségből 3 szlovák, 1 pedig 
német anyanyelvü. 


Lélekszáma: 1928-ban 32.585, melynek a német és szlovák 
anyanyelvü hivek kb. 5%-át teszik. Lelkészeinek száma 1928- 
ban 22 rendes-, 3 segédlelkész és 1 lévita. 


C) Vallásos egyesületei, jóléti intézményei. 


1. Evang. nőegyleteinek száma 10, összesen 1005 taggal. 
2. Bibliakör: 3 (szervezés alatt). 
3. Ifjusági egyesületek, mint belmissziói alakulatok mü- 


ködnek. Számuk 13, melyből 7 leányegyesület 313 taggal. Ösz- 
szes tagjainak száma 546. 


4. Kulturházak Hosszufaluban és Krizbán. 
5. „Segélyző Intézet”, mely 1927-ben az egész egyház-
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kerületre kiterjesztette már müködését, egymillió lejt meg- 
haladó alaptőkével az egyházkerület alkalmazottainak nyug- 
dijigényei kielégitését célozza. 


6. Theológus „Luther Otthon” Kolozsvárt. Létesült az 
1929–30 tanévben, 8 papnövendék számára nyujt kényelmes 
lakást. Igazgatója dr. Fritz László, egyházkerületi előadó- 
tanácsos. 


7. Egyházi énekkar és zenekar van megszervezve és mü- 
ködik 6 egyházban. 


8. Kulturegyesület: 2. 
9. Vasárnapi iskola: 6. 
10. Jótékony egylet: 2, köztük a 400 tagot számláló nagy- 


károlyi templomegylet. 
 


D) Sajtó – iratterjesztés. 


Az evang. szuperintendencia hivei részére egyetlen sajtó- 
orgánum a Kolozsvárt dr. Fritz László szerkesztésében meg- 
jelenő „Evangélikus Néplap”, mely X.-ik évfolyamában van. 
A központi iratterjesztés szervezés alatt áll. 


E) Iskolai szervezete. 


 
 1919-ben 1928-ban 
Elemi iskolák 14 7 
Polgári iskola 1 1 


 
A jelenleg müködő 7 elemi iskola közül 6 magyar, 1 pedig 


szlovák tannyelvü (Vukova); a tanerők száma 17, a növendé- 
kek száma pedig 757. A Hosszufaluban müködő polgári iskola 
két tagozatánál legutóbb 10 tanerő látta el az oktatást, a 
növendékek száma pedig 89 volt. Nyilvánossági jogának meg- 
vonása és a növendékek csökkenő száma miatt müködését ez- 
időszerint felfüggesztette az egyházkerület. 


F) A szuperintendencia ingatlan vagyona. 


A 25 egyházközségnek 1918-ban 1041 hold 1177 □-öl in- 
gatlan vagyona volt, melyből mindössze 73 hold 1356 □-ölet 
sodort el a földreform. A törvény szerint járó földilletmény- 
ből a 25 egyház közül mindössze 7 részesült és nem adták ki 
a szuperintendenst megillető 100 hold földet sem. A kisajá- 
titott 73 hold 1356 □-öl és a 7 egyházközség által kapott tör- 
vényes földilletmény figyelembevételével, jelenleg 1164 hold 
1421 □-öl területü ingatlana van. 
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Összefoglaló táblázat. 
Az erdélyi kisebbségi egyházak és az agrárreform. 


– 1929. évi állapot. – 
 Az agrárre- 


form előtt 
Kisajátitva 


% 
Megmaradt 


Kat. 
hold 


□-öl 
Kat. 
hold 


□-öl 
Kat. 
hold 


□-öl 


A) A róm. kath. 
egyház 


       


I. Nagyváradi püspök- 
megye 


       


1. A püspökség 181,324  179,444 – 98.96 1,880 – 
2. A székeskáptalan 53,510 337 49,284 1,497 92.10 4,225 440 
3. A papnövelde 439 211 422 211 96.12 17 – 


Összesen: 235,273 548 229,151 108 97,39 6,122 440 
II. Erdélyi püspökmegye        
1. Püspökség 11,752 1,256 9,553 – 81.28 2,199 1,256 
2. Székeskáptalan 4,181 – 3,578 – 85.57 603 – 
3. Papnövelde 1,418 101 1,138 101 80.25 280 – 
4. Erdélyi r. k. Státus 26,538 374 23,387 111 87.74 3,251 263 


Összesen: 43,890 131 37,656 212 85.56 6,333 1,519 
III. Temesvári püspökm.        
1. Püspökség 7,426 – 6,952 – 93.61 474 – 
2. Székeskáptalan 3,318 – 3,318 – 100.– – – 


Összesen: 10,744 – 10,270 – 95.58 474 – 
IV. Szatmári püspökm.        
1. Püspökség 46 – – – – 46 – 
2. Székeskáptalan Birtokai mind Magyarországon voltak. 
3. Papnövelde 32 – 32 – 100.– – – 
4. Püspöki és Irsik konv. 664 – 536 – 80.72 128 – 


Összesen: 742 – 568 – 76.55 174 – 
A r. k. egyház együtt: 290,649 679 277,645 320 95.5 13,104 359 


B) Protestáns 
egyházak 


       


I. Az erd. ref. egyházker. 58,502 45 24,563 27 41.98 33,939 18 
II. Királyhágómelléki 


ref. egyházkerület 
3,646 1,043 659 1,347 18.09 2,986 1.296 


III. Unitárius egyház        
a) egyházegyetem 6,965 1,207 6,285 1,259 90.23 679 1,548 
b) egyházközségek 10,950 1,268 5,103 1,085 46.60 5,847 183 


 17,916 875 11,389 744 63.57 6,527 131 
IV. Magyar Evang. 
Szuperintendencia 


       


egyházközségek 1,041 1,177 73 1,356 7.1 967 1,421 
A protestáns egyházak  
együtt 


81,106 1,540 36,686 274 45.23 44,420 1,266 


A kath. és prot. egyhá- 
zak összesen: 


371,756 619 314,331 594 84.50 57,526 25 


 


Jegyzet: A róm. kath. egyházak adataiba a parochiák ingatlan 


adatai nincsenek belefoglalva. 
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Az erdélyi magyarság nemzetközi 
kapcsolatai. 


A világháborut nem fegyverek, hanem jelszavak döntöt- 
ték el. Első helyen az a jelszó, mely önrendelkezési jogot 
követelt minden népnek. Azoknak is, melyek nem a maguk 
nemzeti államában éltek. 


A különbség azonban, mely ezen a téren a háboruelőtti 
s az azt követő idők között mutatkozik, – mindössze annyi, 
hogy ezeket a nemzeteket nem nemzetiségek, hanem kisebb- 
ségek néven emlegetik. 


Önrendelkezési joguk egyelőre nem több, mint az, hogy 
erről nemzetközi fórumokon is beszélhetnek – büntetőjogi 
következmények nélkül. 


Az erdélyi magyarság élt ezzel a joggal az elmult tiz 
kisebbségi esztendője alatt s tevékeny részt vett mindazokban 
a nemzetközi szervezetekben, melyek közvetlenül vagy csak 
közvetve is az előhaladott ember legmagasabb együttélési for- 
májának – a nemzetnek szabadságáért és igazi egyenlőségéért 
küzdenek. 


Az erdélyi magyarságnak a következő nemzetközi szer- 
vezetekkel volt közvetlen kapcsolata: 


1. Az Interparlamentáris Unió. 
2. A Népszövetségi Egyesületek Nemzetközi Szövetsége. 
3. A Kisebbségi Kongresszus. 
4. A Kisebbségi Ujságirók Nemzetközi Egyesülete. 
5. A különböző egyházi jellegü nemzetközi mozgalmak. 
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I. 


Interparlamentáris Unió. 


Az Interparlamentáris Unió 1922. augusztus havában 
Bécsben tartott évi konferenciáján elhatározta „Az ethnikai 
és gyarmati kérdések bizottságának” megalakitását. A bizott- 
ságot, melybe minden csoport egy-egy tagot küldhetett, meg- 
bizták azzal, hogy „a legközelebbi konferencia elé oly nemzet- 
közi elrendezés tervét terjessze elő, mely az összes államok 
ethnikai és vallási kisebbségeinek jogait biztositani hivatott”. 


Ugyanakkor felhivták az Unió kisebbségi csoportjait, 
hogy nevezzenek meg csoportonként három tagot, kik a bizott- 
ság tanácskozásain résztvegyenek, az elnököt pedig megbiz- 
ták, hogy e kijelölt kisebbségi képviselők közül nevezzen ki 
összesen hármat, kik a bizottságnak szavazati joggal tagjai 
legyenek. A szóbanforgó tervezet megszerkesztésére az Unió 
elnökének elnöklete alatt komitét szerveztek, melynek két 
kisebbségi és két többségi képviselő tagja volt. 


Báró Adelswaerd svéd törvényhozó, az Interparlamen- 
táris Unió elnöke e megbizatásának eleget téve, felkérte báró 
Jósika Sámuelt, az Országos Magyar Párt első elnökét, Csik- 
megye akkori szenátorát, hogy vállalja az egyik helyet ugy 
a Bizottság, mint a szerkesztő komité tagjainak sorában. 


Báró Jósika Sámuel a felkérésnek eleget tett, a szerkesztő 
komité ülésén azonban, melyet 1923. február 14. és 15-én tar- 
tottak meg Párisban, már nem vehetett részt egyre sulyos- 
bodó betegsége miatt, mely néhány hónap alatt végzetessé is 
vált számára. 


Javaslatának előterjesztésével megbizta dr. Willer Józse- 
fet, a Magyar Parlamenti Csoport ezidőszerinti főtitkárát, ki 
ennek a megbizásnak eleget is tett s Jósika Sámuel báró ter- 
vezetét személyesen vitte el Párisba. 


Jósika báró javaslata 10 pontból áll s a Comission des 
Questions Ethniques et Coloniales 4. dokumentumának 52. 
oldalán olvasható. Lényege: a kisebbségi kérdés nemzetközi 
jogi rendezését mindazideig lehetetlennek tartja, mig a ki- 
sebbségeket, mint közjogi egységeket a nemzetközi jog el 
nem ismeri. 


Báró Jósika Sámuel halálával (1923. junius 3.) az erdélyi 
magyarság kapcsolata az Interparlamentáris Unióval meg- 
szünt. 


Az Interparlamentáris Unió romániai csoportjának s igy 
magának az Uniónak párthatározat alapján egyetlen erdélyi 
magyar törvényhozó sem a tagja ezidőszerint. 
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II. 
 


Romániai Magyar Népliga Egyesület. 
 


1. 


A világháboru befejezése után különös lendületet vett az 
a nemzetközi mozgalom, mely a Nemzetek Szövetségében 
testet öltött békegondolat terjesztését és népszerüsitését tüzte 
ki céljául. Ezt a célt szolgálták a különböző államok Népliga- 
egyesületei, melyek a régi békeegyesületek munkáját immár 
kijelölt uton – a Nemzetek Szövetségének támogatásával – 
kivánták folytatni. 


Ezeknek az egyesületeknek nemzetközi szövetsége a 
Népligaunió (Union Internationale des Associations pour la 
Société des Nations), melynek ezidőszerinti elnöke Dr. Lim- 
burg holland delegátus a Nemzetek Szövetségénél, főtitkára 
pedig Ruyssen bordeaux-i egyetemi tanár. Székhelye Brüs- 
selben van (Rue Juste Lipse 41.). 


A Népligaunió összhangba igyekszik hozni azt a tevé- 
kenységet, melyet a különböző országok egyesületei a Nemze- 
tek Szövetségének megismerése s gondolatának terjesztése 
érdekében kifejtenek. Gyakorlatilag ezt a kérdést ugy oldja 
meg, hogy évenként tartott közgyülésein, tanács- és egyéb 
bizottsági ülésein szabad vitát s eszmecserét enged egyes idő- 
szerü nemzetközi kérdések felett. A különösen fontos problé- 
mák megvitatására pedig még külön szakbizottságokat alkot. 
A négy főbizottság közül az egyik kizárólag a kisebbségi kér- 
dés szolgálatában áll. Elnöke lord Willougby Dickinson angol 
delegátus. A bizottságnak saját közlönye is van: a kéthavon- 
ként megjelenő: Les Minorités Nationales, melynek szerkesz- 
tője E. Bovet, lausanne-i egyetemi tanár. 


Az Unió alapszabályai biztositják a különböző nemzeti 
társadalmak közvéleményét képviselő egyesületek egyenlőségét 
és szabad közremüködését. Eszerint egy-egy ország összes 
egyesületeit az Unió közgyülésén 20 hely és 10 szavazat, a 
tanácsban pedig 3 hely illeti meg, ugyanannyi szavazattal. 
Mindezeket arányosan kell egymás között felosztaniok. Tehát 
a többségi és a kisebbségi egyesületek között. Miután pedig 
egyébként sincs semmi különbség kisebbségi és többségi 
jellegü egyesületek között, meg kell állapitanunk, hogy a 
Népligaunió az egyetlen nemzetközi szervezet, hol a kisebb- 
ségek a nagy nemzetekkel egy sorban és egyenlő jogokkal 
szólhatnak hozzá a világpolitika nagy kérdéseihez, éppen ugy, 
mint az őket közvetlenül érdeklő problémákhoz. 


A Népligaunió tehát lényegében a világközvélemény sza- 
bad fóruma, hol az összes nemzetek – kisebbségiek és több- 
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ségiek egyaránt – a világbéke jegyében szabad és közvet- 
len eszmecserére találkozhatnak. 


2. 


A Népligaunió munkájában az erdélyi magyarságnak 
helyet és szerepet a Romániai Magyar Népliga Egyesület 
biztosit. 


Ez az egyesület 1927. május 14-én alakult meg Székely- 
udvarhelyt Kolozsvár székhellyel. Azért Székelyudvarhelyt, 
mert Kolozsvárt a szigoritott ostromállapot miatt két éven 
keresztül nem sikerült engedélyt kapni arra, hogy a meg- 
alakuláshoz szükséges 20 tag valahol összeülhessen s a meg- 
alakulást kimondhassa. 


Az egyesület diszelnöke: Ugron István v.b.t.t., ny. rendkivüli 


követ és meghatalmazott miniszter. 


Elnöke: dr. Balogh Arthur ny. egyetemi tanár, szenátor. 


Alelnökei: Báró Huszár Pálné Nemes Polixena grófnő, dr. Gyárfás 


Elemér, Báró Szentkereszthy Béla és Pál István apátplébános. 


Főtitkára: Dr. Sulyok István. 


Ügyeit 24 tagu választmány intézi. 


Irodája Kolozsvárt, Főtér 13. szám II. e. alatt van. 


Az egyesület alapszabályszerü célja: ápolni és terjesz- 
teni a kultura és a civilizáció minden ágában az államok 
közötti összeköttetéseket; megszilárditani és továbbépiteni az 
államok és népek közötti szolidaritást, a nemzetközi jognak 
érvényesülését s a jognak segélyével elsimitani a nemzetek 
közötti ellentéteket. 


Az egyesület képviseletében annak megalakulása óta az 
Unió közgyülésén eddig részt vettek: 


1927. junius havában a Berlinben tartott közgyülésen dr. 
Balogh Arthur elnök. 


1928. junius havában a Hágában megtartott közgyülésen 
dr. Balogh Arthur elnök. 


1929. május havában a Madridban megtartott közgyülé- 
sen dr. Balogh Arthur elnök és dr. Sulyok István főtitkár. 


3. 


A Romániai Magyar Népliga Egyesület nemzetközi tevé- 
kenységét a Romániai Népliga Egyesületek Szövetsége mind- 
ezideig minden eszközzel megakadályozni igyekezett. 


Kérésének, hogy a Romániai Szövetség tagjainak sorába 
vegye fel, mindezideig kitért. Amikor pedig az Unió köz- 
gyülésein és a kisebbségi bizottság ülésein a Romániai Magyar 
Népligaegyesület elismerésének ügye szóba került, a Romániai 
Szövetség delegátusai mindig azt a kifogást hozták fel, hogy 
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az egyesületnek nincs szüksége jogi személyiségre. Elfelejtet- 
ték azonban azt a törvényt megjelölni, melynek alapján e 
nélkül müködhetnék, vagy helyesebben müködésére vala- 
milyen hatósági engedélyt kaphatna.1) 


Az egyesület jogi személyiségének ügye tényleg máig 
sincs elintézve, annak ellenére, hogy az erre vonatkozó kérést 
az egyesület vezetősége még 1927. május 25-én 1870. szám alatt 
beterjesztette az illetékes kolozsvári törvényszékhez. 


III. 


Kisebbségi Kongresszus. 
1. 


A világháborut lezáró békeszerződések és egyezmények, 
amint ismeretes, részletes rendelkezéseket tartalmaznak a faji, 
nyelvi és vallási kisebbségek védelméről. E rendelkezéseket 
pedig a Nemzetek Szövetségének védelme alá helyezik. 


A mai szervezkedési áramlat mellett természetesnek kell 
találni, hogy az érdekelt kisebbségek szervezetten töreksze- 
nek e rendelkezések végrehajtásának ellenőrzésére és sürgeté- 
sére. Annál is inkább, mert az egyre késik. 


Ezt a célt szolgálja a Kisebbségi Kongresszus, melynek 
azonban a hivatalos neve Nemzetiségi Kongresszus. Azért 
Nemzetiségi Kongresszus, mert több kisebbségi nemzet, igy 
a lengyelországi ukrán sem volt hajlandó a kisebbség fogal- 
mát magára nézve elfogadni, azzal az indokolással, hogy a 
saját nemzeti területén – melyet a többségi állam keretén 
belül elfoglal – többséget alkot. 


Az első Kisebbségi Kongresszus 1925. október 15-én ült 
össze Genfben. 


A Kongresszusnak nincsen egyesületi formája. Elvi alap- 
ját az első Kongresszus három határozata jelölte meg. 


Ezek: 1. Minden népcsoport számára biztositani kell 
müvelődésének teljes fejlődési szabadságát. 


2. Minden népcsoportnak meg kell adni azt a jogot, hogy 
sajátos nemzeti jellegét területileg vagy testületileg kifejezze 
s közjogi alakulatokban ápolja és fejlessze. 


3. A Nemzetek Szövetségének gondoskodnia kell arról, 
hogy a kérdés ez alapelvek alapján megoldáshoz jusson. 


Kimondotta azt is a Kongresszus, hogy tagjai csak olyan 
nemzeti csoportok tagjai lehetnek, melyeknek abban az 


                                            
1)  Az Egyesületet a Népligaunio 1930. évi közgyülése Genfben jun. 


9-én felvette az Unio rendes tagjainak sorába. A román delegátusok ez- 
uttal nem emeltek ez ellen kifogást. 
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országban, ahol élnek, nemzeti szervezetük van. Emigráció- 
ban élő csoportok tehát a Kongresszuson szóhoz nem jut- 
hatnak. 


2. 


Az erdélyi magyarság egyetemes nemzeti szervezete az 
Országos Magyar Párt mind az öt, eddig megtartott Kongresz- 
szusra elküldte képviselőit. 


Az I. Kongresszuson, mely 1925. október 15–16-án folyt 
le Genfben, a magyarságot dr. Balogh Arthur ny. egyetemi 
tanár és dr. Jakabffy Elemér földbirtokos képviselték. 


Felszólalt Balogh Arthur és előadásában arra mutatott 
reá, hogy a kisebbségi jogok biztositása elengedhetetlen fel- 
tétele az emberi szabadságnak. 


A II. Kongresszuson, mely 1926. augusztus 25–27-én volt 
Genfben, a Magyar Párt kiküldöttei ismét dr. Balogh Arthur. 
ny. egyetemi tanár és dr. Jakabffy Elemér földbirtokos 
voltak. 


Dr. Jakabffy Elemér az állampolgárság kérdéséhez szó- 
lott hozzá. 


A III. Kongresszus 1927. augusztus hó 22–24-én folyt le 
Genfben. A Magyar Párt képviselői: Dr. Balogh Arthur és 
dr. Jakabffy Elemér. 


Balogh Arthur dr. tartott tudományos előadást a kisebb- 
ségi védelemnek és az állami szuverénitásnak egymáshoz való 
viszonyáról. 


A IV. Kongresszus 1928. augusztus 29–31-ike között volt 
ujra Genfben. A Magyar Párt delegátusai ezuttal dr. Balogh 
Arthur, báró Ambrózy Andor, dr. Jakabffy Elemér és dr. 
Sulyok István voltak. 


Balogh Arthur dr. előadást tartott arról a kérdésről, hogy 
a Nemzetek Szövetsége miként tölti be kisebbségvédelmi hiva- 
tását. Dr. Jakabffy Elemér a könyvbehozatali tilalom kérdé- 
séhez szólt hozzá. 


Az V. Kongresszus 1929. augusztus 27–29-ike között 
folyt le Genfben. 


A Magyar Párt kiküldöttei voltak: Dr. Jakabffy Elemér 
és dr. Sulyok István. 


Előadást tartott: Dr. Sulyok István a kisebbségi sajtó- 
szervezet kérdéseiről. 


 
* * * 


 
A Kisebbségi Kongresszus főtitkára: Dr. Ammende 


Ewald észtországi német ujságiró. A titkárság székhelye: 
Wien, VI. Schadek Gasse 8. 
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IV. 
Kisebbségi Ujságirók Nemzetközi Szervezete. 


A Kisebbségi Kongresszus célja nem lehet egyéb, mint 
az, hogy egyfelől összeülésének puszta tényével, másfelől 
pedig határozataival és manifesztumaival a világ közvélemé- 
nyének figyelmét állandóan a kisebbségi kérdésre irányitsa. 
Természetes tehát, hogy munkásságában a legnagyobb szere- 
pet a sajtó játsza. 


A Kongresszusok évről-évre a sajtónak egyre több kép- 
viselőjét vonzották Genfbe. Elsősorban kisebbségi ujságiró- 
kat, kik közül azonban soknak nagy sulya van annak az 
államnak a közéletében, hol népe lakik. Egyfelől ezeknek az 
ujságiróknak szakmai érdekei, másfelől pedig a kinálkozó 
hasznos kapcsolatok érlelték meg a Kisebbségi Ujságirók 
Nemzetközi Szervezetének gondolatát, mely 1929. augusztus 
hó 30-án Genfben az egyesület megalakulásával valósággá 
vált. 


Az egyesület hivatalos neve: Asociation Internationale 
de la Presse des Minorités Européennes. 


Székhelye: Genf. 
Titkársága: Wien, VI. Gumpendorfer Strasse 8. szám 


alatt müködik. 
Az egyesület célját alapszabályainak 2. és 3. szakaszai 


körvonalozzák. Ezek szerint: az egyesület a kisebbségi ujság- 
irók erkölcsi és gazdasági érdekeinek ápolásán kivül a külön- 
böző országok kisebbségi ujságirói között állandó érintkezést 
kiván fenntartani szellemi kapcsolatok, kölcsönös utazások 
stb. által. 


Az egyesület ügyeit kilenctagu elnökség intézi, melyben 
a kisebbségi magyar ujságirók érdekeit dr. Sulyok István lap- 
szerkesztő képviseli. (Cluj-Kolozsvár, Főtér 13., II.) 


 
V. 


Különböző egyházi jellegü nemzetközi 
mozgalmak. 


1. Presbiteri Világszövetség. 


1919. szept. – Meglátogatják az Erdélyi Ref. Egyházkerületet és kör- 
utat tesznek Erdélyben dr. Flemming, dr. Curtis prof. és 
I. M. Webster, a Világszövetség keleti kiküldöttei. 


1920. szept. – J. R. Flemming, J. Curtis és J. M. Webster a világszövet- 
ség edinburgi kiküldöttei meglátogatják a kolozsvári, tor- 


dai, nagyenyedi, marosvásárhelyi, sepsiszentgyörgyi, kéz- 


divásárhelyi és brassói ref. gyülekezeteket. 
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1921. jul. 2–5. A ref. egyházkerületi közgyülésen megjelenik William 
Berridge, a bpesti skót misszió lelkésze. 


1922. jul. 15. A ref. egyházkerület közgyülésén jelen vannak: James Good,  
a Világszövetség alelnöke és Charles E. Schäffert, az ame- 


rikai belmisszió titkára. 


1922. jul. 17. A Ref. Egyházkerület közgyülése elhatározza, hogy a Világ- 


szövetségbe való felvételét kéri 1922. jan. 1-től. 


1922. nyarán Sylvester Beach az amerikai északi presbitáriánusok egyik 
vezére látogatja meg az Erd. Ref. Egyházkerületet. 


1922. jul. 19–26. A Világszövetség keleti osztályának Zürichben tartott 
gyülésén rendes tagként a romániai magyar ref. egyházat 


felvették. Gr. Teleki Arctur és dr. Imre Lajost képvi- 


selőkül beiktatták. 


1923. szept. 5. Dr. I. A. Crammer utrechti egyetemi professzor, Böhl gro- 


ningeni egyetemi tanárral egyetemben Kolozsvárra érke- 


zik, mint a kolozsvári theológiai fakultás tb. rendes tanára. 


Székfoglaló előadást tart, majd több egyházat meglátogat. 


1925. ápr. 18–23. Dr. Franck, G. Knight londoni presbiteriánus lelkész, 


Geo Downie liverpooli presbiter és Rev. William Beweridge 


a budapesti skót misszió lelkésze látogatták meg az Erd. 


Ref. Egyházat. Kivülük még dr. Hurn és dr. Cornish ame- 


rikai lelkészek. Bejárták egész Erdélyt, az egyházközségek 


százait látogatva meg s az általuk gyüjtött sérelmes anya- 


got a román kormány válaszaival együtt könyvalakban 


adta ki dr. Cornish, melynek magyar forditását Szombati 


Szabó István végezte. 


1925. jun. 23.– jul. 2. A Presbiteri Világszövetség cardiffi konferenciáján 
gr. Teleki Arctur és dr. Imre Lajos képviselték az Erd. 


Ref. Egyházat. 


1926. szept. 14–18. A Világszövetség keleti tagozatának Genfben tartott 
gyülésén részt vett az Erd. Ref. Egyházkerület nevében 


dr. Imre Lajos theol. tanár. 


1927. szept. 4–13. A Világszövetség keleti ágának budapesti gyülésén az 
Erd. Ref. Egyházkerületet dr. Imre Lajos, dr. Maksay 


Albert és dr. Darkó Ákos képviselték. 


1928. szept. 17–22. A Világszövetség hágai konferenciáján az Erd. Ref.  
Egyházkerületet dr. Maksay Albert theol. tanár képviselte. 


1929. jun. 19–26. Boston. A Világszövetség nagygyülésén dr. Maksay Al- 
bert ref. theol. tanár képviselte az egyházkerületet. 


 


2. Universal Christian Conference. 
(A gyakorlati keresztyénség világkonferenciája.) 


1925. aug. 19–30. A gyakorlati keresztyénség stokholmi konferenciáján az 
Erd. Ref. Egyházat Ugron István képviselte. 


1925. aug. 26–29. A stokholmi konferencia végrehajtó-bizottságának kon- 
ferenciáján, Bernben az Erd. Ref. Egyházkerületet Ugron 


István képviselte. 
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1927. szept. 2–6. A Prágában tartott gyülésen az Erd. Ref. Egyházkerüle- 


tet Ugron István képviselte, mint a folytonossági bizottság 


rendes tagja. 


 


3. Világszövetség a béke müvének előmozditására 
az egyházak utján. 


1923. jul. – Ujvidéken tartotta a szövetség konferenciáját, melyen Magyar- 


ország és az utódállamok kisebbségeinek helyzetét tanul- 


mányozták. Az Erd. Ref. Egyházkerületet dr. Imre Lajos 


képviselte. 


1923. okt. 23. Bukarestben a romániai egyházak küldöttei megalkották 
Miron Cristea metropolita elnöklete alatt az Országos 


Bizottságot. Ezen a gyülésen a Ref. Egyházkerületet 


Tőkés Ernő és Szász Béla képviselték. 


1924. szept. 22–23. Az országos bizottság Szinajában ülésezett. 


4. A vallási kisebbségek védelmére alakult amerikai 
bizottság. 


1924. jun. – Az egyesület képviseletében dr. Sylvester W. Beach és dr.  
Charles E. Schäffer látogatták meg az Erd. Ref. Egy- 


házat. 


1926. jun. 20. A Ref. Egyházkerület közgyülésén részt vett Sylvester W. 


Beach princentoni theol. tanár. 


5. Amerikai Federal Council. 
(Krisztus Egyházainak Szövetség-Tanácsa.) 


1925. jul. 24. Dr. Charles S. Macfarland a szervezet főtitkára meglátogatta 


az Erd. Ref. Egyházkerületet, a nagyenyedi és szászvárosi 


kollégiumokat, dr. Herron ohomai theol. tanár kiséretében. 


1928. május 8. A ref. egyházat meglátogatta dr. Charles S. Mackfarland. 


6. Az Egyesült Államok presbiteri szövetsége. 


1919. aug. – A. Atkinson, I. Lorenz és A. Harsányi amerikai lelkészek 


meglátogatták az Erd. Ref. Egyházkerületet. 


7. Neederlandsche Gereformeerde Kerk. 


1924. május 5–7. A zsinat küldöttei: dr. Bouwmann és dr. Hoekstra 


theológiai professzorok meglátogatják az Erd. Ref. Egy- 


házkerületet, valamint dr. Noordtrij tanár és H. Kook. 
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8. Egyéb látogatások. 
 


1922. ápr. 18–24. Dr. Imre Lajos a ref. theológusok Ifjusági Keresztyén 
Egyesületének nevében részt vett a Ceske-Kubiecében tar- 


tott konferencián. 


1925. március 24. Az egyházak segélyezésére alakult európai központ tit- 


kára, dr. Keller Adolf meglátogatta a Ref. Egyházat. 


1925. szept. 10–13. Friedrich Niebergallt marburgi theol. tanár előadás- 


sorozatot tart a marosvásárhelyi ref. lelkészi konferencián. 


1925. nov. 16. Dr. Macdonald J. Webster, Wiliam P. Livigstone és Rev.  
William Beweridge érkeztek Kolozsvárra Rev. Robert 


Chisholmmal együtt, akit a skót és angol presbiteriánus 


egyházak Kolozsvárt létesitendő lelkészi állására sikerült 


megnyerni. 


1927. folyamán N. Allier a párisi theológia dékánjának látogatása. 


1927. május 24–jun. 1. A skót egyesült szabad egyház, a skót államegyház 


és a skót szabad egyház közgyülésein az Erd. Ref. Egy- 


házkerületeit dr. Maksay Albert képviselte. 


1928. február    –    Berger jugoszláviai lelkész előadása a ref. theológián. 


1928. ápr. 7–9. Meglátogatták az Erd. Ref. Egyházat a skót egyház kép- 


viseletében James Weatherheand és felesége, dr. Webster 


B. Buist és felesége, J. Jeffrey. 


1928. ápr. 24–25. Dr Hepp amsterdami egyetemi tanár meglátogatta a 


kolozsvári ref. theológiát. 


1928. május 16. Dr. R. Will és dr. H. Strohl strassburgi theol. tanárok 


meglátogatják a kolozsvári ref. theológiát. 


1928. szept. 3–9. A tordai ref. Nagyhéten résztvett H. Anstein, a baseli 


misszió titkára. 


1929. aug. 23–25. Basel. „Az európai egyházi segélyakció” konferenciáján 


dr. Makkai Sándor püspök és dr. Darkó Ákos előadó kép- 


viselték az egyházat. 


1929. okt. 3–4. Edinburg. A két skót ref. egyház egyesülési ünnepén dr.  


Darkó Ákos kerületi előadó képviselte az egyházkerületet. 


 
9. Külföldi unit. egyházak bizottságainak látogatása. 


1919. okt. 20–28. napjain látogatta meg az erdélyi unitáriusokat az angol 


és amerikai unitárius társulatok küldötteként W. Hamil- 


ton Drummond. 


1920. ápr. 15-én érkezett meg az Amerikai Unitárius Társulat egyik kikül- 


döttje, Sidney B. Snow, akit néhány nap mulva követtek 


H. Joel Metcalf és E. B. Witte. 


1922. juniusában dr. Cornish C. Louis, az Amerikai Unitárius Társulat tit- 


kára, Perkins Palfrey westoni lelkész, a General Confe- 


rence titkára, Speight Harold, a bostoni King’s Chapel 


lelkésze Amerikából és Redfern Lawrence liverpooli lel- 
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kész Angliából meglátogatták az erdélyi unitárius egyház 


több egyházközségét. 


1924. junius 20-án dr. Cornish Lajos, az Amerikai Unitárius Társulat fő- 


titkára, továbbá dr. Hurn Arthur leichesteri (Anglia) 


lelkész az amerikai református és presbiteri egyház 2 igen 


tekintélyes kiküldöttjével együtt érkezik Kolozsvárra, 


mint egy felekezetközi bizottság tagjai, mely Amerikában 


azért alakult, hogy a román kormányzat bánásmódját ki- 


sérje figyelemmel. 


1925-ben  az angol és amerikai unitárius társulatok fennállásának 100 éves 


évfordulójára rendezett ünnepségekre dr. Boros György 


főjegyző utazik Amerikába és Angliába, utóbbi helyen dr. 


Kiss Elek theológiai dékánnal együtt képviselik az erdélyi 


unitáriusokat. 


1925. május 10. Dr. William H. Drummond, az internácionális konferencia 


titkára részt vesz azon a kolozsvári diszgyülésen, amelyen 


az amerikai és angol unitárius társulatok centenáriumát 


ünneplik. 


1925-ben dr. Keller Adolf, az Európai Központi Segélyiroda főtitkára lá- 


togatja meg az erdélyi unitáriusokat. 


1926. szept. 19–21. napjain tartott E. Főtanácsi ülésen részt vesz dr.  


Drummond H. Vilmos, az internácionális konferencia fő- 


titkára. 


1926-ban  Ives amerikai lelkész látogatása. 


1927-ben  Sydnei B. Snow amerikai unitárius lelkész, John Lathrop brook- 


lyni unit. lelkész, R. Schippen bostoni unit. lelkész, B. 


Ewans angol lelkész látogatása. 


1927. szeptemberében a prágai nemzetközi egyházi kongresszuson az uni- 


tárius egyházat és theológiát több egyházi tanácsos és 


theológiai tanár képviseli. 


1928. julius havában a Dávid Ferenc Egylet ifjusági tagozatai által tar- 


tott ifjusági konferencián részt vesz Dumble, az angliai 


unit. ifjusági egyletek képviseletében. 


1928. nov. 13–19. napjain tartott E. Főtanácsi ülésen és dr. Boros György 


püspöki beiktatásán részt vesz az angol és amerikai 


unitárius egyházak képviseletében Mortiner Rowe uni- 


tárius lelkész, az Angol Unitárius Társulat titkára. 


1929. április havában dr. Boros György unit. püspök Angliába utazik és 


részt vesz a General Asembly of Unitarian and ather libe- 


ral Cristians első rendes közgyülésén. 


1929. nyarán dr. Soutworth, a medwillei theológia igazgatója, nejével huza- 


mosabb időt tölt Erdélyben. 


1929. nov. 10–12-iki  E. Főtanácsi ülésen, mely összekapcsoltatik Dávid 


Ferenc halála 350 éves fordulójával, részt vesz az ameri- 


kai és angliai unitáriusok képviseletében Mr. Welke unit. 


lelkész. 
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1929-ben  Miss Lee Rosalind unitárius lelkész-misszionárius és Miss Harg- 


rove több hetet töltenek az erdélyi unitáriusok között. 


1929-ben  Miss Dawson Mary Amerikából látogatja meg az erdélyi unitá- 


riusokat. 


10. Lutheránus nemzetközi kapcsolatok. 


1927. nov. 2. A „Lutheránus Világszövetség” végrehajtó bizottságának 


(Executive Comitté of the Lutheran World Convention) 


elnöke, prof. Morehead, Alfréd Ph. Jörgensen, D. P. 


Perhrson és L. Ihmels evangélikus püspök aradi látogatása 


a romániai magyar zsinat presbiteri evang. Superinten- 


dencián. 


1927. nov. 10. A brassói Magyar Evang. Egyházkerületi közgyülés határo- 


zata alapján a Superintendencia belép a Luth. Világszö- 


vetség (Lutheran World Convention) kötelékébe. 


1929. jun. 25. A „Lutheránus Világszövetség” második, koppenhágai 


gyülésén Frint Lajos evang. superintendens és Purgly 


László h. egyházkerületi felügyelő képviselik az Erd. Ma- 


gyar Luth. Superintendenciát. 
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Az erdélyi magyar anyanyelvü 


zsidóság. 
 
 


I. Az imperiumváltozás előtt. 
 


Az erdélyi zsidóság a magyarsággal való együttélés ezer 
esztendeje alatt nyelvben, kulturában és érzésben erősen asz- 
szimilálódott. Ennek a természetes asszimilálódási folyamat- 
nak az eredménye, bogy az erdélyi zsidóság tulnyomóan nagy 
többsége magyar anyanyelvü, magyar kulturáju népnek volt 
tekinthető a multban, mint ahogy Magyarországon a zsidó- 
kat önmaguk és mindenki zsidó vallásu magyaroknak tekin- 
tette. De azoknak tekinthetők ma is, mert egy évtized nem 
elegendő arra, hogy hosszu évszázadok természetes fejlődé- 
sének eredményében kialakult kulturát és nyelvet bármily 
erőszakos lépésekkel megsemmisiteni képes volna. 


