








„Ez ország minden gyermeke( 
polgára tartsa első kötelessé
gének hazafinak lenni s legyen 
bátorsága hazafiságát nyíltan 
bevallani.“





Egy közművelődési egyesület szükségessége az er
délyi részekben már évek óta hangoztatva van. Lassan 
érlelődött az eszme; annál gyorsabban lett aztán testté.

Leszámítva a sajtó folytonos sürgetéseit, az 1884. óv 
karácson harmadnapján, decz. 27-én történt az első gyakor
lati lépés. Ekkor hívta egybe ugyanis — magán utón — dr. 
S a l le r  K á ro ly  Kolozsvár város polgármestere azt az 
elő leges é r te k e z le te t ,  melyben megbeszélésszeriileg, 
gyűlésileg először mondatott ki az egyesület megalkotá
sának halaszthatatlan szükségessége. A városház tanács
termében d. e. 11 órakor megtartott szépszámú értekez
let előtt polgármester a következő szavakkal fejezte ki az 
egybehivás czélját:

Egy hazában lehet több ne m zet i sé g .
De nemzet  csak egy lehet!

Uraim, tisztelt honfitársak!

, Nyelvében él a nem zet!“ E jelszó mellett 
lett nagygyá és hatalmassá nem egy állam.
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A nyelv az a tényező, mely a haza lakói 
körül testvéri köteléket fűz, mely azokat, mint 
ugyanazon nemzet tagjait, mint ugyanazon haza 
fiait, bensőleg is egymással összekapcsolja.

Ha a haza lakéi egymással még egy közös 
nyelven sem érintkezhetnek, nem fejlődhetik ki 
közöttük a kölcsönös becsülés s a kölcsönös bi
zalom , mely pedig a közös hazafias érzületnek 
első feltétele.

Ha a nevelés és művelődés a nép egyik
másik részénél mereven ragaszkodik a nemzetiségi 
és faji jelleghez, ez lehetetlenné teszi azt, hogy 
a hazában élő népfajok egymással oly módon 
érintkezzenek, mely a való human mivelődés ele
meinek első követelménye. Ebből lassanként, és a 
mint, fájdalom, már tapasztalnunk kell, szükségképen 
fejlődik a fajgyűlölet, mely nemcsak a társadalmi 
életben annyi keserűségnek forrása, de a haza 
támoszlopait ingatja meg. Ha fajgyűlöletről szólok, 
nyíltan és bátran kimondom, hogy ezt, ha érez
zük és ismerjük is , ez magyar hazafi keblében 
nem honol, ezt csak némely „kedves testvéreink“ 
éreztetik velünk.

Mi nem akadályozzuk más ajkú honfitársain
kat abban , hogy az egyházban, iskolában , iroda
lomban , családban és társaságban a maguk külön 
nyelvét használják, örömmel szemléljük haladásu-
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kát a művelődésben, azt erkölcsileg és anyagilag 
is készséggel támogatjuk s nem kívánunk tőlük 
többet, mint, hogy a haza közös nyelvét értsék, 
tehát magyarul értsenek : de velünk együtt magyarul 
érezzenek is.

Ezt megköveteljük s ha őszinte barátsággal 
és bizalommal nyújtott testvéri jobbunkat vissza
utasítanák, nem szabad visszariadnunk oly esz
közöktől sem, melyek egyelőre talán nem alkal
masak a bizalom felköltésére, de előbb-utóbb mégis 
meggyőzné őket testvéri hajlamunkról.

Mi nem akarjuk követni a példát, melyet a 
cseh nemzet ad, midőn erőszakkal is megköveteli, 
hogy C s e h o r s z á g b a n  minden c s e h ü l  le
gyen, — H o r v á t o r s z á g b a n  máskép, mint 
h o r v á t u l  még tudni is bűn; van ilyen példa 
még más is. S M a g y a r o r s z á g  ne követelhes
se, hogy fiai legalább érzületben m a g y a r o k  
legyenek ! ? S mert hazafias érzület hazai közös 
nyelv nélkül nem képzelhető , arra kell töreked
nünk, hogy ezt megteremtsük.

Nincs vesztegetni való időnk ; ellenségeink 
dolgoznak, nekünk annálinkább kell erélyt kifej
tenünk , mert a jog és az erő részünkön van s 
eléggé vagyunk intve erre, úgy hogy további tét
lenség lassú öngyilkosságra vezet.

Uraim ! a tettek korát éljük ; hangzatos sza-
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vakkal, a rendszer, a társadalom, a szereplők 
hibáztatásával nem leplezhetjük többé közönyün
ket; a cselekvés terére kell lépnünk, egész erély- 
lyel, hazafias lelkesedéssel és kitartó munkás
sággal kell jóvá tennünk rövid időn azt, a mit 
hosszú időn át mulasztottunk.

Legalkalmasb eszköznek mutatkozik erre, ha 
hazarészünkben is magyar közművelődési egyesü
letet alakítunk.

Ennek érdekében voltam bátor ez értekezletet 
összehívni ; hazafias örömmel látom, hogy a meg
jelent honfitársak nagy száma az ügy sikerét biz
tosítja.

Ezzel az értekezletet megnyitottnak jelentem ki.

Általános éljenzés között dr. H a lle r  K á r o ly  el
nökké kiáltatván ki, a lelkesítő beszédek egész sora után 
az értekezleten jelenlevőkből egy bizottság választatott 
meg, melynek feladatául tűzetett az előmunkálatok meg
indítása.

Az e lő k ész ítő  b iz o tts á g  a következőkből ál
lott: Elnök dr. H a ller  K á r o ly ;  tagok: báró B á n ffy  
A dam , H artha  M ik lós, gróf B ethlen G ergely, 
B en ig n i JSám uel, D eá k y  A lbert, D obál A n ta l, 
D orgó  A bert, dr. F elm éri L a jos, dr. F in á ly  H en
r ik ,  G a m a n f V ilm os, G ya rm a th y  M ik lós, dr. 
H egedűs István , H á ry  B éla, In cze  József, K o r -
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b u ly  J ó z s e fN a g y  B éla , N a g y  L a jos, ár. N tigy  
M ór, Bolez R ezső  jegyző, Sándor József, S ig- 
m on d  R ezső , dr. S zam ossy  János, dr. Szász B éla , 
Szenkovicli M á rto n , S zvacsina  G éza, lu s s a i  
G ábor, dr. W eisz József.

k i  előkészítő bizottság azonnal serényen hozzálátott 
a munkához s már pár nap múlva egy öt tagú albizott
ságot — elnöke dr. Felméri Lajos, tagok: Bartha Mik
lós, dr. Nagy Mór, Polcz Bezső jegyző, és Sándor József 
— küldött ki az alapszabálytervezet kidolgozására s az 
előmunkálatok megtételére.

Az 5 t agú  a l b i z o t t s á g  márcz. β-án számolt 
be működésével. Bemutatta az alapszabály-tervezetet, s 
bejelentette, hogy felszólításaira az egész országból élénk 
visszhang válaszolt. Bovatos iveket bocsátott ki az erdé
lyi részek tanfelügyelőihez, alispánjaihoz, stb., s az or
szágrészünk culturális viszonyaira nézve igen becses, az 
egyesület által majd feldolgozandó és felhasználandó ada
tokat a nagy bizottság elé helyezé.

A most említett márcz. 6-ki és a rákövetkező márcz. 
9-iki ülésen letárgyaltatott az alapszabály-tervezet, mely 
pár nap múlva csaknem az összes hazai lapokban meg
jelent s azon kívül is 1000 példányban lett az ország 
minden vidékeire szétbocsátva.

Ekkor már egyetlen hanggá változott az egész ma
gyar sajtó s egy akarattá az egész magyar közvélemény. 
Előljártak a lelkesítésben a fővárosi lapok is. Biztatás 
nimden oldalról!
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Ugyancsak a márcz 9-ki választmányi gyűlésen ápr. 
12-re határoztatott ama nagygyűlés napja, melyre meg
hivatván az országrész minden érdeklődő honfia, elfoga
dandó vaia az alapszabály-tervezet, s melyen megálla
podni kelle a megalakulás fölött. Ezt megelőzőleg egy 
nagy értekezlet szüksége is kimondatott, hogy t. i. a vi
dékről feljött küldöttekkel már ápr. 11-én gyűlés tar
tassák, e bizalmas jellegű értekezlet feladatává tétetvén 
az alapszabályok részletes letárgyalása, úgy hogy más
napra már csak az en bloc elfogadás teendője marad
jon föl.

