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Az Erdélyi Szövetséget ugyanaz az érzés
hozta létre, mint amely annak idején az Elnkét
megteremtette. Ez az érzés az elhagyatottságnak,
érdekeink elhanyagoltságának, az erdélyi magyar
ságot fenyegető veszedelmeknek megérzése. Ez
érzéshez hozzájárul annak keserű fölismerése, hogy
Magyarország többi részében hiányzik a velünk
való összetartozandóságnak érzete, érdekeink köl
csönösségének átértése és ama baj nagyságának
belátása, mely a mi küzdelmeinknek netalán; si
kertelenségéből az egész magyar hazára háramlanék. Nem az elkülönülésnek, hanem az Unió elle
nére is megvalósítatlanul maradt teljes közösség
nek vágya hajt ma Magyarországon egy külön
Erdélyi Szövetségbe minket, erdélyieket. Ha az
Emke törekvéseit több siker koronázta volna, talán
ma nem lenne szükség az Erdélyi Szövetségre.
És szomorúan jellemző a mi magyarországi viszo
nyainkra az, amiben a kellő siker elmaradásának
egyik főokát kell látnunk. Az Emke nem vált
politikai tényezővé, tehát Magyarországon nem
lehetett eléggé hatalmas társadalmi tényezővé sem.
Éppen ezért az Erdélyi Szövetség első sorban poli
tikai tényezővé akar lenni, hogy társadalmi tényezővé
is lehessen és az Emkének is támogatására siethessen.
Az Erdélyi Szövetség programmjának egyik
legfőbb része röviden úgy jellemezhető, hogy a
politika eszközeit igyekszik érvényesíteni ama
munkában, melyet új munkatervébe az Emke
is fölvett, de melyre az Emkének, mint társadalmi

szervezetnek, csak társadalmi, főleg pedig köz
művelődési eszközei vannak. Az, hogy az Erdélyi
Szövetség az Emke támogatását programmjába
veszi, sőt, hogy a saját programmjának számos
pontja azonos az Emke munkatervében szereplő
teendőkkel, korántsem jelenti, hogy az Emkét a
saját politikai céljaira bármiképen fölhasználni
akarná, avagy hogy bármely más polititikai szer
vezetet az Emke támogatásában gátolni kívánna,
e támogatástól visszariasztani szeretne. Az Erdélyi
Szövetség programmjában természetesen sok olyan
tisztán politikai föladat is szerepel, melynek az
Emke munkatervében hely nem juthatott. De pél
dául az Emke általános föladatainak mind a kilenc
pontját az Erdélyi Szövetség is fölveheti a saját
programmjába, sőt az első föladatot, megfelelő
fogalmazással, akár a saját programmjának élére
állíthatná. Hiszen ha az Emkének első föladata
„az erdélyi és az erdélyi érdekkörbe tartozó ma
gyarságot egységes erkölcsi és közművelődési szer
vezetbe kapcsolni", az Erdélyi Szövetségnek mi
lehetne fontosabb teendője, mint az erdélyi ma
gyarságot egységes politikai és társadalmi szerve
zetbe kapcsolni?
Az alábbiakban először is az Erdélyi Szövet
ségnek általános progranimját fogjuk vázolni, majd
külön foglaljuk össze a programmnak közigazga
tási, közgazdasági és közművelődési részét.
Mivel szövetkezésünknek egyik első indító
oka védtelenségünk érzete, annak látása volt, hogy
Erdélynek Románia felőli határszéli és belső kato
nai védelme mennyire el van hanyagolva, világos,
hogy programmunk legelső pontja Erdély katonai
védelmének kikövetelése.
Belső szervezkedő és alkotó munkánkhoz
föltétlenül szükséges a biztonságnak, a megvédettségnek tudala bármilyen külső ellenség támadásá
val szemben. A biztonságnak ez az érzete, sajnos,
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nem lehet meg bennünk, erdélyiekben. Egyik leg
főbb keserűségünk a reánk is nehezedő katonai
terhek óriási voltának és ama védelemnek arány
talansága, melyet a haderő Erdély határaira és
Erdély belső nyugalmának katonai biztosítására
földit.
Romániába vezető 10 hegyszorosunk közül
egy sincs megerősítve. S e hegyszorosok közül
vasúti fővonal, de az is csak egy sínpárral és
béke idején is gyakori kocsitorlódással, csupán a
Tömösihez vezet Predeál felé. Jelentéktelen helyi
érdekű vonal vezet a Verestoronyi szoroshoz és a
Szurdukihoz; a Gyímesi szoroshoz vezető sem
tekinthető fővonalnak. A borgóbesztercei és berecki
csonka vonalak nem számítanak. Egyáltalában
semmi vasút sem vezet a Tölgyesi-, a Békási-,
Bodzái-, Ósánczi- és Törcsvári-szoroshoz. A déli
és keleti határ mintegy 900 kilométer hosszú, és
például a Bodzái szorostól a Borgói szorosig ter
jedő keleti határnak mintegy 360 kilométernyi
vonalát csak egy-egy honvéd zászlóalj védi Kézdivásárhelyen és Csíkszeredán. De még az erdélyi
hadtest székhelyét, Nagyszebeni is, a Verestoronyiszorostól egy ugrásnyira, mindössze vagy kétezer
ember és alig száz ágyú védelmezi, pedig ott a
hadtest fölszerelésének nagy része is. Az összes
véderőnek békében is mintegy félmilliónyi lét
számából Erdélyben csak alig 13,000 gyalogos,
alig 3000 lovas, alig másfélszáz ágyú van. Az
erdélyi hadtest kerületéből Erdélytől távol van 9
magyar zászlóalj, de a Bánffy Dezső miniszterelnöksége idején innét elhelyezett oláh nemzeti
ségit tiszteket ismét visszahelyezték Erdélybe, úgy,
hogy itt a legénység is, a tisztek is túlnyomóan
oláhok. Egyáltalában nincs helyőrség olyan helye
ken, mint Zalatna, Topánfalva és Magyar-Lápos,
melyek pedig főfészkei és menedékei az oláh
izgatásnak.