A Magyarországtól Romániához csatolt területen az 
1910. évi népszámlálás 182.294 mózes hitü lakóst talált, akik 
közül 127.808 vagyis 70.11 százalék magát magyar anyanyel- 
vünek vallotta. Nagyváradon a zsidók 97.4 százaléka, Szat- 
márnémetiben 94.1 százaléka, Aradon 96.1 százaléka, Temes- 
várt 65.3 százaléka, Kolozsvárt 93.2 százaléka, Marosvásár- 
helyt 96.8 százaléka magyar anyanyelvü volt.1) 


Polgári és politikai jogok tekintetében teljesen egyenjo- 
guak voltak. Az 1867. évi XVII. t. c. az ország izraelita lakó- 
sait a keresztény lakósokkal minden polgári és politikai jog 
gyakorlására egyaránt jogositottnak nyilvánitotta s minden 
ezzel ellenkező törvényt, szokást vagy rendeletet megszün- 
tetett. Nem voltak tehát másodrendü állampolgárok, életük és 
vagyonuk biztonsága teljes volt. 


Vallásukat szabadon gyakorolhatták és az 1895. évi 


                                            
1)  Magyar Statisztikai Közlemények 61. köt., 248. old. 
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XLII. t. c. az izraelita vallást bevett vallásnak nyilvánitotta. 
Iskolai téren teljes szabadságot élveztek. Saját hitvallá- 


sos elemi és középiskolákat tarthattak fenn (32 elemi és 2 kö- 
zépiskolájuk volt Erdélyben). Gyermekeiket szabadon és min- 
den korlátozás nélkül iskoláztathatták az állami és a többi fe- 
lekezeti iskolákban, tehát a gör. kel. és gör. kath. román tan- 
nyelvü felekezeti iskolában is. (Belényesen, Balázsfalván, Na- 
szódon és Brassóban.) 


Az ipar és kereskedelem terén, ugyszintén a vezető intel- 
ligenciában, nemkülönben a közhivatalokban egyaránt érvé- 
nyesülhettek, sőt számarányukat erősen meghaladó mérték- 
ben voltak képviselve. 


 
II. Az imperiumváltozás után. 


 
„...ha összehasonlitjuk a romániai zsidóság mai helyze- 


tét a háboru előttivel, azt látjuk, hogy egyetlen vivmány az 
alkotmánytörvény papirosára irt egyenjoguság, melyet az 
ókirálysági zsidók kaptak ajándékul a békeokmányban. A 
csatolt területek zsidósága ellenben csak megcsorbitást szen- 
vedett az egész vonalon.” 


Ezt a helyzetképet vázolta az az elnöki jelentés, amely az 
1926. október 26-án Temesvárt tartott izraelita hitközségek 
szövetségének közgyülésén hangzott el. 


A Kolozsvárt 1929. juliusában megtartott hasonló nagy- 
gyülésen csak annyit állapithat meg az elnökség, hogy „a 
törvényesség jelszavával utnak indult uj kormány elviselhe- 
tőbb atmoszférát teremtett.” 


Bár jelentős haladásként szögezi le az elnöki jelentés a 
költségvetésbe felvett 10 millió lej egyházi segélyt az eddig 
ily cimen szereplő 400 ezer lejhez képest, egyuttal megál- 
lapitja, hogy ez az összeg is messze elmarad jogos igényeik 
mögött. 


Az antiszemitizmus, mely 1923-tól kezdve lép fel támadó- 
lag, kilengésekre ragadtatta magát. 1927. december 8-án érte 
el tetőpontját a nagyváradi, kolozsvári, bánffyhunyadi rombo- 
lásokkal, ahol nemcsak a zsidó családok üzleteit rombolták le, 
hanem a zsidók templomait is szétzuzták és kegyszereiket 
megszentségtelenitették. 


A zsidókat, akiket a magyar statisztika mint felekezetet 
mutatott ki, a román hivatalos felfogás már a párisi béke- 
konferencia elé terjesztett memorandumában külön etnikai 
kisebbségnek tekinti s nem gondolva azzal, hogy a zsidók nem 
szerepelnek valamennyien a magyarok közt, egész számukat 
levonja a magyarok lélekszámából, jóllehet a magyar statisz- 
tika pontosan kimutatja, hogy hányan vannak a nyelv alap- 
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ján a magyarok, a németek, a románok stb. közé sorozva. 
A megnagyobbodott Románia hivatalos felfogása azóta 


is az etnikai kisebbségek között szerepelteti a zsidókat, te- 
kintet nélkül anyanyelvükre, sőt minden átmenet nélkül egye- 
dül azt a választást teszi lehetővé, hogy vagy román vagy hé- 
ber nyelvet valljanak magukénak anyanyelv gyanánt.2) 


Nem célunk e helyen az „origina etnică” (faji származás) 
kérdésével foglalkozni, csak arra utalunk, hogy a zsidókat 
nem kezelik külön nemzetiségként Magyarországon, Ausztriá- 
ban, Németországban, Norvégiában, Svájcban, Franciaor- 
szágban, stb., stb. Azokat a zsidókat tehát, akikről kimutat- 
ható, vagy akik azt vallják, hogy anyanyelvük a magyar, mi 
a magyarság keretébe számitjuk. 


Udvarhely megyének székelykereszturi járásában a Kis- 
küküllő mentén fekvő Bözödujfaluban laknak azok a zsidók, 
akik nem a zsidó ősök 12 törzsének egyenes leszármazói, ha- 
nem magyar keresztény felekezetből kitért és a zsidó hitet 
fölvett emberek. Ez az u. n. gér zsidóság, amelynek egy kis 
maradványa él e helyen. Nincs köztük korcsmáros, hanem a 
föld szeretetétől átitatott napszámosok, földmüvesek, fuvaro- 
sok, 2–3 cipész, vagy szabó. Ezeknek a zsidó családoknak a 
száma ma kb. 22, akik közönséges szürnadrágban és daróc- 
kabátban járnak, hajnalhasadtával kelnek. A még néhány 
évtizeddel ezelőtt 60 családot kitevő gérzsidók száma 22-re 
apadt, mert egy része gyártelepeken, fürészvállalatoknál ke- 
resett munkaalkalmat, másrésze pedig városokba huzódott. 


A hivatalosan 203 ezer 191 léleknek kimutatott erdélyi 
zsidóság közül 142 ezer 459 mózes vallásu lakóst magyar anya- 
nyelve alapján magyarnak kell tekintenünk, mint ahogy 
anyanyelvük alapján a németséghez tartozik 59.928 és román 
595 közülök. 


                                            
2) Az 1921. szeptember 20-án Kolozsvárt megalakitott „Erdély-Bánáti 


Rabbiegyesület” alapszabályait többek között csak azzal a módositással volt 
hajlandó a miniszter jóváhagyni, ha hivatalos nyelve a román és nem a 
magyar lesz. Kortüneti dokumentum az a fölterjesztés, melyet 1922. szep- 
temberében tesz e tárgyban az egyesület a Vallásügyi Miniszterhez, kiemel- 
vén azt, hogy „egymásközt csak magyar anyanyelvükön és némi nehézség- 
gel egyházi nyelvükön, héberül tudnak érintkezni; alapszabályaikban tehát 
az a kitétel, hogy az egyesület hivatalos nyelve a román, csak fikció volna, 
amely nem illenék a maguk komolyságához és állásuk méltóságához”. 


A nagyváradi tankerületi inspektor a nagyváradi Zsidó Liceumhoz in- 
tézett 5948/1923. sz. rendeletében meghagyta, hogy a zsidó növendékeknek 
a vallást vagy románul, vagy héberül szabad csak tanitani, de semmi szin 
alatt sem magyarul. Ezt a rendelkezést a közoktatásügyi Miniszterhez 1923. 
november 20-án intézett felirat egyenesen „képtelenségnek” deklarálja. Rá- 
mutat arra, hogy sem a zsidó tanulók, sem hitoktatóik nem birják sem a 
román, sem a héber nyelvet oly mértékben, hogy a kettő közül bármelyiken 
tanulni, illetve tanitani tudnának. 


(Az Erdély-Bánáti Rabbiegyesület közleményei. III. füzet, 9–15. old.) 
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Az erdélyi zsidók lélekszáma és területi elhelyezkedése. 
 
A román statisztika Erdélyben az 1919. évi összeirások 


alapján 170.943 zsidót mutat ki3), az 1920. évi adatok szerint 
pedig4) 179.471 főre teszi; 1923-ban pedig 203.191 lélekszám- 
ban tünteti föl5), majd 1928-ban 184.340 főre becsüli őket6), 
legutóbb pedig 300 ezer főre teszi az erdélyi zsidók számát7). 


Nem érdektelen azoknak az adatoknak rövid felvázolása 
sem, amelyek az erdélyi zsidóság területi elhelyezkedését tár- 
ják elénk. A városok és a vidék lakósságában ugyanis a zsi- 
dóság nagyon eltérő arányu elhelyezkedést mutat és az 1910. 
évi állapottal szemben igen jellemző ellentétet tár fel. 


Erdély 49 városában 1910-ben 81.154 zsidó élt, e váro- 
sok lakosságának 10.7 százalékát téve ki, ugyanekkor Erdély 
községeiben 101.140 a zsidók száma, mely a vidéki lakosság 
2.3 százalékát tette ki. A városi és vidéki zsidó lakosság 
182.294 száma az egész lakosság 3.5 százaléka volt. 


1920-ban a 49 erdélyi város lakosságában már 90.575 lé- 
lekkel szerepel (11.1 százalék), a vidék lakosságának pedig a 
88.896 főnyi zsidó már csak 2.1 százalékát teszi. 


1923-ban pedig a román statisztika kimutatása szerint a 
városi lakosság 13.4 százalékát teszi ki az ott lakó 135.532 
zsidó, viszont a vidéki népességben 1.5 százalékra csökken 
arányuk az ott található 67.659 lélekszámukkal. 


Kétségtelenül megállapitható a fenti adatokból, hogy 
mig a zsidóknak 1910-ben csupán 44 százaléka volt városi 
lakós, addig 1923-ban 67 százaléka élt a városokban. 


 
Az erdélyi magyar anyanyelvü zsidóság közéleti 


szervezettsége. 
 
Az erdélyi zsidóság közéleti szervezettsége olyan külön- 


leges rétegeződést mutat, annyi árnyalatot és válfajt jege- 
cesitett ki, hogy egyedülálló jelenségnek lehet tekinteni. 


Tagadhatatlan, hogy más államokban is erősen kialakult 
a zsidóságnak különböző felekezeti árnyalata (ortodox, neo- 


                                            
3) Buletinul Statistic al României 1921. évi 6–7. sz. 157–159. 
4) Martinovici-Istrate: Dicţionarul Transilvaniei és „Erdély Statiszti- 


kája. 
5) Buletinul Statistic al României 1925. évi 1. sz. 116. old. 
6) „Logos” folyóirat 1928. évi 1. sz. 126–127. oldalain megjelent cikk- 


ben „Les cultes des minorités en Transylvanie”. 
7) „Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul 1918–1928.” c. 


egyesülési évkönyv II. kötet, 835. old. 
Egyébként az 1927. évi közigazgatási összeirásnak Nistor volt minisz- 


ter által nyilvánosságra hozott adatai szerint, egész Románia 16,940.074 
lakosságából zsidó volt 779.993 (4.7%). „Generaţia Unirii” c. folyóirat 
1929. ápr. 10-iki 1. sz., 7. old. 
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log stb.), másutt is erősen tért hóditott a cionizmus8) eszméje, 
de az imperiumváltozás által szült speciális közéleti szerve- 
zettségi rétegeződés itt Erdélyben ugyszólván egyedülálló 
tünet, mely az erdélyi zsidóság egységét felette széttagolja. 


Az erdélyi magyar zsidóság a maga közéletét a követ- 
kező szervezetekben éli: 


1. Az Országos Magyar Pártban. 
2. Az „Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség”-ben. 
3. A „Román Zsidók Szövetsége” (Uniunea Evreilor Ro- 


mâni) erdélyi tagozatában. 
4. „B’nai B’rith” zsidó humanitárius világszövetség er- 


dély-bánsági páholyaiban.9) 
Az utóbbi alakulattól eltekintve a másik három közéleti 


szervezettség közül az Országos Magyar Pártba tartozó ma- 
gyar anyanyelvü zsidók élesen szemben állanak a Zsidó Nem- 
zeti Szövetség és az Uniunea Evreilor Români kötelékébe 
tartozó zsidókkal. 


Hogy számbelileg az erdélyi magyar zsidóság a felsorolt 
közéleti szervezettségének valamelyikéhez mekkora arány- 
ban tartozik hozzá, egyenesen lehetetlen megállapitani. En- 
nek a megállapitására még a választási statisztika sem nyujt 
adatokat. 


A legélesebben szemben álló két – magyar anya- 
nyelvü zsidókat is nagy számban magába tömöritő – köz- 
életi szervezettségéről, a Zsidó Nemzeti Szövetségről és a 
Román Zsidók Szövetségéről kell rövid képet alkotnunk a 
következőkben. 


Az „Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség” zsidó nemzeti ki- 
sebbségi alapon áll s a zsidóságot népi kisebbségnek tekinti, 
mely zsidó kisebbségi politikát folytat. Egyuttal azonban be- 
lekapcsolja az erdélyi zsidóságot a világon szétszórtan élő 
zsidók egyetemébe. 


Erdélyben 1919-ben alakult meg. Megalakulásának első 
éveiben müködésének javarészét a zsidó jogvédelem köti le. 
De tevékeny akciót fejt ki a zsidó ifjuság zsidó nevelése ér- 
dekében s a zsidó kultura felépitése terén. 


A „Román Zsidók Szövetsége” (Uniunea Evreilor Ro- 


                                            
8) A „cionizmus” gyakorlati fogalma a nemzeti otthon megteremtését 


jelenti. Herzl Tivadar föllépése óta és a világháboru befejezése után „Pa- 
lesztina” zsidó állam megalakulása után a cionista világszervezet valóban 
uj jelentőséget nyert. De éppen az erdélyi zsidóság soraiban erősen érvé- 
nyesülő különböző irányzatai mutatják, hogy milyen óriási ellentét uralko- 
dik ezen a téren is a zsidók között. Öt különböző irányzat alakult ki az er- 
délyi cionista zsidók között. 


9) „B’nai B’rith” zsidó humanitárius világszövetségnek Erdélyben 5 
páholya van cca 300 taggal (Kolozsvár, Marosvásárhely, Brassó, Nagy- 
várad, Szatmár). Magában egyesiti a legkiválóbb zsidó intellektuelleket 
vallási árnyalat, anyanyelv, politikai fölfogásra való tekintet nélkül. 
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mâni) 1909-ben alakult meg Bukarestben az ókirályságbeli 
zsidók polgári jogainak megvédése érdekében. Bennszülött 
Zsidók Szövetsége (Uniunea Evreilor Români Pământeni) 
néven. Mai nevét 1919-ben vette fel s müködését Erdélyre 
önálló tagozat alakjában 1923-ban terjesztette ki. 


 
Az erdélyi zsidóság politikai képviselete. 


 
Az eddigi 6 parlamenti választás eredményében az er- 


délyi zsidóság csupán 1927-ben jut képviselethez, amikor is 
az Országos Magyar Párt listáján dr. Weisz Sándor, az 
U. E. R.-nak a liberális párttal kötött egyezménye alapján 
pedig dr. Jakobi Emil jut be a parlamentbe. Az 1928. évi 
választások eredményében az O. M. P. listáján dr. Hegedüs 
Nándor, a nemzeti-parasztpárttal szövetkezett Zs. N. Sz. ré- 
széről pedig 2 erdélyi parlamenti tag képviseli az erdélyi zsi- 
dóságot. 


A községi és megyei tanácsokban az erdélyi zsidóság 
számos taggal szerepel, akik részben az O. M. P. listáján, ré- 
szint az ellenzéki listákon jutottak mandátumhoz. 


 
Az erdélyi zsidóság egyházi szervezetei. 


 
Az 1928. április 22-én kihirdetett uj vallásügyi törvény 


21. §-ában fölsorolt történelmi vallások között ott látjuk a mó- 
zes vallást is különböző ritusaival. Az 1929. juliusában meg- 
szavazott ujabb vallásügyi törvény azonban már szétzuzza a 
hitközségek autonómiáját. Ez utóbbi törvényszakasz még 
nem lépett életbe. 


Egységes egyházi szervezete a zsidóságnak nincs, mivel 
3 különböző alakulatba tömörül, u. m. 1. az ortodox, 2. a neo- 
log (statusquoante) és 3. a szefard hitközségekbe. 


 
Az ortodox hitközségek szervezete. 


 
Az 1920. augusztus 10. és következő napjain tartott nagy- 


váradi kongresszus eredményében megalakult az erdélyrészi 
ort. izr. központi iroda, ugyanekkor lett megválasztva az 50 
tagu képviselőtestület is. A központi iroda ideiglenes szék- 
helye Beszterce s elnöke a besztercei főrabbi. A második 
nagyváradi kongresszus 1923. december 11-én – a kormány 
utasitására életbeléptetett uj választási rendszer alapján – uj 
képviselőtestületet választott, mely 1924. február 11-én tar- 
totta Désen alakuló gyülését, megválasztván a központi bi- 
zottságot és a 18 tagu pénz- és gazdaságügyi tanácsot. 


Az egyes hitközségek belső szervezete ugyanolyan, mint 
az imperiumváltozás előttiekké volt, számuk 86.  
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A kongresszusi és statusquoante alapon álló (Neolog) izr. 
hitközségek szervezete. 


 
Szervezetük a jogfolytonosság alapján rekonstruált és 


a helyzet kivánta változásokkal, életbentartott magyaror- 
szági kongresszusi szabályrendeleten alapszik. Az 1922. 
augusztus 31-iki nagyváradi gyülésen megalakult „Erdély– 
Bánáti Hitközségek Szövetsége” 23 kongresszusi és 12 
statusquoante jellegü hitközséget foglal magában, melyek 4 
községkerületbe vannak osztva, Kolozsvár, Nagyvárad, 
Brassó és Temesvár székhellyel. Az ugyanakkor létesitett 
Országos Iroda, mivel a kormány ezt a szervezetet nem volt 
hajlandó elismerni, csupán a hitközségek közötti kapcsolatot, 
valamint a többi zsidó szervekkel szemben való képviselte- 
tést végzi. 


 
Az erdélyi zsidóság kulturális és társadalmi szervezettsége. 


 
1. Az Erdélyi Zsidó Árvagondozó 1922-ben alakult meg 


az amerikai Joint Distribution Comittee kezdeményezésére. 
Élén az Orsz. Konferencia által választott központi bizottság 
áll, 33 helyi csoportja 12 körzetbe van osztva. Tagjainak 
száma 1926-ban 4424 volt s 2031 törzskönyvezett árvát nevelt 
s látott el. Intézményei: Kolozsvárt tanoncotthon és mecha- 
nikai mühely; „Tricotaje” harisnyakötő-mühely; Nagyvára- 
don tanoncotthon; Szatmárnémetiben tanoncotthon, női és 
fehérnemü-varroda; Máramarosszigeten árvagondozó inter- 
nátus 40 árvaleány részére; a nagyiklódi müasztalos, müla- 
katos és szabó mühely. Nyugati modern minták alapján 
szervezte meg „Pályaválasztási Tanácsadó”-ját, modern 
pszihoanalitikai laboratóriummal, melynek müködését azon- 
ban azzal az indokolással, hogy állami föladat, a kormány 
beszüntette. Ezeknek az intézményeknek a fenntartásához az 
amerikai Joint 1925-ben 5 millió 278 ezer lejjel járult hozzá; 
az erdélyi zsidóság pedig 1 millió 405 ezer lejjel. 


Egészségügyi intézménye a borgói havasokban fekvő 
tihucai nyaralótelep, ahol az elmult években összesen 600 ár- 
vát nyaraltatott az Árvagondozó. Elnöke: dr. Kertész Jenő 
kolozsvári ügyvéd. 


2. A Zsidó Kórházegyesület által fenntartott kolozsvári, 
az orth. hitközség által fenntartott nagyváradi és a Szat- 
márnémeti és vidéke által létesitett szatmári zsidó kórházak; 


3. a kolozsvári zsidó menza; 
4. az Országos Zsidó Diáksegélyző Bizottság, mely a kül- 


földi főiskolára szorult erdélyi származásu szegénysorsu diá- 
kokat támogatja; 


5. a Barisszia, Aviva és Ezra ifjusági szervezetek; 
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6. a Központi jogvédelmi iroda (megszünt 1928-ban); 
7. sportegyesületek („Sámson” máramarosszigeti és 


„Haggibbor” kolozsvári); 
8. mükedvelő szintársulata a kolozsvári „Habima”; 
9. a kolozsvári izr. Nőegylet által fönntartott intézmé- 


nyek és napközi otthon; 
10. a nagyváradi Zsidó Árvaház; 
11. az erdélyi zsidó kishitel bankok; 
12. az Uj Kelet cimü magyar nyelvü cionista napilap 


Kolozsvárt, a Zs. N. Sz. orgánuma. 
 


Az erdélyi zsidó iskolaügy. 
 
Az imperiumváltozás előtt minden árnyalatbeli zsidó hit- 


felekezet számos iskolát tartott fönn. Ezek az iskolák is te- 
kintélyes állami támogatást élveztek államsegély, tansze- 
mélyzeti fizetéskiegészités cimén. 1918-ban a magyar állam 
az izraelita egyház tanitói- és tanárainak 40.000 koronát, ál- 
lamsegély cimén pedig 325.400 koronát folyósitott. A tan- 
személyzet tagja volt a tanitói és tanári nyugdijintéze- 
teknek. 


Erdélyben 1918-ban 32 magyar tannyelvü hitvallásos 
elemi és 2 polgári iskolája volt a zsidóknak. 


Az 1921–22. tanévben a zsidó elemi iskolák száma már 
csak 29. (Dicţionarul Transilvaniei 94. old.) 


Az imperiumváltozást követő első évek idején a zsidó 
iskolák helyzete kifelé, a kormányzat felé kétséges, befelé, az 
iskolafenntartó hitközségek felé pedig válságos volt. A kor- 
mány a nyilvánossági jog megvonásával, iskolabezárásokkal 
nehezitette meg a zsidó iskolák életét is és igy iskoláik léte 
forgott állandóan kockán. 


1919-ben és 1920-ban 4 uj zsidó középiskola létesült. 
1. Az 1919. augusztusában megszünt nagyváradi magy. 


kir. állami főreáliskola helyébe – növendékei évtizedek óta 
70–80 százalékban zsidó vallásuak voltak – a közszükség- 
let teremtette meg a nagyváradi zsidó liceumot az 1920–21. 
tanévben. A miniszterium engedélye szerint 5 évig magyarul 
tanithatott, de azután román, vagy héber tannyelvre kellett 
áttérnie. A kormány a liceumtól megvonta a nyilvánossági 
jogot. A liceumot a nagyváradi neolog izr. hitközség tartja 
fönn. 


2. A temesvári ortodox és neolog zsidó hitközségek a Zs. 
N. Sz. támogatásával 1919-ben állitják föl a temesvári zsidó 
liceumot, melynek fiu-liceumon és leánygimnáziumon kivül 
fiu felsőkereskedelmi tagozata is van internátussal. 


3–4.  A kolozsvári Tarbut fiu- és leányközépiskola, me- 
lyeket a Tarbut Országos Zsidó Iskola Egyesület nyit meg 
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1920. szeptember havában. A kormány 1923. junius 23-iki ren- 
deletével megvonta az iskola nyilvánossági jogát és kilátásba 
helyezte, hogy az iskola, mint magániskola is csak román 
tannyelvvel müködhetik. Ekkor az iskolák kurátoriuma át- 
tért a román tannyelvü oktatásra, azonban nyilvánossági jo- 
gát nem nyerte vissza s igy kénytelen volt müködését be- 
szüntetni. A két iskolának 3-ik évében cca 750 növendéke 
volt. 


Jelenleg tehát az erdélyi zsidóknak 4 középiskolája 
müködik és pedig az imperiumváltozás előtt is fennállott 2 
nagyváradi polgári iskolából átalakitott fiu és leánygimná- 
zium, az 1919-ben létesült és a neolog izr. hitközség által 
fenntartott nagyváradi izr. liceum, továbbá a temesvári zsidó 
liceum. Előadási nyelvük teljesen román; nyilvánossági jo- 
guk megvan. 


 
Az erdélyi zsidó főiskolai hallgatók. 


 
Az 1919–1920. tanévben a kolozsvári román egyetemre 


beiratkozott az I. félévben 281, a II. félévben 458 zsidó hall- 
gató, akik az összes hallgatóknak 15.4 százalékát (I. félév), 
illetve 21.3 százalékát tették ki (II. félév). A zsidó egyetemi 
hallgatók száma az 1920–21. tanévben 689-re (26%) emelke- 
dett s az orvosi fakultáson egyedül 485 zsidó hallgató volt 
beiratkozva. Az 1921–22. tanévtől kezdve az antiszemita ki- 
lengések folytán számuk egyre csökkent, főleg az orvosi fa- 
kultáson, ahol az 1921–22. tanévben beiratkozott 357 zsidó 
hallgató (43.1%), száma az 1927–28. tanévben 13-ra (2.5 szá- 
zalékra) csökkent. Az összes zsidó hallgatók száma ekkor 151 
volt (5.5%). A zsidó egyetemi hallgatók kénytelenek voltak 
külföldi, főleg olasz egyetemekre beiratkozni. Az egyetemi 
diákmenzákba egyetlen zsidót sem vettek fel, külföldi tanul- 
mányaira egyetlen zsidó segélyt nem kapott 1927-ig, amikor 
a zsidó menzák részére 1 millió lej segélyt vettek föl az álla- 
mi költségvetésbe. Az 1920/21–1928/29. tanévekben 65 jogi és 
államtudományi, 359 orvosi és 2 bölcsészeti doktor került ki 
a kolozsvári egyetemet végzett zsidó hallgatók közül; ugyan- 
ekkor 33 gyógyszerész, 5 bölcsészeti és 9 természettudományi 
licenciátust szerzett. – E 10 év alatt fölavatott zsidó orvos- 
doktorok 34.7%-át tették ki a kolozsvári egyetemen orvosi 
diplomát szerzett hallgatóknak. 
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Ebből a könyvből 1500 
példány készült Kolozs- 
várt 1930-ban a Lapki- 
adó Nyomdai Műintézet 
Rt. betűivel és nyomásá- 
val, Lauf Rudolf veze- 
tése alatt. A műből 500 
számozott amatőrpéldány 
famentes papiron, 1000 
példány bordázott papi- 
ron készűlt. A mű könyv- 
árusi forgalomba nem 
                  került.  
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COPRYGHT 1930 by „JUVENTUS” Cluj–Kolozsvár Piaţa Unirii–Főtér 13. 
Lapkiadó Rt. nyomása Cluj–Kolozsvár.  
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A magyar könyv Erdélyben. 


Erdélyben a magyar nyomtatott könyv története és fej- 
lődése olyan régi, mint maga a könyvnyomtatás. Az ősi kol- 
légiumok könyvtárai hüen őrzik ezt a dicsőséges multat. 


A XIX. század közepén vette kezdetét nagyobb mérték- 
ben az egyesületi és egyéb közkönyvtárak alapitása, melyek 
szélesebb rétegek szellemi igényeit igyekeztek kielégiteni. 


A XX. század első éveiben a magyar állam s különböző 
társadalmi intézmények nagy erővel fogtak hozzá népkönyv- 
tárak alapitásához, melyek az iskolán kivüli népművelés és 
népnevelés célját szolgálták. 


A magyar könyvnek ezt a hatalmas, szerteágazó szerve- 
zetét utoljára a Muzeumok és Könyvtárak Országos felügye- 
lősége 1912–1913-ban vette számba s arról a Magyar Mi- 
nerva V. kötete számol be, mely már a háboru alatt, 1915- 
ben látott napvilágot. 


Tizenhét esztendőn keresztül tehát az erdélyi magyar 
könyv szervezete gondozás és felügyelet nélkül a sorsra volt 
bizva. Ez a sors pedig ezalatt az idő alatt mostohább volt 
hozzá, mint bármikor azelőtt, viharos századokban. Amit a 
háboru meghagyott, azt a féltékenység és nemzeti elfogult- 
ság tette ki sulyos viszontagságoknak. 


Az a számbavétel, mely itt következik, az uttörés minden 
nehézségével küzködött, amit eléggé magyaráz az, hogy min- 
den hivatalos segitség nélkül, tisztára társadalmi erőkből 
történt. Ezek az erők pedig egyfelől elgyengültek, másfelől 
nem eléggé öntudatosak még azokhoz a feladatokhoz mérten, 
melyek elé a kisebbségi helyzet, az elnyomottság állitja őket. 


Ha ez a számbavétel ezt az öntudatosságot megerősiti s 
fejlődésének alapot ad, – minden hiányossága mellett is el- 
érte célját. 
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A) Könyvtárak. 
 
A Romániához csatolt magyar területeken az állami és 


magánkönyvtárak utolsó számbavétele tudomásunk szerint 
1912–1913. években történt. 


Az a számbavétel, melyet 1929. év folyamán megejtet- 
tünk, természetesen lényegében megváltozott helyzet előtt 
állott. A könyvtárak jelentős része fölött megszünt a ma- 
gyar társadalom ellenőrzése: az állami intézetek könyvtá- 
raira vonatkozólag teljesen s az állami vagy községi intéz- 
mények keretében elhelyezett egyesületi könyvtárokra vo- 
natkozólag legnagyobbrészt. 


A szóbanforgó területen összesen 355 magyar könyvtá- 
rat találtunk. Olyat, melynek méretei s jellege tullépi a nép- 
könyvtárak jellegét. (Ezekről az Évkönyv külön fejezetében 
van részletesen szó.) 


E 355 könyvtár közül 114 felekezeti intézmények, 147 
magyar egyesületek, 7 magyar magánosok s 87 a román ál- 
lam birtokában van. 


Hosszas utánjárás – kérdőivek, többszöri sürgetések s 
ujabb kérdőivek – segitségével e számból összesen 234 
könyvtárnak mai megváltozott helyzetét sikerült megállapi- 
tani. 121 könyvtárra vonatkozólag egy év munkájával sem 
sikerült ujabb adatokat szereznünk. Ezek közül: 47 a román 
állam, 1 magános és 73 a magyar felekezetek és egyesületek 
birtokában levő könyvtár. 


E 234 könyvtárra vonatkozólag az alábbi adatokat álla- 
pitottuk meg: 


A könyvtárak állománya volt:  1919 1929 Változás: 


Magyar kötet 1,083.166  1,043.707  –39.459 


Román kötet 4.948 43.100 +38.152 


Egyéb nyelvüek  158.002 168.507 +10.505 


 


A magyar könyvek hiányát legelsősorban az állami in- 
tézeteknél kell keresnünk. 


A számbavett 40 állami intézeti könyvtárban: 
1919-ben volt összesen   245.126 magyar könyv, ebből 
1929-ben találtunk összesen  161.604 magyar könyvet. 


A hiány tehát   83.522 kötet. 


Ez a jelentős mennyiség részben megsemmisült, részben 
pedig kereskedelmi forgalomba került s nagyrészt kiszálli- 
tották Erdély területéről. 


Ezeket s a háborús viszonyok folytán előállott hiányo- 
kat csak részben pótolták a felekezeti intézmények és a ma- 
gyar egyesületek könyvtárainak beszerzései.  







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


– 162 – 


A román könyvek gyarapodásának magyarázatát egy- 
felől a magyar felekezeti iskolák könyvtárainak előirt be- 
szerzései, másfelől a román intézmények keretében müködő 
magyar egyesületi könyvtáraknak juttatott könyv- és pénz- 
adományok adják, melyeket legnagyobbrészt román könyvek 
beszerzésére kellett forditani. Igy magyarázható például a 
városi kölcsönkönyvtárként müködő aradi Kölcsey-egylet 
könyvtárának 10.000 román kötetes szaporulata. 


Az egyéb nyelvü művek 10.283 kötetes szaporulatát leg- 
nagyobbrészt a magyar főiskolák (Theológiák) és kisebb- 
részt a középiskolák tanári könyvtárainak beszerzései szol- 
gáltatják. 


A beszerzésekre a szóbanforgó 243 könyvtárnak fenntar- 
tói összesen 4,216.191 lejt forditottak 1919–1929. közötti idő- 
ben. Ebből az összegből 1,000.000 lej esik aradi városi keze- 
lésben levő Kölcsey egyesületi könyvtárra, mely összegből, 
– mint fennebb láttuk, – legnagyobbrészt román könyveket 
szereztek be, 100.000 lej esik a hasonló helyzetben levő Dé- 
vai Történelmi és Régészeti Társulat könyvtárára, 271.251 
lej pedig a Nagyváradi Nyilvános könyvtárra, mely városi 
kezelésben áll. 


Segélyek formájában 1,142.533 lejt kapott az emlitett 234 
könyvtár. Ebben az összegben azonban szintén szerepel az 
aradi Kölcsey-egyesület könyvtárának román beszerzéseire 
adott 1,000.000 lej és a Dévai Történelmi és Régészeti Társu- 
lat 100.000 lejes segélye, úgy, hogy magyar könyvbeszerzést 
szolgáló segélynek mindössze azt a 42.533 lejnyi összeget le- 
het tekinteni, melyet az emlitett 234 könyvtár legnagyobb- 
részt magyar testvéregyesületektől kapott. 


Az emlitett könyvtárak nagyrésze nem nyilvános (ta- 
nári, kollégiumi, rendházi, magánkönyvtárak). Azokat a 
könyvtárakat, melyek nyilvánosak, az elmult 10 esztendő 
alatt 200.848 olvasó vette igénybe. 
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Összehasonlitó kimutatás 
az erdélyi magyar egyesületi, felekezeti, ifjusági- 


és magánkönyvtáraknak, valamint a román állam 
birtokában levő magyar könyvtáraknak 


tiz éves változásairól. 
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Magyar kötet Román kötet Egyéb kötet 


1919 1929 1919 1929 1919 1929 


1 
Abrudbányai Magyar 


Kaszinó könyvtára 1890 300 400 – – – – 


2 
Algyógyi Földmüves iskola 


könyvtára 
       


3 
Algyógyi Magyar Kaszinó 


könyvtára 
– 450 489 – – 300 310 


4 
Alsójárai Olvasóegylet könyv- 


tára  
       


5 Apáczai Olvasókör könyvtára 1888 173 173 – – – – 


6 
Aradi Kereskedők Köre 


könyvtára 
       


7 
Aradi Kölcsey-Egyesület 


könyvtára  
1882 50000 50000 – 10000 – – 


8 
Aradi Katholikus Kör könyv- 


tára  
– – – – – – – 


9 
Aradi Magyar Kaszinó-Egylet 


könyvtára 
       


10 
Aradi Minorita Rendház 


könyvtára 
1702 2000 2000 – – 8000 8000 


11 
Aradi Róm. Kath. gimnázium 


könyvtára 
1919 2000 2000 – – – – 


12 
Aradi Róm. kath. polgári is 


kola könyvtára 
       


13 
Aradi volt áll. felsőbb leányis 


kola könyvtára  
– 950 – – – – – 


14 
Aradi volt áll. főreáliskola 


könyvtára 
– 3728 3728 – – – – 


15 
Aradi Kir. kath. főgimnázium 


könyvtára 
– 39753 39753 – – – – 


16 
Aradi Kereskedelmi és Ipar 


kamara könyvtára 
– 4137 10097 – 1285 – – 


17 Aradi Tanitóképző könyvtára        


18 
Aradi Tanitókonviktus könyv- 


tára  
 1609 4441     


19 
Aradi Városi felső kereskedel- 


mi könyvtára 
– 2001 2247 – – – – 


20 
Aradi Közmüvelődési intézet 


könyvtára 
– 50000 60000 – – – – 


21 
Aradvidéki Tanitóegyesület 


könyvtára 
       


22 Árkosi Olvasóegylet könyvtára – – 239 – – – – 


23 
Balázsfalvi Magyar Kaszinó 


könyvtára 
1886 876 – – – – – 


24 Besztercei Kör könyvtára         


25 
Bethleni Társalgó és Olvasó 


egylet könyvtára 
1887 817 638 – – – – 


26 
Biharbéli Olvasó Iparos Kör 


könyvtára 
1902 377 300 – – – – 
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100 2000 – – – 
Kaszinó nem müködik, könyv- 


tára nincs használatban. 


     Sorsa ismeretlen. 


49  25 400 –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


–  30 140 –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


10000 1000000 80000 – 1000000  


–  – – – 
Könyvtárt. a kath. gimnázium 


használja. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


–  200 – –  


–  – – –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


–  – – – Eladták. 


–  – – – Nem használják. 


–  – – – Részben használják. 


–  – – –  


 –    Sorsa ismeretlen. 


     Sorsa ismeretlen. 


–  – – – Le van zárva. 


–  – – –  


     Sorsa ismeretlen. 