Apr. 11-én a n a g y  é r t e k e z l e t  még a várako
záson felül is meglepően sikerült. A l e g t á v o l a b b i  vi
d é k e k  küldék el képviselőiket, számra közel 300-at,kik 
a városház nagytermében d. u. 3 órakor megtartott gyű
lésen, egyesülve Kolozsvár város szine-javával, részletes 
tárgyalás alá vették az alapszabály-tervezet s azt ko
moly, beható tárgyalás után lényegtelen módosításokkal 
elfogadták. A parlamenti színezet, mely a vitán végig
vonult, a lelkesedés mélységéről tett tanúságot.

Aprii 12-én volt a n a ,  g37-g-;y-"ízlés. A fello
bogózott város, a mozgás, a vendégekkel teljesen megtelt 
összes szállók, a helyi sajtó rendkívüli számai, a postán 
és távírdán egyre érkező üdvözletek egészen igazolták, 
hogy méltán foglalkozhattak az nap a haza összes lapjai 
a kolozsvári gyűléssel.

A lobogókkal impozánsul földiszitett városi vigadó
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— hol a gyűlés d. e. 10 órakor tartatott meg ·— ily dí
szes tömeget nem foglalt magában, mióta az Unió ki- 
hirdettetett. Ezeren felöl volt a jelenlevők száma, jobbára 
vidékiek. A karzatokon előkelő hölgyközönség.

Elnökké dr. H aller K á ro ly  kiáltatván ki, felol
vastattak az alapszabályok, melyek most a megelőző 
napi határozat folytán majdnem vita nélkül fogadtattak 
el, csupán a 2. §. ellen, az egyesület azon czélja ellen 
emelkedett egy aggódó hang, hogy az a „hazaf i s ág  
fejlesztése“ legyen, nemzeti irányú művelődés által. A 
„hazai!ság“ szót sérelmesnek vélte, mert hogyan lehetne 
a magyar állameszme elleni érzületet feltenni Magyar- 
ország egyetlen alattvalójáról is !

A kétkedőknek felelt meg dr. F elm éri F ajos  
kolozsvári egyetemi tanár az alábbi beszéddel, mely egy
szersmind teendőink programja is lévén, álljon ’itt felvi
lágosításul azok számára, kik egyesületünk szent hivatá
sát ismerni óhajtanák.

Tisztelt közgyűlés!

Midőn a múlt év végén és ez év elején ta
nácskozni kezdtünk az erdélyrészi közmíveíődési 
egyesület alakításáról, nagy mértékben eltértek a 
nézetek az egyesület czéljára, működéskörére és 
munkássága eszközeire nézve. Mondhatni az egye
sületnek csak a nevével voltunk tisztában ; de arra

—
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nézve, hogy valójában mit akarunk és miként 
akarjuk, közülünk legtöbbeket jóformán csak a 
sejtelem vezetett. Mig a sejtelem eme homályából 
az öntudat napfényére jutottunk, sokat kellett ülé
seznünk, sokat tanácskoznunk s még többet ta
nulmányoznunk. Részint útbaigazítás, részint tanú
ság szempontjából tanulmányoztuk az orsz. isk. 
egyesület alapszabályait ; a pozsonyi, felvidéki, sá
rosmegyei testvér egyesületek évi jelentéseit; to
vábbá az Albina, Opinca, Associatione Transyl- 
vania alapszabályait ; valamint a németországi 
Schulverein tervezetét és számos, a miénktől eltérő 
természetű egyesület alapszabályait is.

Azonban minden alapszabálynál tanúságosabb 
volt s lehet folyvást ránk nézve az élet; illetőleg 
azok a mozgalmak, melyek hazánk határain kívül 
és belől a közmívelődés terjesztése érdekében az 
utóbbi években megindultak, melyek ho/a-tovább 
mind nagyobb hullámokat vetvén, egyfelől méltók 
kiváló figyelmünkre; de másfelől a legsürgősebb 
önvédelmet provokálják, a mennyiben közülök né
melyek mindennap ujabb-ujabb téreket foglalnak 
el fajunktól.

A u s z t r i á b a n  a Schulverein fiókjainak szá
ma múlt évben 961-re rúgott. Az egyesület ta
valy 250 ezer frtot gyűjtött és azt mind ki is 
adta. 30 német iskolát tart fenn szláv vidékeken,
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30 kisdedóvót állított, iskolák építését segélyezi, 
tanítókat, papokat fizet stb. Tagjainak száma 200 
ezer !

N é m e t o r s z á g  nagy Schulvereinja 1881- 
ben alakult. Három év alatt 85 ezerre nőtt tag
jai száma s ma 225 ezer írtnál többel rendel
kezik.

Mo s z k v á b a n  a „Szláv jótékonysági tár
sulat“ (!) f. évi február végén tartotta közgyűlé
sét, melyen tábornokok és püspökök nagy szám
mal voltak jelen. Valamint máskor, szintúgy ez 
alkalommal is, az  ö s s z e s  s z l á v o k  b e o l 
v a s z t á s á r ó l  folyt az eszmecsere. A társulat 
nyilvános tőkéje 200,000 rubel ; múlt évi bud- 
getje 15,000 rubel.

C s e h o r s z á g b a n  a Matica Scuolska 15 ezer 
tagot számlál.

B u k o v i n á b a n  is alakult 1883. szept. 14- 
én egy rumen iskola egylet „Scuo]a romana®

'  czimmel. Központja Suceava;415 tagja közül 120 
földműves ; eddigelé már 2000 frtot használt fel.

B ük a-r e s t b e n  a balkáni (macedoni) rume- 
nek nyelve védelmére a görögök és szlávok ellen 
alakult a „Lumina“ egyesület, 12 forint tagsági 
díjjal.

Hazánkban a tót Matica 1862-ben alapitta- 
tott a tudomány és szépmüvészetek ápolása vé
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gett; de a mint a 70-es években kiderült, való
sággal politikai hazaellenes czélokra költötte va
gyona nagy részét. T. i. 1862 — 74-ig hazaflatlan 
iratok kiadására 32,879 irtot költött; s a nagy
hangú vezetők egymásnak, csupa barátságból, kellő 
biztosíték nélkül körülbelől ugyanakkora összeget 
(31,659 frtot) szavaztak meg.

Az erdélyi részekben az „Associatione Tran- 
sylvania“ rumen irodalmi társaság 15 esztendő 
óta áll fenn in. e. 20 fiókkal; volt politikai lapja 
is „Transyivania“ czimmel. — Az A l b i n a  ru
men bank 1879-ben 3000 darab száz forintos 
részvényre alakult, s most papírjait a tőzsdén 
jegyzik.

Legtöbb motívumot mi a most említett egye
sületek mozgalmaiból merítettünk. Megtanultuk be
lőlük első sorban, hogy alakítandó egyesületünk 
életrevalóságának az lesz a legjobb bizonyítéka, 
ha mentői kisebb számú szabálylyal és §-al, men

t ő i  nagyobb mérvű actiót bírunk kifejteni. Es erre 
az actióra hazánkban hazánkban talán sehol sincs 
oly égető szükség, mint épen az erdélyi részek
ben. Hiszen a magyar elem pusztulásának, a nem
zeti erő elporlódásának az országban sehol sem 
lehet oly megdöbbentő jeleivel találkozni, mint e 
hazarész bérczei között. Az előkészítő bizottság 
épen azért első kötelességének tartotta megbízható
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adatok gyűjtését; hogy tisztán lássák majd a mun
kaiért a megalakulandó egyesület vezetői.

íme egy nehány statistikai adat, melyek elég
gé alkalmasak arra, hogy minden jó érzésű ma
gyart tettre serkentsenek.

F og a r a s me g y  ében mindössze 2694 ma
gyar van; magyar szót tulajdonképen csak Foga- 
rason hallhatni ; egyebütt e megye területén ritka, 
mint a fehér holló.

Ki s - Kükü l l ő  megyében van 127 nem ma
gyar iskola és csak 55 magyar. E megye terüle
tén a kisdedóvó terra incognita.