–  25 140 –  


–  – – – Teljesen megsemmisült. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


– 5000 70 520 –  


–  80 300 –  
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1919 1929 1919 1929 1919 1929 


27 
Bihardiószegi Népkör könyv- 


tára  
1887 800 700 – – – – 


28 
Billédi Polgári Olvasókör 


könyvtára  
       


29 
Borosjenői Magyar Kaszinó 


könyvtára 
1893 552 552 – – – – 


30 
Borosjenői Gyógypedagógiai 


intézet könyvtára  
– 863 380 – – – – 


31 
Brassói Könyvtáregyesület 


könyvtára 
1924 – 1890 – 30 – 300 


32 
Brassói Magyar Kaszinó 


könyvtára 
1861 2035 2035 – – – – 


33 
Brassói Ref. fiufelsőkereske- 


delmi könyvtára 
1919 1294 1448 – 272 95 142 


34 
Brassói Ref. leánykereskedel- 


mi könyvtára 
       


35 
Brassói Róm. kath. gimnázium 


könyvtára 
       


36 
Brassói Róm. kath. leány-pol- 


gári könyvtára 
1908 500 650 – 243 – – 


37 
Brassói Ref. leánygimnázium 


könyvtára 
1919 74 303 – 24 – – 


38 
Brassói áll. felsőkereskedelmi 


könyvtára 
       


39 
Brassói áll. főreáliskola 


könyvtára 
       


40 
Brassói Belvárosi iparosta- 


nonc-iskola könyvtára 
       


41 
Brassói Kereskedelmi és Ipar- 


kamara könyvtára 
       


42 
Csiksomlyói Szt. Ferencrend 


könyvtára 
XVI. sz. 8000 12000 – – – – 


43 
Csikszeredai Magyar Kaszinó 


könyvtára 
1876 276 430 – – – – 


44 
Csikszeredai Róm. kath. gim- 


názium könyvtára 
1857 5381 5380 – 332 408 408 


45 
Csikszeredai Róm. kath. tani- 


tóképző könyvtára 
1873 960 1108 – 476 – – 


4+ 
Csikszeredai Honvédtiszti 


könyvtár 
– – – – – – – 


47 
Dési Ref. Egyház ifj. könyv- 


tára 
1919 4417 4437 – – – – 


48 Dési Ref. fiuiskola könyvtára 1828 2580 2580 1 1 2517 2517 


49 
Dési Magyar Kaszinó könyv 


tára 
1824 3147 2493 – – – – 


50 
Dési Polgári Kaszinó könyv- 


tára  
1880 650 1550 – – – – 


51 
Dévai Magyar Kaszinó könyv 


tára 
1847 3150 – – – – – 
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–  100 400 –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


– 3000 – – –  


–  – – –  


–  780 1560 –  


–  – – – 
Jelenleg a kath. gimnázium 


használja. 


437 35400 82 916 –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


393 5000 – – 200 könyv  


253 2100 98 184 –  


     Sorsa ismeretlen. 


     Sorsa ismeretlen. 


     Sorsa ismeretlen. 


     Sorsa ismeretlen. 


4000 60000 – – –  


154 10000 179 586 –  


332 41642 260 1224 21642 L.  


594 9500 113 217 59 könyv  


–  – – – Teljesen megsemmisült. 


20 5000 90 1500 –  


–  – – –  


845 6000 67 2480 –  


900 9000 160 1000 –  


–  – – – 1923-ban megszüntették. 
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52 Dévai főreáliskola könyvtára – 11400 – – – – – 


53 
Dévai Kereskedelmi és Iparka- 


mara könyvtára 
– – – – – – – 


54 
Dévai Polgári leányiskola 


könyvtára 
– 1756 – – – – – 


55 Dévai Tanitóképző könyvtára – 6811 – – – – – 


56 
Dévai Történelmi és régészeti 


társulat könyvtára 
1881 1932 2263 51 1420 52 282 


57 
Dicsőszentmártoni Ref. Polg.  


leányiskola könyvtára 
       


58 
Dicsőszentmártoni Olvasó és 


Társaskör könyvtára 
1875 1600 1600 – – – – 


59 
Ditrói Kereskedelmi Kör 


könyvtára 
       


60 
Ditrói Róm. kath. polgári 


iskola könyvtára  
1928 – 112 – 285 – – 


61 
Felsőbányai Olvasóegylet 


könyvtára 
1842 969 1101 – – 79 79 


62 
Fogarasi Bornemissza Anna 


Nőszövetség könyvtára 
1903 1230 643 – – – – 


63 
Fogarasi Ferencrend könyv- 


tára  
1780 1905 1986 – 8 773 794 


64 
Fogarasi Ref. lelkészi könyv- 


tár  
– 559 634 – – 199 199 


65 
Fogarasi volt áll. főgimná- 


zium könyvtára 
– 5442 5443 – – – – 


66 
Gátaljai Olvasóegylet könyv- 


tára  
       


67 
Gernyeszeg – Gróf Teleki 


Domokos könyvtára 
Isme-
retlen 


3000 3000 – 100 3000 3000 


68 
Gyergyóalfalui R. K. Polgári 


iskola könyvtára 
       


69 
Gyergyószentmiklósi Kaszinó 


könyvtára 
1864 970 – – – – – 


70 
Gyergyószentmiklósi Kereske- 


dői kör könyvtára  
1891 294 294 – – – – 


71 
Gyergyószentmiklósi Ipartestü- 


let könyvtára 
1926 265 391 – – – – 


72 
Gyergyószentmiklósi R. K. pol 


gári iskola könyvtára 
       


73 
Gyergyószentmiklósi R. K. ta- 


nitóegyesület könyvtára 
       


74 
Gyergyószentmiklósi áll. fő- 


gimnázium könyvtára 
– 2534 – – – – – 


75 


Gyergyóvidéki Gazdasági 
Egyesület könyvtára 1896 59 64 – – – – 


76 
Gyulafehérvári Alsófehérvár- 


megyei Tört. Rég. Egy.  
könyvtára 


1887 5000 5000 – – – – 
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–  – – – Román intézet használja. 


–  – – – 
Uj alakulat, nincs még 


könyvtára. 


–  – – – Nincs használatban. 


–  – – – Állami tanitóképző birtokában. 


1930 100000 – – 100000  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


–  – – –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


– 1500 74 430 –  


132 400 24 721 –  


–  7 200 –  


110  – – –  


75 5000 – – –  


1  – – –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


–  – – –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


–  – – – Könyvtára már nincs meg. 


294 22600 187 598 –  


126 30000 280 340 –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


–  – – – A könyvtárt elosztogatták. 


5 – – – 
Ajándékok 


utján 
szaporodik. 


 


–  – – –  
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Magyar kötet 
Román 
kötet 


Egyéb kötet 


1919 1929 1919 1929 1919 1929 


77 
Gyulafehérvári Battyháneum 


könyvtára 
1794 46000 46000 – – – – 


78 
Gyulafehérvári Papnövelde 


könyvtára 
       


79 
Gyulafehérvári R. k. gimná- 


zium könyvtára 1790 15679 18414 – 1709 373 401 


80 
Gyulafehérvári R. k. polgári 


leányiskola könyvtára  1895 765 880 – 279 59 67 


81 
Gyulafehérvári Kereskedelmi 


és Iparkamara könyvtára  
– – – – – – – 


82 
Herkulesfürdői Igazgatóság 


könyvtára 
1860 1640 1740 – – – – 


83 
Hidalmási Kaszinó könyv- 


tára  
1906 600 360 – – – – 


84 
Hosszufalusi áll. polg. iskola 


könyvtára 
       


85 
Karánsebesi áll. főgimnázium 


könyvtára 
       


86 


Kunfalui R. k. polg. iskola 
könyvtára 1919 22 385 – 218 – – 


87 
Kézdivásárhelyi Magyar 


Kaszinó könyvtára  
1842 2447 2589 – – 89 89 


88 
Kézdivásárhelyi Kereskedők 


Egyes. könyvtára 
1884 830 1010 – – – – 


89 
Kézdivásárhelyi R. K. gimn.  


tanári könyvtára  
1862 3926 4039 3 135 448 472 


90 
Kézdivásárhelyi R. K. gimn.  


ifjusági könyvtára  
1890 1978 2668 – 187 – – 


91 
Kézdivásárhelyi Vegyes Ipar- 


társulat könyvtára  
       


92 Kisjenői Kaszinó könyvtára        


93 
Kolozsvári Báthory-Apor Sze- 


minárium könyvtára 
XVIII. 


sz. 
1224 1224 – – – – 


94 
Kolozsvári Calazantinum 


könyvtára 
1894       


95 Kolozsvári E. G. E. könyvtára 1844 1115 1243 54 56 1866 1866 
96 Kolozsvári E. K. E. könyvtára 1897 3000 3600 – – – – 
97 Kolozsvári E. M. E. könyvtára 1859 176779 179964 – – – – 


98 
Kolozsvári Iparosegyesület 


könyvtára 
1860 2341 4094 – 49 20 40 


99 
Kolozsvári Mariánum könyv- 


tára  
1911 1714 1966 – 874 10 60 


100 
Kolozsvári Mária-Valéria Ár- 


vaház könyvtára  
1873 127 127 – – – – 


101 
Kolozsvári Magyar Szinház 


könyvtára 
1792 – – – – – – 


102 
Kolozsvári Magyar Zenekon- 


zervatórium könyvtára 
1924 – 11 – – – 72 
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–  80 – –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


4472 213147 255 3021 
Akadémiai 
kiadványo-
kat ingyen. 


 


402 8000 80 1255 
Állam adott 


román 
könyveket. 


 


–  – – – 
Uj alakulat, még nincs 


könyvtára. 


1000  – – –  


–  – – –  


     Sorsa ismeretlen. 


     Sorsa ismeretlen. 


581 6500 85 478 


Könyveket 
adott az  


EME és Casa 
Școalelor.


 


142 54446 1650 3796 –  


180 14000 110 500 –  


257 37724 00 220 –  


137 21024 160 1800 –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


–  125 – – Ujjáalakult 1924-ben. 


–  – – – Haboru alatt Pestre költözött. 


1996 16000 118 88 –  
600  300 400 –  


3185  92325 13915 –  


1822 350000 300 15000 –  


1176  360 – –  


–  35 – –  


–  – – – 
Az 1919 óta müsorra tüzött 


darabok kéziratait tartalmazza. 


– 11200 – – –  







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


– 172 – 


 


S
or


sz
ám


 


A könyvtár neve 


A
la


p
it


ás
i é


ve
 


Magyar kötet 
Román 
kötet 


Egyéb kötet 


1919 1929 1919 1929 1919 1929 


103 
Kolozsvári Nemzeti Kaszinó 


könyvtára – 1232 1270 – – – – 


104 
Kolozsvári Orosz Endre ma- 


gánkönyvtára  1879 5000 2000 – – – – 


105 
Kolozsvári „Összhang” könyv- 


tára        


106 
Kolozsvári R. K. gimn. tanári 


könyvtára 1579 40021 39562 4000 5928 – – 


107 
Kolozsvári R. K. gimn. ifju- 


sági könyvtára 1800 4285 4142 – 1226 – – 


108 
Kolozsvári Ref. gimn. tanári 


könyvtára 
XVII. 


sz. 
50000 50201 – – – – 


109 
Kolozsvári Ref. gimn. ifjusági 


könyvtára 1830 4403 4403 – 1526 – – 


110 
Kolozsvári Ref. Theológia 


könyvtára 1895 23692 29774 – 292 – – 


111 
Kolozsvári Ref. Leánygimn.  


tanári könyvtára  1919 231 4000 14 265 – – 


112 
Kolozsvári Ref. Leánygimn.  


ifjusági könyvtára 1919 1939 2224 – – – – 


113 
Kolozsvári Unit. koll. tanári 


könyvtára 
XVI. 
sz. 


35000 35000 – – – – 


114 
Kolozsvári Unit. koll. ifjusági 


könyvtára 1929 1895 2555 – 546 58 58 


115 
Kolozsvári Uri Kaszinó könyv- 


tára  – 1232 1270 – – – – 


116 
Kolozsvári Áll. fa- és fémipar 


iskola könyvtára         


117 
Kolozsvári Áll. felsőbb leány- 


iskola könyvtára        


118 
Kolozsvári Áll. tanitóképző- 


könyvtára        


119 
Kolozsvári Áll. tanitónőképző 


könyvtára        


120 
Kolozsvári Áll. Zenekonzerva- 


tórium könyvtára         


121 
Kolozsvári Gazdasági Akadé- 


mia könyvtára        


122 
Kolozsvári Javitóintezet könyv 


tára.         


123 
Kolozsvári Kereskedelmi Aka- 


démia könyvtára  – 5204 5080 – – – – 


124 
Kolozsvári Kereskedelmi és 


Iparkamara könyvtára  
       


125 
Kolozsvári Siketnéma Intézet 


könyvtára        


126 
Kolozsvári Távirda- és posta 


ig. könyvtára 
       


127 
Kolozsvári Tudományegyetem 


könyvtára        
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1919 1929 


38 15000 – – –  


–  – – –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


– 21591 – – –  


1226 54066 240 317 –  


– 30510 – – –  


1526  493 – –  


6374 150000 200 2000 –  


4020  – – –  


285  250 1350 –  


–  – – – 
1928 óta zárva, átrendezés 


miatt. 


1264 64898 – – –  


38 15000 – – –  


     Sorsa ismeretlen. 


     Sorsa ismeretlen. 


     Sorsa ismeretlen. 


     Sorsa ismeretlen. 


     Sorsa ismeretlen. 


     Sorsa ismeretlen. 


     Sorsa ismeretlen. 


–  – – –  


     Sorsa ismeretlen. 


     Sorsa ismeretlen. 


     Sorsa ismeretlen. 


     Sorsa ismeretlen. 
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128 
Kolozsvár–Ugron István 


m a g á n k ö n y v t á r a   
Isme-
retlen 


793 866 – – 1586 1732 


129 
Kóródszentmártoni Olvasó- 


egylet k ö n y v t á r a  
1904 400 400 – – – – 


130 
Kőhalmi Kulturális Kör 


könyvtára  
1926 – 226 – 14 – – 


131 
Kőrösbányai Ferencrend 


könyvtára 
1764 563 603 – 2 142 145 


132 
Kőrösbányai Kaszinó könyv- 


tára  
       


133 Krasznai Kaszinó könyvtára 1881 407 604 – – – – 


134 
Lippai Polgári Olvasókör 


könyvtára  
1905 270 170 – – 285 250 


135 
Lippai R. K. polgári iskola 


könyvtára 
       


136 Lippai Társaskör könyvtára  1890 510 510 – – 18 18 


137 
Lippai Felsőkereskedelmi isk.  


könyvtára  
       


138 Lovrini Olvasókör könyvtára 1904 180 ? – – – – 


139 
Lugosi Kaszinóegylet könyv- 


tára  
       


140 Lugosi Áll. főgimn. könyvtára – 14156 – – – – – 


141 
Lugosi Kereskedelmi és Ipar- 


kamara könyvtára 
– – – – – – – 


142 
Marosvásárhelyi Közművelő- 


dési Ház könyvtára 
       


143 
Marosvásárhelyi Magyar 


Kaszinó könyvtára  
1833 2183 3165 3 3 314 311 


144 
Marosvásárhelyi Gazdasági 


Egyesület könyvtára  
       


145 
Marosvásárhelyi Magyar Ipa- 


rosok Egyes. könyvtára 
1924 – 1123 – – – – 


146 
Marosvásárhelyi R. K. gimn.  


tanári könyvtára  
1851 6013 6399 2 71 709 765 


147 
Marosvásárhelyi R. K. gimn.  


ifjúsági könyvtára 
1855 3625 4204 – 420 – – 


148 
Marosvásárhelyi R. K. leány- 


polgári könyvtára 
       


149 
Marosvásárhelyi Ref. gimn.  


tanári könyvtára  
1557 31956 34052 7 247 – – 


150 
Marosvásárhelyi Ref. gimn.  


ifjúsági könyvtára  
– 1292 781 14 503 – – 


151 
Marosvásárhelyi Teleki Théka 


k ö n y v t á r a   
1789 500 500 – – 39500 39500 


152 
Marosvásárhelyi Áll. Tanitó- 


egyesület könyvtára  
isme-
retlen 


1332 1332 – – – – 
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400  – – –  


–  – – – 1923 óta nem nyilvános. 


– 10000 40 240 –  


45 10000 – – –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


197 21218 58 3218 –  


– 10000 40 200 –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


–  149 450 –  


     Sorsa ismeretlen. 


–  – – – 
A magyar könyvek használata 


háttérbe szorult. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


–  – – – 
Egy részét a könyvtárnak áru- 


ba bocsátották. 


–  – – – 
Uj alakulat, még nincs 


könyvtára. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


982 60000 98 2300 –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


1123 60000 98 2300 –  


518 12500 – – –  


999 30690 195 765 –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


2430  300 400 –  


489 10000 120 500 –  


– 200000 – – –  


–  – – – 
A ref. kollégiumban lesz 


elhelyezve. 
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153 
Marosvásárhelyi Kereskedelmi 


és Iparkamara könyvtára 
– 1315 1315 – – – – 


154 
Marosvásárhelyi Tanitói és 


Gyermek könyvtár 
1904 830 830 – – – – 


155 
Marosvásárhelyi Városi keres- 


kedelmi könyvtára 
– 1286 312 – – – – 


156 
Marosludas–br. Bánffy László 


könyvtára 
       


157 
Marosujvári Magyar Kaszinó 


könyvtára 
       


158 
Marosujvári Polgári Kör 


könyvtára 
       


159 
Máramarosszigeti Magyar 


Kaszinó könyvtára  
       


160 
Máramarosszigeti Muzeum 


Egyesület könyvtára  
       


161 
Máramarosszigeti Polgári Kör 


könyvtára 
       


162 
Máramarosszigeti R. K. pol- 


gári leányiskola tan. könyvt. 
1863 300 340 – 28 – 15 


163 
Máramorosszigeti R. K. pol.  


gári leányiskola ifj. könyvt. 
1896 668 668 – 210 – – 


164 
Nagyajtai Polgári Olvasó Egy- 


let könyvtára 
1897 302 302 – – – – 


165 
Nagybányai Iparos ifj. Ön- 


képző Egylet könyvtára 
1892 504 650 – 2 – – 


166 Nagybányai Kaszinó könyvtára 1863 2100 900 500 500 – – 


167 
Nagybányai Kath. Legényegy- 


let könyvtára 
– – – – – – – 


168 
Nagybányai Polgári Olvasó- 


kör könyvtára 
1869 1650 2790 – 10 – – 


169 
Nagybányai Áll. főgimnázium 


könyvtára 
       


170 Nagybányai Városi könyvtár        


171 
Nagybányai Városi Muzeum 


könyvtára 
       


172 
Máramarosszigeti Ref. főisk.  


könyvtára 
       


173 
Máramarosszigeti Kir. kath.  


gimnázium könyvtára  
       


174 
Máramarosszigeti Felsőbb 


leányiskola könyvtára  
       


175 
Máramarosszigeti Tanitóképző 


könyvtára 
       


176 
Máriaradnai Ferencrend 


könyvtára        


177 
Nagyenyedi Iparos Önképző- 


kör könyvtára 
1888 1810 1251 – – 103 103 
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–  – – –  


–  – – –  


–  – – –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


68 3000 – – –  


210 2800 220 548 –  


38  – – –  


148 4000 80 480 –  


–  12 80 –  


–  – – – Megszünt. 


1220 30000 150 1600 –  


     Sorsa ismeretlen. 


     Sorsa ismeretlen. 


     Sorsa ismeretlen. 


     Sorsa ismeretlen. 


     Sorsa ismeretlen. 


     Sorsa ismeretlen. 


     Sorsa ismeretlen. 


     
Adatokat nem szolgáltatott. 
1922-ben állománya 1000 


magyar kötet volt. 


251 8300 156 500 –  
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Egyéb kötet 
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178 
Nagyenyedi Magyar Kaszinó 


könyvtára 
1832 2144 2266 – – 240 240 


179 
Nagyenyedi Minorita Rend- 


ház könyvtára  
1728 1513 1513 – 35 – – 


180 
Nagyenyedi Bethlen koll. tan.  


könyvtára 
1622 41322 42404 – 432 – – 


181 
Nagyenyedi Bethlen koll. ifj.  


könyvtára 
isme-
retlen 


2442 2572 – 120 – – 


182 
Nagyilondai Olvasóegylet 


könyvtára 
1882 400 200 – – – – 


183 
Nagykárolyi Magyar Kaszinó 


könyvtára 
       


184 
Nagykárolyi Muzeum könyv- 


tára  
       


185 
Nagykárolyi Piarista Rendház 


könyvtára  
       


186 
Nagykárolyi Polgári Olvasó- 


kör könyvtára 
1868 2500 3200 – – – – 


187 
Nagykárolyi volt Kath. fő- 


gimnázium könyvtára  
       


188 
Nagyszalontai Arany János 


Önképző könyvtára 
       


189 
Nagyszalontai Kereskedők 


Köre könyvtára 
       


190 
Nagyszalontai Magyar Kaszinó 


könyvtára  
       


191 
Nagyszalontai Áll. főgimn. 


könyvtára  
       


192 
Nagyszebeni Magyar Iparos 


ifj. Egylet könyvtára 
       


193 
Nagyszebeni Magyar Polgári 


Kör könyvtára 
1837 – 6000 – – – – 


194 
Nagyszebeni Szt. Ferencrendi 


intézet tanári könyvtára 
1864 3867 3970 15 324 1090 1250 


195 
Nagyszebeni Ferencrendi intézet 


ifju. könyvtára 
1864 2182 2197 – 150 55 80 


196 
Nagyszebeni Terézianum tan.  


könyvtára 
1879 900 900 10 100 58 58 


197 
Nagyszebeni Terézianum ifj.  


könyvtára 
1879 800 1200 10 100 40 40 


198 
Nagyszebeni Áll. főgimn. 


könyvtára 
       


199 
Nagyszebeni Kereskedelmi és 


iparkamara könyvtára  
– – – – – – – 


200 
Nagyszentmiklósi Polgári 


Társaskör könyvtára 
– – – – – – – 


201 
Nagyszentmiklósi Munkás- 


gimnázium könyvtára  
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122 1500 200 2600 4000  


35  – – –  


1514 43000 – – – 
Impériumváltozás óta nem 


nyilvános. 


250 32000 63 417 –  


–  – – –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


1000 50000 150 – –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Sorsa ismeretlen. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


– 5000 39 5000 –  


572 29433 – – –  


191 13112 200 1800 –  


90  – – Ajándékozás  


490  59 412 Ajándékozás  


     Sorsa ismeretlen. 


–  – – – 
Uj alakulat, nincs könyv- 


tára. 


–  – – – 1919-ben megszünt. 


     
Sorsa ismeretlen. 
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Egyéb kötet 
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202 
Nagyváradi Gazdasági Egye- 


sület könyvtára 
       


203 
Nagyváradi Kath. Kör könyv- 


tára  
       


204 
Nagyváradi Magyar Kaszinó 


könyvtára 
       


205 
Nagyváradi Ort. zsidó fiu- és 


leánygimn. tan. könyvtára 
1901 500 492 – 120 140 134 


206 
Nagyváradi Ort. zsidó fiu- és 


leánygimn. ifj. könyvtára 
1901 600 600 – 556 – – 


207 
Nagyváradi Premontrei gimn.  


könyvtára 
1851 5150 5339 – 89 2103 2217 


208 
Nagyváradi Régész és tört. 


egylet könyvtára 
       


209 
Nagyváradi R. K. püspöki 


könyvtár  
Isme-
retlen 


8925 11025 10 20 23765 38845 


210 
Nagyváradi R. K. tanitóképző 


könyvtára 
1858 862 1471 – 250 – – 


211 
Nagyváradi R. K. Óvónőképző 


tan. könyvtára 
1891 461 470 – 210 – – 


212 
Nagyváradi R. K. Óvónő- 


képző ifj. könyvtára  
1891 540 550 – 130 – – 


213 
Nagyváradi R. K. Polgári 


(Immaculata) tan. könyvtára 
1894 522 522 – 277 – – 


214 
Nagyváradi R. K. Polgári 


(Immaculata) ifj. könyv- 
tára  


1894 896 1046 – – – – 


215 
Nagyváradi R. K. Polgári 


(Orsolya) könyvtára  
       


216 
Nagyváradi R. K. Polgári (Uj- 


város) könyvtára 
       


217 
Nagyváradi Ref. Kör könyv- 


tára 
1907 414 1074 – – – – 


218 
Nagyváradi Ref. Leányiskola 


könyvtára 
       


219 
Nagyváradi Szt. József Inté- 


zet könyvtára 
1897 1200 1271 – 22 576 576 


220 
Nagyváradi Ujságiró Klub 


könyvtára 
1926 – 200 – 100 – 300 


221 
Nagyváradi Unió Klub könyv- 


tára  
       


222 
Nagyváradi Áll. főreáliskola 


könyvtára 
       


223 
Nagyváradi Honvédhadapród- 


iskola könyvtára 
– 10244 – – – – – 


224 
Nagyváradi Jogakadémia 


könyvtára  
       


225 
Nagyváradi Kereskedelmi és 


Iparkamara könyvtára  
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     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


120 11400 – – –  


556 16080 – – –  


537 52852 – – –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


7190  – – –  


859 100000 86 – –  


219 1400 – – –  


140 900 160 – –  


277  – – –  


150  – – Ajándékozás  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


660 17899 92 1232 –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


93 17000 – – –  


600  – – –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Sorsa ismeretlen. 


–  – – – Megsemmisitették. 


     Sorsa ismeretlen. 


     Sorsa ismeretlen. 
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226 
Nagyváradi Nyilvános könyv-


tár  
1911 22913 28245 – 6070 7000 7337 


227 
Nagysámi Olvasóegylet könyv- 


tára  
       


228 
Naszódi Magyar Társalkodó 


Egylet k ö n y v t á r a  
       


229 
Nyárádszeredai Magyar 


Kaszinó k ö n y v t á r a  
1865 400 445 – – – – 


230 
Nyárádszeredai Iparos és Pol- 


gári Kör könyvtára  
       


231 Oraviczai Kaszinó könyvtára         


232 
Orsovai Ker. Egylet Ifj.  


könyvtára 
       


233 
Perjámosi Magyar Társaskör 


könyvtára 
       


234 
Perjámosi Polgári Kör könyv-


tára  
       


235 
Perjámosi R. K. polg. leány- 


iskola könyvtára 
       


236 
Petrozsényi Kaszinó könyv- 


tára  
– 680 680 – 30 – – 


237 
Petrozsényi R. K. polg. isk. ifj. 


tanári könyvtára  
1905 106 155 – 165 3 3 


238 
Petrozsényi R. K. isk. ifj.  


könyvtára 
1905 159 308 – 114 5 5 


239 
Petrozsényi Áll. főgimnázium 


könyvtára 
– 6041 2500 – – – – 


240 
Resiczai Kaszinó Egylet 


könyvtára 
1910 1200 1366 – 46 14 14 


241 
Segesvári Magyar Kaszinó 


könyvtára 
       


242 
Segesvári Magyar Polgári 


Kör könyvtára 
1898 473 581 – – – – 


243 
Segesvári Magyar Mükedvelők 


könyvtára 
       


244 
Sepsibodoki Olvasókör könyv- 


tára  
– – – – – – – 


245 
Piskii Polgári Olvasókör 


könyvtára  
1892 817 817 – 226 216 216 


246 
Sepsiszentgyörgyi Ref. koll.  


tanári könyvtára  
1859 20301 20835 – 347 – – 


247 
Sepsiszentgyörgyi Ref. koll.  


ifj. k ö n y v t á r a   
1859 2547 2506 – 406 – – 


248 
Sepsiszentgyörgyi Székely 


Nemzeti Muzeum könyvtára 
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11739 271251 12000 18000 –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


45 6000 50 – –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


110 – – – –  


213 5870 – – 4890 L.  


261 16870 120 3360 –  


– – – – –  


226 59000 205 8319 –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


108 10000 95 450 –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


– – – – – A községben nincs könyvtár. 


– – 240 – –  


881 107730 – – –  


441 38303 – – –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 
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249 
Sepsiszentgyörgyi Áll. tanitó- 


képző könyvtára  
– – – – – – – 


250 
Sepsiszentgyörgyi Fiu árva- 


és szeretetház könyvtára 
– – – – – – – 


251 
Siményfalvai Kath. Kör 


könyvtára  
1895 450 450 – – – – 


252 
Szamosujvári Örmény kath.  


egyház könyvtára 
1720 4150 4150 – – – – 


253 
Szamosujvári Örmény Muzeum 


könyvtára  
1904 870 1760 30 35 206 242 


254 
Szamosujvári Társalkodó Egy- 


let könyvtára 
1860 1497 1497 – – – – 


255 
Szamosujvári Áll. főgimn.  


könyvtára  
– 12477 12477 – – – – 


256 
Szamosujvári Javitóintézet 


könyvtára 
– 205 – – – – – 


257 
Szászrégeni Polgári Olvasó- 


kör könyvtára 
1903 695 1264 – – 9 29 


258 
Szászrégeni R. K. polgári 


leányisk. tan. könyvtára 
1870 212 212 – 182 30 30 


259 
Szászrégeni R. K. polgári 


leányisk. ifj. könyvtára 
1870 150 188 – 198 20 20 


260 
Szászsebesi Magyar Kaszinó 


könyvtára 
1906 1100 1800 – – 50 90 


261 
Szászvárosi Iparos és Mun- 


kás könyvtár 
1890 120 120 – – 30 30 


262 
Szászvárosi Magyar Kaszinó 


könyvtára 
1866 1033 1420 – – – – 


263 
Szászvárosi Ref. Kun-koll.  


könyvtára 
1565 7000 7000 100 100 1900 1900 


264 
Szászvárosi Áll. polg. iskola 


könyvtára 
– – – – – – – 


265 
Szatmári Kölcsey Kör könyv- 


tára  
       


266 Szatmári püspöki könyvtár 1804 2000 2200 – – 2800 2800 


267 
Szatmári R. K. tanitónő- 


képző tan. könyvtára 
1857 1606 1648 – 222 279 283 


268 
Szatmári R. K. tanitónőképző 


ifj. könyvtára  
1857 1603 1675 – – – – 


269 
Szatmári R. K. leánygimná- 


zium tan. könyvtára  
1924 1276 1728 – – – – 


270 
Szatmári R.K. leánygimnázium 


ifj. könyvtára  
1919 42 842 26 605 – – 


271 
Szatmári R. K. polgári leány- 


iskola könyvtára  
– – – – – – – 
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– – – – – 
Jelenleg egy része a Școala 


Normala de fete-nél megvan. 


– – – – – 
Adataink szerint könyvtára  


nem is volt. 


– – – – –  


600 – – – –  


866 – – – –  


– – 70 600 – 
Jelenleg az Iparos Egylet 


használja. 


– – – – –  


– – – – – Megsemmisitették. 


589 5016 56 624 –  


182 1000 – – 
120 kötet 
ajándék. 


 


226 4000 70 400 –  


740 10000 66 500 –  


30 – 120 – –  


387 30000 – – –  


– – – – – 
Nagyrészét a kolozsvári ref. 
leánygimnáziumnak adta át. 


– – – – – 
Jelenleg a rk. zárdában van 


rendetlen állapotban. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


200 – – – –  


268 – – – –  


72 10000 60 360 –  


452 20220 – – –  


1379 – 311 4976 –  


– – – – – 
A leánygimnázium könyvtárát 


használta. 
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272 
Szatmári Ref. fiugimn. tanári 


könyvtára 
1600 9800 9886 3 72 4900 4948 


273 
Szatmári Ref. fiugimn. ifj. 


könyvtára 
1890 3194 3636 – 163 – – 


274 
Szatmári Ref. tanitóképző 


könyvtára 
       


275 
Szatmári Ref. tanitónőképző 


könyvtára 
       


276 Szatmári Társaskör könyvtára        


277 
Szatmári Széchenyi Társulat 


könyvtára 
       


278 
Szatmári Gazdasági Egylet 


könyvtára 
       


279 
Székelyhidi Iparosegylet 
könyvtára 


1908 400 600 – – – – 


280 
Székelyhidi Polgári Egylet 


könyvtára 
1890 616 616 – – – – 


281 
Székelykereszturi Magyar 


Kaszinó könyvtára 
1927 – 1062 – – – 3 


282 
Székelykereszturi Unit. gimn. 


tan. könyvtára 
       


283 
Székelykereszturi Unit. gimn. 


ifj. könyvtára  
       


284 
Székelykereszturi Áll. tanitó- 


képző könyvtára 
       


285 
Székelyudvarhelyi Kereskedői 


Társulat könyvtára 
1901 506 945 – – 163 163 


286 
Székelyudvarhelyi Polgári Ön- 


képző Egylet könyvtára 
1890 1131 2075 – – – – 


287 
Székelyudvarhelyi R. K. gimn.  


tanári könyvtára 
1653 8824 8824 – 176 – – 


288 
Székelyudvarhelyi R. K. gimn.  


ifj. könyvtára 
1653 2274 2006 – 352 6 6 


289 
Székelyudvarhelyi Ref. koll.  


tan. könyvtára 
1676 13407 14111 30 80 3627 3627 


290 
Székelyudvarhelyi Ref. koll. 


ifj. könyvtára  
1840 1800 1872 50 342 547 547 


291 
Székelyudvarhelyi Áll. főreál- 


iskola könyvtár 
       


292 
Szilágysomlyói Magyar 


Kaszinó könyvtára  
       


293 
Szilágysomlyói Minorita Rend- 


ház k ö n y v t á r a  
1735 640 – – – – – 


294 
Szilágysomlyói Polgári Olvasó- 


kör könyvtára  
       


295 
Szilágysomlyói R. K. leány- 


gimn. tan. könyvtára 
1912 211 221 5 5 68 68 


296 
Szilágysomlyói R. K. leány- 


gimn. ifj. könyvtára 
1910 360 426 10 58 22 22 
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203 3808 – – –  


605 1270 142 2650 –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


200 4000 500 – –  


–  – – –  


– 80000 80 1200 –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Sorsa ismeretlen. 


602 20158 60 4251 –  


944 18920 2450 2820 –  


802 20483 – – –  


692 19259 210 840 –  


986 20000 – – –  


310 10000 200 947 –  


     Sorsa ismeretlen. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


–  – – – Teljesen megsemmisült. 


      


78 32000 – – –  


114 15000 120 35 –  
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297 
Szovátai Iparos Egylet könyv- 


tára  
1919 20 160 – – – – 


298 
Tasnádi Kaszinó Egylet könyv- 


tára  
1837 800 800 – – – – 


299 
Temesvár Erzsébetvárosi Tár- 


saskör könyvtára 
– 1183 1183 – – – – 


300 
Temesvár Gyárvárosi Társas- 


kör könyvtára 
1844 4687 4687 – – – – 


301 
Temesvár Józsefvárosi Tár- 


saskör könyvtára 
1878 3617 3617 – – – – 


302 
Temesvári Arany János tár- 


saság könyvtára 
1903 860 860 – – – – 


303 
Temesvári Kereskedelmi Egye- 


sület könyvtára 
       


304 
Temesvári R. K. leánygimn.  


tan. könyvtára 
1900 493 438 – 52 123 123 


305 
Temesvári R. K. leánygimn.  


ifj. könyvtára  
1909 956 640 – 60 175 184 


306 
Temesvári Kegyesrendi gimn. 


könyvtára 
       


307 
Temesvári R. K. tanitóképző 


könyvtára 
       


308 
Temesvári Tört. és Régész.  


muz. könyvtára 
       


309 
Temesvári Természettudományi 


Társulat könyvtára 
– 7000 7000 – – 5000 5000 


310 
Temesvári Vasutasok dal- és 


zeneegylet könyvtára 
– 2500 2500 – – 2500 2500 


311 
Temesvári Haladás Kör könyv- 


tára  
1913 980 980 – – – – 


312 
Temesvári Papnevelde könyv 


tára  
1853 2500 2500 – – 2500 2500 


313 Temesvári Városi könyvtár 1895 30000 31000 – – 34000 34000 


314 
Temesvári Délvidéki Kaszinó 


könyvtára 
– 6000 – – – –  


315 
Temesvári Áll. fa- és fémipar 


iskola könyvtára 
1880 3012 – – – –  


316 
Temesvári Áll. felsőbb leány 


iskola könyvtára 
1884 4785 – – – –  


317 
Temesvári Áll. főgimnázium 


könyvtára 
1897 9275 – – – –  


318 
Temesvári Áll. főreáliskola 


könyvtára  
1870 10478 – – – –  


319 
Temesvári Áll. tanitóképző 


könyvtára 
1871 7105 – – – –  
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140 6000 – – –  


400 – – – –  


– – – – –  


– – – – –  


– – – – –  


– – – – –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


54 3180 – – –  


90 6200 122 – –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Sorsa ismeretlen. 


– – – – –  


– – – – –  


– – – – –  


– – – – –  


560 – – – –  


– – – – – 1922-ben elkótyavetyélték. 


– – – – – Nagyrésze elkallódott. 


– – – – – Nagyrésze elveszett. 


– – – – – El vannak zárva. 


– – – – – Német liceumban használják. 