N a g  y-K ü k ü 11 ő megyében a magyarság 14 
iskolával nyomorog; ellenben a nem magyarok 
209 iskolával dicsekesznek. Kisdedóvó e megyé
ben sincsen sehol.

Szo l nok- Doboka  megyében 271-re megy 
a nem magyar iskolák száma.

Al só-Feh é r m e g y e  285 iskolája közül csak 
52-ben hangzik a magyar szó ; s a nagyenyedi és 
gyula-fej érvári két kisdedóvó intézettől eltekintve, 
a megye területén hire sincs az óvodának.

B r a s s ó  megyében, a magyarság tövében, 
22 rumen és 13 német iskolával szemben csak 
szórványosan vannak magyar iskoláink s van há
rom állandó óvódánk.

T o r d a - A r a n y o s m e g y é b e n  a rumen is
kolák száma 131, ellenben a magyaroké csak 54“
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M ar os-T ο r d amegy e 264 iskolája közül 
105 iskolában nem magyar a tanítás nyelve, s 
csak 159-ben magyar.

S z i l á g y me g y e  301 iskolája két harma
dában idegen nyelven tanítanak, s csak 106-ban 
magyarul. Az óvódák száma e megyében arány
lag nagy : t. i. 2 (Zilahon és Sz.-Somlyón).

B e s z te r  ez e-Nas z ó d, és S z e b e n-megyé- 
ről mit mondjak? Szóljon az, hogy hallgatok.

Pogaras-megyében a tanítók 9/10-de nem 
tud magyarul ; F el ső-F eh ér-megyében sem te
hetni többre 1/s*adnál a magyarul értő tanítók 
számát ; S z ο 1 η o k-D o b o k a-megye 171 nem ma- 
gyarajku tanítója közül csak 69 érti nyelvünket.

Egész Br a s s  ó-megye területén csak három 
oly gör. keleti tanító van, ki magyarul jól tud. 
(Ezek: Bratiu János deresztei, Suciu János bras- 
sai és Domsa Yaszilie hosszufalusi tanító.) A szász 
tanítók között csak kettő van ilyen (Schmidt La
jos höltövényi és Tartler Péter földvári tanító).

A felolvasott adatokból kitetszik, hogy me
gyéink tekintélyes részében a magyar állameszme 
szempontjából rendkívül csekély az iskolák szá
ma. Chauvinismus lenne azt kívánni, hogy e haza 
minden polgára beszéljen magyarul, mert hiszen 
az állam életében van a nyelvnél nagyobb rangú 
tényező: az e g y ü t t é r z é s  és k ö z ö s  a k a r a t ,
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mint a melyek egy haza idegen ajkú polgárai 
közt a solidaritást megteremtik és fentartják. Eb
ben a talajban terem a kazafiiság. A patrioti- 
smust nem azt teszi első polgári erénynyé, ha mel
lünket verve magunkat hazafiaknak nevezzük, h a 
nem az, hogy szivünk szerint ragaszkodunk azok
hoz az intézményekhez, traditiókhoz, szokásokhoz, 
küzdelmekhez és törekvésekhez, melyek a magyar 
állam lényegét alkotják. Az igaz Patriotismus meg
hatja  bensőnket, idealizálja őseinket : heroismusu- 
kat és szenvedéseiket, erényöket és bátorságukat 
előtérbe állítván, a jelent összeköti a múlttal, az 
ifjúságot solidaritásba hozza az ősökkel s eltölti 
a hazaszeretet szent tüzével. De ha a néptanító 
nem érti a magyar nyelvet, miként várhatjuk tőle, 
hogy behatoljon államunk életének legfinomabb 
részeibe, s ha abból a hazafi érzést el nem sajá
tította. hogyan állíthatja az ifjú nemzedéket a rra  
az alapra, melyen kebléből önként fakad az ősök 
cultusza, az állam törekvéseivel való együttérzés 
és a hazafiakkal való egyetértés. Az állam nyel
vének kellő ismerete nélkül tőle ilyesmit kívánni 
annyi, mint csaknem lehetetlenséget kívánni. Eb
ből a szempontból kiindulva, valóban megdöbben
tően csekély az említett megyékben az iskolák 
száma.

Az iskolák kiányához fogható hatású volt a
2
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magyar elem elporlasztására sok helyt az e g y 
h á z a k  i n d o l e n c i á j a ,  vagy nemléte. A ma
gyar iskola és magyar egyház rendszerint együtt 
járnak: de legkivált a múltban, sok eset volt rá, 
midőn az egyház nem gondolt e veteményes kert
tel és engedte, hogy azt a gyom és dudva elborítsa,

Hiszen pl. Hunyadmegyében 3 848 előtt a 
magyar papság nagyobb része édes keveset törő
dött az ifjúság iskolázásával, minek következtében 
a hívek száma lassanként leolvadt, s sok helyt 
csak a templom maradt hirdetőjéül, rettentő tanú
ságaid annak a bűnös hanyagságnak, hogy isten 
szolgái merőben a gondviselésre hagyták híveik 
értelmi és erkölcsi szükségeinek, nyelvének s egy
szersmind legszentebb nemzeti érdekeinek a gon
dozását. Ok magok alig tartottak egyebet köte
lességüknek, mint a functiót robotban végezni, 
sorban kidőlő híveikből végtemetkezést rendezni, 
s az egyház jövedelmeit vagy talán megcsonkult tő
kéjének utolsó részleteit incassálni.

Igen hathatós protectorai voltak továbbá a 
magyar nép elzüllésének sok megyében a nagyobb 
földbirtokosok, kik azt az elvet vallották, a mit 
egy régi velenczei nemes vallott, hogy: „a nép 
szellemi szerkezetét a tudás inkább rontja, mint 
erősiti.“ A földesur jobbágyával oláhul beszélt a 
"vármegyén : az uraság példáját követte a cseléd
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ség, s utána ment a község magyar része. Hiszen 
pl. Hunyadmegyében előkelő magyar családok is 
merőben eloláhosodtak.

Ha az igy magára hagyott vagy idegen elem 
közé került nép nyelvét és érzületét nem ápolta 
sem tanító, sem lelkipásztor, sem földesül· : csu- 
da-e, ha lassanként kivetkőzött nemzeti jellemé
ből? Hiszen a nép papjától és tanítójától tanul a 
nemzet házi isteneinek áldozni. Csuda-e, ha ily vi
szonyok közefiette az erdélyi részek Kánaánján, 
a Mezőségen, a magyarság kiveszőben van ?

Ily tényezők hatása mellett cseppet sem csu- 
dálkozunk, ha pl. egy némely községnek ma csak 
neve hirdeti, hogy valaha magyar volt. Ugyanis 
a volt Aranyosszéken 22 községből teljesen oláh- 
vá lett 8. u. m. Yeresmart, Alsó- és Felső-Fügéd, 
Hidas. Mohács, Dombró, Örményes és Csákó. És 
ez az utóbbi öt község eredetileg székely-huszár 
telepitvény volt.

Ily kihalt községeket, fájdalom, a Mezőségen 
rakás számra találunk. Magyar-Peterd, Magyar- 
Szilvás, Keménytelke, Mező-Kapus. Mező-Szakái, 
M.-Sályi, M.-Ikland, Tóhát és még egy sereg ma
gyar előnevü községgel úgy van a dolog, mint 
Gyergyóban Holló, Bélbor, Toplicza, Mesterháza 
hajdani székelyeivel : se hirök, se hamvok.

Tulstílvra kezd emelkedni az oláhság Szé-
2*
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kely-Földvárt és Aranyos-Polyánban. Grörgény- 
Szent-Imré és vidéke 1735-ig egészen 'magyar 
volt. Azóta 150 év folyt le s e másfél száz alatt 
Görgény-Szt.-Imre fele, Adorján pedig egészen 
oláhvá változott.

K ο 1 o zsmegy éb en apad a magyarság Ko- 
lozson, honnan 1852 után számos magyar család 
költözködött ki. Az ö r m é n y  esi  járás 22 köz
ségében, az egy Köbölkút kivételével, az oláhság 
mindenütt túlnyomó és egyetlen községben sincs 
állami iskola. A t eke i  járásban 21 község közül 
magyar van 1, de van 10 oláh, 3 szász és 8 ve
gyes. A magyarság apadtban van Szász-Ludvé- 
gen, Nagy-Idán, Sz.-Erkeden. A mócs i  járás 2 
magyar községét 14 oláh és 20 vegyes lakossá- 
gu veszi körül. A vegyes községekben általános a 
magyarság apadása, minekutána legtöbb helyt 
sem iskolájok, sem templomuk, sem papjok. A 
b á n f f y - h u n y a d i  járásban 42 község közül 
magyar 8, vegyes 8 és oláh 26. Farnoson és 
Magyarókeréken a magyar elem veszélyben forog.

A nemzeti elporlódás negyedik tényezője, 
adataink szerint, a magyar birtok eladósodása, ki
vált a vegyes ajkú községekben.

E részben az idegen pénzintézetek — mond
hatom — becsülettel működnek, mert némely 
megyénket, számos betáblázások következtében, be-
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hálózván, polyp karjaikba ölelték. Ilyen pl. Kis- 
és Nagy-Küküllőmegye ; ez utóbbiban — mint a 
hozzánk beküldött terjedelmes értesítésből látjuk 
— Bürkös községét az Albina és a nagy-szebeni 
Vorsckuss-verein immár oly állapotra juttatták, 
hogy ott a jégverés többé nem a magyar ember 
vetését teszi tönkre. Gyümölcsösének csak virág
zásában gyönyörködhetik a magyar gazda ; de már 
gyümölcsfái javát idegennek szedi meg; gabonája 
javát idegennek aratja, borát idegennek szüreteli.

Ha e tényezőkhez hozzá veszszük, hogy az 
1848 előtti kormánynak nem állott érdekében a 
magyar elem erősítése; az 50-es évektől fogva 
pedig egész az 1860-as évek derekáig, a nemzet 
a megpróbálás legkeserübb éveit élte s a gyen
gébb erkölcsi természetűek nagyrésze a nemzet- 
ellenes hatalom nyomásának nem bírván, vagy nem 
akarván ellenállni, annak csatlósaivá szegődött 
vagy elzüllöttek ; ha vesszük továbbá a közigaz
gatásnak abból eredő mizériáját, hogy vannak hi
vatalbeliek, kik a rovatos ivek betöltését tartják 
a hazafiság netovábbjának; kik a megyéket és já 
rásokat rovat-tölteléknek, a községek népét pedig 
adófizetők gyűjteményének tekintik : azt hiszem 
egynek kivételével előszámláltam — positiv ada
tokra támaszkodva — azokat a főbb okokat, melyek 
megfosztották eredeti nemzeti jellemétől az er-
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délyi magyar elemet, belőle kisajtolták a hazafi 
érzést, sőt sok helyt elhamvasztották a Patrioti
smus szent ttizét.

Utoljára hagytam egy oly tényező megemlí
tését, mely most fő-, majd mellék-ok szerepét ját- 
sza. Ez az a végtelenül veszélyes szokásunk, hogy az 
idegen nyelvet nagyon könnyen ajkunkra vesszük 
s még könnyebben rajta felejtjük. E részben tár
sadalmunk szine-java cseppet sem különbözik at
tól a magyar földmívestől, a ki a vármegyén 
szomszédja kedvéért oláhul megtanul s anyanyel
vét elfelejti. Nincs az az igénytelen külföldi, ki
nek azzal ne kedveskednénk, hogy nyelvét ne be
széljük. Mondanom sem kell, hogy az az idegen 
ilyenkor rendesen olyformán érzi magát, mint mí 
éreznők, ha legkedvesebb dalainkat valaki kintor
nán vagy tót muzsikán mutatná be. Nekünk vá
rosiaknak még hagyján! sok bennünk a szellemi 
rugalmasság ; helyrehozzuk a csorbát azzal, hogy 
azután két amiyit beszélünk magyarul. Ámde nem 
igy van a dolog az egyszerű földművessel. Abban 
a pillanatban, midőn idegen nyelven kezd beszél-: 
ni, azzal együtt az idegen nép szelleme, annak 
vallásos és erkölcsi nézetei is bevonulnak leiké
be ; megragadják azfi mint a hogy Jákobot megra
gadta az angyal ; s nem lévén elegendő ellenálld 
ereje, csakhamar megadja magát. Azt mondhatja
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erre valaki, hogy kölcsönben az oláh is megtanul 
magyarul. Nagyritkán lehet hogy megtanul; he 
azért ő mégis oláh marad. Példa rá a régi Ara
nyosmegye nehány magyar községe : Alsó- és 
Felső-Szent-Mihályfalva, Várfalva, Keresed, Bá- 
gyon, Csegez stb., melyek nem tudják beolvasz
tani száz esztendők óta a maroknyi oláhságot, 
mely köztük lakik ; ellenben midőn a falu szé- 
kelysége elkezd oiáhul beszélni, ipso-lacto megin
dul az eloláhosodás utján. Hogy mi nem magya
rosítunk, arra hova kell csattanósabb példa, mint 
e város tőszomszédságában Monostor és Felek ál
lapota merőben oláh volta.

Szerfölött sajnos, hogy az imént felsorolt rom
boló tényezők csak részben szűntek meg s nagy
jában még folyvást hatnak. Az iskoláknak épen a 
legszorongatottabb pontokon vagyunk legnagyobb 
szűkében, minek magyarázatát abban találom, hogy 
voltak kivált a 70-es években tanfelügyelőink, 
kiknek nehéz hallása miatt a nemzeti érdekek 
esdeklése kiáltó szó maradott ; másfelől pedig ab
ban, hogy a tanfelügyelők nem közös megállapo
dással constatált közszükséglet, hanem saját egyé
ni nézeteik alapján szervezik az állami iskolákai, 
s azokat néha oly községekben találjuk, hol az
előtt igen jó felekezeti iskolák voltak. A templo
mok hiánya sem szűnt meg. Hiszen a szabadság-
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harcz alkalmával, vagy azelőtt elpusztult egyház- 
községek legnagyobb része ma is romjaiban he
ver, mert nem volt mócljok az illető felekezetek
nek őket halottaikból föltámasztani. Hogy a mi sze
münk láttára hogyan történik egyes községeink 
eloláhosodása, a templom vagy az iskola hiánya 
miatt, arra is példával szolgálok. Ott van Szék 
szomszédságában egy vegyes ajkú (oláh és ma
gyar) község : Szava, hol a magyarságnak se tem
ploma. sem iskolája. Igaz, van temploma, de 
hasznát nem veheti. A dolog igy áll:

A 60-as években szép összeg alapítványhoz 
jutott templom-építésre; még egy annyi gyűlt be 
inás adományokból is és mi történik? Fölemelték 
a templom négy falát, de miért, miért nem? fö
delet nem húztak rá. Gondolták talán, hogy ügy 
is az Úr háza; ő maga majd csak gondoskodik 
róla. És azok a pusztán álló falak, melyeket ke
gyes lelkek arra rendeltek, hogy hetenként leg
alább egyszer viszhangozzék köztök a vallásos és 
hazafiérzet élesztésére az ének : „Erős várunk ne
künk az Isten!“ ma azt a lesújtó közmondást hir
detik a község magyarajku lakosságának, hogy 
„Ne féljetek szegények, jobban lesztek szegények!“ 
Ha ez igy tart, minekutána a község oláhságának_ 
van tanítója és iskolája is, mire a község elha 
gyott magyarsága az oláhságba lassanként bele"
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temetkezik, akkorra áz idők vihara következtében, 
omladozó templomfalak is, a magyarság temetőjére 
boruló sirhalommá változnak.

Sok megyében a magyar birtok az eladósodás 
hínárjába hova tovább mind jobban belesülyed. In
nen van, hogy a mely házban ezelőtt 50 — 60 
évvel a Zrinyiászt vagy a Iiimíy szerelmeit ol
vasta a ház asszonya : ott ma legnagyobb részt 
idegen szó hangzik a portán , s talán a F r e m 
d e  n b 1 a 11 híreit betűzi vagy a K i k e r i k i  m. 
ellenes paródiáiban gyönyörködik az idegen ajkú 
korcsmáros vagy „Új földes ur.a

Mondanom sem kell, hogy a mennyiben si
kerül népünkkel, társadalmunkkal a takarékosság 
erényét megkedveltetnünk, annyiban egyfelől út
ját álljuk az eladósodásnak ; de másfelől abból a 
hazafiságra serkentő erények is fakadnak: az ön
uralom, előrelátás, melyekkel együtt jár a gyer
mekek iskolába járatása, mert a szülő azt akarja, 
hogy gyermeke ne csak élvezze, a mit ráhagy, 
hanem azt nevelje és öregbítse is.