– – – – – 
A magyar könyvek polcokon 


hevernek. 
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320 
Temesvári Kereskedelmi és 


Iparkamara könyvtára 
1850 7911 7618 – – – – 


321 
Temesvári Postaigazgatóság 


könyvtára 
– 1379 – – – – – 


322 
Temesvári Siketnéma Intézet 


könyvtára 
1893 1054 – – – – – 


323 
Temesvári Vakok Intézetének 


könyvtára 
1909 147 – – – – – 


324 
Temesvári Városi kereskedel- 


mi isk. könyvtára  1899 2516 2516 – – – – 


325 Tenkei Kaszinó könyvtára 1890 272 272 – – – – 
326 Tenkei Polgári Kör könyvtára 1890 1200 1404 – – – – 


327 
Tordai Iparosok Önképző 


Egyesületének könyvtára 
1881 1912 2480 2 33 2 12 


328 
Tordai Erzsébet Jótekony 


Egyes. könyvtára  
1844 2621 2797 – – 1803 1951 


329 Tordai Kaszinó könyvtára 1830 146 146 – – 709 709 


330 
Tordai Ref. leánygimn. tanári 


könyvtára 
1919 26 581 – 46 – – 


331 
Tordai Ref. Leánygimn. ifj.  


könyvtára 
1919 44 171 – 375 – – 


332 Tordai Áll. főgimn. könyvtára        


333 
Ujszentannai Polgári Olvasó- 


kör könyvtára  
       


334 
Ujszentannai Munkásgimn.  


könyvtára 
       


335 Végvári Olvasókör könyvtára 1901 300 300 – – – – 


336 
Zilahi Ref. kollégium könyv- 


tára  
XVIII. 


sz. 17116 17976 32 436 – – 


337 
Zilahi Seres Samu kölcsön- 


könyvtára  
1900 600 1000 – – 20 20 


338 
Zilahi Áll. Tanitóegyesület 


könyvtára 
– 1400 – – – – – 


339 
Zsibói Magyar Kaszinó 


könyvtára 
– 250 250 – – – – 


340 
Gr. Bethlen Bálint könyvtára 


Keresd 
1870 3500 4230 – – 1200 1260 


341 Aradi Fehér könyvtár 1919 1100 1100 – – – – 


342 
Csiksomlyói Ferencrendi pap- 


növendékek könyvtára 
1890 1131 1453 – – – – 


343 
Nagyenyedi Ref. Tanitóképző 


tan. könyvtára 
       


344 
Nagyenyedi Ref. Tanitóképző 


ifj. könyvtára 
       


345 
Nagyenyedi Országos fegyin- 


tézet könyvtára 
Isme-
retlen 


1635 560 – – – – 


346 
Nagykárolyi Protestáns Tár- 


saskör könyvtára  
1900 400 800 – – 200 400 
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– – – – – 
Az állomány nagy része elkalló-
dott és egy része uj beszerzés. 


– – – – – A szerbek alatt elkallódott. 


– – – – – Ma is megvan- 


– – – – – A magyar könyvtár megszünt. 


– – – – – 
Amióta 1926-ban a magyar 


tagozat megszünt, azóta nem 
használják. 


–  60 200 –  
204 1900 50 1000 –  


609 115000 300 23000 10000 L.  


324 30000 82 13120 –  


–  40 120 –  


601 30552 – – 2000 L.  


502 8742 116 386 –  


     Sorsa ismeretlen. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Sorsa ismeretlen. 


– 5000 100 800 –  


1004 19127 – – –  


400  50 3500 –  


–  – – – Teljesen megsemmisült. 


–  – – – 1918-ban nagy része elveszett. 


790 120000 – – –  


–  400 – –  


322  – – –  


     Adatokat nem szolgáltatott. 


     Adatokat nem szolgáltatott. 


–  – – –  


600 25000 312 1966 –  
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347 Zilahi Magyar Kaszinó könyv- 
tára  


1876 1600 2733 – 14 10 64 


348 
Fogarasi Oltáregylet könyv- 


tára  
1915 149 156 – – – – 


349 
Nagyzeréndi Olvasókör könyv- 


tára  
1895 350 200 – – – – 


350 Belényesi Kaszinó könyvtára 1858 1550 186 – – 50 – 
351 Belényesi Egyházak könyvtára 1925 – 586 – – – – 
352 Világosi Társaskör könyvtára 1904 450 450 – – – – 


353 
Szilágycsehi Földmüves Olva- 


sókör könyvtára 
1907 200 390 – – – – 


354 
Buziási Magyar Olvasókör 


könyvtára 
1903 – 1400 – – – – 


355 
Nagyszebeni M. P. Kör Iro- 


dalmi alosztályának könyv- 
tára  


1924 – 253 – – – – 
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1201 68000 – – –  


7 – 7 29 –  


– – 55 2000 –  


– – – – –  
– – 20 – –  


100 10000 200 500 –  


190 – 69 150 –  


– – – – –  


– 43000 40 – 5000  
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B) Népkönyvtárak 


A világháborút közvetlenül megelőző másfél évtized 
alatt különböző állami és társadalmi magyar szervek rend- 
kivüli tevékenységet fejtettek ki népkönyvtárak alapitásá- 
nak és szervezésének terén. Azokon a területeken, melyek 
ma Romániához tartoznak, társadalmi részről az Erdélyi 
Magyar Közmüvelődési Egyesület (Emke), állami oldalról 
pedig a m. kir. Földmivelésügyi minisztérium és a Muzeu- 
mok és Könyvtárak Országos Tanácsa jártak elől ezen a 
téren. 


A Magyar Minerva 1912–13. évi V. kötete szerint, – mely 
1915-ben jelent meg s a régi Magyarországnak utolsó ily 
adattára, – a Romániához csatolt magyar területeken a hasz- 
nálatban levő népkönyvtárak száma a következő volt: 


Nép-, vándor-, gazdasági és ifjusági könyvtár      533 
Gazdasági népkönyvtár  ........................  ....      884 


Összesen tehát   1417 


népkönyvtár, melyek ugyanez adatgyüjtés szerint igen élénk 
használatnak örvendtek. 


Ez az 1417 magyar népkönyvtár összesen 261.834 kötet 
könyvet tartott állandóan a legszélesebb néprétegek müvelő- 
dési vágyának szolgálatában. 


A magyar népművelődésnek ez a sok gonddal, hozzáér- 
téssel és áldozattal felépitett szervezete e területeken csak- 
nem teljesen összeomlott. 


Oka ennek különösen két körülmény: egyfelől a közvet- 
len háborús és forradalmi behatás, másfelől a népkönyvtá- 
rak elhelyezésének körülményei. 


Az 1916. évi háborus események különösen a Székely- 
földön igen nagy pusztitást végeztek a magyar népkönyvtá- 
rakban. A forradalmi idők pedig főként a vegyes lakosságú 
községekben jártak szomoru következményekkel egyéb ma- 
gyar intézmények mellett a népkönyvtárak számára is. 


Az elhelyezés dolgában viszont épen az a biztonság, me- 
lyet az alapitók annak idején kerestek, vált igen sok esetben 
a viszonyok változásával végzetessé. A népkönyvtárak igen 
jelentős része nyert ugyanis a községházán, a jegyzői irodá- 
ban, az állami iskolában, sőt laktanyában is elhelyezést: ezek 
az erdélyi magyar nép számára szinte kivétel nélkül elvesz- 
tek. Jelentős részüket minden valószinüség szerint megsem- 
misitették, vagy pedig elkótyavetyélték, amire számos esetben 
van bizonyiték. Ott pedig, ahol az ilyen állami őrizetben álló 
magyar népkönyvtár még megvan ma is, hozzáférhetetlenné 
vált nemcsak a mindennapi használat, hanem a legtöbb eset- 
ben a puszta számbavétel szempontjából is. 
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Nem szabad tehát csodálkoznunk, hogy a számbavétel, 
melyet 1928–29. év folyamán eszközöltünk, megdöbbentő 
képet mutat. 


A magyar népkönyvtárak sorsának megállapitása érde- 
kében 1440 cimre küldtünk kérdőivet. Ennek az adatgyüjtés- 
nek eredményeképpen ezideig összesen 179 népkönyvtár 
fennállását sikerült összesen 34.271 kötettel megállapita- 
nunk: ezek nagyrészt azok, melyek felekezeti iskoláknál, lel- 
készeknél vagy egyéb magyar társadalmi intézményeknél 
nyertek annak idején elhelyezést. 


Ez az adatgyüjtés természetesen kizárólag társadalmi 
uton történt. De ha az önkéntes társadalmi munka szükséges- 
sége és hasznossága még nem is hatja át egészen az erdélyi 
magyar társadalmat, – az adatgyüjtés esetleges hiányossá- 
gaitól ennek a szomoru képnek felderülése aligha várható. 
Addig semmiesetre sem következhetik be, mig a román falusi 
hatóságok ellenséget látnak a magyar könyvben s azt min- 
den eszközzel pusztitani, vagy a legjobb esetben lakat alatt 
tartani igyekeznek. 


Arról, hogy ilyen körülmények között a népkönyvtári 
hálózat háborus veszteségeinek pótlásában az állam vagy 
akár csak a politikai község segitségére lehessen számitani, 
természetesen szó sem lehet. A magyar társadalomnak tehát 
egészen magárahagyottan, saját megtépázott és ezerfelé 
igénybe vett erőivel kellett erre a munkára is vállalkoznia. 
Ez annál nehezebb feladat volt, mert a falu népe megszokta, 
hogy a népkönyvtárat ingyen, ajándékba kapja valahonnan. 


Az emlitett adatgyüjtéssel kapcsolatosan ebben az irány- 
ban is megtörtént a kezdeményező lépés. Mindenekelőtt tár- 
sadalmi intézményeket kellett keresni, melyek a népkönyv- 
tár megalapitására és gondozására vállalkoznak. Mintegy 
kétszáz esetben ez sikerült is: gazdakörök, egyházközségek, 
vallásos egyesületek s hitelszövetkezetek a vállalkozók. Az 
áldozatkészség azonban, melyre ezek a jelentkezők a mai 
mostoha gazdasági viszonyok között képesek voltak, 1929. év 
végéig csak 94 uj népkönyvtár felállitását tette lehetővé. Ezt 
is csak úgy, hogy a népkönyvtárak 3000 lejes beszerzési árá- 
nak egyharmadáról társadalmi uton kellett gondoskodnunk. 
Ezen a téren előljárt a Gazdasági és Hitelszövetkezetek 
Szövetségének kolozsvári központja, mely a kötelékébe tar- 
tozó magyar hitelszövetkezeteknek nagy mértékben meg- 
könnyitette az új népkönyvtárak beszerzését, valamint a 
Magyar Nép cimü elterjedt néplapnak kiadóbizottsága. 


Az uj erdélyi magyar népkönyvtár-tipus a „Magyar 
Nép Könyvtára” nevet viseli. 


Első sorozata a következő 54 bekötött könyvből áll: 
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a) 
A »Magyar Nép« könyvtára. 


1. szám 
2. ” 
3. ” 


4–5. ” 
6. ” 
7. ” 


8–9. ” 
10–11. ” 
12–13. ” 


14. ” 
15. ” 
16. ” 
17. ” 
18. ” 
19. ” 


 
20és31. ” 


 
 


21. ” 
22–23. ” 


24. ” 
25. ” 


26–27. ” 
28. ” 
29. ” 
30. ” 


32–33. ” 
34–35. ” 


36. ” 
37–38. ” 


Szavaló könyv  
Dr. György Lajos: Históriás könyvecske  
Dr. Csüry Bálint: Magyar lakodalom (vőfélykönyv)  
Ábonyi–Rass: A betyár kendője  
Egy mérnök: A földmérés kiskönyve  
Dr. Kristóf György: Bokréta Jókai Mór műveiből  
Benedek Elek: Magyarok története  
Valló–Török: A méhtenyésztés vezérfonala  
Dr. Kántor Lajos: Műkedvelők szinműtára  
Dr. Balogh Ernő: A föld köpenyege 
Maksay V.: Műsor falusi műkedvelők számára 
Lampérth Géza: Egy hold föld. Elbeszélések  
Nagy Péter: Három egyfelvonásos szinmü  
Benedek Elek: Erdélyi regék és népmondák  
Voinovics–Bartóky: Szivárvány Zsuzsi. Bevezetéssel sajtó 
alá rendezte: Dr. György Lajos  
Cs. Lázár László: Mezőgazdasági utmutató. I. rész Talaj- 
müvelés és trágyázás, II. rész: Növénytermelés. Egybe- 
kötve 
Nemes Elemér: Daloskönyv  
Vásárhelyi János: Egymás között  
Sebesi Samu: Szép a Nyikó s a vidéke s más novellák  
Földes Zoltán: Az endrédi leányvásár és más elbeszélések 
Dr. Szász Ferenc: Mindennapi kenyerünk 
Kis Menyhért: Marosszéki atyafiak 
Jakab Ödön: Versek 
Kovács Dezsűné: Petőfi Sándor és szülei 
Dr. Vathy Elek: A magyar szépirodalom története 
Vásárhelyi János: Az életből az életnek  
Finta Zoltán: Jancsi és Juliska 
Dr. Szász Ferenc: Tanácsadó gyümölcstermelő számára  
 
 


b) 
A Magyar Ifjuság könyvtára. 


 
1. szám 


2–3. ” 
4–5. ” 


6. ” 
7. ” 
8. ” 
9. ” 


10. ” 


Magyar elbeszélők (nyolc elbeszélés)  
Benedek Elek: Gyermekszinház (19 drb.) 
A. Conan Doyle: Tűzkörüli történetek 
Récsei Ede: Az ifju Jókai (szindarab)  
Strom Tivadar: Bábjátékos Pali  
Westermann F. Percy: Li Fan bosszuja  
Dr. Imre Lajos: Játékok könyve  
Málnássy: A kis pont  


 
 


 


c) 
Különféle művek. 


Petőfi összes költeményei  
Arany: Toldi  
Makkai Sándor: Megszólalnak a kövek (elbeszélések)  
Gyallay Domokos: A nagy tűz árnyékában 


„ „  Vaskenyéren  
„ „  Ősi rögön  
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Gyallay Domokos: A föld népe  
„ „  Falusi szinház  


Dózsa Endre: A régi jó és zord időkből (elbeszélések)  
Dónáth László: Humoros esetek  
Nagy Péter: Szamosparti ház  
Imets Béla: Havasalji csokros rózsa  
Jósika: Abafi  
Berde Mária: Télutó  
Balogh Endre: Hajótöröttek  
Kós Károly: Gálok  
Kós Károly: Varju nemzetség  
Kemény János: Kákóc Kis Mihály  


Ugyanakkor 3000 lejes pályatételt tüztünk ki a legszebb 
könyvtárszekrény megszerzői számára s mintául az alábbi 
szekrénytervet tettük közzé. 
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A népkönyvtár-mozgalom szervezését és lebonyolitását 
a kolozsvári Juventus iroda végezte el, mely Dr. Sulyok 
István vezetése alatt áll. A könyvek összeválogatása Gyal- 
lay Domokos javaslatai alapján történt. Az üzleti lebonyoli- 
tást pedig a kolozsvári Minerva Irodalmi és Nyomdai Mű- 
intézet r. t. részéről Dr. Görög Ferenc intézte. 


 


II. 
 


Az 54. kötetből álló erdélyi magyar népkönyvtárat az 
alábbi intézmények és magánosok rendelték meg. A nép- 
könyvtárak az 1929. év folyamán kezdték meg müködésüket:


 


S
or


sz
. A megrendelő neve Helység


 
1. Ifjusági Egylet Kiskede 
2. Hitelszövetkezet Ombód 
3. Hitelszövetkezet Bereck 
4. Hitelszövetkezet Igazfalva 
5. Hitelszövetkezet Krizba 
6. Hitelszövetkezet Köpec 
7. Hitelszövetkezet Szentháromság 
8. Hitelszövetkezet Szamoskrassó 
9. Hitelszövetkezet Szapáryfalva 


10. Református Dalkör Kalotaszentkirály 
11. Református Egyházközség Rákosd 
12. Róm. Kath. Egyházközség Görgényüvegcsür 
13. .Róm. Kath. Népszövetség Zetelaka 
14. Unitárius Egyházközség Küküllődombó 
15. Református Egyházközség Jákóhodos 
16. Róm. Kath. Egyházközség Magyarpécska 
17. Róm. Kath. Egyházközség Bordos 
18. Hitelszövetkezet Ürmös 
19. Dávid Ferenc Ifj. Egylet Alsófelsőszentmihály 
20. Hitelszövetkezet Simonyifalva 
21. Hitelszövetkezet Homoródszentpéter 
22. Hitelszövetkezet Olasztelek 
23. Hitelszövetkezet Székelyszentmiklós 
24. Hitelszövetkezet Székelyderzs 
25. Hitelszövetkezet Gelence 
26. Gazdasági Egylet Gyergyószentmiklós 
27. Unit. Egyházközség Ákosfalva 
28. Ref. Ifj. Egylet Fehéregyháza 
29. Róm. Kath. Népszövetség Csikszentdomokos 
30. Tejszövetkezet Gagy 
31. Hitelszövetkezet Szék 
32. Gazdakör Kisiratos 
33. Református Egyházközség Radnótfája 
34. Botlinger Pál r. kath. lelkész Batiz 
35. Hitelszövetkezet Héjjasfalva 
36. Unit. Ifj. Egylet Nagykede 
37. Halász Antal Selénd 
38. Dávid Ferenc Ifj. Egylet Kissolymos 
39. Takó Albert r. kath. plébános Székelyszenttamás 
40. Hitelszövetkezet Csernakeresztur 
41. Róm. kath. lelkészi hivatal Alsófernesely 
42. Ref. Egyházközség Szalacs 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


– 199 – 
 


S
or


sz
. A megrendelő neve Helység 


  
43. Hitelszövetkezet Etéd 
44. Hitelszövetkezet Gyergyótölgyes 
45. Hitelszövetkezet Nyujtod 
46. Hitelszövetkezet Szilágyfőkeresztur 
47. Hitelszövetkezet Avasujváros 
48. Polgári Olvasó Egylet Nagyajta 
49. Ref. lelkészi hivatal Érdengeleg 
50. Hitelszövetkezet, Alsóboldogfalva 
51. Hitelszövetkezet Lemhény 
52. Ref. lelkészi hivatal Erősd 
53. Hitelszövetkezet, Torontálkeresztes 
54. Ref. lelkészi hivatal Józsefháza 
55. Ref. lelkészi hivatal Érendréd 
56. Nőszövetség Magyardécse 
57. Református Bibliakör Bogdánd 
58. Hitelszövetkezet Domokos 
59. Kedves Péter r. kath. plébános Ujtusnád 
60. Hitelszövetkezet Tusnád 
61. Unitárius Egyházközség Nyárádgálfalva 
62. Ifjusági Egylet Ujszékely 
63. Toroky Gyula ref. lelkész Marosfelfalu 
64. Hitelszövetkezet Póka 
65. Hitelszövetkezet Kolozs 
66. Nagy Zoltán ref. tanitó Mezőkölpény 
67. György Gábor plébános Kászonaltiz 
68. Ref. Ifjusági Olvasókör Farcád 
69. Konopi Kálmán dr. Odvos 
70. Hitelszövetkezet Majlátfalva 
71. Református iskola Marosujvár 
72. Hitelszövetkezet Bögöz 
73. Zakariás Károly Bikafalva 
74. Református Egyházközség*) Magyarhermény 
75. Református Egyházközség*) Bodos 
76. Református Egyházközség*) Bibarcfalva 
77. Református Egyházközség*) Kisbacon 
78. Református Egyházközség*) Nagybacon 
79. Hitelszövetkezet Nagyernye 
80. Dávid Ferenc Egylet Kövend 
81. Bottyán Pál ref. lelkész Erdőhegy 
82. Molnár Sándor evang. lelkész Barcaujfalu 
83. Református Egyházközség Oravica 
84. Dr. György József Ikland 
85. Református Egyházközség Hidvég 
86. Kovács Pongrác Gyergyócsomafalva 
87. Református Egyházközség Magyarvista 
88. Ref. lelkészi hivatal Érhatvan 
89. Hitelszövetkezet Szilágypér 
90. Bányászkör Aninósza 
91. Zoltán Pál ref. lelkész Sáromberke 
92. Ref. Egyházközség Marosszentkirály 
93. „Csekefalvi eltávozottak” Csekefalva 
94. Hitelszövetkezet Alsórákos 


 
Megjegyzés. A *)-gal jelöltek a Nagybaconi Hitelszövetkezet 


ajándékai. 
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III. 
Községenkénti kimutatás az erdélyi magyar nép- 


könyvtárak helyzetéről.1) 
 


Alsófehérmegye – Judeţul Alba. 


Alvinc – Vinţul de jos. Népkönyvtárát 1879-ben az állami iskola tan- 
testülete alapitotta. Állománya: 234 kötet volt. Jelenleg az ujvinci német 
közönség tartja fenn. Elkallódott 22 kötet. Állománya: 212 kötet. Könyv- 
táros: Koller Sándor. 


Verespatak – Roşia Montana népkönyvtárát 1890-ben az EMKE, 
1904-ben a MKOT és 1909-ben a FMM alapitotta. Állománya: 671 kötet 
volt. Ennek a könyvtárnak nagyrésze meg van most is a román áll. isko- 
lában, de hozzáférhetetlen. 


Aradmegye – Judeţul Arad. 


Aradgáj – Aradgai. Népkönyvtárát 1916-ban az Országos Magyar 
Iskola Egyesület alapitotta. Állománya 100 kötet. Ujabban elkallódott 
10 kötet. A megmaradt 90 kötet az uj állami elemi iskola igazgató kezei- 
hez került és azóta sorsa ismeretlen. 


Bokszeg – Bocşig népkönytárát 1907-ben a község alapitotta. Állo- 
mánya: 150 kötet volt. A könyvtár elkallódott. 


Borosjenő – Ineu népkönyvtárát 1909-ben a MKOT alapitotta. A 
könyvtár már nincs meg. 


Kisiratos – Iratoşul mic. Népkönyvtárát a gazdakör alapitotta ujab- 
ban. Állománya: 140 kötet. A könyvtárat a Gazdakör kezeli. 


Kisjenő – Chişineul Criş. Alapittatott 1901-ben. Állománya: 173 kö- 
tet. A Gazdakör (kezeli. A róm. kath. egyházközség most uj népkönyvtárat 
szervez. 


Magyarpécska – Pecica-Ungurească. Népkönyvtára ujabb alakulat. 
A Gazdakör tartja fenn. Állománya: 200 kötet. 


Micske – Mişca népkönyvtárát a község 1907-ben alapitotta. Állo- 
mánya: 100 kötet volt. Erről a könyvtárról ujabb adataink nincsenek. 


Nagyzerénd – Zerind népkönyvtára 1908-ban alakult. Állománya 205 
kötet volt. Jelenleg a Polgári Olvasókör tartja fenn. Időközben elkalló- 
dott 5 kötet. Állománya: 200 kötet. Könyvtáros: Pálfi Sándor elnök. 


Odvos – Odvoş népkönyvtárát 1903-ban a VKM alapitotta. Állo- 
mánya: 70 kötet volt. Ez a könyvtár teljesen elkallódott, most szervezi 
meg ujólag Dr. Konopi Kálmán földbirtokos. 


Selénd – Silindia népkönyvtára 1903-ban alakult. Állománya 173 kö 
tet volt. Jelenleg a Hitelszövetkezet tartja fenn. Időközben 114 kötet el- 
veszett. Állománya: 59 kötet, azonban senki sem használja. Könyvtáros: 
András Gyula tanitó. 


Simonyifalva – Satu-Nou népkönyvtárát 1910-ben a MKOT alapi- 
totta. Állománya 178 kötet. Jelenleg a Kath. Kör tartja fenn. Időközben 
több könyvet kiselejteztek és ujonnan szereztek be 212 kötetet. Állománya: 
299 kötet. Könyvtáros: Balogh József. 


                                            
1)  A számbavétel az 1929. december 31-iki helyzetet tünteti fel.  
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Besztercenaszódmegye – Judeţul Nasăud. 
 
Cegőtelke – Tigau népkönyvtára uj alakulat. Állománya: 400 kötet. 


A ref. papilakban van elhelyezve. Könyvtáros: Dérczy Imre, ref. lelkész. 
Magyarnemegye – Nimigea-Ungurească népkönyvtárát az EMKE 


alapitotta 1894-ben. Állománya: 313 kötet volt. Jelenleg a ref. egyház- 
község tartja fenn. Állománya: 363 kötet. Könyvtáros: Pichler Károly, 
ref. tanitó. 


Zseyk – Jeica népkönyvtárát az EMKE alapitotta 1895-ben. Állo- 
mánya: 104 kötet volt. A könyvtár már nincs meg. Az uj népkönyvtár 
most van megszervezés alatt. 


 


Biharmegye – Judeţul Bihor. 


Magyarcséka – Ceica népkönyvtárát 1910-ben a MKOT alapitotta. 
Állománya 135 kötet volt. A könyvtár már nincs meg. 


Bolyok – Baioc népkönyvtárának alapitási éve ismeretlen. Jelenleg 
a Gazdakör tartja fenn. Állománya: 200 kötet. Könyvtáros: Katona 
Jenő tanitó. 


Belényes – Beiuş népkönyvtárát a MKOT alapitotta 1901-ben. Ál- 
lománya: 355 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Belényesujlak – Uilac de Beiuş népkönyvtárát 1900-ban alapitották. 
Állománya 212 kötet volt. Jelenleg azonban nincs meg. Az uj népkönyv- 
tár most van megszervezés alatt. 


Biharbél – Beliu népkönyvtárának alapitási éve ismeretlen. A Hi- 
telszövetkezet tartja fenn. Állománya: 300 kötet. Könyvtáros: Kovács 
Géza pékmester. 


Bihardiószeg – Diosig népkönyvtárát a község alapitotta 1880-ban a 
népköz számára. Állománya 98 kötet volt. Jelenleg a Gazdakör tart fenn 
népkönyvtárat, melynek állománya: 1000 kötet. 


Biharpüspöki – Episcopia Bihorului népkönyvtárát 1911-ben a 
MKOT alapitotta. Állománya bizonytalan. Ez a könyvtár már nincs meg. 
Most a Hitelszövetkezet szervezi meg az uj népkönyvtárt. 


Élesd – Aleşd népkönyvtárát 1900-ban alapitották. Állománya: 151 
kötet volt. Ujabban a ref. egyházközség ajándékozása folytán gyarapo- 
dott. Állománya: 260 kötet. A ref. egyházközség tartja fenn. Könyvtáros: 
Vadai Béla, ref. esperes. 


Érköbölkut – Cubulcut népkönyvtárát a Magyar Nemzeti Muzeum 
alapitotta 1902-ben. A könyvtár jelenleg a Hitelszövetkezet kezelésében 
van. Állománya: 289 kötet. Könyvtáros: Erdélyi Józsefné. 


Fugyi – Fughiu népkönyvtára 1901-ben keletkezett. Állománya 173 
kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Most a Hitelszövetkezet szer- 
vezi meg az uj népkönyvtárat. 


Gyanta – Ginţa népkönyvtárát a MKOT alapitotta 1911-ben. Ez a 
könyvtár már nincs meg. Most a Hitelszövetkezet szervezi meg az uj 
népkönyvtárat. 


Jákohodos – Hodiş népkönyvtára 1900-ban keletkezett. Állománya: 
149 kötet volt. Azóta nagyrésze elkallódott. Jelenleg a ref. egyházközség 
tartja fenn. Állománya: 35 kötet. 


Kőröskisjenő – Ineu népkönyvtárát 1908-ban alapitották. Állománya: 
100 kötet volt. Háboru alatt 20 kötet elveszett. Jelenlegi állománya: 80. 


Rév – Vad népkönyvtárát a FMM alapitotta 1905-ben. Állománya: 
134 kötet volt. Ez a könyvtár most már nincs meg. 
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Nagyszalonta – Salonta népkönyvtárát az Ipartestület alapitotta. Állo- 
mánya: 300–400 kötet. Az ipartestület elnöksége a könyvtárat állandóan 
gyarapitja. 


Szentjobb – Sâniob népkönyvtárát 1903-ban alapitották. Állománya: 
173 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Tenke – Tinca népkönyvtárát a MKOT alapitotta 1905-ben. Állo- 
mánya: 495 kötet volt. Jelenleg a Polgári Kör tartja fenn. Időközben 
több könyv elveszett, ugy hogy állománya: 150 kötet. Könyvtáros: Kassay 
Béla ref. lelkész. 


Brassómegye – Judeţul Braşov. 


Keresztvár – Teliu népkönyvtárát 1903-ban alapitotta az EMKE. 
Állománya: 380 kötet volt. A háboru alatt nagyon sok könyv elveszett és 
utóbb 22 kötetet szereztek be, jelenlegi állománya: 110 kötet. A ref. egy- 
házközség tartja fenn. Könyvtáros: Olosz Ferenc, ref. tanitó. 


Krizba – Crizbav népkönyvtárát a MKOT alapitotta 1905-ben. 
Állománya: 322 kötet volt. Ez a könyvtár a háboru alatt teljesen elkal- 
lódott. A krizbai Hitelszövetkezet most szervezi meg az uj népkönyvtárat. 


Pürkerecz – Purcăreni népkönyvtárát 1905-ben a község alapitotta. 
Állománya: 150 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Csikmegye – Judeţul Ciuc. 


Borszék – Borsec népkönyvtárát 1909-ben a politikai község alapi- 
totta. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Csikszentdomokos – Sândominic népkönyvtárát a Gazdakör alapi- 
totta 1902-ben. Állománya: 173 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. 
Az uj népkönyvtár megszervezését a róm. kath. Népszövetség helyi tago- 
zata vállalta magára. 


Csikrákos – Racul népkönyvtára 1908-ban alakult meg. Állománya: 
100 kötet volt. A háboru alatt ez a könyvtár teljesen elkallódott. Most a 
kath. Népszövetség ifjusági szakosztálya szervezi meg a népkönyvtárat. 
Eddigi állománya: 100 kötet. Könyvtáros: László Imre plebános. 


Csikszentmárton – Sânmărtin népkönyvtárát a FMM alapitotta 
1903-ban. Állománya bizonytalan volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Az uj 
népkönyvtár megszervezését a kath. Népszövetség ifjusági egyesülete vál- 
lalta magára. 


Csikszentmiklós – Nicoleşti népkönyvtárát a község alapitotta 
1907-ben. Állománya 100 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Az uj 
népkönyvtár megszervezését a kath. egyházközség vállalta magára. 


Csiktapolcza – Topliţa Ciuc népkönyvtárát a község alapitotta 
1907-ben. Állománya: 150 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Az 
uj népkönyvtár megszervezésére a Hitelszövetkezet vállalkozott. 


Gyergyóbékás – Bicaşul Ardealului népkönyvtárát 1913-ban az 
EMKE alapitotta. Ez a könyvtár teljesen elkallódott. 


Gyergyószentmiklós – Gheorgheni népkönyvtárát a Földmives ifj. 
Egylet alapitotta 1904-ben. Állománya 643 kötet volt. Háborus események 
következtében nagyrésze elkallódott, ugy, hogy jelenlegi állománya 80–100 
kötet. A Gazdasági Ifj. Egyesület tartja fenn. Könyvtáros: Balázs Sán- 
dor tanitó. 
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Kászonaltiz – Plăeşii de jos népkönyvtárát a község 1902-ben ala- 
pitotta. Állománya: 173 kötet volt. A könyvtár a háboru alatt teljesen el- 
kallódott. A nagykászoni kath. Népszövetség vállalkozott az uj népkönyv- 
tár megszervezésére. 


Szépviz – Frumoasa népkönyvtárát az iparos egylet tartja fenn. 
Állománya: 150 kötet. Könyvtáros: Zakariás Gerő kereskedő. 


Tusnád – Tuşnad népkönyvtárát Koncz plebános alapitotta 1911-ben. 
Állománya: 251 kötet volt. Jelenleg a Hitelszövetkezet tartja fenn, állo- 
mánya 20–25 kötet. A többi a háboru alatt elkallódott. 


Ujtusnád – Tuşnadul nou népkönyvtárát a Gazdakör alapitotta 
1913-ban. Állománya: 83 kötet volt. Háborus események következtében ez 
a könyvtár elkallódott. A Gazdakör vállalkozott az uj népkönyvtár meg- 
szervezésére. 


Várdotfalva – Sumuleu népkönyvtárát az EMKE alapitotta 1912-ben. 
Állománya ismeretlen. Ez a könyvtár már nincs meg. Az uj népkönyvtár 
megszervezése a kath. egyházközség és a Hitelszövetkezet vállalkoztak. 


Fogarasmegye – Judeţul Făgăraş. 


Oláhujfalu – Noul Român népkönyvtárát az EMKE és az iskola ala- 
pitotta. Jelenleg a ref. egyházközség tartja fenn. Állománya: 400 kötet. 
Könyvtáros a mindenkori lelkész. 


Hunyadmegye – Judeţul Hunedoara. 


Csernakeresztur – Cristur népkönyvtárát az EMKE 1904-ben alapi- 
totta. Az állami iskolában volt elhelyezve. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Deákbánya – Petrila népkönyvtárát 1907-ben alapitották. Állománya: 
150 kötet volt. Jelenleg a kath. egyházközség tart fenn népkönyvtárat, 
melynek állománya: 480 kötet. Könyvtáros: ifj. Szabó Lajos villany- 
szerelő. 


Déva – Deva népkönyvtárát az EMKE alapitotta 1913-ban. Állo- 
mánya bizonytalan. Jelenleg az Országos Magyar Párt dévai tagozata tart- 
ja fenn. Állománya: 5–600 kötet. Könyvtáros: Göllner Károly. 


Körösbánya – Baia de Criş népkönyvtárát az EMKE 1890-ben ala- 
pitotta. Állománya: 94 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Rákosd – Răcăşiţa népkönyvtárát az EMKE alapitotta 1905-ben. 
Állománya bizonytalan. Ez a könyvtár már nincs meg. Az uj népkönyv- 
tár megszervezésére a ref. egyházközség vállalkozott. 


Vulkán – Vulcan népkönyvtárát 1908-ban a MKOT alapitotta. Ál- 
lománya: 82 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Háromszékmegye – Judeţul Treiscaune. 


Aldoboly – Dobolii de jos népkönyvtárát a község alapitotta 
1912-ben. Állománya: 100 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Az uj 
népkönyvtár megszervezését a ref. egyházközség vállalta magára. 


Alsócsernáton – Cernatul de jos népkönyvtárát a község 1905-ben 
alapitotta. Állománya: 150 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Arapatak – Arpatac népkönyvtárát a község 1902-ben alapitotta. 
Állománya: 173 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Az uj népkönyv- 
tár megszervezésére a ref. egyházközség vállalkozott. 
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Árkos – Arcuș népkönyvtárát 1912-ben a Gazdakör alapitotta. Ál- 
lománya: 100 kötet volt. Ez a könyvtár jelenleg is megvan a teljes állo- 
mánnyal. 


Barót – Baraolt népkönyvtárát 1902-ben a Gazdakör alapitotta. Ál- 
lománya: 173 kötet volt. Ebből a könyvtárból 102 kötet maradt meg. 
Könyvtáros az egyesület elnöke. 


Bereck – Brețcu népkönyvtára 1905-ben alakult. Állománya: 170 kötet 
volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Az uj népkönyvtár megszervezésére 
a Hitelszövetkezet vállalkozott. 


Erősd – Arcușd népkönyvtárát 1905-ben alapitották. Állománya: 
100 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Az uj népkönyvtár meg- 
szervezésére a ref. egyházközség vállalkozott. 


Esztelnek – Estelnic népkönyvtárát 1905-ben alapitották. Állománya: 
100 kötet volt. Ez a könyvtár már nem létezik. Az uj népkönyvtár meg- 
szervezésére a róm. kath. egyházközség vállalkozott. 


Feldoboly – Doboli de sus népkönyvtárát 1908-ban a község alapi- 
totta. Állománya: 100 kötet volt. Azóta 40 kötettel gyarapitotta. Állo- 
mánya: 140 kötet. 


Felsőcsernáton – Cernatul de sus népkönyvtárát 1909-ben az EMKE 
alapitotta. Állománya: 327 kötet volt. Időközben nagyrésze elveszett. Je- 
lenleg a ref. egyházközség tartja fenn. Állománya: 150 kötet. Könyv- 
táros: Sólyom Ferenc ref. lelkész. 


Futásfalva – Alungeni népkönyvtárát 1905-ben alapitották. Állo- 
mánya: 100 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Gelencze – Ghelința népkönyvtárát 1912-ben a magyar földmivelés- 
ügyi miniszter alapitotta. Állománya: 100 kötet volt. Időközben elveszett 
75 kötet. Jelenleg a Hitelszövetkezet tartja fenn. Állománya: 25 kötet. 


Hidvég – Hăghig népkönyvtárát 1901-ben a FMM alapitotta. Ál- 
lománya: 251 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Az uj népkönyv 
tár megszervezésére a ref. egyházközség vállalkozott. 


Ikafalva – Icafalău népkönyvtárát ujabban alapitotta a ref. egy- 
házközség. Állománya: 66 kötet. Könyvtáros: Szőke Miklós ref. lelkész. 


Ilyefalva – Ilieni népkönyvtárát 1875-ben László Lukács alapitotta. 
Állománya: 1148 kötet volt. Ennek a könyvtárnak nagy része elveszett. 
A megmaradt 250 kötetes népkönyvtárat a ref. egyházközség tartja fenn. 
Könyvtáros: Dénes István, ref. lelkész. 


Kálnok – Călnic népkönyvtárát 1896-ban Hosszu Ferenc tanitó ala- 
pitotta. Állománya: 367 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Kézdiszentkereszt – Poian népkönyvtárát a M. Kir. Földmivelésügyi 
miniszter alapitotta 1912-ben. Állománya: 100 kötet volt. Jelenleg az Ol- 
vasókör tartja fenn. Állománya: 28 kötet, ami a fenti alapitásból megma- 
radt. Könyvtáros: Király Ferenc tanitó. 