Azt a tényt, a mit a 60-as években e ha
zarész némely vidékén szomorúan észleltem, hogy 
a m. lakosság mintegy bocsánatot kér a környező 
idegen elemektől, hogy még létezni és élni bá
torkodik. ma többféle kiadásban megtaláljuk e ha- 
.zarész bérczei közt. Hiszen a m. elem legősibb
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sértésekor sem meri némely vidéken szavát föl
emelni az izoláltságnak és megfélemlítésnek miatta.

Inkább szenved, tűr, és hallgat. Minthogy 
szülőföldjétől megválni nem bir, egy részök meg
adással várja sorsa jobbrafordultát ; de a nagyobb 
rész fölveszi környezete nyelvét s vele együtt el
sajátítja érzés- és gondolkodásmódját, s lassan
ként elszakad a nemzettesttől ; szóval az erkölcsi 
átalakulást természetszerűen követi az apostasia. 
A népek életében is szintúgy van a dolog, mint 
a föld életében. Mint a geographia tanítása sze
rint a földgömbön minden viz a tengerbe törek
szik , szintugy a magára hagyott maroknyi nép, 
mint valami gyenge csermely vagy vizsugár a hoz
zá legközelebb eső idegen elem folyójába szakad) 
hogy azt annál impozánsabbá lenni segítse.

A mit a physikában az erők átalakulásának 
neveznek, ugyanaz mindennap szemünk láttára 
történik meg. Amott a mechanikai erő chemiaivá 
változik át; emitt az elősorolt okok következté
ben , a mi még tegnap a nemzeti erő rovatába 
esett, az holnap nemzetellenes ágenssé válhatik. 
A kinek atyját még Székelynek hívták, s jó ha
zafinak ismerték, azt ma talán Cikelinek hívják 
és gyermeke, tovább menve — Cikelius-ra változ
tatja a nevét. A mely parasztgazdának még ezelőtt
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30 évvel Torma volt a becsületes neve: azt ma 
Hirián néven ismerik, s gyermeke talán jónak 
látja Biriánná válni. Hol van az az ethnografus,. 
a ki az igy elbérmált nevekből a beléjok temet
kezett magyar elemet ki tudná deríteni ? Monda
nom sem kell, hogy rendszerint az ily homo novus 
érzülete úgy eltér őseiétől, mint a mily nagyon 
különbözik Cikelius székelytől avagy Birián Tor
mától.

Hogy ez az elszakadás mily mélyen belevág 
a nemzet életébe, nem szükség bővebben fejte
getnem. Hiszen a mennyiben a m. elem idegen 
nyelvet vesz fel, s más nemzetiségbe olvad : any- 
nyiban e haza földe, ez a mi bölcsőnk — sírrá 
változik, melybe egy nemzet sülyed e l, s any
ujában megkezdődik az a temetkezési processus, 
az a nagyszerű halál, melyről a költő oly sziv- 
rendítően emlékszik meg.

Elszorul a szivem , ha rágondolok, hogy ed- 
digelé mi rengeteg kincset veszített a magyar 
nemzet emberben, hazafiságban, nyelvben és bir
tokban. Ilyenkor eszembe jut Szolnok-Dobokame- 
gyének egyik községe : Igricze. Ez a falu erede
tileg magyar volt; de ma oláhok lakják s híre 
sincs, pora sincs többé benne a magyarnak. Em
léke csupán határának egyik dűlője nevén mara
dott fenn, melyet „Bujdosók völgyének“ (valea
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Bujdo&ului) hívnak az oláhok. Tehát ott a ma
gyarság fája kiveszett, csak származási ive ma
radott ránk, a kataszteri protokollumban, mint 
valamely herbáriumban, s rajta e sirirat olvas
ható: „a magyar bujdosók völgye.“

Ne engedje Isten, hazám istene, hogy valaha az 
egész Mezőség ily bujdosók völgyévé váljék a ma
gyarságnak !

Kit okoljunk, kit tegyünk felelőssé fajunk 
pusztulásának ez elszomorító adataiért? A föld
birtokosokat-e, kiknek — legtöbb helyt-szemök lát
tára történik népünk átalakulása, de a kik sóhaj
tozva azzal mentik magokat, hogy rájok nézve is 
megnehezedett az idők járása? Avagy talán azt 
az egyszerű papot vagy levitát, kik szegénysé
gökre mutatva éreztetik velünk, hogy nekik is 
nagyon fáj az élet? Vagy a községi és egyházi 
elöljárókat tegyük felelősökké, kik száz meg száz 
másféle dologgal hozakodnak elé ; avagy azokat 
a hivatalbelieket, kik rovatos iveikbe betemetkez
ve, a lakosságot misera plebs contribuensnek tart
ják , s elfelejtik, hogy a polgárnak rovatba be 
nem igtatható vonásai is vannak ; hogy az mint 
ember és hazafi oly érzelmekkel és cselekedetek
kel járulhat a polgári társadalom és az állam fen- 
tartásához, melyek ezüstnél és aranynál becseseb
bek , mert soha el nem kopnak és el nem érték
teleneknek ?
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Vagy talán a fanfelügyelőket okoljuk, kik 
arra volnának hivatva, hogy a község kozmíve- 
lődési érdekeit állandó gondjok tárgyává tegyék; 
de a kiket e gondozástól a lelketlen irodai munka 
elfog és iró-asztalukhoz lekötve tart? Senkit, sen
kit se vádoljunk: csak egyes egyedül önmagunkat, 
saját közönyösségünket. A magyar társadalom ment
hetetlen közönyössége volt az ok, hogy a fajunkra 
nézve bomlasztó, mondhatnám-nemzetírtó ténye
zők, a helyett, hogy megszűntek volna, hatványo
zott tevékenységet fejtenek ki. Élhetetlenségünkre 
és ne másra vessünk, hogy e hazarész földe nem 
egy nemzet kidőlt tagjainak, hanem az absorbtió 
következtében, magának az élő egésznek, a nemzet 
jelentékeny részének is temetőjévé lett.

A m. társadalom ily tünemények és a körülöt
te megindult ily mozgalmak közepette nem ma
radhatott tovább is csökönyös tétlenségben. Most 
már kezdjük érezni, hogy nagy mulasztásokat kell 
helyrehoznunk.

A kérdés nagyon egyszerű. Saharának akar 
juk-e továbbra is tekinteni az erdélyi részek ma
gyarsága rétegeit s engedni, hogy tovább porlód- 
jé k , mig valamely Szamum-féle szél meg nem 
könyörül rajta és végkép el nem söpri ; vagy pe
dig kitartó solidaris működéssel a hazafiság ter
mékeny talajává kívánjuk változtatni? Plátói vir
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szonyban akarunk-e tovább is maradni a nemzeti 
közmívelődéssel vagy édes mindnyájunk létkér
désének tekintjük azt, a mint kell tekintenünk; 
mert ha azt nem akarjuk, hogy az idő szele el- 
fujjon e föld színéről. beléje kell gyökereznünk 
mélyen, intézményeinkkel, műveltségűnkkel : nyel
vünkkel, kezünk és szellemünk munkájával.

Sajátszerü, hogy mi eddigelé az egész nem
zetre kiható társadalmi actiót, mondhatni, csak 
nevezetes ünnepélyek alkalmával fejtettünk ki : 
mikor a nemzetnek nagy gyásza, vagy — a mi 
ritkán történt — nagy öröme volt. Az élet ünnep
napjaira tartogattuk az összetartó működést, de 
a hétköznapokon nem törődtünk vele.

Elfelejtettük, hogy az élet e/7-ed részben vagy 
9,i0-ed részben hétköznapból áll és kemény mun
kát követel. Ezentúl ezzel az alkalmi hazafisággal 
szakítanunk kell. Az ü n n e p l ő  P a t r i o t i s m u s  
h e l y e t t  a k i t a r t ó a n  m u n k á s  P a t r i o t i 
smus  ú t j á t  k e l l j á r n u n k .  Meg kell tanulnunk, 
hogy az igazi hazafíság nem ideig-óráig fellobogó 
láng, hanem folyvást izzó állapotban levő parázs, 
melynek kohója a közmívelüdés.

E végre mozgósítsuk és változtassuk egy nagy 
organismuseá az egész társadalmat. Nő és férfi, 
ifjú és agg egviránt járuljon erejével, tehetségével 
a közczélhoz. Nyerjük meg tehát első sorban e
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mozgalomnak, a minden társadalom kelesztő részét: 
a nőket. A magyar nők kezében egy nagy hata
lom van: érzelmeink kormányzása, legédesebb 
emlékeink ápolása, a nemzeti szent hagyományok 
tisztelete. Ha az erdélyi szász pórnők, szintúgy 
mint az osztrák előkelő nők százával csoportosul
nak s versenyezve buzgolkodnak az iskola egye
sületekben , hogy a német szót diadalra juttassák : 
erős hitem, hogy a mi nőink sem fognak a fele
lettel adósok maradni. Ők legyenek a hazafiérzet 
első dajkái. a nemzeti nyelv és hagyományok 
leghűbb őrei ; és a k i a n y e l v e t  ő r z i ,  az a 
t á r s a d a l m a t  őrzi  és a n e m z e t e t  védi.

Az egész társadalom közreműködésével ala
kítsuk meg a közmívelődési egyesületet, mely hí
vatva lesz köztünk érzésben, gondolkodásban és 
cselekvésben azt a közösséget megteremteni, mely 
eddig csak sejtelem alakjában élt bennünk. Ennek 
kifolyása lesz az az erős közszellem, mely védő 
szárnyai alá veszi az elhagyott vagy pusztulásnak 
indult községek szellemi és erkölcsi érdekeit; mely 
midőn megfélemlíti azokat, a kik a hazafiság ne
vét ajkokra hiában fölveszik, ugyanakkor erkölcsi 
bátorsággal tölti el az idegen elemek közé szo

rult hazafit.
A közszellem feladata lesz e hazarész föld

jét, a hazafiság fejlesztése érdekében, alagcsövezés
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alá fogni, s működésével azt eszközölni, hogy e 
haza minden fia, bármely nyelven beszéljen , s 
bármi módon imádja istenét: a rokonórzós igaz 
hevével tisztelje a magyar államot; szóval, hogy 
ez ország minden gyermeke, polgára tartsa első 
kötelességének hazafinak lenni s legyen bátorsága 
hazafiságát nyíltan bevallani.

Azt hiszem, hogy mindnyájunk közérzületót 
fejezem ki, ha azt mondom, hogy az erdélyi ré
szek magyar társadalma nem maradhat immár 
nagy veszély nélkül mozdulatlan, mint a holtten
ger , melyet — a rege szerint — csak a vihar kor
bácsa hozhat hullámzásba; nem lehet tovább is 
a tó álló vize, mely fölülről, a jóságos ég felhőitől 
várja csöppjeinek megújhodását. Társadalmunknak, 
mostantól fogva, a munkás hazafiság ezernyi ezer 
forrásából táplálkozó folyójává kell válnia, melynek 
élete mozgásban áll, s mely büszkén fogja hátán 
hordozni a nemzeti mívelődés kincsekkel megra
kott gályáit és hajóit. Úgy legyen!

Dr. F elm éri L a jos  szép beszédét több helyt a meg
döbbenés, a meglepetés közbekiáltásaival hallgatta végig 
a gyűlés, s még csak H egedűs Sándornak, ki ez al
kalomra jött le Budapestről, kelle szólnia, hogy az egye
sület megalakultalak s az alapszabályok elfogadottaknak 
mondassanak ki.
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Hegedűs Sándor orsz. képviselő velős, erőteljes 
beszéde igy hangzott :

Tisztelt közgyűlés!

Az ország különböző részeiből sereglettünk 
össze ; az ország különböző politikai pártjai hagy
ták e termen kívül zászlóikat és nyújtottak egy
másnak kezet, hogy összetett erővel gondoskod
junk nemzetiségünk önvédelméről, annak társadal
mi utón biztosított eszközökkel való fejlesztéséről, 
erősítéséről. A nemzeti önvédelem és önképzés 
legegyszerűbb, legtermészetesebb kötelességét szük
ségesnek tartjuk ez utón teljesíteni ; mert nem 
provokál az senkit és régen érzett nagy szükség
nek felel meg; és ezzel egy oly jogot gyakorlunk, 
melyet megadunk a legutolsó féregnek is: az ön
védelem és önmivelés jogát és a mely a legna
gyobb, minden áldozatot megkövetelő kötelesség 
akkor, mikor nemzetről van szó, mely felül áll 
államformán, kormányon, pártokon és ezeknek 
mulékonyságával, változandóságával szemben ké
pezi: az egyedül maradandót, állandót, azon egy
séget, elválaszthatlan kapcsolatban, melyben e 
földdel, e hazával van.

De épen azért, mert az a tudat hat át, hogy 
e magasztos eszmék szolgálatának mindenféle egyé
ni, párt és felekezeti érdekeket és szempontokat

3
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alá kell rendelnünk, érezzük azon kötelességet is, 
hogy a haladás követelményének, nemcsak a föld 
anyagi tényezőinek, nemcsak e nemzet egyéb szel
lemi erőinek, de a nemzeti öntudat erejének, a 
nyelv fejlődésének és terjedtségének is meg kell 
felelnie ; mert e világon most már nemcsak az 
enyészik el vagy legalább vészit erejéből, mi visz- 
szafelé megy, feloszlik vagy csökken : de az is, 
mi nem halad, a többi fejlődő anyagi és szellemi 
tényezők országában, és ha nem akarjuk, hogy 
elmaradjunk a világtól, anyagi és szellemi téren, 
bizonyára nem szabad elmaradnunk a nemzeti ön
tudat fentartásában és terjesztésében sem ; mert 
hisz ama többi tényezőket is nagy erőfeszítéssel 
csak azért iparkodunk megszerezni, szaporítani, 
fejleszteni, hogy ezt emeljék, ennek szolgáljanak.

Pedig azt hiszem, hogy ellenségünk nem 
fogja megtagadni azt, hogy mint államalkotó, mint 
államientartó elem, sokáig csaknem kizárólag és 
most is első sorban becsülettel teljesítjük e földön 
a haladás és civilisatió iránti kötelességünket és 
közel egy ezred évnek története tanúskodik a mel
lett, hogy a civilisatió és haladás minden köve
telményeinek rendesen, még erőnkön fejül is, 
eleget tenni iparkodtunk. Ha tehát a történeti jo
gok nem nyújtanának is jogosultságot a léthez és 
vezérszerephez, e hazában, bizonyára megadnák
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azt azon szolgálatok, melyeket e földön a civili- 
satiónak ós haladásnak tettünk és mint erőfeszí
tésünk bizonyítja, ezentúl még nagyobb mértékben 
tenni elhatározva vagyunk.
“ i:STehát ezen érdek is és nemcsak az önfen- 
tartás ösztöne parancsolja azt, hogy a magyar 
nemzeti öntudat és erő fejlesztve, erősbitve és a 
haladás igényeinek megfelelő eszközökkel felruház
va legyen, nemcsak a nagyvárosi központokban 
és főleg nemcsak az ország főbb magyar városai
ban , de a legkisebb faluban, a legelszigeteltebb 
helyeken ép ügy, mint minden egyesben, hogy 
ne érezze e hazában egy magyar se elhagyatva, 
elszigetelve magát, mert ez az öntudat a mozgató 
erő, a cselekvésre indító és oda vissza vezető 
központ és ha ez a motor, ez a központ nem 
erős, és az elenyészéstől, beolvadástól nincs biz
tosítva , akkor a nemzet más szellemi és anyagi 
téren sem teljesítheti azon feladatokat, melyek 
reá , e haza, sőt a civilisatió irányában feltétle
nül háromulnak és közelösmerés szerint, e helyen, 
mint leghivatottabbra, legnagyobb mértékben 
méltán várnak is.