Kisborosnyó – Boroșneul mic népkönyvtárát 1902-ben alapitották. 
Állománya 173 kötet volt. Ebből a könyvtárból csak 40–50 kötet maradt 
meg a ref. egyház tulajdonában. 


Kovászna – Covasna népkönyvtárát 1901 és 1903-ban az EMKE és 
MKOT alapitották. Állománya: 290 kötet volt. Ebből egy rész elveszett 
a háboru folyamán. Jelenlegi állománya: 120 kötet. Könyvtárors: Dancs 
Lajos kántor-tanitó. 


Köpecz – Chepeț népkönyvtárát 1902-ben alapitották. Állománya: 
173 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Az uj népkönyvtár megszer- 
vezésére a Hitelszövetkezet vállalkozott. 
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Lemhény – Lemnia népkönyvtárát 1902-ben a Gazdakör alapitotta. 
Állománya: 173 kötet volt. Ez a könyvtár már nem létezik. Az uj nép- 
könyvtár megszervezésére a Hitelszövetkezett vállalkozott. 


Miklósvár – Micloșoara népkönyvtárát 1917-ben a Gazdakör alapi- 
totta. Állománya: 100 kötet volt. Ennek a könyvtárnak fele elveszett. Állo- 
mánya 50 kötet. 


Nagyajta – Aita mare népkönyvtárát 1902-ben alapitották. Állomá- 
nya: 173 kötet volt. Jelenleg a Polgári Olvasókör tartja fenn. Állománya: 
400 kötet. Könyvtáros: Kósa Gyula szabómester. 


Nagybacon – Bățanii mari népkönyvtárát az EMKE 1901-ben alapi- 
totta. Állománya: 131 kötet volt. Időközben több könyv elveszett. Jelenleg 
a ref. egyházközség tartja fenn. Állománya 70–80 kötet. Könyvtáros: 
Nagy Elek lelkész. 


Nagyborosnyó – Boroșneul mare népkönyvtárát 1902-ben az EMKE 
alapitotta. Állománya 1200 kötet volt. Ebből megmaradt 302 kötet, melyet 
a ref. egyházközség tart fenn. Könyvtáros: Pál Ferenc tanitó. 


Nyujtód – Lunga népkönyvtárát 1905-ben alapitották. Állománya: 
100 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Az uj népkönyvtár megszer- 
vezését a Hitelszövetkezet vállalta magára. 


Ozsdola – Ojdula népkönyvtárát 1901-ben alapitották. Állománya: 
173 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Az uj népkönyvtár megszer- 
vezésére a Hitelszövetkezet vállalkozott. 


Papolc – Păpăuți népkönyvtárát 1902-ben a MKOT alapitotta. Állo- 
mánya: 422 kötet volt. Jelenleg a Hitelszövetkezet tartja fenn. Állománya: 
3–400 kötet. 


Páké – Pachia népkönyvtárát 1901-ben az EMKE alapitotta. A 
könyvtár azóta gyarapodott. Állománya: 500 kötet. A ref. egyházközség 
tartja fenn. Könyvtáros: Jancsó László ref. lelkész. 


Páva – Pava népkönyvtárát a ref. egyházközség alapitotta ujabban 
a volt áll. elemi iskola könyvtárából. Állománya: 150 kötet. Könyvtáros: 
Szász Mihály ref. lelkész. 


Réty – Reci népkönyvtárát 1903-ban az EMKE, FMM. Olvasóegylet, 
és VKM alapitották. Állománya 703 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs 
meg. 


Szárazajta – Aita Seacă népkönyvtárát 1907-ben a MKOT alapi- 
totta, 1909-ben az EMKE gyarapitotta. Állománya 423 kötet volt. E könyv- 
tár nagy része elkallódott. Jelenleg a ref. egyházközség tart fenn nép- 
könyvtárat, melynek állománya: 50 kötet. Könyvtárosa: Incze Viktor 
tanitó. 


Torja – Turia népkönyvtárát 1905-ben alapitották. Állománya: 150 
kötet volt. Ez a könyvtár már nem létezik. 


Uzon – Ozun népkönyvtárát 1901-ben alapitották. Állománya: 173 kö- 
tet volt. Azóta egyre szaporodott, ugy, hogy jelenlegi állománya 700 kötet, 
A ref. egyházközség tartja fenn. Könyvtáros: Pünkösti István ref. lel- 
kész. 


Zágon – Zagon népkönyvtárát 1902-ben a MKOT alapitotta. Állo- 
mánya: 352 kötet volt. Ez a könyvtár a háboru alatt teljesen elkallódott. 
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Kisküküllőmegye – Judeţul Târnava mică. 
 


Buzásbesenyő – Beşineu népkönyvtárát az EMKE alapitotta 1912- 
ben. Állománya 3–400 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Most tár- 
sadalmi uton szerzik meg az uj népkönyvtárat. 


Harangláb – Hărănglab népkönyvtárát 1901-ben alapitották. Állo- 
mánya: 173 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Az uj népkönyvtár 
megszervezésére a Hitelszövetkezet vállalkozik. 


Küküllőszéplak – Suplac népkönyvtárát 1904-ben az EMKE alapi- 
totta. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Magyarsáros – Şaroş népkönyvtárát 1901-ben az EMKE alapitotta. 
Állománya 321 kötet volt. Jelenleg az unit. egyházközség tartja fenn. Állo- 
mánya: 305 kötet. Könyvtáros Székely Tihamér. 


Szőkefalva – Seuca népkönyvtárát 1906-ban az EMKE alapitotta. 
Állománya: 140 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Kolozsmegye – Judeţul Cluj. 


Bánffyhunyad – Huedin népkönyvtárát 1892-ben az EMKE alapi- 
totta. Állománya: 296 kötet volt. Jelenleg a ref. egyház tartja fenn. Gya- 
rapitotta 30 kötettel. Állománya: 300 kötet. Könyvtáros: a ref. lelkész. 


Bodonkut – Vechea népkönyvtárát 1900-ban az EMKE alapitotta. 
Állománya: 410 (kötet volt. Ebből a könyvtárból 80 kötet maradt meg a 
ref. elemi iskola kezelésében. 


Bonczhida – Bonțida népkönyvtárát 1900-ban az EMKE alapitotta. 
Állománya 673 kötet volt az állami iskolában elhelyezve. Ez a könyvtár 
már nincs meg. 


Györgyfalva – Giurfalău népkönyvtárát az áll. iskola alapitotta. Állo- 
mánya: 375 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Kispetri – Petrinzel népkönyvtárát 1910-ben a község alapitotta. 
Állománya 100 kötet volt. Jelenleg a ref. egyház tart fenn népkönyvtárat, 
melynek állománya: 30–40 kötet. Könyvtáros a ref. tanitó. 


Kolozs – Cojocna népkönyvtárát 1904-ben a MKOT alapitotta. Állo- 
mánya: 334 kötet volt. Jelenleg a magyar kaszinó tartja fenn. Állománya: 
183 kötet. Könyvtáros: Pünkösti József ref. tanitó. 


Magyarfenes – Feneşul Unguresc népkönyvtárát a Hitelszövetkezet 
alapitotta 1903-ban. Állománya 170 kötet volt. Azóta gyarapitotta. Jelen- 
legi állománya: 395 kötet. Könyvtáros: Gábor László földmüves. 


Magyarlóna – Luna de sus népkönyvtárát 1912-ben a község alapi- 
totta. Állománya: 100 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Magyarókereke – Musrău népkönyvtárát 1912-ben a Gazdakör ala- 
pitotta. Állománya 100 kötet volt. Ez a könyvtár jelenleg is megvan. Gya- 
rapodott 32 kötettel. Állománya 132 kötet. Könyvtáros: Barabás Árpád 
lelkész. 


Magyarszovát – Suatu népkönyvtárát 1890-ben az EMKE alapitotta. 
Állománya 1112 kötet volt. Ennek a könyvtárnak nagyrésze elkallódott, 
ami megmaradt, az zár alatt van az áll. iskolában. 


Magyarvista – Viştea népkönyvtárát az EMKE alapitotta 1906-ban 
Állománya: 300 kötet volt. Ez a könyvtár megvan most is az ált. iskola 
kezelésében. Könyvtáros: Székely János áll. isk. igazgató. 


Nagypetri – Petrindu népkönyvtárát a község alapitotta 1910-ben. 
Állománya: 100 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. 
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Szucság – Suceag népkönyvtárát 1901-ben az EMKE alapitotta. Ál- 
lománya: 292 kötet volt. Ennek egy része most is megvan az áll. iskolában 
zár alatt. 


Türe – Turea népkönyvtárát 1912-ben a Gazdakör alapitotta. Állo- 
mánya 100 kötet volt. Ez a könyvtár teljesen elkallódott. 


Vajdakamarás – Vaidacămăraş népkönyvtárát 1910-ben a község ala- 
pitotta. Állománya 100 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Zsobok – Jeboc népkönyvtárát 1900-ban alapitották. Állománya 114 
kötet volt. Jelenleg a ref. egyházközség tartja fenn. Állománya 97 kötet. 
Könyvtáros: Kovács Lajos ref. igazgató tanitó. 


Marostordamegye – Judeţul Mureş. 


Abafája – Apalină népkönyvtárát 1912-ben a Gazdakör alapitotta. 
Állománya 100 kötet volt. Ebből 40 kötet maradt meg a ref. egyházközség 
kezelésében. Könyvtáros: Böjthe Zoltán ref. tanitó. 


Ákosfalva – Acăţari népkönyvtárát az EMKE 1905-ben alapitotta. 
Állománya: 745 kötet volt a ref. iskolában elhelyezve. Jelenleg a ref. egy- 
ház tartja fenn. Állománya a háboru alatt: 200 kötetre apadt. Könyvtá- 
ros: Biró Mózes ref. lelkész. 


Deményháza – Dămieni népkönyvtárát az iskola tartja fenn. Állomá- 
nya 50 kötet. Könyvtáros: Sinka Károly ig. tanitó. 


Disznajó – Purceşti népkönyvtárát 1910-ben a Gazdakör alapitotta. 
Állománya: 100 kötet volt. Most a ref. Olvasóegylet tartja fenn. Állomá- 
nya: 50 kötet. Könyvtáros: Zsigmond Dezső ref. lelkész. 


Folyfalva – Foi népkönyvtárát 1910-ben a Gazdakör alapitotta. Állo- 
mánya: 100 kötet volt. Ebből megmaradt 96 kötet. Könyvtáros a gazdakör 
elnöke. 


Gödemesterháza – Stânceni népkönyvtárát 1898-ban az EMKE alapi- 
totta. Állománya 116 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Az uj 
népkönyvtár megszervezésére a róm. kath. Népszövetség vállalkozott. 


Görgényszentimre – Ghiurghiu népkönyvtárát 1910-ben alapitották. 
Állománya: 150 kötet volt, amiből azonban 30 kötet elkallódott. Jelenleg 
a ref. egyházközség tartja fenn. Állománya 120 kötet. 


Görgényüvegcsür – Glăjărie népkönyvtárát a FMM alapitotta 1901- 
ben. Állománya: 152 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Az uj nép- 
könyvtár megszervezésére a róm. kath. egyházközség vállalkozott. 


Ikland – Icland népkönyvtárát 1908-ban alapitották. Állománya 100 
kötet volt. Ebből a könyvtárból alig néhány kötet maradt meg. Most ujon- 
nan szervezi az unitárius egyház. 


Jobbágyfalva – Iobăgeni népkönyvtárát 1908-ban alapitották. Ennek 
a könyvtárnak nagyrésze elveszett. A megmaradt 34 kötetet az unit. egy- 
házközség tartja fenn és akarja gyarapitani. 


Kisadorján – Adrianul mic népkönyvtárát 1905-ben alapitották. Ál- 
lománya: 166 kötet volt. A megmaradt 100 kötetes könyvtárát most az 
unitárius egyházközség kezeli. Könyvtáros: Fekete József unit. tanitó. 


Lukafalva – Luca népkönyvtárát 1904-ben az EMKE alapitotta. Ál- 
lománya: 430 kötet volt. Ebből megmaradt 152 kötet. Könyvtáros: Péter 
Domokos ref. tanitó. 


A községben népkönyvtárat tart fenn a gazdakör is. Állománya 46 
kötet. Könyvtáros: Péter Domokos ref. tanitó. 


Magyardellő – Dileul Nou népkönyvtárát az EMKE és a Gazdakör 
alapitották. Állománya: 102 kötet. 
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Magyarjára – Jara de Mureş népkönyvtárát 1910-ben alapitották. 
Állománya 100 kötet volt, melyből jelenleg 45 kötet van meg. A ref. egy- 
ház tartja fenn. Könyvtáros: Böjthe Andor ref. lelkész. 


Magyaró – Aluniş népkönyvtárát 1912-ben alapitották. Állománya 
100 kötet volt. Jelenleg a ref. egyháznak van népkönyvtára 70–80 kö- 
tettel. Könyvtáros: Kiss Lajos lelkész. 


Marosbogát – Bogata de Mureş népkönyvtárát 1894-ben az EMKE 
alapitotta. Állománya: 210 kötet volt. Ez a könyvtár teljesen elkallódott. 
Jelenleg az Olvasó Egylet tart fenn népkönyvtárat, melynek állománya: 
650 kötet. Könyvtáros: Szepessy József birtokos. 


Maroskeresztur – Cristeşti népkönyvtárát 1909-ben a Gazdakör ala- 
pitotta. Állománya 100 kötet volt. Ez a könyvtár a háboru alatt teljesen 
elkallódott. 


Marosnagylak – Noşlac népkönyvtárát a ref. egyházközség alapitotta. 
Állománya: 62 kötet. Könyvtáros: Koncz Ferenc ref. lelkész. 


Marossárpatak – Glodeni népkönyvtárát 1907-ben alapitották. Ál- 
lománya: 100 kötet volt. Jelenleg a Gazdakör tartja fenn. Állománya gya- 
rapodott 50 kötettel. Könyvtáros: Adorján Károly ref. tanitó. 


Marosujvár – Uioara népkönyvtára ujabb alakulat. A Polgári Kör 
tartja fenn. Állománya: 300 kötet. 


Mezőbergenye – Berghia népkönyvtárát 1901-ben a FMM alapitotta. 
Állománya: 359 kötet volt. Jelenleg a ref. egyházközség tartja fenn. Állo- 
mánya: 366 kötet. Könyvtáros Liszka Gedeon ref. tanitó. 


Mezőkölpény – Culpeni népkönyvtárát 1909-ben a Gazdakör alapi- 
totta. Állománya 100 kötet volt, amiből 50 kötet elkallódott. Könyvtáros: 
Nagy Zoltán tanitó. 


Mezősámsond – Sincai népkönyvtárát 1898-ban az EMKE alapitotta. 
Állománya 202 kötet volt. Jelenleg a Gazdakör és a felekezeti iskola tart 
fenn népkönyvtárt, melynek állománya: 130 kötet. Könyvtáros: Klozer 
György ref. lelkész. 


Nagyteremi – Tirimia mare népkönyvtárát 1900-ban a FMM alapi- 
totta. Állománya: 156 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Nyárádgálfalva – Găleşti népkönyvtárát a Gazdakör 1909-ben alapi- 
totta. Állománya: 100 kötet volt. A könyvtár most is a Gazdakör gondo- 
zásában van. Állománya: 90 kötet. Könyvtáros: Török Elek tanitó. 


Nyárádmagyaros – Măgherani népkönyvtárát 1911-ben a Gazdakör 
alapitotta. Állománya: 100 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Nyárádremete – Eremitul népkönyvtárát 1900-ban az EMKE alapi- 
totta. Állománya: 168 kötet volt. Jelenleg a róm. kath. iskola kezelésében 
van 39 kötet. Könyvtáros: Incze Sándor ig. tanitó. 


Nyárádselye – Silia népkönyvtárát a kath. egyházközség ujabban ala- 
pitotta. Állománya: 40–50 kötet. Könyvtáros: Borbáth Endre tanitó. 


Nyárádszentbenedek – Murgeşti népkönyvtárát 1909-ben az EMKE 
alapitotta. Állománya: 238 kötet volt. Jelenleg a ref. egyház tartja fenn. 
Állománya 116 kötet. Könyvtáros: Nagy András ref. lelkész. 


Nyárádszentanna – Sântana Niraj népkönyvtárát 1910-ben Darányi 
földmüvelésügyi miniszter ajándékozta. Jelenlegi állomány: 102 kötet. A 
Gazdakör, Közmüvelődési Egyesület tartják fenn. Könyvtáros: Fóris Mihály. 


Palotailva – Lunca Bradului népkönyvtárát 1901-ben az EMKE ala- 
pitotta. Az áll. iskolában volt elhelyezve. Állománya: 138 kötet volt. Ez 
a könyvtár már nincs meg. 


Póka – Păigeni népkönyvtárát 1903-ban alapitották. Állománya: 173 
kötet volt. Jelenleg a Hitelszövetkezet tartja fenn. A könyvtárat gyarapi- 
tották 41 kötettel. Könyvtáros: Moldován Sándor földmüves. 
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Pókakeresztur – Păcureni népkönyvtárát 1909-ben a Gazdakör ala- 
pitotta. Állománya 100 kötet volt. A könyvtár jelenleg is megvan, azonban 
a háborus események következtében elveszett 64 kötet. Állománya: 36 kö- 
tet. Könyvtáros: Mihályfalvi Gábor tanitó. 


Radnótfája – Jernuteni népkönyvtárát 1911-ben a Gazdakör alapi- 
totta. Állománya: 100 kötet volt. A könyvtár megvan most is a régi állo- 
mánnyal. A ref. egyház tartja fenn. Könyvtáros: Bakk József ref. lelkész. 


A Hitelszövetkezet népkönyvtára ujabb alakulat. Állománya: 70 kötet. 
Könyvtáros: Técsy János ref. tanitó. 


Sáromberke – Dumbrâvioara népkönyvtárát 1908-ban a Gazdák Szö- 
vetkezete alapitotta. Állománya: 100 kötet volt. Jelenleg a ref. egyház 
tartja fenn és gyarapitotta 100 kötettel. Állománya: 200 kötet. Könyvtá- 
ros: Zoltán Pál ref. lelkész. 


Szék – Sic népkönyvtárát 1909-ben a MKOT alapitotta. Állománya: 
268 kötet volt. A könyvtár jelenleg is megvan az állami iskolában, de 
hozzáférhetetlen. 


Székelyhodos – Hodoşa népkönyvtárát 1900-ban az EMKE alapitotta. 
Állománya: 234 kötet volt. A könyvtár nagy része elveszett. A megmaradt 
48 kötet a plebánián van elhelyezve. Uj népkönyvtár megszervezésére a 
Hitelszövetkezet vállalkozott. 


Szentháromság – Troiţa de Bădeni népkönyvtárát 1912-ben az EMKE 
alapitotta. Állománya: 286 kötet volt. Ez a könyvtár a háboru alatt telje- 
sen megsemmisült. Az uj népkönyvtár megszervezésére a Hitelszövetkezet 
vállalkozott. 


Szováta – Sovata népkönyvtárát 1905-ben a község alapitotta. Állo- 
mánya: 100 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Teke – Teaca népkönyvtárát a Gazdakör alapitotta. Állománya: 130 
kötet. Könyvtáros: Dr. Muzsnay László esperes. 


Toldalag – Toldal népkönyvtárát ujabban szervezik meg. A ref. egy- 
házközség már is tart néhány kötetes könyvtárat, amit a hivek rendelkezé- 
sére bocsát. 


Toplicza – Topliţa népkönyvtárát 1905-ben a község alapitotta. Állo- 
mánya: 100 kötet volt. Ez a könyvtár már teljesen elkallódott. 


Nagyküküllőmegye – Judeţul Târnava mare. 


Fehéregyháza – Albeşti népkönyvtárát az EMKE alapitotta 1912-ben. 
Ez a könyvtár a háboru alatt teljesen elkallódott. Ujabban a ref. Ifjusági 
Egyesület alapitott könyvtárat, melynek állománya 120 kötet. 


Héjjasfalva – Haşfalău népkönyvtárát 1910-ben a Gazdakör ala- 
pitotta. Állománya 100 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Olthéviz – Hoghiz népkönyvtárát az EMKE alapitotta 1897-ben. 
Állománya: 330 kötet volt. A könyvtár jelenleg is megvan az áll. iskolában 
és csak a tanulók használják. Uj népkönyvtár megszervezésére a Hitel- 
szövetkezet vállalkozott. 


Ürmös – Ormeniş népkönyvtárát 1893-ban az EMKE alapitotta. Állo- 
mánya: 134 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Szamosmegye – Jud. Someş. 


Erzsébetbánya – Băniţi népkönyvtárát az EMKE alapitotta. Állo- 
mánya: 257 kötet volt az állami iskolában elhelyezve. Ebből a könyvtárból 
30–40 kötet maradt meg a róm. kath. egyházközség kezelésében. 
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Magyarlápos – Lăpuşul Unguresc népkönyvtárát 1900-ban alapitot- 
ták. Állománya: 150 kötet volt. Jelenleg a ref. egyházközség használja, de 
annak állományát pontosan nem lehet megállapitani. 


 


Szatmármegye – Judeţul Sătmar. 


Adorján – Adrian népkönyvtárát 1905-ben alapitották. Állománya: 
100 kötet volt. Ebből a könyvtárból 80 kötet maradt meg a ref. egyház- 
község kezelésében. Könyvtáros: a lelkész. 


Aranyosmedgyes – Mediasul aurit népkönyvtárát 1904-ben a VKM 
alapitotta. Állománya: 250 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Az 
uj népkönyvtár megszervezésére az iparosok és kereskedők köre vállalkozott. 


Avasfelsőfalu – Negreşti népkönyvtárát a Hitelszövetkezet 1912-ben 
alapitotta. Állománya: 100 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Avasujváros – Oraşul-nou népkönyvtárát 1900-ban alapitotta a köz- 
ség. Állománya 249 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Az uj nép- 
könyvtár megszervezésére a Hitelszövetkezet vállalkozott. 


Gyéres – Ghirişa népkönyvtárát 1900-ban a község alapitotta. Állo- 
mánya 149 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Hirip – Bolcan népkönyvtárát 1912-ben a Hitelszövetkezet alapitotta. 
Állománya: 85 kötet volt. Ebből elkallódott 39 kötet. Megmaradt állomány: 
46 kötet. Könyvtáros: Szücs Béla ref. tanitó. 


Józsefháza – Jojib népkönyvtárát a Józsefházi ref. Dalkör 1929- 
ben alapitotta. Állománya: 105 kötet. Könyvtáros: Z. Demeter János ref. 
tanitó. 


Mikóla – Micula népkönyvtárát 1910-ben a község alapitotta. Állo- 
mánya: 100 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Az uj népkönyvtár 
megszervezésére a ref. egyházközség vállalkozott. 


Ombód – Ambud népkönyvtárát 1905-ben a Hitelszövetkezet alapi- 
totta. Állománya: 100 kötet volt. Ebből a könyvtárból 24 kötet maradt 
meg. Könyvtáros: Marján Ferenc földmives. 


Szamoskrassó – Cărăşeu népkönyvtárát 1912-ben a Hitelszövetkezet 
alapitotta. Állománya: 100 kötet volt. Azóta gyarapitotta, jelenlegi állo- 
mánya: 158 kötet. Könyvtáros: Tóth Kálmán ref. tanitó. 


Szilágymegye – Judeţul Sălaj. 


Bere – Berea népkönyvtárát a ref. egyházközség alapitotta. Állo- 
mánya: 30 kötet. Könyvtáros: a ref. lelkész. 


Érendréd – Andrid népkönyvtárát 1911-ben az MKOT alapitotta. 
Jelenleg a ref. egyházközség tartja fenn. Állománya: 100 kötet. 


Érkörtvélyes – Curtuiuşeni népkönyvtárát a Hitelszövetkezet alapi- 
totta. Állománya: 65 kötet. Könyvtáros: Radványi Mihály ref. tanitó. 


Ipp – Ip népkönyvtárát a Gazdakör alapitotta. Állománya: 100 kötet. 
Jelenleg a Hitelszövetkezet kezeli. Könyvtáros: Bossoki Antal pénztáros. 


Kraszna – Crasna népkönyvtárát a politikai község tartja fenn. Ál- 
lománya: 52 kötet. A könyvtárat senki sem használja. 


Mezőveresháza – Vereşhaza népkönyvtárát a ref. egyházközség alapi- 
totta. Állománya: 100 kötet. Könyvtáros: Török István ref. lelkész. 
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Ottomány – Otomani népkönyvtárát a Hitelszövetkezet alapitotta. 
Állománya: 29 kötet. Könyvtáros: Cs. Nagy Dániel ref. lelkész. 


Szilágycseh – Cehul-Silvaniei népkönyvtárát 1892-ben az EMKE 
alapitotta. Állománya: 99 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Je- 
lenleg a Földmüves Olvasókör tart fenn népkönyvtárat, melynek állo- 
mánya: 200 kötet. Könyvtáros: Láposi Kiss István elnök. 


Szilágyfőkeresztur – Cristur népkönyvtárát 1900-ban a község ala- 
pitotta. Állománya: 114 kötet volt. Ez a könyvtár nincs meg. Jelenleg a 
ref. iskola tart fenn népkönyvtárat. Állománya: 120 kötet. Könyvtáros: 
Salamon Gyula ref. tanitó. 


Szilágykövesd – Chieşd népkönyvtárát 1910-ben a község alapitotta. 
Állománya: 100 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Vérvölgy –- Verveghiu népkönyvtárát 1913-ban a Gazdakör alapitotta. 
Állománya: 76 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Zilah – Zălau népkönyvtárát 1906-ban a MKOT alapitotta. Állomá- 
nya: 685 kötet volt az áll. iskolában elhelyezve. Ez a könyvtár már nincs 
meg. 


Zsibó – Jibou népkönyvtárát 1901-ben alapitották. Állománya: 173 
kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Szolnokdobokamegye – Judeţul Someş. 


Bálványosváralja – Unguraş népkönyvtárát 1909-ben a MKOT ala- 
pitotta. Állománya: 152 kötet volt. Ebből a könyvtárból megmaradt 100 
kötet. 


Domokos – Dămăcuşeni népkönyvtárát 1902-ben a község alapitotta. 
Állománya: 173 kötet volt. Ez a könyvtár megvan most is az állami isko- 
lában elhelyezve. Állománya: 173 kötet. Könyvtáros: Soó Mariska áll. 
tanitónő. 


Sajóudvarhely – Odorheiu-Sieu népkönyvtárát a ref. Nőszövetség 
alapitotta. Állománya: 40 kötet. Most akarják gyarapitani. 


Vákudu – Căldău népkönyvtárát a magyar állam alapitotta. Állomá- 
nya: 50 kötet volt. Ez a könyvtár megvan most is a község tulajdonában, 
de nem használja senki. 


Retteg – Reteag népkönyvtárát 1898-ban az EMKE alapitotta. Ál- 
lománya: 331 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Ujabban a ref. 
egyházközség állitott fel egy 180 kötetes népkönyvtárat, mely mind uj be- 
szerzés. Könyvtáros: Sófalvy Károly ref. lelkész. 


Szörénymegye – Judeţul Severin. 


Bálincz – Balinţ népkönyvtárát 1912-ben a Gazdakör alapitotta. Állo- 
mánya: 100 kötet volt. Könyvtárát azóta gyarapitotta 70 kötettel. Állo- 
mánya: 170 kötet. Könyvtáros: Egri János. 


Nagybodófalva – Bodofalva népkönyvtárát 1908-ban a MKOT alapi- 
totta. Állománya: 145 kötet volt. Jelenleg a Gazdakör tart fenn népkönyv- 
tárat, melynek állománya: 710 kötet, ebből uj beszerzés 420 kötet. Könyv- 
táros: Varga Lajos elnök. 


Igazfalva – Igazfalva népkönyvtárát 1899-ben a FMM alapitotta. 
Állománya: 121 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Ujabban a Pol- 
gári Olvasókör tart fenn népkönyvtárat, melynek állománya: 81 kötet. 
Könyvtáros: Szőke Gábor földmüves. 
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Karánsebes – Caransebeş népkönyvtárát a MKOT alapitotta. Állo- 
mánya: ismeretlen. A Szabad Lyceumban volt elhelyezve. Ez a könyvtár 
már nincs meg. 


Lugos – Lugoj népkönyvtárát 1906-ban a MKOT alapitotta. Ez a 
könyvtár már nincs meg. 


Nörincse – Nevrincea népkönyvtárát 1910-ben a magyar állam ala- 
pitotta. Az állami iskolában volt elhelyezve. Ebből a könyvtárból most 
50–60 kötet van meg, amit használnak. 


Temes-Torontálmegye – Judeţul Timiş-Torontal. 


Dezsánfalva – Dejan népkönyvtárát a község 1913-ban alapitotta. 
Állománya: 85 kötet. Könyvtáros: a mindenkori biró. Ezenkivül az áll. 
iskola is tart fenn népkönyvtárat, melynek állománya: 370 kötet. Könyv- 
táros: Lengyel Ferenc tanitó. 


Erdőhegy – Pădureni népkönyvtárát 1901-ben a község alapitotta. 
Állománya: 173 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Jelenleg a ref. 
templomi énekkar tart fenn népkönyvtárat, melynek állománya: 50 kötet. 
Könyvtáros: a ref. lelkész. 


Gátalja – Gătaia népkönyvtárát a DMKE alapitotta. Állománya: 302 
kötet volt. Ezt a könyvtárat a „Dal- és Könyvtár Egylet” kezelte. Mivel 
azonban az egyletnek nem ismerték el jogi személyiségét, a könyvtár sincs 
használatban. 


Gizellafalva – Ghizela népkönyvtárát 1902-ben a község alapitotta. 
Állománya: 173 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Majlátfalva – Măilat népkönyvtárát 1903-ban a község és 1907-ben 
a Gazdakör alapitotta. Állománya: 273 kötet volt. Ezek a könyvtárak már 
nincsenek meg. Az uj népkönyvtár megszervezésére a róm. kath. egyház- 
község vállalkozott. 


Nagyszentmiklós – Sânnicolaul mare népkönyvtárát a DMKE alapi- 
totta. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Ötvösd – Otveşti népkönyvtárát a Hitelszövetkezet tartja fenn. Ál- 
lománya: 273 kötet. Könyvtáros: a Hitelszövekezet vezetője. 


Szinérszeg – Sinerşig népkönyvtárát 1908-ban a község alapitotta. 
Állománya: 100 kötet volt. Ebből a könyvtárból 52 kötet maradt meg, 
amit a ref. egyházközség kezel. 


Sztancsófalva – Stanciova népkönyvtárát 1906-ban a Gazdakör alapi- 
totta. Állománya: 100 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Most 
gyüjtés utján szervezik meg az uj népkönyvtárat. 


Végvár – Tormac népkönyvtárát 1903-ban a község alapitotta. Állomá- 
nya: 172 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Jelenleg a ref. iskola 
tart fenn népkönyvtárat, melynek állománya: közel 500 kötet. Könyvtá- 
ros: Zöld Mihály ref. esperes. 


Tordaaranyosmegye – Judeţul Turda. 


Alsófelsőszentmihály – Mihaiu-Viteazul népkönyvtárát 1913-ban ala- 
pitották. Állománya: 83 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Az uj 
népkönyvtár megszervezésére a Dávid Ferenc Ifj. Egyesület vállalkozott. 


Alsójára – Iara de jos népkönyvtárát 1880-ban az áll. iskola alapi- 
totta. Állománya: 323 kötet volt. Ez a könyvtár a román áll. iskola tulaj- 
donába ment át és igy nem használható. Az uj népkönyvtár megszervezésére 
a Hitelszövetkezet vállalkozott. 
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Aranyosgyéres – Câmpia-Turzii népkönyvtárát 1900 és 1912-ben a 
község alapitotta. Állománya: 207 kötet volt. A könyvtárat most a ref. 
egyházközség tartja fenn és gyarapitotta. Állománya: 300 kötet. Könyv- 
táros: Bartha Lajos ref. lelkész. 


Felvinc – Vinţul de sus népkönyvtárának alapitási éve ismeretlen. 
A Polgári Olvasókör tartja fenn. Állománya: 200 kötet. 


Kercsed – Cărcedea népkönyvtárát 1905-ben a község alapitotta. Ál- 
lománya: 100 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Magyarléta – Litenii de sus népkönyvtárát a Gazdakör 1912-ben ala- 
pitotta. Állománya: 100 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Jelenleg 
a ref. egyházközség tart fenn népkönyvtárat, melynek állománya: 100 kö- 
tet. Könyvtáros: Mihályfalvi István ref. lelkész. 


Sinfalva – Corneşti népkönyvtárát 1902–1912-ben a község alapi- 
totta. Állománya: 273 kötet volt. Ez a könyvtár nincs meg. Jelenleg az 
unit. egyházközség tart fenn népkönyvtárat, melynek állománya: 137 
kötet. Könyvtáros: Árkosi Tamás unit. lelkész. 


A községben népkönyvtárat létesitett a róm. kath. egyházközség is, 
melynek állománya: 60 kötet. A róm kath. kulturházban van elhelyezve. 
Könyvtáros: Mosonszky Henrik rk. plebános 


Székelyföldvár – Feldioara népkönyvtárát 1927-ben a ref. egyház- 
község alapitotta. Állománya: 126 kötet. Könyvtáros: Ady László ref. 
lelkész. 


Székelykocsárd – Războieni népkönyvtárát 1905-ben a Gazdakör ala- 
pitotta. Állománya: 100 kötet volt. Ujabban 310 kötettel gyarapitották a 
könyvtárat. Állománya: 410 kötet. Könyvtáros: Kónya Gerő közb. elnök. 


Szind – Sânduleşti népkönyvtárát 1929-ben a „Dávid Ferenc Egylet” 
alapitotta. Állománya: 10 kötet. Könyvtáros: Löfi Béla unit. tanitó. 


Tordatur – Tureni népkönyvtárát 1897-ben az áll. iskola alapitotta. 
Állománya: 82 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Várfalva – Moldoveneşti népkönyvtárát az unit. egyház és az ipar- 
testület tartja fenn. Állománya: 400 kötet. Könyvtárosok: Pataki András 
lelkész és Simon József. 


Udvarhelymegye – Judeţul Odorheiu. 
Alsóboldogfalva – Bodogaia de jos népkönyvtárát 1912-ben az EMKE 


alapitotta. Jelenleg a ref. egyház tartja fenn. Állománya: 224 kötet. 
Könyvtáros: Varró Mózes ref. lelkész. 


Alsósófalva – Ocna de jos népkönyvtárát 1900-ban a község alapi- 
totta. Állománya: 147 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Az uj 
népkönyvtár megszervezésére a Hitelszövetkezet vállalkozott. 


Bágy – Bădeni népkönyvtárát 1907-ben a Gazdakör alapitotta. Állo- 
mánya: 100 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. 1924-ben a községi 
Dalkör alapitott népkönyvtárat 100 kötettel. 


Bikafalva – Tăureni népkönyvtárát 1905-ben a község alapitotta. Ál- 
lománya: 100 kötet volt. Jelenleg a ref. egyházközség tart fenn népkönyv- 
tárat, melynek állománya: 40 kötet. Könyvtáros: az igazgató tanitó. 


Bordos – Bordoş népkönyvtárát 1912-ben az EMKE alapitotta. Je- 
lenleg a róm. kath. egyházközség tart fenn népkönyvtárat 50 kötettel. 
Könyvtáros: Fekete József plebános. 


Bögöz – Mugeni népkönyvtárát 1912-ben az EMKE alapitotta. Ennek 
a könyvtárnak néhány kötete maradt meg, amit a róm. kath. egyházközség 
kezel. 
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Felsősófalva – Ocna de sus népkönyvtárát a FMM alapitotta 1901- 
ben. A könyvtár jelenleg is megvan az áll. iskolában. Állománya: 125 kö- 
tet. Könyvtáros: Borbély Mózes áll. tanitó. 


Firtosváralja – Firtușa népkönyvtárát a Gazdakör 1907-ben alapi- 
totta. Ez a könyvtár megvan most is. 


Homorodjánosfalva – Ionești népkönyvtárát 1907-ben a Gazdakör 
alapitotta. Állománya: 100 kötet volt. Azóta gyarapitotta 76 kötettel. Ál- 
lománya jelenleg: 176 kötet. Könyvtáros: Sigmond József unit. lelkész. 


Homorodszentpéter – Petreni népkönyvtárát 1908-ban a Gazdakör 
alapitotta. Állománya: 100 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Az 
uj népkönyvtár megszervezésére a Hitelszövetkezet vállalkozott. 


Kecsedkisfalud – Satul-mic népkönyvtárát 1912-ben a Gazdakör ala- 
pitotta. Állománya: 100 kötet volt. A háboru alatt egy része elkallódott. 
Jelenlegi állománya: 10 kötet. Könyvtáros: Szabó Albert ref. tanitó. 


Kibéd – Chibed népkönyvtárát a MKOT alapitotta, A Gazdakör he- 
lyiségében van elhelyezve. Állománya: 233 kötet. Könyvtáros: Orbán Mi- 
hály földmüves. 


Kissolymos – Soimoșul-mic népkönyvtárát az Ifjusági Dávid Ferenc 
Egylet alapitotta. Állománya: 40–50 kötet. 


Medesér – Medișor népkönyvtárát a Gazdakör alapitotta. Állománya: 
néhány kötet a papi lakban elhelyezve. Könyvtáros: Pálffy Albert unit. 
lelkész. 