A. Királyhágón inneni magyarság érdekeinek 
védelmére, erejének fejlesztésére ezen szempon
tokból lön indítványozva, és igénytelen nézetem 
szerint, ezen szempontokból kell megalakítani a

3*
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magyar közművelődési egyletet. Ennek a miinek 
minden szava azt bizonyítja, hogy itt nem a többi 
nemzetiségek elleni támadásról, nem erőszakosko
dásról van szó, mint ellenfeleink előre kiirtölni 
szeretnék; mert hisz évszázados történelmünk bi
zonyítja és számos nemzetiségnek teljesen szabad, 
több előjogokkal felruházott létezése hazánkban 
tanúskodik a mellett, hogy a magyar erőszakos, 
nemzetiségi kérdésben nem volt soha; ha ellen
kező iránya, vagy természete lett volna, most 
nem lenne nemzetiségi kérdés hazánkban, mi nem 
áll egyébből, mint a magyar által nyújtott vagy 
biztosított jogok és szabadságnak ellenére fordí
tott követelések alakjában való kikizsákmánylásából.

És ha a magyar szó az egylet czimében, nem 
fejez ki erőszakot, fenyegetést, bizonyára nem 
mondható ez a „művelődés“ szó ellen, mely an
nak épen ellentéte. Ezt magyarázni sem kell ! Mi
dőn továbbá az egylet tisztán önkéntes vállalkozás 
utján csakis a társadalmi erők felhasználásával 
kívánja feladatát megoldani; önként mond le 
minden kényszerről, erőszakról és az öntevékeny
ség , önkéntes vállalkozás, szabad egyesülés és 
csatlakozás minden feltételeit annyira tekintetbe 
veszi, hogy csak a roszakarat kiálthatja ki ellene 
a támadás és erőszak vádját.

De m o n d j a n a k  bármit, tisztában vagyunk
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czélunkkal és kötelességünkkel, s attól magunkat 
sem a sértegetések és támadások visszavágására 
(hogy még csak ürügyet se adjunk jogos táma
dásra), sem czélunk és törekvésünk feladására el- 
tántorittatni nem engedjük. Mert mozgalmunkat 
sokan megbélyegezni, sértésekkel elhalmozni csak 
azért akarták, hogy kicsapjon az medréből és 
módot nyújtson a sírásra, panaszra, izgatásra 
künn és benn azoknak, kiknek politikai czélja és 
talán existentiája is ilyen izgatásra van alapítva. 
Az erős önérzet vértjéről pattogjanak le az ilyen 
mérges nyilak.

Mert a mily gyávaság lenne jogos czélunktól 
ezen vádaskodások miatt eltérni: ép oly esztelen- 
ség lenne ezek miatt oly térre és oly cselekede
tekre ragadtatni magunkat, melyek miatt, habár 
csak részben is, erőszakoskodással és igazságta
lansággal vádolhatnának.

A czélra, melyet társadalmi utón, önkéntes 
tevékenység által elérni akarunk, nem akarjuk 
elvonni az államot és törvényhatóságokat termé
szetes működésűktől; hadd teljesítsék azok e te
kintetben is feladatukat a maguk törvényes hatás
körében, a maguk jogos eszközeivel; irányukban 
legfeljebb buzditólag, figyelmeztetőleg kell hat
nunk , feltárva a szükséget és veszélyeket, melyek
ben az erdélyi magyarság szenved; de ki kell
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zsákmányolnunk a nemzeti erőfejlesztés nagy mun
kájára a társadalmi öntevékenységet, mely viszo
nyainkhoz képest eddig is oly bámulatos ered
ményeket ért el nemzeti intézmények és a jóté
konyság fejlesztése tekintetében.

Hadd tereljük és egyesítsük most ezt a nem
zeti erő és öntudat közvetlen fejlesztésére ; hisz 
ez utón még közvetlenebbül létesítheti a nemzeti 
intézményeket és még határozottabban gyakorol
hatja a jótékonyságot, mert — fájdalom — a nem
zeti művelődés apostolai és intézetei sok helyen 
oly nyomorult viszonyok közt vannak, hogy álla
potuk nemcsak nemzeti önérzetünket bénítja és 
ösztönzi tevékenységre ; de valósággal a jótékony
ság kötelességét is felkelti minden érző emberben.

A mai korban a nagy nemzeti és nemzet
közi küzdelmek nehézségeivel szemben, az állam 
és közhatóságok minden erőfeszítése elégtelen, a 
társadalom nagy tevékenysége nélkül ; akár nem
zeti , akár nemzetgazdasági feladatok megoldásában 
a társadalomnak, a nagy nyugati nemzeteknél is, 
sokkal nagyobb része van, mint az államnak. Hát 
még nálunk mekkora szerep vár erre, a nemzeti 
és nemzetgazdasági feladatok terén, hol annyi a 
teendő, oly kevés az erő.

Mi természetesebb tehát, mint ha arra törek
szik az egylet, hogy a társadalom elszórt erőit.
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épen azon központ, azon mozgató erő táplálására, 
melegítésére iparkodjék egyesíteni, mely minden 
cselekvésünk és tevékenységünk kiindulási pontja 
és végczélja kell hogy legyen : a nemzeti erő és 
öntudat fejlesztésére és erősbitésére.

b em vizsgálom én az alapszabálytervezet rész
leteit , ne fektessünk súlyt arra , hogy van az kö
rülírva. Minden alapszabály jó, ha jól van kezd
ve , minden egylet erős és jóhatásu, ha tapintato
san , jól van vezetve. Ellenkező esetben pedig 
semmiféle jó alapszabály nem segít. Hassunk arra, 
hogy a magyar művelődési egylet jól meg alapít
va legyen és akkor feladatának megfelel ; más
különben semmiféle alapszabály nem fogja azt 
biztositani.

Igaz, hogy nemzeti nyelvünk és fajunk erős
bitésére irányzott minden törekvésünket a testvé
riség, egyenlőség és szabadság nevében is meg 
szokták támadni, és mint azokba ütközőt, ostro
molni azok, kik a nagy eszmék sasszárnyai alá 
rejtik önző érdekeiket. De ez szemfényvesztés.

Igénytelen nézetem szerint o tj, hol azon té
ren mozog az actio, melyen egyletünk szándékozik 
működni, az ily támadás alaptalan és igaztalan.

Mert a testvériség és egyenlőség szép esz
méivel nemzetünk soha ellentétbe nem jött; de 
ezen eszmék olvasztó, homogenizáló hatással bir-
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nak, melyek veszély nélkül csak az erős nemzeti 
öntudat'al szemben működhetnek; midőn ezt fej
lesztjük és erősbitjük, épen akkor tesszük lehet
ségessé korunk eszméinek zavartalan érvényesü
lését. Főleg, miután tiszteletben tartjuk a többi 
nemzetiségeket.

Másfelől a jogegyenlőség és szabadság ritka 
országban van oly tiszteletben, mint nálunk; de 
azoknak nevében formált méltánytalan követelé
seknek sem áldozhatjuk fel nemzetiségünket. Azok 
valódi értelme és czéija nem ellenzi, sőt követeli 
nemzetünk erősbitését.

Ez eszmék alapot, korlátot képeznek műkö
désűnkben , nem tévesztjük azokat soha szem elől, 
hisz társadalmunkat teszik egységessé, erőssé ; de 
ha iparkodunk is egész erőnkből azok érvényesí
tésén , ezek nevében nem szabad tőlünk nemzeti 
erők feláldozását, vagy elhanyagolását, a nemzeti 
elemek erőtlenitését követelni. Ezt már semmiféle 
eszme kedvéért nem tesszük , és mert e nagy czél- 
nak a társadalom öntevékenységét biztosítja az 
egylet, ahoz teljes erőmből csatlakozom.

Ha tovább beszélnék, önök hazafiságát és 
bölcsességét sérteném meg. E kérdésen, e fel
adatban : a kevés szót jobban, biztosabban kö
vetheti a tett; mint a sok beszédet. Mert a cse
lekvés megbotlik a szóban és elhal a beszédben.
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A hazafiság kitűzte a feladatot a nemzetiségnek, 
most már a munkásság és tevékenység vezesse a 
nemzetiséget erőinek felfedezésében, terjesztésében, 
szaporításában: czéljának elérésére. Úgy legyen!