Nagykede – Chedea-mare népkönyvtárát 1908-ban a Gazdakör alapi- 
totta. Állománya: 100 kötet. Az unit. ifjusági egyesület tartja fenn. Könyv- 
táros a lelkész. 


Nagysolymos – Soimoșul mare népkönyvtárát az EMKE 1902-ben ala- 
pitotta. Állománya: 100 kötet volt, a Gazdakör kezelésében. Azóta gyara- 
podott 100 kötettel. Jelenleg a ref. egyházközség kezeli. Állománya: 200 
kötet. Könyvtáros a lelkész. 


Olasztelek – Tâlişoara népkönyvtárát 1907-ben a község alapitotta. 
Állománya: 100 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Az uj népkönyv- 
tár megszervezésére az olaszteleki Kulturális Egyesület vállalkozott. 


Simonyifalva – Simonești népkönyvtárát 1907-ben a község alapi- 
totta. Állománya: 100 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Az Ol- 
vasóegylet alapitott ujabban népkönyvtárat, melynek állománya: 47 kötet. 
Könyvtárosok: Elekes Kálmán és Nagy Mihály kisgazdák. 


Sükö – Crișeni népkönyvtárát a ref. dalegyesület alapitotta. Állo- 
mánya: 20–25 kötet. Könyvtáros: Kovács József földmüves. 


Székelybethlenfalva – Beclean népkönyvtárát 1905-ben a Gazdakör 
alapitotta. Állománya 100 kötet volt. Azóta gyarapitotta 70 kötettel. Je- 
lenlegi állománya: 170 kötet. Könyvtáros: Oláh Imre tanár. 


Székelyderzs – Dârjiu népkönyvtárát az állami iskola alapitotta. Ál- 
lománya: 588 kötet volt. Ez a könyvtár nincs meg. Jelenleg az Unitárius 
Ifjusági Egyesület tart fenn népkönyvtárat, melynek állománya: 300 kö- 
tet. Könyvtáros: István János földmüves. 


Székelykeresztur – Cristur népkönyvtárát 1902-ben a MKOT alapi- 
totta. Állománya: 335 kötet. Ez a könyvtár már nincs meg. 


Székelyszentmiklós – Nicoleni népkönyvtárát az unit. egyházközség 
tartja fenn. Állománya: 40 kötet. Könyvtáros: Kozma Zoltán unit. lelkész. 


Székelyszenttamás – Tâmașul népkönyvtárát 1907-ben a Gazdakör 
alapitotta. Állománya: 100 kötet volt. Ez a könyvtár már nincs meg. Az 
uj népkönyvtár megszervezésére a róm. kath. Népszövetség vállalkozott. 
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Ujszékely – Săcuieni népkönyvtárát az EMKE alapitotta. Állomá- 
nya: 258 kötet volt. Ebből a könyvtárból 163 kötet megmaradt, amit most 
az Olvasóegylet kezel. Könyvtáros: Máthé Sándor unit. lelkész. 


Városfalva – Orăşeni népkönyvtárát a Gazdakör alapitotta 1907-ben. 
Állománya: 100 kötet volt. Azóta 80 kötettel gyarapodott. Könyvtáros: 
Vas Elek gazda. 


A községben népkönyvtárat tart fenn az ifjuság is. Állománya: 150 
kötet. Könyvtáros: Bartalis Márton tanitó. 


Népkönyvtárat tart fenn még az unit. egyház is. Állománya: 120 kötet. 
Könyvtáros: Báró József unit. lelkész. 


Zetelaka – Zetea népkönyvtárát 1880-ban a róm. kath. plebánia ala- 
pitotta. Állománya: 504 kötet volt. Ennek a könyvtárnak nagyrésze elve- 
szett, mindössze 15 kötet maradt meg. Uj beszerzés 25 kötet, állománya 
jelenleg 40 kötet. Könyvtáros: Bartos Mihály plebános. 
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A csikmegyei magánjavak. 


I. 


A Csikmegyei Magánjavak név alatt ismert vagyonkom- 
plekszum eredete az 1762–1764 évekre megy vissza, amikor 
Mária Terézia a határőri intézményt, illetve határőri katonai 
kötelezettséget szervezte. Az 1764-ben határőrökké felfegy- 
verzett székelyek két gyalog- és egy huszárezredet alkottak. 
1769 augusztus havában történt Ausztria–Magyarország és 
Törökország közt a határjárás bevégzése. Ennek során Ma- 
gyarország keleti határvonalán, Csik és Háromszék megyék 
Moldova felé eső határa mentén a török fennhatóság alatt 
álló Moldovától több olyan havas birtokrész szereztetett 
vissza és csatoltatott Erdély területéhez, amelyek azelőtt a 
határvonal bizonytalansága miatt villongás tárgyai voltak az 
erdélyi és a moldva–oláhországi szomszéd birtokosok között 
vagy amelyeket a moldva–oláhországiak, felhasználva Er- 
délynek a 17. és 18. század első felében volt szerencsétlen bel- 
viszonyait, mindig beljebb foglalva jogtalanul eltulajdoní- 
tottak. II. József császár 1783 május hó 27-én 3680. szám 
alatt kelt legfelsőbb elhatározásával ezeket a visszaszerzett 
havasokat a székely határőrkatonaság „javára és előmenete- 
lére adatni” rendelte avégből, hogy könnyitsen azokon a ter- 
heken, amelyeket az új katonai szolgálat reájuk rótt. A ka- 
tonai szolgálat ugyanis igen sulyos anyagi megterheléssel 
járt a székelységre, amennyiben ruházatról, katonai felszere- 
lésről, sőt lóról is maguknak kellett gondoskodniok. 


E legfelsőbb rendelet következtében az első székely gya- 
logezred a Csikszék vonalába eső havasokat az 1784 év tava- 
szán tényleg birtokba vette és azoknak jövedelmét a határőr 
családok között évenként felosztotta. 


A határőri intézmény 1851-ben feloszlattatott. Ugyan- 
azon évben I. Ferenc József császár a csiki és háromszéki 
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határőrök által eddig birt vagyont ama károk pótlására, ame- 
lyeket a székelység az 1848. évbeli magatartásával a katonai 
vélelem szerint okozott, a kincstár javára elkobozni rendelte. 
Ugyanakkor a románságnak az 1848. évbeli magatartását a 
dinasztia iránt jutalmazni akarva, a román határőr családok 
leszármazóinak adja. (II. József császár 1783. évi elhatározá- 
sával egyidejüleg ugyanis a naszódi és karánsebesi román 
határőrök is jelentékeny birtokokat kaptak a visszaszerzett 
területekből.) 


Az alkotmányosság helyreállitása után azonban a ma- 
gyar minisztérium felterjesztésére I. Ferenc József 1869 feb- 
ruár 16-án kelt „legkegyelmesebb elhatározásával” a székely 
határőrcsaládok által birt összes ingó és ingatlan javakat a 
székelység kulturális és gazdasági érdekeinek előmozdítá- 
sára visszaadja. 


A vagyont ez idő óta a jogosult határőrcsaládok le- 
származói, az általuk alkotott és kormányhatóságilag jóváha- 
gyott alapszabályok szerint, autonóm joggal, mint korlátlan 
tulajdonosok kezelték egészen 1923. évi április haváig, 
amikor a román kormány az agrárbizottság határozatára tá- 
maszkodva, az eddigi adminisztrációnak karhatalommal való 
felfüggesztésével és elmozdításával a vagyont, mint állitó- 
lagos állami tulajdont, elkobozta. 


Az elvett vagyon áll 62.604 kat. hold (36.022 hektár) 
földbirtokból, egyéb ingatlanokból és ingóságokból. Az ingat- 
lanok értéke 1914-ben 105,820.000 arany koronára becsültetett. 


 
II. 


 
Az 1919 szeptember 10-én kelt 391. számu első erdélyi 


román agrárreform törvény I). 2. cikkének b) pontja „a volt 
határőrvidéki ezredek vagyonközösségét” egyformán mente- 
síti a kisajátítás alól, tekintet nélkül arra, hogy azok tulaj- 
donosai románok-e vagy magyarok. Ezt a törvényt azonban 
még végrehajtásának megkezdése előtt hatályon kívül helyez- 
te a ma érvényben levő, 1921 julius 30-iki erdélyi agrártör- 
vény, amelynek 24. és 32. §-ai úgy intézkednek, hogy csak a 
volt naszódi II. román határőrezred leszármazottainak va- 
gyonközössége (300.000 kat. hold terület) vétetik ki a kisajá- 
titás alól. A törvényhozásnak ez az egyenlőtlen intézkedése 
ellen a Csikmegyei Magánjavak igazgatósága emlékirattal 
fordult az országgyűléshez, ez azonban nem vétetett figye- 
lembe. Ezzel szemben nemcsak a volt naszódi II. román ha- 
tárőrezred vagyonközösségének birtokai mentesítettek tör- 
vényhozási uton a kisajátítás alól, hanem a karánsebesi volt 
I. román határőrezred ingatlanai (255.000 kat. hold) is telje- 
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sen mentesíttettek a kisajátítás alól a kisajátítási eljárás 
során. 


A Csikmegyei Magánjavak birtokainak egy részét az I. 
és II. foku agrárbizottságok kisajátították, másik részét meg- 
hagyták. A magánjavak által beadott felebbezésre az Agrár- 
bizottság 1923 február 26-án kelt határozatával a két alsóbb 
foku agrárbizottság határozatának megsemmisítésével kimon- 
dotta, hogy a Csikmegyei Magánjavak állami vagyont képez- 
nek, amelyek in jure succesionis a román állam tulajdonába 
mentek át és így velük szemben kisajátításnak helye nincsen. 


Az Agrárbizottság ezt a határozatát a következőkkel 
igyekezett megindokolni: 


a)  Szerinte a vagyont II. József császár 1783-ban az első 
székely gyalogezredet alkotott családoknak csak haszonélve- 
zetre és nem tulajdonjoggal adta. 


b)  Szerinte a csiki székelyek az 1848. évi „lázadás és 
esküszegésük” által addigi haszonélvezeti jogukat is elvesz- 
tették. 


c)  Ferenc József 1869-ben a vagyont az állam tulajdon- 
jogának fenntartásával újból csak használatra adta vissza, 
még pedig nemcsak a székely határőrcsaládoknak, hanem 
Csik vármegye egész közönségének. 


d)  Végül, minthogy a román állam amúgy is teljesíti 
azokat a feladatokat, amelyeket a vagyon szolgált, minden 
ellenérték nélkül megszünik és az államra visszaszáll a ha- 
szonélvezeti jog is és a román állam a vagyonnak teljes, za- 
vartalan tulajdonosává lesz. 


Az agrárbizottságnak eme határozata alapján, a Csik- 
megyei Magánjavak elvételével, mint láttuk, 62.604 kat. hold 
(36.022 hektár) olyan vagyont, amely magyar kulturális és 
gazdasági célokat volt hivatva szolgálni, elvettek, ellenben 
555.000 kat. hold olyan vagyont, amely hasonló román célo- 
kat szolgál, meghagytak. 


Constantinescu földmivelésügyi miniszter egy megrendelt 
interpellációra a kamarában 1923 december 7-én adott vála- 
szában erre nézve a következőket mondotta: „Megvizsgálva 
a felebbezéseket, arra a meggyőződésre jutottam, hogy ebben 
az ügyben nem lehet szó kisajátításról, hanem az állam az 
egészet vissza kell, hogy vegye magának. Az agrárbizottság 
fenséges hazafias cselekedetet végzett, helyrehozván határo- 
zata által a multban elszenvedett igazságtalanságot és nyo- 
moruságokat.” 


Ez a miniszteri nyilatkozat eléggé megvilágítja a szán- 
dékot, amely az elvételnél mérvadó volt. 
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III. 
 
Minthogy a Magánjavak elvétele ellen a belföldi hatósá- 


goknál megkisérelt lépések eredménytelenek maradtak, a 
Csikmegyei Magánjavak igazgatósága 1923. év augusztus 
havában peticiót akart intézni a Nemzetek Szövetségéhez. 
Azonban a román hatóság az e végből összehívott közgyülést 
megakadályozta és a peticiót elkobozta. Az Averescu-párt 
1926. évi kormányra kerülése előtt a Magyar Párttal kötött 
paktumában megigérte az ügy igazságos elintézését, ezt az 
igéretét azonban nem tartotta meg. 


Nem lévén kilátás az ügynek a belföldi fórumok által 
való elintézésére, dr. Balogh Arthur volt egyetemi tanár, ud- 
varhelymegyei szenátor és dr. Pál Gábor csikmegyei szená- 
tor 1929. évi julius 20-án peticiót adtak be a Nemzetek Szö- 
vetségének Tanácsához. A terjedelmes petició, amelyet be- 
adása óta több rendbeli pótbeadvány követett, részletesen ki- 
mutatja az agrárbizottság határozatának tarthatatlanságát 
és a Nemzetek Szövetségének védelmét kéri a kisebbségi 
szerződés alapján az egyenlőtlen elbánással szemben, amelyet 
a román törvényhozás és közigazgatás az azonos eredetü és 
természetü két, a román és a magyar vagyonnal szemben 
alkalmazott. 


A petició rámutat mindenekelőtt arra, hogy az agrárbi- 
zottság tullépte hatáskörét akkor, amikor a Csikmegyei Ma- 
gánjavakat állami vagyonnak jelentette ki és ez által a tulaj- 
donjog kérdésének elbirálásába bocsátkozott. Az agrárbizott- 
ságnak csak a törvényben megállapított kisajátítási kérdé- 
sekben van hatásköre és nincsen olyan joga, amellyel az ad- 
dig soha senki által nem vitatott tulajdonjog kérdését tegye 
elbirálás tárgyává és ennek folytán az állam javára minden 
ellenérték nélkül ingatlanokat, sőt az agrártörvény céljaival 
semmiféle összefüggésben nem álló intézményeket (takarék- 
pénztár! földmives iskola!) és ingóságokat elkobozzon. Ha 
a tulajdonjog kérdését az állam vitássá tette, ezt csak a biró- 
ságnak állott volna jogában elbirálni és nem egy közigazga- 
tási jellegü hatóságnak, aminő az agrárbizottság. 


Kiemeli a petició, hogy a Csikmegyei Magánjavak min- 
den időben a székely határőrezred leszármazóinak, a jogosult 
csiki székely családoknak kizárólagos közös tulajdonát ké- 
pezte és ez a birtokkomplekszum soha sem állami, sem me- 
gyei tulajdont nem képezett. A telekkönyvekben tulajdonos- 
ként sem az állam, sem a megye nem szerepel. Az agrárbi- 
zottság a jogtörténeti fejleményeknek merőben téves, önké- 
nyes magyarázata, a valóságnak teljességgel meg nem felelő 
dolgoknak tényekül elfogadásával és a kérdés érdemét el- 
döntő körülményeknek figyelmen kivül hagyásával jut az 
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általa elért eredményre, mert ha ezt nem teszi, nem lett volna 
képes politikai célokon (a székely-magyarság gyöngitése és 
a románság erősitése) alapuló határozatát semmivel sem in- 
dokolni. Az agrárbizottsági határozat jogi képtelenségének 
illusztrálására elég megemlíteni, hogy határozatának indoko- 
lásában még a hübérjogot is segitségül veszi, holott tudnia 
kellett volna, hogy a Székelyföldön a hübérjog soha érvény- 
ben nem volt, minthogy ott hübériség soha nem létezett. A 
tulajdonjog kérdésében – teljes illetéktelenül, amint már 
emlitve volt – csak a valóságnak szándékos elferdítésével 
lehetett kimondani, hogy a vagyon állami tulajdont képezett, 
illetve a jogosultak azt csak haszonélvezetül birták. E rész- 
ben elég utalni a magyar kormánynak I. Ferenc Józsefhez 
1869 január hó 23-án tett felterjesztésére és az erre hozott 
legfelsőbb elhatározásra. A felterjesztésben ugyanis azt 
javasolja a magyar kultuszminisztérium, hogy az elkob- 
zott javak a székely népnek anyagi és szellemi előhaladá- 
sára és fejlődésére „örökre, feloszthatatlanul, teljes tulaj- 
donosi joggal” adassanak vissza. A felterjesztésre hozott 
legfelsőbb elhatározás pedig a birtokokat „azon közhasznu 
célokra és feltételek mellett, amelyek a felterjesztésben 
megjelölve vannak és amelyek a székely nemzet jólétét ké- 
pesek előmozdítani”, visszaadatni rendeli. 


A beadott peticiót, miután az alaki szempontból elfogad- 
hatónak találtatott, a Nemzetek Szövetségének kisebbségi 
osztálya a szabályszerü eljárás alá vetette. Kiadta azt észre- 
vételeinek közlése végett a román kormánynak. Majd a há- 
rom tanácstagból álló kisebbségi bizottság, amelynek az ügy 
kiosztatott, az érdekelteknek pótbeadványaiban foglaltakra 
nézve további felvilágositásokat kért a román kormánytól. 
A román kormány a maga álláspontja mellett hangulatot csi- 
nálandó, nagyszabásu sajtókampányt inditott, azt a valóság- 
nak egyáltalában meg nem felelő állitást is hangoztatva, 
hogy panaszkodásra az érdekelteknek annál kevésbbé van jo- 
guk, mert hiszen az elvett földeket ugyanazok a székelyek 
kapták most már tulajdoni joggal, akik azokra nézve a mult- 
ban csak haszonélvezeti joggal birtak. A valóság ezzel szem- 
ben az, hogy az elvett erdőket részint ó-királyságbeli magán- 
vállalkozóknak adták oda, akik azokat még a nekik juttatott 
mértéken is jóval tulmenve kipusztitották, részint pedig 
tiszta román községeknek, román egyházaknak. A jogosul- 
tak által lakott községek közül az elvett erdőkből csak egyet- 
len, román-magyar vegyes lakosságu községbeliek kaptak. 


Ezidőszerint – 1930 év julius hava – még mindig sub 
judice lis est. Az érdekeltek a genfi fórumtól várják azt az 
igazságtevést, amelyet idebent meg nem kaphattak. 
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X. 


 


 
 
 
 
 


Röviditések magyarázata: 
 


ág. h. ev. 
 
áll. 
ált. 
c. m. 
dekrt. 
D. F. E. 
 
DMKE 
 
 
e., egyh. 
E. G. E. 
 
egy., egyl. 
E. K. E. 
 
el. 
E. M. E. 
 
EMKE 
 
 
ev. 
 
g. 
g. kath. 
g. kel. 
hitk. 
I. O. V. 
 
 
ifj. 
ig- 
isk. 
jkvi 


=  ágostai hitvallásu 
evangélikus 


= állami 
= általános 
= cimü mü 
= dekrétum 
=  Dávid Ferenc Egye- 


sület 
=  Délmagyarországi 


Magyar Közmüve- 
lődési Egyesület 


= egyházi 
=  Erdélyi Gazdasági 


Egyesület 
= egyesület 
=  Erdélyi Kárpát Egye- 


sület 
= elemi 
=  Erdélyi Muzeum 


Egyesület 
=  Erdélyi Magyar Köz- 


müvelődési Egye- 
sület 


=  ágostai hitvallásu 
evángélikus 


= gazdasági 
= görög katholikus 
= görög keleti 
= hitközség 
=  Oficiul Național, de 


Invalizi, Orfani şi 
Văduve 


= ifjusági 
= igazgató 
= iskolai 
= jegyzőkönyvi 


Jubileumi 
Évkönyv 
 
 
 
 
kat.  
kir. 
l. 
M. D. Sz. 
 
m. luth. 
m. 
min. 
M. P. 
M. Sz. 
N. Sz. 
O. M. P. 
ort. 
pag. 
pléb. 
püsp. j. 
ref. 
rk., R. K. 
s-tgy. 
stat. 
szöv. 
tv. 
v. b. t. t. 
 
V. U. 
u. n. 
u o. 
unit. 
Zs. N. Sz. 
 
□ öl 
 


= Transsylvania, Bana- 
tul, Crişana, Mara- 
mureşul 1918– 
1928. cimü román 
nyelvü 3 kötetes 
jubileumi évkönyv 


= katasztrális 
= királyi 
= lakós 
= Magyar Dalos Szövet- 


ség 
= magyar lutheránus 
= magyar 
= miniszteri 
= Magyar Párt 
= Magyar Szövetség 
= Nemzetek Szövetsége 
= Országos Magyar Párt 
= ortodox (gör. kel.) 
= pagina (oldal) 
= plébános 
= püspöki jelentés 
= református 
= római katholikus 
= státusgyülés 
= statisztikai 
= szövetkezet 
= törvény 
= valóságos belső titkos 


tanácsos 
= Végrehajtási Utasitás 
= ugynevezett 
= ugyanott 
= unitárius 
= Zsidó Nemzeti Szövet- 


ség 
= négyzetöl 
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ERDÉLYI MAGYAR ÉVKÖNYV 
MUNKATÁRSAINAK NÉVSORA: 


FŐMUNKATÁRSAK: 


ALBRECHT DEZSŐ, Dr. BALOGH ARTHUR, 
Dr. KÁNTOR LAJOS, Dr. SULYOK ISTVÁNNÉ. 


 
MUNKATÁRSAK: 


 
 
Ábel Janka tanárnő, Fogaras, id. 


Acsay Géza karnagy Alsórákos, Ady 
László ref. lelkész Székelyföldvár, 
Ádám R. Mihály Énlaka, Adorján Im- 
re Várdotfalva, Adorján Károly plé- 
bános Esztelnek, Ágoston Ignácz plé- 
bános Szőkefalva, dr. Ajtai Nagy Gá- 
bor ügyvéd Nagybánya, Akurátni Jó- 
zsef tanár Ditró, Albertffy Jenő 
Torda, Ambrus Ferenc Tenke, Am- 
brus Julia tanárnő Torda, P. András 
Jeromos zárdafőnök Fogaras, András 
József plébános Torda, Antal Áron ta- 
nár Csikszereda, Antal Imre gazda- 
tiszt Galponya, Antal János tanitó 
Alvincz, Antal Sándor Élesd, Antal 
Vilmos Lippa, dr. Apáthy Gyula ügy- 
véd Kőhalom, Appán Gyula Micske, 
dr. Árkossy Jenő ref. lelkész Nyárád- 
szereda, P. Arsenius Djendojan lel- 
kész Szamosujvár. 


Bajka Gerő tanitó Felsőcsernáton, 
Bakk József ref. lelkész Radnótfája, 
Bakos János Bodó, Baksy László föl- 
dész Ribicza, Balla Béla képzőmüvész 
Nagybánya, Balla János Hidal- 
más, Balásy József Kézdikővár, Ba- 
lázs András ig. tanitó Fehéregyháza, 
Balázs István birt. elnök Siklód, ifj. 
Balázs János közb. elnök Szentdeme- 
ter, Balázs Lajos plébános Miklósvár, 
Balázs Sándor tanitó Gyergyószent- 
miklós, Balázsy Károly kereskedő 
Nagysármás, Bálint Ákos Gyergyó- 


szentmiklós, Bálint János Réty, Bá- 
lint Simon kisgazda Firtosváralja, Bá- 
linth Endre Szászrégen, Balogh Jó- 
zsef Simonyifalva, dr. Balogh Lajos 
ügyvéd Csikszereda, Bányai János ta- 
nár Székelykeresztur, Barabás Árpád 
ref. lelkész Magyarókereke, Barabás 
Ernő Nagyvárad, Barabás János ta- 
nitó Szilágycseh, Barabás Lajos tanitó 
Nagyenyed, Barát Móricz festőmü- 
vész Nagyvárad, Barcsa Mihály Si- 
tér, Bárdos Péter Magyarfenes, Bar- 
kócz Dániel karnagy Szilágycseh, 
Báró József unit. lelkész Városfalva, 
Bartalis János plébános Borszék, 
Bartalis Jenő karnagy Kovászna, Bar- 
tha Béla lévita Szováta, Bartha Imre 
Sepsiszentkirály Bartha Károly Türe, 
Bartha László Kőhalom, Bartha Sza- 
lán plébános Etéd, Báthory Gyula 
tanár Nagyenyed, Bartos Gerő ny. ta- 
nitó Nagyajta, Bede Árpád Illyefalva, 
Bedő Miklós unit. lelkész Homoród- 
szentpéter, Bedő Ödön ref. lelkész 
Szászsebes, Bencze Ágoston Tekerő- 
patak, Bencze Lajos Zalán, Benczédi 
Pál unit. lelkész Alsóboldogfalva, 
Bende Pál iparos Aldoboly, Benedek 
Árpád karnagy Köpecz, Benedek Do- 
mokos Oklánd, Benkő Lajos szabó- 
mester Szászváros, D. Berde Amál 
festőmüvésznő Nagyenyed, Bereczky 
F. Antal Szováta, Beregszászy Kál- 
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mán Nagybánya, Béres Ferenc Szé- 
kelyhid, dr. Bernhardt Imre ügyvéd 
Nagybánya, gr. Bethlen Bálint Ke- 
resd, gr. Bethlen Mária Torda, dr. 
Bilinszky Lajos igazgató Nagyszeben, 
Biró György ref. lelkész Görgényüveg- 
csür, Biró Mózes ref. lelkész Ákosfal- 
va, dr. Biró Vencel igazgató Kolozs- 
vár, Bitay Árpád képzőművész Pá- 
ris, Bitay Béla lelkész Déva, dr. Bo- 
csánczy M. ügyvéd Torda, Bodali F. 
Mihály Uzon, Bodali Lajos Uzon, Bó- 
dizs László Kraszna, dr. Bodnár Gá- 
bor ref. lelkész Jákóhodos, V. Bodnár 
Imre Bégamonostor, Bodnár Sándor 
Bihardiószeg, Bodoczy Sándor unit 
lelkész Tordatur, dr. Boér Lőrincz 
Fogaras, Bogdán György kisgazda 
Magyarhermány, Bogdán Lajos ref. 
lelkész Pettyén, Bokor Márton ref. 
lelkész Bánffyhunyad, Borbély Sán- 
dor ref. lelkész Érdengeleg, Bordás 
László Nagyszalonta, Boros Károly 
párttitkár Arad, Boros Mózes tanitó 
Jobbágyfalva, Boros N. Gyanta, Bo- 
ros Imre Csatószeg, Bottyán Pál lel- 
kész Erdőhegy, Böjthe Andor ref. lel- 
kész Marosjára, Böjthe Gábor Torda, 
Böjthe Zoltán tanitó Abafája, dr. 
Bölöni Zoltán ügyvéd Zilah, Böször- 
ményi Ferenc Nagykároly, Buhl Kor- 
nélia Nagyvárad, Buta Vilmos ny. 
tanitó Nagyborosnyó. 


 


Dr. Czárán Géza szolgabiró Seprős, 
Czintos Samu Oltszem, Czira Bálint 
ref. lelkész Nádasdarócz, dr. Császár 
Károly tanár Kolozsvár, Csató István 
Gyergyótölgyes, Cseh Imre Gelencze, 
Csejtei Mihály kisgazda Sztancsófal- 
va, Cseke István Csikszentimre. Csek- 
me Ádám ref. lelkész Czege, Csekme 
Tamás mérnök Románboksán, Cser- 
mák Béla ref. lelkész Nagyvárad, Csi- 
by Béla Marosvásárhely, Csiki Albert 
Székelyudvarhely, Csiszár Mária Ko- 
vászna, dr. Csinády Lajos Nyárádsze- 
reda, Csomor Dénes tanitó Farcád, 
Csont Gy. Lénárd irgalmasrendi per- 
jel, kórházigazgató Szatmárnémeti, 
Csősz Ferenc tanitó Nagyzerénd, Csu- 
lay Lajos v. alispán Déva, dr. Csutak 
Vilmos muz. igazgató Sepsiszent- 
györgy. 


 


Dancs Lajos Kovászna, Damin Jó- 
zsefné Kolozsvár, Damó László kisbir- 
tokos Kisborosnyó, Dániel Viktor 
Brassó, Dávid Dezső Kézdivásárhely, 
Deák Nándor festőmüvész Kolozsvár,  


Deésy Daday Gerő képzőművész Szé- 
kelykeresztur, Deésy Daday István 
ref. lelkész Nagyilonda, Demeter Béla 
tanár Sepsiszentgyörgy, Demeter Gyu- 
la Karánsebes, Z. Demeter János tani- 
tó Józsefháza, Dénes Ferenc Aranyos- 
gyéres, Dénes György Egerpatak, 
Dérczy Imre ref. lelkész Cegőtelke, 
Dezső Miklós festőmüvész Nagyajta, 
dr. Dienes Ödön ügyvéd Kézdivásár- 
hely, Diószeghy László festőművész 
Borosjenő, Diviaczky Rezső festőmű- 
vész Kolozsvár, Domokos Antal Szo- 
váta, Daróczy Ferenc ref. lelkész Ma- 
gyarvista, Dózsa István szolgabiró 
Maroshéviz, M. Dömötör Gizella fes- 
tőmüvésznő Nagybánya, Duha Kristóf 
Szamosujvár. 


Erdős Mihály karnagy Torda, Erőss 
József plébános Bethlen. 


Fábián Lajos ref. lévita Algyógy, 
Faragó Endre gyógyszerész Szászvá- 
ros, dr. Faragó János theol. tanár Te- 
mesvár, Fazakas Béla unit. lelkész 
Abrudbánya, Fazakas Lajos Csik- 
szentsimon, Ferencz Árpád ellenőr 
Olasztelek, Ferencz András Csomakő- 
rös, Ferencz Imre tanitó Csöb, Fekete 
József levita Kisadorján, dr. Ferenczy 
Balázs ügyvéd Gyergyószentmiklós, 
dr. Ferenczy Miklós Kolozsvár, dr. 
Fetter Elemér Arad, Finta Dezső ci- 
pész Szászkabánya, Fizély Sándor 
Felsőbánya, dr. Fleischer Béla ügy- 
véd Nagyvárad, Fodor László plébá- 
nos Csikszentsimon, Fodor László Tö- 
vis, Fodor Sándor ref. tanitó Csere- 
falva, Fogarassy Bálint ref. lelkész 
Ágya, Fogarassy Zoltán cipész Réz- 
bánya, Fogassy László Ujszentanna, 
Follmann Géza muz. titkár Nagyvá- 
rad, Forgó Lajos Nagyvárad, Fóris 
Mihály Nyárádszentanna, Földi János 
birt. elnök Bardócz, Fölföldy Mihály 
kántor Majlátfalva, Fülöp Mózes kis- 
gazda Nagysolymos. 


Dr. Gaál Alajos ügyvéd Gyergyó- 
szentmiklós, Gábos Dénes földmives 
Erősd, dr. Gábos István ügyvéd Se- 
gesvár, Gábor József Szamosujvár, 
Gagyi Dénes tanitó Backamadaras, 
Gajdán István Dicsőszentmárton, Gál 
József unit. lelkész Recsenyéd, Gál 
József Csikpálfalva, Gáll Gyula tanitó 
Oroszhegy, Gálfalvy Pál karnagy Szé- 
kelyszentistván, Gálfi András unit. 
lelkész Alsófelsőszentmihály, Gáspár 
Mihály Magyarpéterlaka, Gáspár 
Miklós kereskedő Árapatak, Gáti 
Zsigmond Dobra, Gecse János ref.  
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lelkész Harangláb, Gegő Simon plé- 
bános Szentlélek, Gergely János birt. 
jegyző Székelyszentkirály, Gergely 
Zsigmond birt. elnök Székelydálya, 
Gike Márton Szamoskrassó, dr. Gold- 
zicher Albert ügyvéd Arad, Gondos 
Viktor kereskedő Szépviz, Göllner Ká- 
roly tanár Déva, Groczky Péter r. k. 
esperes Facsád, Gruzda János festő- 
művész Zalatna, Gulyás Károly tanár 
Marosvásárhely, Guncser Nándor fes- 
tőművész Kolozsvár, dr. Gurka Gyula 
ügyvéd Belényes, Gyöngyössy József 
Kálnok, dr. Gyöngyössy Zoltán ügy- 
véd Facsád, Györbiró István ref. lel- 
kész Kökös, György Béla Gyergyó- 
szentmiklós, György Béla ig.-tanitó 
Nagyszeben, György Béla plébános 
Nagykászon, György Ignác ig.-tanitó 
Kisiratos, dr. György József képviselő 
Ikland, György Lajos plébános Gyi- 
mesbükk, Gyurcsik János Ótelek. 


Haáz Rezső festőművész Székely- 
udvarhely, dr. Hadházy Kálmán ügy- 
véd Nagyszalonta, Hadházy Sándor 
Kolozsvár, Hajdu Ferenc karnagy 
Székelykocsárd, Hajós Károly képző- 
művész Marosvásárhely, Halász Ká- 
roly kántor Bodonkut, Halmágyi Er- 
nő Erzsébetváros, Hamar György ref. 
lelkész Ujszentes, Hampel Sándor 
Nagyvárad, dr. Hankó János Kolozs- 
vár, Hankó Veress Károly Kolozs, dr. 
Hantz Jenő igazgató Szatmár, Har- 
ting Frigyes karnagy Vulkán, Hertly 
János Marosvásárhely, Hátszegi Fe- 
renc Szentpál, Havadtőy Sándor lel- 
kész Kovászna, Hegedüs Albert Sza- 
lacs, Hegedüs Sándor földmives Bok- 
szeg, S. Hegyi Sándor kisgazda Gagy, 
Herczeg Ádám Majlátfalva, Hermann 
Róbert Arad, dr. Hinléder Fels Ákos 
ügyvéd Székelyudvarhely, Hoboth Á. 
József főesperes Piski, Hofbauer Ig- 
nácz plébános Turterebes, Horváth 
Gábor Rékás, Horváth Gyula Apácza, 
Horváth István postamester Belen- 
cze, Hosszu Márton festőművész Ko- 
lozsvár. 


Ilyés Jenőné Palotailva, Ilyés Fe- 
renc Bélzerénd, Imreh Albert mérnök 
Papolcz, Imreh Domokos Folyfalva, 
Issekutz Viktor birtokos Erzsébetvá- 
ros, dr. Ivanovics Béla ügyvéd Ab- 
rudbánya. 


Jakab Béla főfelügyelő Resicza, Ja- 
kab Ferenc Zsibó, Jakab István ke- 
reskedő Bodok, Jancsó Lázár ref. lel- 
kész Páké, Jándi Dávid festőművész 
Nagybánya, Janitzky Sándor Nagyká- 


roly, Jankó Antal lelkész Bereck, Ja- 
nó István Ozsodola, Jánossy Gerő ta- 
nár Marosvásárhely, dr. Janovics Je- 
nő Kolozsvár, Járai István igazgató 
Nagyenyed, dr. Jeney Elek Nagy- 
enyed, Jenőffy Miklós gyógyszerész 
Románboksán, Józsa Sándor tanitó 
Ditró, Juhász Ernő festőművész Sza- 
mosujvár, Juhász Mátyás Nagyzsám, 
Juhos Miklós ref. lelkész Katona. 


Kacsóh Béla lelkész Puj, Kádár 
Imre ref. lelkész Kraszna, Kádár Jó- 
zsef igazgató Dés, Kákay Ernő tanitó 
Zabola, Kakucs Ferenc plébános Ka- 
dicsfalva, Kálnoky Kálmán szemlész 
Simonyifalva, dr. Kapatán Márton 
Szamosujvár, Kánya Gerő Székelyko- 
csárd, Káptalan Béla Torda, dr. Kar- 
da Ferenc fakereskedő Csikszentdo- 
mokos, Kardalos Dénes birt. elnök 
Betesd, Kardos András kisgazda Pó- 
ka, Kari Emanuel Zilah, Kásler István 
Déva, Kassay Béla ref. esperes Ten- 
ke, Katona Béla főszerkesztő Nagy- 
várad, Katona Endre Gyergyószent- 
miklós, Katona Márton tanitó Med- 
gyes, Kedves Péter plébános Ujtus- 
nád, Kelemen Sándor gyógyszerész 
Zilah, Kemecsei György Albis, Ke- 
resztes József ref. lelkész Resicza, Ke- 
resztes Zsigmond birtokos Nagyba- 
czon, Keresztesi Dénes unit. lelkész 
Szentgericze, Keresztesi Gyula ref. 
lelkész Gernyeszeg, Kese Attila ref. 
lelkész Sajóudvarhely, Keserü András 
plébános Csikszentmiklós, Kertész 
Márton ref. lelkész Vajdakamarás, 
Khell István tanár Székelyudvarhely, 
ifj. Kicsid Géza rk. plébános Petrilla, 
Kilin György Kolozsvár, Kinda 
György karnagy Erdőszentgyörgy, 
Király Ferenc tanitó Kézdiszentke- 
kereszt, Király József tanár Nagysza- 
lonta, Kisded Sándor Érolaszi, Kiss 
Árpád joghallgató Parajd, Kiss Béla 
Paptamási, Kiss Ferenc ref. lelkész 
Gyéres, Kiss Ferenc ref. lelkész Hod- 
gya, Kiss István ref. lelkész Kecset- 
kisfalud, Kiss József ig.-tanitó Szász- 
város, Kiss Károly Nagyszalonta, 
Kiss Károly karnagy Vargyas, Kiss 
Lajos tanitó Kófalva, Kiss Zsigmond 
ref. lelkész Magyardellő, Klein K. 
Oszkár Kudzsir, Klepp Miklós bank- 
igazgató Lippa, Klózik István Nagy- 
várad, Kni Lajos esperes Magyaró, 
Kolcsár András Kalotaszentkirály, dr. 
Kolosy Márton ügyvéd Déva, Koncz 
Ferenc ref. lelkész Marosnagylak, 
Koncz Lajos Csikszereda, dr. Konopi 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 
XIV. 


Kálmán földbirtokos Odvos, Kónya 
Kálmán ref. lelkész Bágy, dr. Korn- 
hoffer Vilmos ügyvéd Szászrégen, dr. 
Koronka Pál ref. lelkész Adorján, Kó- 
sa Endre kisgazda Apahegy, Kósa Ká- 
roly Ottomány, Kovács András Ki- 
lyén, Kovács Antal plébános Göde- 
mesterháza, Kovács Bandi János Ke- 
tesd, Kovács Béla Csikszentkirály, 
Kovács Dezső igazgató Kolozsvár, Ko- 
vács Ferenc rk. lelkész Nyárádma- 
magyaros, Kovács György Bandi Kő- 
rösfő, Kozma Imre ref. lelkész Ma- 
rosludas, Kovács József karnagy Kéz- 
divásárhely, Kovács József kisgazda 
Kövegyháza, Kovács József kisgazda 
Sükö, Kovács Lajos ref. lelkész Dés, 
Kovács Lajos ref. lelkész Érkörtvé- 
lyes, Kovács László Kolozsvár, Ko- 
vács Sándor tanitó Marosdécse, Ko- 
vács Sándor Érmihályfalva, Kováts 
Antal Hódos, Kováts Benedek tanár 
Marosvásárhely, Kováts Jenő Csik- 
szereda, Kozma Miklós tanitó Nagy- 
ajta, Kozma Zoltán unit. lelkész Szé- 
kelyszentmiklós, Köblös István ref. 
lelkész Magyarnemegye, Fr. Köllö Bo- 
nifác Csiksomlyó, Kövári András kán- 
tor Várkudu, Krausz E. Világos, L. 
Krausz Ilonka festőművésznő Bánffy- 
hunyad, dr. Krenner Miklós Arad, P. 
Kristó Xavér Kőrösbánya, Krizsán 
János festőművész Nagybánya, Kri- 
zsán P. Pál szerkesztő Nagybánya, 
Kubik Ferenc Kótliget, Kucsovszky 
Gyula jegyző Berettyószéplak, Kude- 
lász Károly festőművész Kolozsvár, 
Kulcsár Bálint Ujmosnicza, Kun Gy. 
János Magyarfenes, Kupa Andor tit- 
kár Szatmár. 


Dr. Lánci Ferenc tanár Szatmár, 
Lang Lajos tanár Szatmár, Langos 
Róbert titkár Kolozsvár, Láposi Kiss 
István Szilágycseh, László Ákos bir- 
tokos Feldoboly, László András birt. 
elnök Székelyszentkirály, László Ig- 
nác tanár Székelyudvarhely, László 
Imre plébános Csikrákos, dr. László 
József ügyvéd Ujszentanna, László 
Vincze Görgényüvegcsür, Cs. Lázár 
László földbirtokos Lapusnyak, Leéb 
Bertalan rendfőnök Nagyvárad, Len- 
gyel József mérnök Aninosa, Leposa 
Sándor Temesvár, dr. Léstyán József 
Gyulafehérvár, Lindenmayer Róbert 
ügyvéd Belényes, Liszka Gedeon ta- 
nitó Mezőbergenye, dr. Litsek Zol- 
tán ügyvéd Lugos, Litteczky Endre 
festőművész Temesvár, Losonczy Fe- 
renc Sztancsófalva, Lovász András 


Nőrincse, Lőfi Béla kántor Sind, Lő- 
rincz András ref. lelkész Kolozskara, 
Lőrincz Domokos unit. lelkész Kis- 
solymos, Lőrinczy Zsigmond Marosvá- 
sárhely, Lőrinczy Zsigmond Szatmár, 
Löte Lázár Marosvásárhely, dr. Löte 
Zoltán földbirtokos Maroscsucs, ifj. 
Löwinger Márton kereskedő Aranyos- 
medgyes, Lugács János Magyarkapus. 


Macalik Alfréd festőművész Nagy- 
várad, Mádi Sándor Arad, Madaras 
Endre ref. lelkész Tordaszentlászló, 
Magyar Lajos Berettyószéplak, Máncz 
János Szászrégen, Mandics János rk. 
plébános Kőkényesd, Mándy Bertalan 
tanitó Mikola, Mandula Mihály Ma- 
rosvásárhely, Mánya Ferenc tanitó 
Csikszereda, dr. Márk Miklós ügyvéd 
Marosvásárhely, Marselek Endre fes- 
tőművész Kolozsvár, Marthy Pál fes- 
tőművész Marosvásárhely, ifj. Máthé 
Lajos unit. lelkész Szentábrahám, 
Máthé Sándor unit. lelkész Ujszékely, 
Mátyás József Csikcsekefalva, Meisel 
Rezső Brassó, Mekker György Turte- 
rebes, Menyhárt Márton gazdálkodó 
Kispetri, dr. Mérey Ferenc ügyvéd 
Máramarossziget, Mersei József bá- 
nyamérnök Verespatak, Merza Lu- 
kács gyógyszerész Páncélcseh, dr. 
Meskó Miklós ügyvéd Déva, Mészáros 
Gábor Tóti, Mezey Elemér képzőmű- 
vész Nagybánya, Mihály Károly ref. 
tanitó Kisiklód, Mihályfalvi István 
ref. lelkész Magyarléta, Miklós Fe- 
renc Torda, Miklós István kisgazda 
Szinérszeg, Mikola András Nagybánya, 
Miske Lajos Nagyenyed, dr. Mittel- 
huber Rezső Petrozsény, Moczás Já- 
nos birt. elnök Pétek, T. Mokosinyi 
Kató festőművésznő Marosvásárhely, 
dr. Molnár Dénes ügyvéd Kézdivásár- 
hely, Molnár Ferenc ref. tanitó Feke- 
tegyarmat, Molnár Ferenc Obéb, Mol- 
nár János kisgazda Gernyeszeg, Mol- 
nár Zoltán Domokos, Monduk Béla 
Balázsfalva, Morik Károly tanácsos 
Barót, Mosonszky Henrik plébános 
Sinfalva, Mózes András kisgazda Sá- 
romberke, Mund Hugó festőművész 
Nagybánya, dr. Muzsnay László ref. 
esperes Teke. 


Nagel Nándor titkár Kolozsvár, 
Nagy András ref. lelkész Nyárád- 
szentbenedek, Nagy Antal rk. esperes 
Csikszentmárton, Nagy Árpád kar- 
nagy Ürmös, Nagy Béla igazgató 
Brassó, Cs. Nagy Dániel ref. lelkész 
Ottomány, Nagy Dénes festőmüvész 
Marosvásárhely, Nagy Elemér tanár 
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Székelyudvarhely, Nagy Gábor ref. 
lelkész Páncélcseh, Nagy Géza ref. 
lelkész Almásmálom, Z. Nagy Géza 
Paptamási, Nagy Gyula Szatmár, T. 
Nagy Imre tanácsos Csikszereda, 
Nagy János lelkész Erzsébetbánya, 
Nagy Lajos Dés, Nagy Lajos ref. lel- 
kész Felsőbánya, Nagy Lajos Vulkán, 
Nagy Oszkár képzőművész Nagybá- 
nya, Nagy Zoltán ref. lelkész Belé- 
nyesujlak, Nagy Zoltán tanitó Mező- 
kölpény, Nemes Árpád ref. lelkész 
Kisfülpös, Nemes Elemér ref. lelkész 
Igazfalva, dr. Nichi Lázár muz. igaz- 
gató Arad, Novák Irén festőművész- 
nő Kolozsvár, Nyerges Balázs Fa- 
csád. 


Oláh Antal Szárhegy, özv. Oláh 
Endréné Szék, Opra János Kézdiszá- 
razpatak, Orbán Dénes Gyergyóbé- 
kás, Orbán Lajos tanár Szászváros, 
Orosz Endre muz. igazgató Kolozsvár, 
Orosz Ernő lelkész Hirip, Orosz Lajos 
ref. lelkész Érkeserü, Ördögh István 
Rékás, Osváth Béla Avasfelsőfalu, 
Osváth Miklós Földra. 


Pakots Károly Szatmár, Pakry Bé- 
la Szalárd, dr. Pál Gábor szenátor 
Csikszereda, Pál György földész Kis- 
petri, Pál Tamás unit. lelkész Kü- 
küllődombó, Pál Sándor Bölön, Palkó 
Ambrus Vicze, Palkó János tanitó 
Kispetri, dr. Páll György Temesvár, 
Páll Zoltán Kicsidkisfalud, Pálffy 
Márton tanár Kolozsvár, Pálffy Pál 
tanitó Kisjenő, Pálmai Béla Páva, 
Pálosy Géza Csiksomlyó, Pálur Mik-, 
lós ref. lelkész Szilágysámson, Pap 
András Réty, Pap Ferenc unit. lelkész 
Nagykede, Papp András földmives 
Bályok, Papp Endre rk. lelkész Zsibó, 
Papp Gyula Börvély, Papp János 
igazgató Csikszereda, Papp Márton 
főszámvevő Felsőbánya, dr. Parecz 
Béla képviselő Arad, dr. Pásint Mi- 
hály unit. lelkész Küküllőszéplak, Pa- 
taki András unit. lelkész Várfalva, G. 
Pataki Sándor festőművész Arad, 
Pataki Etelka festőművésznő Doboka, 
Pekry Géza tag. elnök Dicsőszentmár- 
ton, Perédy György szerkesztő Nagy- 
várad, Péter Domokos tanitó Luka- 
falva, dr. Péter János igazgató Kéz- 
divásárhely, Péter József Csikcsicsó, 
Péter Lajos tanár Székelykeresztur, 
Péter Lajos kereskedő Szépviz, Péter 
Sándor ref. lelkész Maroskeresztur, 
Pethő Ernő gyógyszerész Alsószopor, 
Petres Gyula tanitó Kolozs, Placsin- 
tár János Torda, Pluhár Gábor Szé- 


kelyudvarhely, Polgár Gyula ref. lel- 
kész Zentelke, Pongrácz Tamás tanár 
Marosvásárhely, dr. Pospisil Rudolf 
ügyvéd Medgyes, dr. Pruzsinszky 
Zoltán Szatmár, Putnoky Dezső bőr- 
gyáros Nagyszentmiklós, Pünkösti 
Lajos ref. lelkész Magyarlóna, Pün- 
kösti Lajos gazdálkodó Uzon. 


Dr. Rácz József ügyvéd Bethlen, dr. 
Rácz Lajos ügyvéd Nagyilonda, Rá- 
koczy József Nadrág, Rápolthy Al- 
bert Albis, Rédei Károly evang. lel- 
kész Nagykároly, Reithofer Jenő ta- 
nár Gyulafehérvár, Révai Kelemen 
plébános Nagyenyed, Révész László 
rk. lelkész Nagybánya, ifj. Ridi Ká- 
roly Váradszöllős, dr. Riesz Albert 
ügyvéd Marosvásárhely, Ritter Ri- 
chard tanitó Biharbeél, Róth Frida 
tanárnő Nagyvárad, Rubletszky Géza 
szobrászmüvész Arad, dr. Ruzsitska 
Béla tanár Kolozsvár. 


Dr. Sámi Béla Zilah, P. Sándor Vi- 
tális rendfőnök Medgyes, Sárközy La- 
jos ref. lelkész Szatmár, Sass Antal 
plébános Karczfalva, Sebe Ferenc Pi- 
pe, Sebestyén Árpád ügyvéd Szászvá- 
ros, Sebestyén Áron kereskedő Parajd, 
Sebestyén József Beszterce, Servatius 
Jenő szobrászmüvész Kolozsvár, Sig- 
mond József lelkész Homoródfalva, 
Simon György Bodok, Simon Gyula 
Mocsolya, M. Simon Ila festőmüvész- 
nő Kolozsvár, Simon József Várfalva, 
Simon László karnagy Dicsőszentmár- 
ton, Sófalvy Károly ref. lelkész Retteg, 
Sólyom Ferenc ref. lelkész Felsőcser- 
náton, dr. Somogyi Endre ügyvéd 
Tasnád, Soós Péter gazdálkodó Ke- 
resztvár, dr. Sosits Miklós ügyvéd Ká- 
polnokmonostor, Spanyár Pál festő- 
művész Székelyudvarhely, Stokschlä- 
ger József karnagy Temesvár, Sulyok 
Ferenc Nagyenyed, Sulyok István 
ref. püspök Nagyvárad, Schiesl Vik- 
tor gyógyszerész Zsidva, dr. Schilling 
János ügyvéd Noszoly, Schlett Géza 
gyógyszerész Magyarpécska, Schveb 
Gusztáv Temesvár, Szabados Endre 
Szatmár, Szabó Béla Zalán, Szabó 
Ferenc plébános Bonchida, Szabó Gé- 
za Magyarkályán, Szabó Gyula ref. 
lelkész Kovászna, Szabó Gyula könyv- 
táros Nagyvárad, Szabó János ref. 
lelkész Kóródszentmárton, Szabó La- 
jos ref. lelkész Domahida, Szakács 
Mózes Székelyszenterzsébet, Szakáts 
József Magyardellő, Szakáts László 
ref. lelkész Rákosd, Szalecki Miklós 
tanitó Érendréd, Szántó Ferenc ig.-  
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tanitó Sepsiköröspatak, Szász Albert 
ref. lelkész Sepsibodok, Szász Ferenc 
ref. lelkész Türe, Szász Imre Páva, 
Szász Sándor Szászváros, Szász Sán- 
dor tanitó Zselyk, Szász Simon kán- 
tor Ozsdola, Szatmáry Károly ref. 
lelkész Érsemjén, Szatyori Lajos ref. 
esperes Alsórákos, Száva Gerő keres- 
kedő Ditró, Szécsi Ferenc ref. lelkész 
Felvinc, Szegő Ferenc Temesvár, Szé- 
kely István tanitó Köröskisjenő, Szé- 
kely László karnagy Tordaszentlász- 
ló, Székely Mózes birt. jegyző Felső- 
rákos, Székely Tihamér unit. lelkész 
Magyarsáros, Szele György Szalárd, 
dr. Szele Béla ügyvéd Brassó, Széll 
György ref. esperes Avasujváros dr. 
Szemlér Ferenc igazgató Brassó, dr. 
Szentkirályi Samu Kolozsvár, Sze- 
pesy József birtokos Magyarbogát, 
Szigethy Dénes Székelyudvarhely, 
Szilágyi Aladár ref. lelkész Magyar- 
becze, Szilágyi János asztalos Lónya, 
Szilágyi Pál Dés, Szilágyi Sándor 
ácsmester Bálincz, Szlávik Ferenc 
igazgató Székelyudvarhely, dr. Szmer- 
csányi Béla ügyvéd Zilah, Szodoray 
Sándor Éradony, Szolnay Sándor fes- 
tőművész Kolozsvár, Szombati Szabó 
István ref. lelkész Lugos, Szopos Sán- 
dor festőmüvész Dés, Szőcs János Hé- 
derfája, Szőke Miklós ref. lelkész Ika- 
falva, Szőke Sándor épitész Gyimes- 
bükk, Szöllösy Imre ref. lelkész Bo- 
dófalva, Szöllösy István tanár Arad, 
Szőts Albert Zágon, Szuhanek Oszkár 
festőmüvész Temesvár. 


Taar Géza unit. lelkész Nagyajta, 
Takács Ferenc Babsatelep, P. Takács 
Gábor házfőnök Csiksomlyó, Takács 
János Felvincz, Takó Albert rk. lel- 
kész Székelyszenttamás, Tamás István 
ügyvéd Alsójára, Tamás Márton Bab- 
satelep, Tamásy Károly Ditró, Tárczy 
Géza ref. lelkész Bere, Tatár András 
Csikszentmihály, dr. Tavaszy Sándor 
professzor Kolozsvár, gr. Teleki Do- 
mokos Gernyeszeg, Tellmann József 
lapszerkesztő Szamosujvár, dr. Thury 
Kálmán ügyvéd Nagyvárad, Tibor 
Ernő festőművész Nagyvárad, Timár 
Sándor plébános Görgényüvegcsür, 
Toldi Mihály Vásáros, Tolnay István 
Bihardiószeg, Torda Gyula Biharfél- 
egyháza, Tornay József Gizellafalva, 
Tóth Gyula festőművész Szatmár, 
Tóth István főintéző Hidvég, G. Tóth 
János Végvár, Tóth János Segesvár, 
Tóth Jenő Biharpüspöki, Tóth Sándor 


Sármaság, Tökés András ref. lelkész 
Felsődetrehem, Tömpe Ferenc Krasz- 
namihályfalva, Török Bálint Ko- 
lozsvár, Török Elek tanitó Nyárád- 
gálfalva, Török Ferenc plébános 
Gyergyócsomafalva, Török István ref. 
lelkész Mezőveresegyháza, Tövisi Jó- 
sef ref. lelkész Oláhujfalu, Trommer 
Lajos tanár Marosvásárhely. 


Udvardy Ignác festőművész Nagy- 
bánya, Ugron István ny. rendkivüli 
követ, meghatalmazott miniszter Ko- 
lozsvár, Urmánczy Jeromos birtokos 
Toplicza, Ürmössi Árpád tanitó Zete- 
laka, Ütő Lajos tanár Székelykeresz- 
tur. 


Vadai Béla ref. esperes Élesd, Vaj- 
da Zakariás Hilib, Valentiny Antal 
Kolozsvár, Valentiny Endre tanitó 
Magyarnemegye, Váncza István Felső- 
bánya, Vámszer Géza festőmüvész Szé- 
kelyudvarhely, Varga Béla ref. lelkész 
Érköbölkut, Varga Domokos ref. lel- 
kész Ujös, Varga Sándor tanitó De- 
ményháza, Várady Rezső levita Szi- 
lágykövesd, Váró Gézáné Székelyud- 
varhely, Vásárhelyi István Maroslu- 
das, Vass Albert festőművész Makk- 
falva, Vass Áron szobrász Makkfalva, 
Véger Béla tanitó Buzásbessenyő, 
Végh Benjamin unit. lelkész Árkos, 
Végh József Érmihályfalva, Venczel 
Lajos birt. elnök Korond, Veress Ba- 
rabás Árkos, Veress Károly ref. lel- 
kész Aranyosgerend, id. Veress Ká- 
roly Pete, Veress Sándor ref. lelkész 
Feketelak, Vermessy Sándor Brassó, 
Vertán Sándor Szászrégen, dr. Vetzák 
Ede ügyvéd Nagykároly, dr. Vetzák 
Sándor Nagykároly, Vizy Lajos tanitó 
Aranyosgyéres, dr. Votisky Elemér Zi- 
lah. 


Wáh Jenő Temesvár, Walter Gyula 
szerkesztő Kolozsvár, Walter Simon 
Szászrégen, dr. Wild Endre rendfőnök 
Arad, Wolf Károly festőművész Arad, 
Wollmann Oszkár Gyergyószentmik- 
lós. 


Zajzon János tanár Nagyenyed, 
Zakariás Károly tanitó Bikafalva, 
Ziffer Sándor képzőművész Nagybá- 
nya, Zima Tibor Arad, Zolnay Géza 
festőművész Szatmár, Zólyomi Jenő 
ref. lelkész Abafája, Zombori Jenő 
Zilah, Zonger Gyula Mezősámsod, ifj. 
Zöld Zoltán tanitó Végvár, Zsigmond 
Rezső ref. lelkész Disznajó. 


Szerkesztőségi titkár: Balogh Zoltán. 
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Az erdélyi magyarság iskola- 
ügyének tiz éve. 


I. 


 
A kisebbségi népeket a nemzeti államok kizárólagossága 


megfosztja attól a legtermészetesebb emberi jogtól, hogy 
nemzeti sajátosságaiknak közintézményekben adjanak kife- 
jezést. Igy minden közös erő, mely nemzeti együttélésből szü- 
letik meg, a szükebb értelemben vett közmüvelődés terére 
szorul s itt keres kielégülést. 


Az iskola s minden, ami a közmüvelődéssel összefügg, a 
kisebbségi népek számára tehát nemzeti életük legelső és 
egyuttal utolsó biztositéka, – nemzet alatt itt nem politikai 
egységet értve, hanem azt a legmagasabb, legtermészetesebb 
és legszorosabb társadalmi közösséget, melyben az ember ha- 
lad, fejlődik, természettől kapott egyéni és csoportos tulaj- 
donságait érvényesiti és értékesiti. 


 


II. 


 


Ezek az elméleti megállapitások Romániát illetőleg ál- 
lami jogszabályok lettek akkor, amikor az 1919. december 
1-én meghozott gyulafehérvári határozatok III. 1. pontja ki- 
mondotta: 


„Minden egyes nemzet, saját fiai által, saját nyelvén 
látja el a közoktatását”. 


A nemzetközi jog részévé s egyben Románia alaptörvé- 
nyévé lettek pedig akkor, amikor a román törvényhozás tör- 
vénybe iktatta az 1919. december 9-én aláirt kisebbségi egyez- 
ményt, melynek 9. cikke kimondja: 


„Azoknak a román állampolgároknak, akik faji, vallási, 
vagy nyelvi kisebbségekhez tartoznak, ... joguk van saját 
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költségükön... iskolákat és más nevelő intézeteket létesiteni, 
igazgatni és azokra felügyelni, azzal a joggal, hogy azokban” 
saját nyelvüket szabadon használhatják...” 


 


III. 


 


Az imperiumváltozás teljesen kiépitett állami és községi 
magyar iskolahálózatot talált Erdélyben. Ezzel párhuza- 
mosan a magyar történelmi egyházak is szétágazó iskolai 
szervezettel rendelkeztek. Az állami iskolák tulnyomó nagy 
részét már a nagyszebeni román Kormányzótanács román 
tannyelvüekké tette. A történelmi magyar egyházakra nehe- 
zedett tehát az a feladat, hogy a magyarság iskolai igényeit 
részint meglevő iskoláival, részint ujaknak felállitásával ki- 
elégiteni igyekezzék. Ez magyarázta azt, hogy az imperium- 
változás után az erdélyi magyarság iskolaügye szorosan ösz- 
szefonódott a történelmi egyházak életével. Amikor tehát az 
erdélyi magyarság iskolaügyéről szólunk, lényegében a ma- 
gyar kisebbségi egyházak felekezeti oktatásügyét tárgyaljuk. 


Román részről előszeretettel szokták azt hirdetni, hogy 
az erdélyi magyarságnak ma több iskolája van, mint ameny- 
nyivel saját nemzeti államában rendelkezett. Ilyenkor azok 
a számok szerepelnek, melyek a felekezeti népiskolák szapo- 
rodását mutatják s természetesen azokból az időkből, amikor 
– rövid átmeneti időre – a felekezeti népiskoláztatás kere- 
tében tervezte az akkori kormányzat, a Kormányzó Tanács 
a kisebbségi oktatás ügyét megoldani. Nem szólva arról, 
hogy ezt a szaporulatot az elmult években erősen lemorzsol- 
ták, ez a beállitás elhallgatja azokat a veszteségeket, melye- 
ket a magyarságnak következetesen ellenséges intézkedések 
eredményeképen a közoktatás egyéb pontjain kellett el- 
szenvednie. 


Ezt a folyamatot hüen tükrözi vissza a tuloldali táblázat,1) 
mely egyfelől az erdélyi magyar tannyelvü oktatás 1918. évi 
állapotát, másfelől pedig ennek az oktatásnak 1928/29. tanévi 
helyzetét állitja szembe egymással. 


                                            
1)  Az óvódák 1918. évi adatait „Erdély Statisztikája” 8–9. old.; az 


1928. éviek közül az államiak számát az „Anuarul Statistic 1927” 
364. old.; a felekezetiekét az „Egyesülési Évkönyv” II. 1124 old.; 
és az egyes felek, főhatóságok hivatalos adataiból; a középiskolákra vonat- 
kozókat az Egyesülési Évkönyv” II. köt., 1018., 1047., 1097. és 1107– 
1127. old.; a főiskolákra vonatkozó adatokat a „Magyar Kisebbség” 1929. 
évi folyamából meritettük. 
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Az erdélyi magyar tannyelvü oktatás. 
 


So
rs


zá
m


  
Az iskola neme  1918-tól 


kezdve müködött 


Az 1928–29. 
tanévben 
müködött 


1. Óvóda 


állami 
felekezeti 


431 
18 


– 
18 


együtt 449 18 


2. Elemi 
állami 
felekezeti 


1529 
1047 


360 (?) 
808 


együtt 2576 1168 


3. 
 


Polgári középisk. 
(Gimnázium) 


állami 
felekezeti 


78 
55 


– 
28 


együtt 133 28 


4. Liceum 


állami 
felekezeti 


27 
32 


1 (csak tagozat) 
17 


együtt 59 18 


5. 
 


Tanitóképző, ovónő- 
képző, 


állami 
felekezeti 


14 
19 


– 
7 


együtt 33 7 


6. Kereskedelmi iskola 


állami 
felekezeti 


12 
10 


1 (csak tagozat) 
4 


együtt 22 5 


7. Ipariskola 


állami 
felekezeti 


10 
– 


– 
– 


együtt 10 – 


8. Gazdasági iskolák 


állami 
felekezeti 


10 
– 


– 
– 


együtt 10 – 


9. 
 
 


Főiskola (egyetem, 
akadémiák, felső 
ipar és keresk.) 


állami 
felekezeti 


2 
8 


– 
– 


együtt 10 – 


  összesen 3302 1244 


 


 


 


IV. 


A magyar iskolák számának ezt a nagy csökkenését nem 
magyarázza egyedül az a körülmény, hogy a másnyelvü terü- 
leteken megszünt a magyar nyelvü közoktatás. Az államhata- 
lom minden igyekezete tiz esztendőn keresztül arra irányult, 
hogy a magyar iskoláztatást ott is megszüntesse, ahol annak 
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fenntartását a magyar lakosság arányszáma mindenképpen 
indokolttá teszi. 


Az államhatalomnak e törekvéseit részleteiben világitja 
meg a magyar iskolaügy tiz éves eseménytörténete, melyet a 
tanévek sorrendjében alább ismertetünk. 


Az 1918–19. tanévben az államhatalom átmenetileg a régi 
iskolai szervezetet tartja érvényben. A Kormányzótanács I. 
számu dekrétuma, amidőn az oktatásügy irányelveit megálla- 
pitja, kimondja, hogy a községi, felekezeti, alapitványi és 
magániskolák oktatási nyelvét az iskolafenntartó állapitja 
meg; az állami iskolák nyelvére ugy intézkedik, hogy az 
elemi iskolákban a község-, középiskolákban a megye-, fő- 
iskolákban pedig az országrész többségét alkotó lakosság 
nyelvén történjék az oktatás. Az állami iskolák tanszemély- 
zetét pedig a Kormányzótanács 1919. február 16-án hüség- 
eskü letételére hivja fel, azzal a következménnyel, hogy akik 
azt nem teszik le, állásukról önként lemondottaknak tekintet- 
nek és Romániában semminemü állást nem nyerhetnek. 


Az 1919–20. tanévben már jelentős változások következ- 
nek be. Kezdetét veszi az oktatás teljes nacionalizálása. Az 
I. számu dekrétum elveinek folytonos megsértésével csaknem 
mindenütt teljesen kiküszöbölik a magyar tannyelvet az ál- 
lami iskolákból. A Kormányzótanács 1919. őszén rendelet- 
tel szabályozza az elemi iskolák ujjászervezését és megte- 
remti a „nemzeti elemi iskolák és óvódák tipusát”; ugyan- 
ekkor a felekezetek iskolafentartási jogát már csak erős 
megszoritásokkal ismeri el. Uj felekezeti iskolák nyitását 
engedélyezi, azonban az oktatásügyet kizárólag az államnak 
tartja fenn azokban a községekben, melyeket román erede- 
tüeknek minősit. A tanügyi kormányzat megkezdi a magyar 
tannyelvü állami elemi iskolák felállitását mindenütt, ahol a 
felekezeti oktatás ellensulyozására szükségesnek tartja. Ez- 
zel párhuzamosan kezdetét veszi a felekezeti iskolák zakla- 
tása, üldözése és bezárása is. 


Az 1920–21. tanévben a felekezeti iskolák megbénitása 
nyiltabban és fokozatosabban folytatódik. Az Averescu-kor- 
mány megtagadja az államsegély kifizetését. Az állami is- 
kolák benépesitése érdekében valóságos háboru indul meg a 
felekezeti iskolák ellen. A növendékeket és szülőket minden 
eszközzel elvonni igyekeznek a felekezeti iskolától. A kor- 
mányzat visszaveszi a felekezeteknek ideiglenesen átenge- 
dett épületeket is. A tanári kar 1921. elején a hüségesküt le- 
teszi. A felekezetek megalkotják az egységes tipusu közép- 
iskolát. Megkezdi müködését a református tanárképző – a 
Ref. Theológiai fakultás tagozataként, – 6 tudományszak- 
kal, 37 előadóval, és 198 hallgatóval. 


Az 1921–22. tanévvel kezdődik az „Anghelescu kor- 
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szak”, melyből a felekezeti iskolák ügyei iránt minden megér- 
tés hiányzik. Azon a cimen, hogy a tanárképzés az államnak 
van fenntartva, 2 félévi müködés után feloszlatja a ref. ta- 
nárképző intézményt. 1922. május havában – néhány héttel 
a vizsgák előtt – jelenik meg az a rendelet, melynek értelmé- 
ben az érettségi vizsgák tárgya lesz már e tanév végén a ro- 
mán nyelv és irodalom.2) Közvetlenül az évzáró vizsgák előtt 
a kormányzat több felekezeti középiskola nyilvánossági jo- 
gát megvonja. Elkobozza a felekezeti tanerők vasuti féljegy- 
kedvezményét.3) Akadályt gördit a szülők szabad iskolavá- 
lasztási joga ellen azzal a tilalommal, hogy a felekezeti isko- 
lák tanulóik létszámát más felekezetekhez tartozó gyerme- 
kekkel nem egészithetik ki.4) Ugyanezt a tilalmat állitja az 
iskolák tanszemélyzetét illetően is. 


Az 1922–23. tanévben ugyancsak közvetlenül a tanév 
bevégzése előtt rendeli el a kormányzat a IV. osztályos kö- 
zépiskolai tanulók abszolváló vizsgáját kiküldött állami 
megbizott előtt és nem engedi meg, hogy ennek tárgyai kö- 
zött a magyar nyelv szerepelhessen. Ugyancsak közvetlenül 
a tanév vége előtt tiltja el a magántanulást azokban a feleke- 
zeti iskolákban is, amelyek nyilvánossági joggal rendelkez- 
nek. Az összes középiskolai rendes leánytanulókat magánta- 
nulókká minősiti és magánvizsga letételére kényszeriti. Be- 
tiltja a magyarországi tankönyvek behozatalát. 


Az 1923–24. tanév a felekezeti oktatás ügyét a legna- 
gyobb megpróbáltatás elé állitja. Megjelenik Anghelescu mi- 
niszter 100.088. és 100.090. számu rendelete. Mindkét rendelet 
az anyanyelven való tanitás törvényes jogát teszi kérdésessé, 
egyuttal pedig az egyházakat megfosztani igyekszik az iskola- 
fenntartás lehetőségétől. Mindkét rendelet szeptember 1-én 
lép hatályba, jóllehet sokkal később kelt (1923. szeptember 
23.) és az egyházi hatóságokhoz még későbben érkezett. 


A felekezeti elemi iskolai oktatást szabályozó első ren- 
delet a VI. elemi osztály után azokból a tárgyakból, melyeket 
románul adnak elő, kizárólag román nyelvü abszolváló vizs- 
gát ir elő; már e tanévben kizárja az I. és II. osztályokba 
más vallásu és anyanyelvü tanulók felvételét (mindössze ott 
téve kivételt, ahol nincs állami elemi iskola), a felsőbb osztá- 
lyokra nézve pedig csak akkor tesz kivételt, ha a kérdéses 
városban az illető felekezetnek nincs saját iskolája. Különle- 
ges rendelkezései közül megemlitendő az, amely előirja, hogy 
az elemi iskolák I.–II. osztályában napi 1 órában románul 


                                            
2)  Közoktatásügyi államtitkárság 1922. május 4-iki 11274–1922. számu 


rendelete, továbbá 3888–1922. és 5201–1922. számu rendeletei. 
3)  Közoktatásügyi államtitkárság 12807–1922. számu rendelete. 
4)  63875–1921. számu közoktatásügyi miniszteri rendelet. 
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adandó elő a román nyelv, a III.–IV. osztályban a román 
nyelven kivül Románia földrajza és történelme. Az összes 
szerzetesi iskolák a felekezeti iskolák kategóriájába lépnek s 
bennök a román nyelv, földrajz, történelem a fenntiek szerint 
adandó elő. Előirja a felekezeti iskolák müködéséhez előfel- 
tételként a miniszteri autorizációt. Elrendeli, hogy 1924. aug. 
15-ike és szept. 1-je között a felekezeti iskolák összes tanerői 
a román nyelv, történelem és földrajzból, valamint alkotmány- 
tanból román nyelvü vizsgát kötelesek tenni, csak ennek 
alapján adhatják elő tovább is e tárgyakat a további tan- 
években. Csak az állam nyelvét ismerő tanerő adhat elő ro- 
mán nyelvet, történelmet és földrajzot. Csak jóváhagyott 
tankönyvek használhatók. 


A középiskolai felekezeti oktatást szabályozó rendelet 
ugyancsak eltiltja a más vallásu tanulók felvételét; elrendeli 
a román történelem, földrajz, alkotmánytan román nyelven 
való tanitását; eltiltja a magántanulók felvételét5) és a 
koedukációt, ami nyilván a felekezeti középiskolák anyagi 
feltételeinek gyengitését célozza. Az iskolák hivatalos nyel- 
vévé a románt teszi stb. Szóval a felekezeti középiskolákat 
ugyszólván megfosztja minden jogától és teljesen az állami 
közegek igazgatása alá helyezi. 


Ebben az iskolai évben már a felekezeti iskolák bármi- 
lyen jellegüek és fokozatuak is, nem alkalmazhatnak tanárt, 
tanitót a közoktatásügyi miniszter előzetes engedélye nél- 
kül.6) 


Seregestől vonják meg a felekezeti iskolák nyilvánossági 
jogát. Igy a ref. zilahi ősi kollégiumét 1923. aug. 15-től,7) a 
kolozsvári ref. leánygimnáziumét,8) a szászvárosi ref. Kuun- 
kollégium9) és ref. felsőkereskedelmi iskola10) nyilvános- 
sági jogát; bezárja a tordai ref. polgári leányiskolát 1923.  


                                            
5)  Az 53780–1923. számu közoktatásügyi miniszteri rendelet a feleke- 


zeti iskolákat már az 1922–23. iskolai évben tiltotta el ez év végén a ma- 
gánvizsgálatok megtartásától, amivel az iskolák elnéptelenedését célozta. 


6)  78129–1922. számu közoktatásügyi miniszteri rendelet. 
7)  63986–1923. számu közoktatásügyi miniszteri rendelet. 
8) A közoktatásügyi miniszter 17203–1922. szám alatt azzal az indoko- 


lással, hogy nincs külön épülete s mert csak 1918. után nyilt meg. 
9)  A közoktatásügyi miniszter 84020–1923. szám alatt azzal az indoko- 


lással, hogy a román nyelvtanárok nem birják a nyelvet, koedukáció van, 
továbbá Magyarországon nyomott könyvek használtatnak, a növendékek 
javarésze nem a megye területéről való. 


A rendeletnek egyébként nyilvánvaló célja az volt, hogy a Kuun-kollé- 
gium egész épületének az állami liceum céljaira való elvételét készitse elő s 
hogy a vidéki, szétszórtan élő magyarságot iskola nélkül hagyja. 


10)  1899–1922. számu közoktatásügyi vezérigazgatósági rendelettel, 
majd 1923. után még magániskolaként sem hagyja müködni a 4756–1923. 
számu rendelet. 
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szept. 1-ével11) stb., stb. 
Az eddig érvényben tartott érettségi vizsgák helyébe az 


ókirálysági rendszer szerint abszolváló vizsgákat hoznak be, 
melyeknek szóbeli részét minden tárgyból, tehát még a ter- 
mészettudományokból is román nyelven kell letenni. 


Az 1924–25. tanévben életbe lép az állami elemi iskolai 
törvény, melyet 1924. julius 26-án hirdettek ki. Ez a törvény 
nyilt és állandó támadás a felekezeti oktatásügy ellen. Külö- 
nösen nyilvánvaló ez a törekvés azokban az intézkedéseiben, 
amelyek az óvódákra,12) az elemi iskolai beiratkozásokra,13) 
az állami iskolák felállitására és fenntartására14) vonat- 
koznak. 


Külön figyelmet kell szentelnünk azoknak az intézkedé- 
seknek, melyek az állami elemi iskolai törvénynek Erdélyre 
vonatkozó különleges rendelkezései. Ez az u. n. kulturzóna, 
mely Erdély 10 vármegyéjére terjed ki.15) Az itt müködő, 
nem ezekből a megyékből származó tanitóknak a törvény je- 
lentős anyagi előnyöket biztosit (50 százalékos fizetési pót- 
lék stb.), hogy az ókirályságból minél több tanitót vonzzon, 
akik amellett át sem helyezhetők, legfeljebb csak ugyanazon 
megyebeli iskolákhoz. 