A riadó éljenekre még egy viszhang érkezett. 
Moldován Gergely kir. tanácsos, Torda-Aranyosmegye 
tanfelügyelője, román szülék gyermeke lépett a szószékre 
s mondá el azokat a hazafias, józan szavakat, melyekfa 
legjobb oktatásul szolgálhatnak a még kétkedő magyar em
bereknek, s melyek meggyőzhették a nemzetiségeket, 
hogy túlzó agitátoraik s mérsékelt vezetőik között mily 
eltérő a tanácsadás.

Moldován Gergely szavai igy hangzottak:

Az előadó ur szives volt felhozni azt, hogy 
ebben a hazában mindenkinek egyformán kell 
éreznie és hazafinak kell lennie. Ez a gondolat 
felvetett agyamban egy másik gondolatot, hogy 
vájjon én — mint román — s illetőleg hazám 
többi népei ezen egyesületnek czélját előmozdit- 
hatjuk-e, vagy sem?

A nézetek különbözők lehetnek e tekintet
ben, én azonban vallom és nyíltan hirdetem is, 
hogy akkor, a midőn az egylet sorába sorako
zom, én nem fajom, nemzetiségem érdekei ellen 
lépek fel. (Élénk éljenzés.) Mert mit cselekszem én



most? Munkás vagyok abban, hogy a magyar nem
zet megerősüljön : s a ki erre törekszik, közvetve 
törekszik arra is, hogy a haza, az állam erős le
gyen. (igaz!) Egy erős államnak a jótéteményeit 
pedig élvezi minden egyes nép, tekintet nélkül a 
fajra. (Úgy van !) — Hazánk többi népének nem 
lehet érdeke az, hogy a magyar elsatnyuljon 
(igaz !), hogy ez állam területén idegen cultura do
mináljon, mert ha ez eset beáll, vége lesz az ál
lam alkotmányának is, mely mindnyájunknak egy
formajogokat és szabadságot biztosit. (Igaz, ugyvan!) 
A közjó, az állam közérdeke követeli tehát azt, 
hogy ez állam területén a magyar cultura do
mináljon. Igen kívánatos, hogy hazánk összes né
peit a magyar cultura forraszsza össze a haza
szeretetben, mert mindaddig, mig az idegen cul
tura után epekednek, a hazafiságnak más és más 
értéke lesz itt. (Tetszés.)

E szempontból elfogadom az alapszabály
zatot, s mint román ember is pártolom azt. 
(Élénk éljenzés.)

λ taps és éljenek elhangzása után közfelkiáltással 
bízatott meg az eddigi választmány, hogy az alapszabá
lyok felsőbb jóváhagyásáig s a rendes közgyűlés megtar
tásáig az egyesület ügyeit vezesse, az ideiglenes tiszti
kart igy állapítva meg: Elnök dr, Haller Károly, pénz
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tárnok Hory Béla, jegyző Polcz Rezső, titkár Sándor 
József.

Felemelő jelenet következett most. Fololvastatván 
az eddig jelentkezett alapító tagok névsora, egymást ér
ték a tag-jelentkezések. Az egyesek közül csak a Király
hágón túlról, Nagyváradról jött 8 küldöttet említve meg, 
kik mindannyian feliratkoztak s tagdíjaikat ott lefizették, 
a n a g y-e n y e d i B e til len-fő t a n o d á t  kell elsősorban 
följegyeznünk. Nemzeti életünk eme sokat szenvedett erős 
védbástyája tantestületileg 500 írttal lett az egyesület 
3-ik örökös tagjává. (Első volt a kolozsvári márcz 15-ki 
állandó bizottság 500 írttal, második Maros-Vásárhely 
városa ugyanannyival.)

Most G ya rn ia th y  M ik ló s  Kolozsmegye alispánja 
állott föl s a megye 20 birtokosát jelenté be egyen- 
egyen. alapító tagok gyanánt. — Jöttek a távirati tag- 
ajánlkozások s a minden oldalról érkező lelkes üdvözlő- 
sürgönyök. Szerencsekivánataikat küldék : a b u d a p e s t i ,  
t e m e s v á r i ,  f e l v i d é k i ,  pozs ony i ,  s á r o s m e g y e i  
testvér-egyesületek ; az erdélyi részeknek meszsze szét
szórt visszaemlékező hű fiai; képviselők, főispánok, egy
házférfiak, a sajtó emberei stb. stb.

Álljanak itt a testvér-egyesületek üdvözlő táviratai, 
emlékéül a meleg szeretetnek melylyel születő egyesüle
tünket tanács, útmutatás, biztatás útján bátorítani nagy- 
lelküek valának :
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B udapest, aprii 12. Koronázza siker a haza- 
szeretet hevével megkezdett törekvéseiket. Le
gyen egyesületük Erdély bérczei között a magyar 
állam védbástyája, a hazaszetetet ápoló fészke, 
nemzetiségünk hatalmas oszlopa, a közműveltség 
fáklyavivöje. Lankadatlan kitartást kíván a „Bu
dapesti magyar iskola-egyesület“ elnöke: Ger
léé  z y Károly.

E perjes, áprii 12. Az Erdélyben megkez
dett nagy munkához legszivélyesebb üdvözletét 
küldi, baráti jobbját nyújtja, testvéries közremű
ködését ígéri, és Istennek legdusabb áldását ké
ri : Sárosmegyében a magyarságot és népnevelést 
terjesztő egylet nevében — Bánó József elnök.

T em esvár, áprii 12. A ma alakuló Erdélyré- 
szi magyar közművelődési-egyesületben a „Temes
vári magyaruyelv terjesztő egylet“ nagyreményű 
fegyvertársát örömmel és lelkesedéssel üdvözli. 
Bab usn ik  Ágost elnök.

N yitva , áprii 12. Az „Erdélyrészi Magyar 
Közművelődési Egyesület“ alakulása alkalmából 
fogadják részünkről őszinte testvéri üdvözletün
ket és iidvkivánatunk nyilvánítását. Éljen, nö
vekedjék, ifjú lelkesedéssel és férfias erővel ter- 
jeszsze a magyar eszme világosságát a testvér
haza egész^földjén !



45

A Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesü- 
sület központi választmánya nevében

S z a l a v s z k y  Gyula, alispán, elnök.
De minden táviratot felülmúlt egy. Épen a 12-ik 

órában (11 óra 59 perczkor) adatott föl távol az édes ha
zától s a következő izenetet tartalmazó :

forino, ápr. 11.

Lrdély jobb keze T)azánknak. ^Minden talpalatnyi tér

rel, mit ott a magyarság elveszít, Ijazánk ezer éves ma

gyar aliami jellegének biztonsága csorbul, jtiazafiui irány

ban ellensúlyozni a magyarellenes állambomlasztó hajtoga

tást, feltartani a magyarságot, visszaszerezni az elvesztett 

tért, fejleszteni a magyar Közművelődést, —  oly önvédelem, 

melyet minden magyarnak támogatni kellene. —  'Levélben 

intézkedem, Ijogy alapító-tagsági dijai 100 fr t a közmű

velődési egyletnek befizettessék, ^fogadják elnézéssel a Tyon- 

talan magyar filléreit.
K o s s u th  L a jo s .

Meghatotttság ült minden arezon. A szemekben 
könnyek. Az éljenzés szűnni nem akart.

Titkár e választ olvasta föl, mely nagy hazánkfiá
hoz küldetett:
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K o s s u t h  L a j o s
T u r i n .

Nagy hazánkfia!
Az erdélyi részek összesereglett magyarsága 

megilletődéssel fogadta a turini excelsiort! Isten 
sugallta azokat a sorokat. A megemlékezés feléb
reszti — ha még lennének — a kishitüeket s igy 
az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület
nek a legnagyobb alapítványt — K o s s u th  L a 
jo s  tette.

És a közgyűlés az elnök zárszavaival: „éljen a 
haza!“ oszlott szét hittel és reménynyel, hogy kishitüek 
valóban nem lesznek e hazában, csak megismertessük a 
helyzetet s a mozgatók osak lankadatlanul működjenek.

Előbbire szolgáljon e vázlatos napló, utóbbira itt 
mellékeljük e gyűjtő-ivet: adjon, a kinek Isten adott!

Deák Ferencz mondta 1843-ban a magyar nyelv 
védelmére tartott beszédében, hogy:

az anyanyelv csak t á r s a d a l m i  utón „pri
vát capacitacio által hozható és hozassák virág
zásba ! “

Á társadalom megmozdult! . . .