Nem hagyhatjuk megemlités nélkül az elemi iskolai tör- 
vénynek u. n. névelemzési rendelkezését sem, mely szerint 
azok a román származásu polgárok, kik anyanyelvüket elve- 
szitették, kötelesek gyermekeiket kizárólag a román tannyel- 
vü nyilvános, vagy magániskolákban tanittatni. (Tv. 8. §.) 


Az 1925–26. tanévben az iskolaügyi rendelkezések foly- 


                                            
11) 63980–1923. számu közoktatásügyi miniszteri rendelet, mert az in- 


spektor egy látogatása alkalmával egyik tanulónál 1922-ben Budapesten 
nyomott tankönyvet talált, melyben a régi Magyarország térképe volt. (Meg- 
jegyezzük, hogy a könyv a tanuló hibájából és a tanár tudtán kivül ke- 
rült be.) 


12)  melyeket „Kisgyermekek iskolája” néven létesit. Az állami óvódák- 
ban a foglalkoztatás nyelve román. Az 5–7 éves gyermekekre nézve a 
törvény kötelezően előirja az óvóda látogatását. A szinmagyar vidékek 
óvódáiban magyarul egyáltalán nem beszélő óvónők vannak alkalmazva. 


13)  A törvény 19. szakasza és a végrehajtási utasitás 27. szakasza 
előirja, hogy azok a szülők, akik gyermekeiket az állam által elismert ma- 
gán (felekezeti) iskolákba akarják beiratni, irásbeli nyilatkozatot köte- 
lesek beadni szeptember 1–10. között annál az állami iskolánál, amelyhez 
tartoznak. A zaklatásoknak valóságos melegágyává lett ez az intézmény. 
Sok helyen az előirt határidőben nem fogadják el a kérvényeket, vagy azt 
kivánják a szülőktől, hogy tanukkal jelenjenek meg s ha a szülők a határ- 
időből kiesnek, gyermeküket az állami iskolába kötelesek beiratni. 


14)  A törvény 162. és a V. U. 317. szakaszai szerint az állami elemi ok- 
tatás fenntartása – a tanitói fizetést kivéve – a községeket terheli. Az 
iskolahelyiség és az igazgatói lak felépitése, bebutorozása és fenntartása, 
fütése és világitása, mind a község terhét képezi. 


15)  Bihar, Szilágy, Szatmár, Máramaros, Udvarhely, Csik, Háromszék, 
Maros-Torda, Tordaaranyos és Hunyad. (Tv. 159. § – V. U. 314. §.) 
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tonosan ellentmondó intézkedései miatt csaknem lehetelenné 
válik a felekezeti iskolák müködése. Magyar felekezeti isko- 
lák önképző-, gyorsiró- és torna-köreik müködését a közokta- 
tásügyi kormányzat teljesithetetlen feltételei miatt felfüg- 
geszteni kénytelenek. Ennek az iskolai évnek a végén rend- 
szeresitik a baccalaureatust, melyet az 1925. március 7-iki 
törvény szabályoz. A baccalaureatusi bizottságok magyarul 
nem tudó tanárokból állanak, kik csak tolmács utján tudnak 
kérdezni azokból a tantárgyakból is, melyekből a növendé- 
keknek joguk van magyar nyelven vizsgázni. Ezeknek az in- 
tézkedéseknek tudható be az, hogy az első évben a római 
katholikus, református és unitárius liceumok 401 jelöltje kö- 
zül 300 elbukik. 


1925. december 22-én kihirdetik a magánoktatási tör- 
vényt16), mely ősi felekezeti iskoláinkat magániskolákká deg- 
radálja és nyilvánossági jogukat ujabb bizonyitékok alapján 
ismételt vizsgálat tárgyává teszi. Ez a törvény mindent el- 
vett, csak egyet hagyott meg: „az iskola kiadásairól való gon- 
doskodást – irja a róm. kath. Státus 1926. évi tanügyi jelen- 
tése – ezt is talán abban a reményben, hogy ugysem birjuk 
sokáig.” 


Az 1926–27. tanévben a magánoktatási törvény már 
életbe is lép. Kezdetét vette az iskolák müködésének és nyil- 
vánossági jogának elismertetési eljárása. A közoktatásügyi 
kormányzat ugyanolyan igazolási eljárást kiván meg, mintha 
teljesen uj iskola felállitásáról lenne szó. Az 1926. március 
10-én megjelent végrehajtási utasitás a törvénynél magánál 
is kedvezőtlenebb. 


Elemi iskoláinkban román nyelven kell tanitani a III. 
osztálytól kezdve a földrajzot és történelmet, de a román 


                                            
16)  Iskolafenntartó egyházaink minden elképzelhetőt megkiséreltek a 


magánoktatási törvény iskolaromboló részeinek mérséklésére. Kérelmeztek, 
deputációztak. Amikor mindez hiábavalónak bizonyult, elhatározták, hogy 
oltalomért a Nemzetek Szövetségéhez fordulnak. 1925. május 6-án előzetes 
beadványban kérték a Nemzetek Szövetségétől jogaik oltalmát, majd pót- 
emlékiratukat (Mémoire supplémentaire) 1925. szeptember 15-én nyujtot- 
ták be, melyre a román kormány 1925. december 1-ei keletü emlékiratban 
válaszolt. Közben Bukarestben 1925. november 6. és következő napjain a 
közoktatásügyi miniszterrel tanácskozások és tárgyalások folytak. Ezek 
eredményét 19 pontból álló jegyzőkönyv tartalmazza, melyet az egyházak 
képviselői csak feltételesen fogadtak el. Az egész megegyezést a román 
kormány Genf részére inscenálta a végrehajtás komoly akarása nélkül, 
amit az is igazol, hogy a megállapodás ellenére sem a magánokt. tv., sem 
annak V. U.-a nem foglalja magában annak pontjait. A magyar egyházak 
kiküldöttei a N. Sz.-hez intézett 1926. március 12-én kelt iratban kifejtet- 
ték a 19 pontból álló jegyzőkönyv beterjesztése kapcsán, hogy részletes 
észrevételeiket még az ügy lezárása előtt megteszik. Erre azonban már nem 
került sor, mert az ügy előkészitésével megbizott u. n. hármas bizottság az; 
erdélyi magyar kisebbségi egyházak panaszát nem találta indokoltnak. 
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nyelv tanitása is ugyanebben az osztályban kezdődik első 
izben. 


A kinevezett uj tanárok autorizációjukat nem kapják 
meg, mire a felettes hatóság eltiltja őket a tanitástól. A tani- 
tókat a katonai szolgálat alól nem mentik fel s tanév közben 
hivják be őket fegyvergyakorlatra. 


Az évvégi értesitők előzetes kéziratos cenzura alá kerül- 
nek; bekérik a vizsgai jutalomkönyvek jegyzékét; elrendelik 
az iskolai ünnepélyek programmjának előzetes jóváhagyását, 
sőt az elmondandó beszédeket is előzetesen kell bemutatni, 
azokat román nyelven kell tartani, az összes müsorszámok 
legalább fele román kell, hogy legyen. Az inspektorok, vizs- 
gai ellenőrző közegek százai járnak, egy-egy iskolában 4–5 
is összetalálkozik. A magánoktatási törvény 35. és V. U. 47. 
§§-ai alapján középiskoláinkban is megkezdődik a név- 
elemzés. 


A névelemzés terén további lépést jelent a közoktatás- 
ügyi miniszter 98.405–1926. számu rendelete, mely megtiltja 
a zsidó és magyar gyermekek átlépését saját tannyelvü ki- 
sebbségi iskolába, amennyiben román, vagy zsidó tannyelvü 
iskolába voltak beiratkozva. Ez a rendelet az anyanyelv és 
nemzetiség megállapitását az iskolai hatóságokra bizza. 


Az 1927–28. tanévben a tanerők müködési engedélye még 
mindig nem nyer elintézést. A 70.423–1926. számu miniszteri 
intézkedés elrendeli, hogy a kisebbségi iskolákban a hét 3 nap- 
ján, még a tizperces szünetek alatt is csak románul szabad a 
tanulóknak beszélni. 


Megjelenik az a rendelet, mely eltiltja a más nemzeti- 
ségü tanulók felvételét a kisebbségi iskolákba. Tősgyökeres 
magyar nevü tanulók esnek áldozatául a névelemzésnek, 
mely valósággal megtizedeli a magyar felekezeti iskolák 
növendékeit. A zsilvölgyi róm. kath. elemi iskolából a tanév 
folyamán 224 magyar anyanyelvü tanulót tiltottak ki nevük 
idegen hangzása miatt. 


Az 1928–29. tanévben a módositott baccalaureatusi tör- 
vény van már életben. Jogfosztást jelent a módositás, mert 
állandó tárgyai közé a természettudományokat is besorozza 
s ezekből is románul köteles a magyar tanuló felelni, bárha 
a tárgyat tanév közben magyarul tanulta. 


Sulyosbitja a helyzetet az uj középiskolai törvény 
(1928. május 15-iki) életbelépése. Az uj középiskolai törvény 
az eddigi nyolc osztály helyébe a hét osztályos egységes kö- 
zépiskolát állitotta be, három osztályos alsó és négy osztályos 
felső tagozattal. Az uj reformtörvény a középiskolákat a ki- 
sebbségi tanuló számára elsősorban nyelvtanfolyammá teszi, 
mert a hét osztály heti 182 órájában (amelyek között a heti 
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13 vallástani és a heti 21 anyanyelvi óra nem szerepel), a ro- 
mán tannyelvü nemzeti tárgyakra és a nyelvekre heti 77 óra 
esik. A középiskolai kisebbségi tanulónak anyanyelvén kivül 
az I. osztálytól kezdve 2, a III. osztálytól kezdve 3, a IV. osz- 
tálytól kezdve 4, a VI. osztálytól kezdve pedig 5 idegen 
nyelvvel kell megküzdenie s amellett még négy tantárgyat 
románul kell tanulnia. 


Több felekezeti középiskola nyilvánossági jogát elis- 
merte ugyan a Consiliul Permanent, de a magyar elemi isko- 
láink még mindig bizonytalanságban vannak. Autorizációs 
kéréseink elintézése csak kilátásba van helyezve. A tanitók 
közül is alig néhány kapott müködési engedélyt. A beiratko- 
zások nehézségei fennállanak; a névelemzés most is folyik, 
főleg a magyar többségü megyékben. A vegyes házasságból 
származó gyermekeket román nemzetiségünek minősitik, ha 
akár az anya, akár az atya gör. kel., vagy gör. kath. Olyan 
gyermekeket tiltanak ki iskoláinkból, kiknek szülői 100–150 
évre visszamenőleg is igazolják magyar eredetüket. A Ma- 
niu-kormány csak annak kimondásáig ment el, hogy a gyer- 
mek nemzetiségét az apja után kell megállapitani. Az ujab- 
ban beadott fellebbezések egész tömege bizonyitja, hogy a 
gyakorlatban minden a régiben maradt ezen a téren is. Igen 
gyakori eset, hogy még évközben is átparancsolják a tanu- 
lókat miniszteri határozat ellenére az állami iskolába. Az is- 
kolabezárások ebben a tanévben is folynak. 


A tanév elején a tanitókat tömegesen kezdik eltiltani a 
tanitástól a román nyelv nem tudása cimén, jóllehet a tör- 
vény 1930. december 22-ig enged haladékot. 


Alapjaiktól és vagyonuktól megfosztott iskoláink a ro- 
mán és francia óraadó állami tanerőknek horribilis összege- 
ket fizetnek ki. Egyedül az erdélyi ref. egyházkerület az 
1927–28. tanévben 2 millió 300 ezer lejt fizetett ki ezen a 
cimen. 


Felekezeti elemi és középiskoláink ebben a tanévben 
szellemi és anyagi tekintetben egyaránt a teljes válság álla- 
potába jutnak az államsegély elmaradása folytán. 


V. 


Románia a kisebbségi egyezmény 10. szakaszában arra 
kötelezte magát, hogy: „azokban a városokban és kerületek- 
ben, ahol jelentékeny arányban laknak faji, vallási vagy 
nyelvi kisebbséghez tartozó román állampolgárok, ezeknek a 
kisebbségeknek méltányos részt biztosit mindazoknak az 
összegeknek élvezetéből és felhasználásából, melyek a közva- 
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gyon terhére állami, községi vagy más költségvetésekben 
nevelési, vallási vagy jótékony célra fordittatnak.”17) 


Az elmult 11 év alatt az uj román állam kormányzata 
ezt a nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségét nem 
teljesitette. Államsegélyt mindössze kétizben juttatott a ki- 
sebbségi iskoláknak, a kifizetett összegek azonban egyik 
esetben sem közelitették meg még csak távolról sem azt a 
„méltányos részt”, mely a kisebbségi szerződés megalkotói- 
nak szeme előtt lebegett. 


1. Első izben államsegélyt 1921-ben az Averescu-kor- 
mány utalt ki. Ennek összege 3 millió 500 ezer lej volt, mely 
a magyar felekezeti középiskolák között került felosztásra.18) 


2. Nyolc évi szünet után, melyet az érdekelt magyar is- 
kolafenntartó felekezetek s a magyar politikai szervezet 
folytonos kérései és sürgetései töltöttek ki, iskolai államse- 
gély kiutalására csak 1929-ben, a Maniu-kormány alatt ke- 
rült ismét sor. 


Az államsegélynek összegét ez alkalommal az egész ro- 
mániai kisebbségi oktatás számára 25 millió lejben állapitot- 
ták meg, mely négy részletben került kifizetésre. 


Ebből az összegből az 1929. évre az egész magyar feleke- 
zeti oktatásnak 10 millió 500 ezer lej államsegély jutott.19) 


Az első izben kifizetésre került államsegély ugy jelen- 
téktelensége, mint részlegessége miatt számitás alapját nem 
képezheti. 


Az 1929-ben kifizetésre került 10 millió 500 ezer lej ál- 
lamsegély méltányosságát és arányosságát illetően mértéket 
kinál N. Costachescu közoktatásügyi miniszternek számitása, 
melyet az 1930. évi tanügyi költségvetés indokolásában esz- 
közöl.


                                            
17)  A régi Magyarország nemzetközi kötelezettség nélkül évi rendes 


államsegélyben részesitette a román tannyelvü felekezeti oktatást. Dr. O. 
Ghibu „Viaţa şi organizaţia bisericească şcolară în Transilvania” cimü 
könyvében maga tesz tanuságot arról, hogy a magyar állam 1913-ban a ro- 
mán tannyelvü felekezeti elemi iskolák 3353 tanitójának 2 millió korona 
rendes segélyt folyósitott, ami kb. 100 millió lejnek felel meg. 


Vagyis akkor egy román tanerő 596 aranykorona (kb. 30.000 lej) ren- 
des évi államsegélyt kapott, mig ma az 1929. iskolai államsegélyből 1 tanerőre 
nem egészen 6000 lej jutott. Ezen a számitási alapon is tehát az államse- 
gélynek legalább ötször nagyobbnak kellene lennie. 


18)  Ebből az összegből a róm. kath. középiskoláknak 1,500.000 lej ju- 
tott. Dr. Balázs András: Adatok c. mű 19. old. 


19)  Ugyanakkor a kulturzónabeli iskolák román tanárainak és tanitói- 
nak 13,600.000 lej külön jutalom szerepelt az 1928. évi állami költség- 
vetésben. Ugyanazon költségvetés pedig 36,047.316 lej összeggel gondosko- 
dott a Görögországban, Albániában és Bulgáriában müködő román iskolák 
dologi és személyi kiadásairól. 
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E számitás szerint az államnak 
 
az állami elemi iskolákban  1 tanuló átlag évi    1703 lejbe 
az állami középiskolákban  1 tanuló átlag évi    6646 lejbe 
az állami tanitóképzőkben  1 tanuló átlag évi  24523 lejbe 


 
kerül, tehát átlag egy tanuló 10.957 lej költséget okoz az ál- 
lamnak. 


Ha ugyanezt a számitást egyfelől a magyar felekezeti 
iskoláknak juttatott 10 millió 500 ezer lej államsegélyre, más- 
felől pedig ezeknek az iskoláknak tanulóira alkalmazzuk, kik 
az 1927–28. tanévben a különböző foku magyar felekezeti 
iskolákban összesen 80.405 főre rugtak, ugy meg kell állapi- 
tanunk, hogy ebből az államsegélyből a magyar felekezeti 
iskolák egy-egy tanulójára átlag 131 lej állami támogatás 
jutott. 


Viszont, ha más oldalról azt akarjuk kimutatni, hogy a 
magyar felekezeti oktatás mennyivel tehermentesiti az álla- 
mot, ugyancsak Costachescu miniszter fenti kulcsa segitsé- 
gével a következő képet kapjuk: 


A római katholikus, református, unitárius és magyar 
lutheránus egyházak által fenntartott iskolák 80.405 növen- 
déke után, ha ezek állami iskolába járnának, az állam kiadása 
évi 206 millió lej lenne. Tehát évi 206 millió lejjel tehermen- 
tesitik az állami költségvetést az iskolafenntartó magyar 
egyházak s ebből önként folyik, hogy ez az összeg 
mutatja azt a méltányos részt, mely a kisebbségi egyezmény 
értelmében az iskolafenntartó felekezeteket az állami költ- 
ségvetésből megilletné. Arra vonatkozólag, hogy az önkor- 
mányzati testületek közmüvelődési támogatásainak felosztá- 
sánál mennyire rövidül meg a magyar lakosság, adatgyüj- 
tésünk most van folyamatban. Minden jel azonban arra 
vall, hogy ez a kép nem lesz vigasztalóbb. 
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Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
utolsó tiz esztendeje. 


Erdély hetven éves multra visszatekintő legrégibb és leg- 
jelentősebb magyar társadalmi és tudományos egyesületé- 
nek az imperiumváltozás utáni élete valósággal prototipusát 
mutatja azoknak a külső és belső küzdelmeknek, melyeken 
az erdélyi magyar intézmények az utolsó tizenegy évben ál- 
talában átmentek. Míg ellenben a többi magyar intézménynél 
a mindennapi életszükséglet a reorganizálódást általában rö- 
videbb idő alatt parancsolólag kikényszerítette, az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület megfosztva minden jogos anyagi erőfor- 
rásától s céljai megvalósitásában szinte leküzdhetetlen aka- 
dályokba ütközve, még ma sem tudott eljutni az aktivitás 
olyan kifejtésére, minőt multja után ítélve mindenki elvár 
tőle, különösen, ha nem ismeri azokat az akadályokat, melyek 
az Egyesület nyugodt müködése elé tornyosultak s melyek 
nagyrészt fennállanak ma is. 


Az EME elnöki és egyik alelnöki széke gr. Esterházy 
Kálmán elnök és br. Wesselényi Miklós alelnök elhalálozásá- 
val még az imperiumváltozás előtt betöltésre várt. Az impe- 
riumváltozás bekövetkezése további lényeges személyi vál- 
tozásokat idézett elő az Egyesület vezetésében. Eltávozott a 
másik alelnök, dr. Lechner Károly és a főtitkár, dr. Erdélyi 
Pál. Részint eltávozás, részint elhalálozás következtében meg- 
üresedésbe került több választmányi tagság. A szakosztá- 
lyoknál sem volt sokkal kedvezőbb a helyzet. Az Egyesület 
tárainak éléről pedig elkerültek a magyar egyetemi tanárok 
s helyükre előbb a Nagyszebeni Román Kormányzótanács 
megbizottai, majd a román kir. egyetem végleges megszer- 
vezése után megválasztott vagy kinevezett igazgatók ke- 
rültek. 


Ettől az időtől kezdve az EME élete kettős harc jegyé- 
ben csúcsosodik ki: 1. harc az Egyesület magyar jellegének 
fenntartásáért s tárainak tulajdonjogi megvédéséért és 2.  
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harc a magyar lelkek fáradtságának leküzdésére és az Egye- 
sület céljai szolgálatába való sorompóba állítására. 


Az első célért való küzdelem még ma sem vezetett meg- 
oldáshoz. Az Egyesület tárait illető bérszerződés ügye, mely 
szerint a magyar állammal kötött szerződés alapján a tárak 
évi bérfizetés ellenében a kolozsvári Ferenc József Tudo- 
mány Egyetem használatára adattak át a tulajdonjog kate- 
gorikus fenntartásával, ma is vitás ügye az Egyesületnek a 
román kormánnyal, illetőleg a kolozsvári román kir. egyetem- 
mel szemben, mely a tárakat bérfizetés nélkül használja. A 
magyar állammal kötött szerződés intézkedik arra a nem re- 
mélt eshetőségre is, ha a szerződés valamely oknál fogva fel- 
bontatnék s kimondja, hogy ez esetben az Egyesület tárainak 
elhelyezésére az állam köteles az ingyen átadott gr. Mikó 
Imre-féle telek ellenében – mai klinikák helye és régi bota- 
nikus kert – megfelelő épületet az Egyesületnek átadni. Az 
Egyesület álláspontja szerint a Ferenc József Tudomány 
Egyetem megszüntével felbomlott a szerződés. Kész ellenben 
az Egyesület szerződéses viszonyba lépni a román kormány- 
nyal, hogy a tárak használatát a kolozsvári román egyetem- 
nek is biztosítsa. A román kormányok álláspontja szerint a 
szerződés, mint a magyar állam jogutódjával, a román ál- 
lammal szemben is érvényben van. Az évi bérösszeget azon- 
ban mindezideig nem fizette. 


A második cél elérése aránylag könnyen ment, bár kés- 
leltető okként állandóan ott szerepelt az Egyesület jogi hely- 
zetének tisztázatlansága. 


Az imperiumváltozás utáni céltudatos szervezkedés, 
jobban mondva az új helyzetbe való beilleszkedés, aránylag 
korán megindult. Az 1921-ben tartott közgyülés elnökké 
ábránfalvi Ugron István volt meghatalmazott minisztert, al- 
elnökké dr. Papp József volt főispánt és gr. Teleki Arvédet, 
főtitkárrá Huber Imre kegyesrendi tanárt választotta, a tit- 
kári teendők ideiglenes továbbvitelére a régi titkárt, Kelemen 
Lajos-t kérték fel. Pénztáros Domokos Ernő bankigaz- 
gató lett. Kiegészítették a választmányt is. 


Az újjáalakulás után szépen megindult a munka a szak- 
osztályokban is. A jog- és társadalomtudományi szakosztály 
kivételével, mely az imperiumváltozást leginkább érezte meg, 
mindegyik szakosztály megkezdi szakelőadásait. Sőt fontos 
újitást nyer, általános meghonosulást, a tudományok népsze- 
rüsítése a művelt nagyközönség számára rendezett előadás- 
sorozatok bevezetésével. 


Az új elnök elismerésre méltó tevékenységet fejt ki az 
Egyesület jogi helyzetének rendezésére, ígéreteknél azonban 
egyéb nem történt a kormány részéről. Ennek okát első sorban 
abban kell keresnünk, hogy már ez időtől kezdve mindinkább 
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oly vélemények nyernek román részről kifejezést, melyek 
kétségbe vonják az Egyesületnek tárait illető tulajdonjogát. 
Sőt az Egyesület szépen megindult működését s a megegye- 
zést illető bizakodást egy sajnálatos körülmény zavarja meg. 
Ugyanis az 1924-ben tartott közgyülés az új viszonyokhoz 
kívánván alkalmazkodni, alapszabálymódosítást végzett s azt 
jóváhagyás és bejegyzés végett a törvényszékhez nyujtotta be, 
feltüntetve a bejelentés elején, hogy „módosított” alapszabá- 
lyok. E ténykedést alapszabályhamisításnak minősítvén, el- 
járás indult az Egyesület vezetői ellen. Az eljárás tisztázta 
az Egyesületet. A kolozsvári törvényszék 4,010/612–1925. sz. 
alatt jogi személynek ismeri el s kötelezi, hogy az 1905.-i 
alapszabályok szerint müködjék. De a miniszteriumtól az 
1905.-i alapszabályok betartásának ellenőrzésére kormánybiz- 
tost kapott s az új elnökség évek utáni működés után sem 
kapta meg megválasztásához a királyi jóváhagyást, bár a 
miniszterium épen az elnök előtt többször kijelentette, hogy a 
román alkotmány szerint nem szükséges a legfelsőbb meg- 
erősítés s bár a miniszterium az elnökséggel, mint az Egyesü- 
let jogszerinti képviselőjével három év alatt több ízben tár- 
gyalt. E körülmények mély nyomokat hagytak az Egyesület 
életében. A szakosztályok szépen megindult működése megbé- 
nult, a lelkeken urrá lett a pesszimizmus az Egyesület jövőjét 
illetőleg. E korszak látszik legsivárabbnak az Egyesületnek 
sok válságot átélt egész multjában. A meg nem erősített el- 
nökség helyét az 1925. évi közgyülésen új elnökségnek adja 
át. Elnök gr. Wass Béla, alelnökök br. Mannsberg Sándor és 
Torma Miklós, főtitkár dr. Bitay Árpád lettek. Csak br. 
Mannsberg Sándor fáradhatatlan buzgalma és lekötelező 
egyénisége tudott a szinte mindenről való lemondást jelentő 
közöny és fásultság nehéz hóburka alatt reményrügyeket 
fakasztani a lelkekben. Az alelnök kitartását azonban siker 
koronázta. Lassanként a szakosztályok ismét intenziv mükö- 
désbe kezdenek, most már főcéljuknak a tudományok nép- 
szerüsítését tekintve. 


Az Egyesület vezetősége többször memorandumban for- 
dult a minisztériumhoz, kérve az Egyesület helyzetének ren- 
dezését. Az 1920-ban megindított memorandumozások sora 
végre 1926-ban meghozza azt az eredményt, hogy az Egyesü- 
let részéről kiküldött tárgyaló bizottság először vitathatja 
meg a kérdést a kultuszminisztérium kiküldöttjével, Z. Păcli- 
șanu vezérigazgatóval. A tárgyalások azonban nem vezettek 
eredményre, mert a kormány kiküldöttjének feltételei tulaj- 
donjogi lemondást követeltek az Egyesület általános, tudomá- 
nyos értékű gyüjteményeire nézve. 1926 novemberében az el- 
nökség új memorandumban fejti ki álláspontját. Feleletet 
nem kap. 
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1927. júliustól kezdve az elnökség felkérésére dr. Kántor 
Lajos veszi át a titkári teendők ellátását helyettesi minőség- 
ben. A szakosztályok intenzivebbé teszik működésüket, de 
még mindig csak a népszerü előadássorozatok rendezésénél 
maradnak. Az 1928 jan. 4-iki választmányi ülésen először je- 
lennek meg meghívásra a tárigazgató román egyetemi taná- 
rok és a kormánybiztos. Az Egyesület részéről ez nem jelent 
jogfeladást, továbbra is megmarad elvi álláspontján, hogy a 
tárigazgatók csak a szerződés megkötése után lesznek hiva- 
talbóli tagjai a választmánynak, de enged az 1905.-i alapsza- 
bály betüinek, mert az együttmunkálkodástól a vélemények 
tisztázódását és a megegyezésre közeledést remél. A kiábrán- 
dulás azonban hamar jött. A tárigazgatók nyilatkozatot olvas- 
nak fel, melyben az Egyesület összes eddigi működését alap- 
szabályellenesnek és törvénytelennek minősítik. Majd dr. A. 
Borza professzor kéri a már régebben felvételre ajánlott 87, 
nagyrészt kolozsvári román intellektuelnek az Egyesületbe 
való felvételét. Az akkor utoljára elnöklő br. Mannsberg Sán- 
dor alelnök az Egyesületnek majorizálási szándékát látva a 
kérésben, kijelenti, hogy e kérdés akkor nyerhet elintézést, 
ha az egyesület jogi helyzete megoldást nyert. Az Egyesület 
e tekintetben ma is osztja br. Mannsberg Sándor alelnök vé- 
leményét. A választmányi ülés a tárigazgatók kérésére 1 
évre elhalasztja a tisztviselők és a választmányi tagok válasz- 
tási ügyét s javaslatára az 1928 február 5-i közgyülés ily 
értelemben dönt. A választmány kérte azonban a tárigazga- 
tók jóakaratú közreműködését, hogy az Egyesület jogi hely- 
zete végleges elintézést nyerjen. Br. Mannsberg Sándor al- 
elnök váratlan elhalálozása, kit nemsokára Torma Miklós 
is követ, sulyos veszteség volt az Egyesületre. 


1928. július 4-én a liberális kormány közli az elnökséggel 
szigorú feltételeit, melyek elfogadása az Egyesület rövid 
időn belül való megszünését jelentette volna. Ugyanazon év 
őszén azonban a liberálisokat a nemzeti-parasztpárt váltva 
fel a kormányzásban, az elnökség nagy reményekkel volt el- 
telve a megegyezés lehetősége iránt s memorandumban kérte 
a tárgyalások újrafelvételét. Közben az 1929. jan. 14-i vá- 
lasztmányi ülésen a tárigazgatók ismét felvetvén a román 
tagok felvételének kérdését, midőn a választmány megmaradt 
a báró Mannsberg Sándor által nyilvánított véleményen, el- 
hagyták az ülést, újból nyilatkozatot téve a választmány tör- 
vénytelennek gondolt eljárásáról. Pedig a választmány csak 
alapszabályban biztosított jogával élt, hogy a tagfelvételről 
saját maga dönt. 


Az 1929. febr. 3-iki közgyülés a választmány javaslatára 
további egy évre hosszabbítja meg a tisztviselők és a választ- 
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mány megbizatását, a végletekig menve a megegyezés kere- 
sésében. 


1929. tavaszán Z. Păclișanu miniszteri kiküldöttel a 
megegyezést célzó tárgyalások kedvező feltételek mellett foly- 
tak le. Az Egyesület részéről kiküldött tárgyaló bizottság az 
alapszabályok keretein belül a legmesszebbmenő ajánlatot 
tette a megegyezésre. Csupán a tulajdonjog elvi fenntartását 
kívánta biztosítani. Az ajánlat őszintesége kedvező hatást 
tett a miniszteri megbízottra is, ki abbeli véleményét nyilvání- 
totta, hogy rövidesen kedvező megoldást várhat az Egyesület. 
Hivatalos választ azonban máig sem kapott. 


Az alelnöki tisztségek megüresedése kedvezőtlenül hatott 
az Egyesület tevékenységére. A betöltés halasztásában a ve- 
zetőséget az vezette, hogy várta a legutóbbi tárgyalások kime- 
netelét. E helyzet tarthatatlanságát azonban csakhamar be 
kellett látni. Fokozta a nehézségeket, hogy a különben is elő- 
rehaladott korú elnök vidéken való tartózkodása miatt nem 
vehet részt az Egyesület ügyeinek intézésében oly intenziven, 
miként azt az Egyesület érdeke megkivánja. Az 1929. dec. 
15-i rendkívüli közgyülés alelnökké báró Jósika János föld- 
birtokost és dr. Róth Hugó ügyvédet választotta, remélve, 
hogy ismert agilitásuk az Egyesület életébe új lendületet visz 
és sikerülni fog nekik az Egyesület jogi helyzetének rendezé- 
sét is tető alá juttatni. A két új alelnök megválasztását a ko- 
lozsvári törvényszék az 1930. január 27-i értesítése szerint jó- 
váhagyta s ennek hirdetése meg is történt a Monitorul Ofi- 
cial 1930. 34. száma II. részében. 


1929. őszén a szakosztályok a népszerű előadássorozatok 
mellett ismét bevezetik a szakelőadásokat, melyeket rendsze- 
rint értékes vita követ. Csak a jogi és társadalomtudományi 
szakosztály nem tudott még akcióba kezdeni, de remény van 
rá, hogy rövidesen e téren is örvendetes újjászerveződés fog 
bekövetkezni. Jogászaink és szociológusaink tudományos 
működésére talán sohasem volt nagyobb szükség, mint épen 
napjainkban. 


Az 1930. jan. 13-iki választmányi ülés egész sor üdvös 
újítást terjesztett a febr. 2-i rendes közgyülés elé. A munka- 
terv a szakülések továbbfejlesztését külföldi hires orvosta- 
nárok bevonásával egy Kolozsvárt rendezendő orvoskon- 
gresszus tartását, vándorgyülés rendezését, egy Erdélyi Mú- 
zeum néven megindítandó revü kiadását irta elő, mely annyi 
év után a tárak és a szakosztályok érdekeit a nyomtatott betü 
hatalmával van hivatva szolgálni. Az Egyesület anyagi ereje 
csak most és csak a legszigorubb takarékosság mellett ju- 
tott el oda, hogy folyóirat kiadásáról szó lehet. Az Egye- 
sület egyetlen ingatlan vagyonát képező gr. Wass Ottilia- 
féle ház, sokáig csak az épület fenntartását tudta biztosítani 
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a lakásrekvirálások és lakbérletek megkötöttsége miatt. Az 
Egyesület anyagi helyzete éveken keresztül még azt sem en- 
gedte meg, hogy népszerü előadás-sorozatok műsora nyom- 
tatásban lásson napvilágot. 


Az 1930. febr. 2-i közgyülés megejtette a tisztújítást és 
a választmány kiegészítését. Főtitkárrá: dr. György Lajost, 
titkárrá dr. Kántor Lajost, pénztárossá Szabó Mártont, az 
Erdélyi Bank cégvezetőjét, ügyésszé dr. Tusa Gábor ügyvé- 
det, ellenőrré a régi ellenőrt, Merza Gyulát választotta. Dr. 
Kántor Lajos harmadik éve, Szabó Márton pedig 1923 óta 
látják el helyettesi minőségben a tisztségeket, melyekre a köz- 
gyülés most megválasztotta őket. 


Az Egyesület belső küzdelme, a kicsinyhitüség és fásult- 
ság véget ért. A belső erők összetevődése alig remélt energia- 
forrássá lett: az Egyesület sokat igérő aktivitásba tudott 
kezdeni. Az erőkomponens felfelé vivő utra mutat. 


De az ünneprontás nem váratott soká magára. Mint de- 
rült égből a villámcsapás érte az Egyesületet a miniszterium- 
nak közvetlenül az 1930. február 2-i közgyülés után kézhez 
kapott értesítése, hogy az alelnökök nem működhetnek a leg- 
felsőbb megerősítés nélkül. Nemsokára jött az újabb értesí- 
tés, hogy a miniszterium nem terjesztheti királyi megerősí- 
tésre a megválasztott alelnököket. A helyzet tehát jelenleg 
az, hogy az EME-nek vannak alelnökei, kiket a miniszterium 
minden indokolás nélkül nem hajlandó legfelsőbb megerősí- 
tésre felterjeszteni, bárha az ország jogi személyekről szóló 
törvénye nem ismer ilyen követelményt. Ezt csupán az osz- 
trák abszolutizmus csikarta ki 1859-ben a megalakuló Egye- 
sülettől – igen érthető okokból. De még az osztrák abszolu- 
tizmus sem élt e jogával egyszer sem az Egyesülettel szem- 
ben. Az EME pedig az 1867-i kiegyezés után csupán az ural- 
kodó iránti lojalitásból nem változtatta meg az alapszabály 
idevonatkozó pontját, de 1918-ban, még az impériumváltozás 
előtt, a választmány már foglalkozott a kérdéssel, a közbe- 
jött változások miatt azonban az 1919-i közgyűlést nem lehe- 
tett megtartani. 


A választmány érdemben még nem döntött az alelnökök 
kérdésében, mert még nem adta fel a reményt, hogy a jobb 
belátás csak győzedelmeskedni fog s elérhető lesz a mindkét 
félt kielégítő jogszerinti megoldás. E reményt alátámasztotta 
az április 5-én lefolyt informativ jellegü tárgyalás is a jelen- 
legi tartományi igazgatóval, bár úgy látszik, hatalmas erők 
vonultak fel az EME működésének megakadályozására. Ezt 
bizonyítják a jogi személyek legfelsőbb fóruma elé való 1930. 
május 5-i idézés, a kolozsvári orvoskongresszus megnemtart- 
hatása és az EME ügykezelésének felülvizsgálására való 
biztos kiküldése. E jelenségek aligha könyvelhetők el a bé- 
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kés megegyezést keresés jeleinek. Hisszük azonban rendület- 
lenül, hogy az ilyen jelenségek az igazságon és törvényessé- 
gen hajótörést szenvednek. 


E hit adott erőt az EME-nek, hogy a lefolyt tíz év vi- 
szontagságai közepette is nem lebecsülhető kulturmunkát tel- 
jesített. A kétszáz népszerü és száz szakelőadás áthidalóúl 
szolgált az 1930. év sokat igérő tudományos megmozdulásá- 
hoz Erdélyben. Az augusztus 28–30-i marosvásárhelyi ván- 
dorgyülés három napja ékesen szóló bizonyíték amellett, 
hogy a kisebbségi sors sem tudta elkedvetleníteni a tudo- 
mánnyal foglalkozókat és a nagyközönség is szomjuhozza az 
igazi tudományosság megnyilakozásait. Egyesületünk folyó- 
írata már is szük keretnek bizonyul a megnyilatkozások befo- 
gadására, Tudományos Füzeteink számának gyorsabb tem- 
pójú szaporítását pedig csak az anyagiak hiánya akadályoz- 
za. E biztató jelenségek egy szebb jövőt engednek reményleni 
a tudományos működés terén, mely elé akadályokat gördíteni 
az ország érdekei ellen való dolgozást jelentene. Ellenkező- 
leg a közérdek kivánja meg, hogy az EME sok küzdelem 
után zavartalanul élhessen hivatásának és a magyar tudomá- 
nyosságon keresztül egyik fontos faktor lehessen az ország 
tudományos tekintélye emelésében. 
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