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Követeljük az erdélyi hegyszorosok katonai
megerősítését, inkább a hadihajókra fordítandó
összeg megfelelő mérséklése á rá n ; követeljük
Erdélyben, különösen a határszélnek figyelemmel
tartására, még egy hadtestnek elhelyezését, de egy
ben a haderő territoriális elhelyezése elvének
Erdélyre nézve fölfüggesztését abban az értelem
ben, hogy az oláh zászlóaljakat és tiszteket innét
máshova vezényeljék, a magyar zászlóaljak és az
erdélyi származású magyar tisztek pedig ide jöjje
nek vissza. Követeljük az Erdélyben állomásozó
haderő katonai központjának Kolozsvárra, illetőleg
Marosvásárhelyre áthelyezését, a helyőrségeknek
megfelelőbb elosztását.
De midőn új hadtestet, új helyőrségeket
követelünk Erdély számára, követeljük a helyőr
ségeken a tisztek számára olyan viszonyok meg
teremtését is, melyek reájuk nézve az erdélyi tartóz
kodást ne büntetéssé, hanem örömmé tegyék.
Nevezetessen építtessen a hadügyi kormányzat a
kisebb városokban, illetőleg községekben megfelelő
tiszti lakásokat és tiszti kaszinót, adjon az Erdély
ben állomásozó tiszteknek külön pótlékot és Erdély
ben töltött szolgálatukat tudja be külön érdemül
későbbi elhelyezésük és előmenetelük alkalmával.
A belső politikai szervezkedés dolgában,
melyet az Erdélyi Szövetségnek szolgálnia kell,
első az új választói törvény által és a képviselúválasztó kerületek beosztása által a demokráczián,
de különösen a magyarság érdekein esett sérelmek
orvoslása. Követeljük a választók számának eme
lését és főleg a mindenkori kormánytól független
elemek arányszámának növelését, a választás
menetének és előkészületeinek a mindenkori kor
mány befolyásától függetlenitését; de különösen
a titkosságot minden városi kerületben, tehát nem
csak a törvényhatósági városokban, városi kerü
leten értve minden oly kerületet, melynek egy-egy
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város a természetes központja. Követeljük a titkos
ságot a községi kerületekben is mindenütt, ahol
az irni-olvasni tudók száma a 60 százalékot meg
haladja. Tiltakozunk Erdélyben oláh többségű
választókerületek mesterséges kikerekitése és ezáltal
oláh nemzetiségű képviselők számára contingentálása ellen. Tiltakozunk ellene, hogy akár Erdély
ben is létezzenek olyan oláh többségű kerületek,
melyek választóinak száma az országos átlagnál
kisebb. Ellenben a magyar többségű kerületekben
a képviselőküldéshez elegendő választók számának megállapítása az értelmi és gazdasági fejlett
ség figyelembe vételével történjék. Csak e szem
pontoknak a magyarságra sérelmes elhanyagolása
mellett volt lehetséges a 13000 lakóju Beszterczének magának is adni egy képviselőt, ellenben a
60,000 lakóju Kolozsvárnak meghagyni az eddigi
két képviselőt és ugyancsak két képviselőt juttatni
a 33,000 lakóju Nagyszebennek: ha Kolozsvárnak
csak két képviselő jár, akkor Nagyszebennek csak
egy jár, és Beszterczének magában nem jár egy
sem. Az Erdélyi Szövetség nem látna akkora
sérelmet abban, ha az erdélyi választókerületek
választóinak száma inkább közelednék az országos átlaghoz és ezáltal az erdélyi választókerületek
száma még inkább csökkenne, mint amekkora
sérelem van abban, hogy a kerületek új beosztása
félannyi, sőt harmadrésznyi oláh választónak megadja egy képviselő küldésének jogát és ezáltal
az oláh anyanyelvnek a képviselőválasztás szem
pontjából készeres, sőt háromszoros pluralitást ad
és így az értelmi és gazdasági elmaradottságnak
biztosít elsőbbséget a magyarság értelmi és gazda
sági fejlettsége fölött.
A belső szervezkedésnek egyik legfontosabb
lényezője lehetne politikai és társadalmi téren a
törvényhatósági élet, a törvényhatósági önkormány
zat. Az Erdélyi Szövetségnek arra kell törekednie,
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hogy a törvényhatósági önkormányzat biztosítékait
erősítse és szaporítsa; hogy a magyarság részvé
telét a törvényhatósági önkormányzatban fokozza;
hogy az érdeklődés a törvényhatósági és általában
önkormányzati ügyek intézése iránt ne csak a
városokban legyen élénk. Újabb megfontolás tár
gyává teendő városokban a virilizmus eltörlése;
de minden esetre megszüntetendő az a visszaélés,
mely az erdélyi megyei törvényhatóságokban a tör
vényhatósági bizottsági tagok választásakor a füst
szerint járó szavazatok nagyobb számának kierő
szakolt megbízás útján érvényesítésében mutatko
zik és egyes hatósági egyének szavazatának sok
szoros pluralitását eredményezi; tehát meggáto
landó az, hogy valaki a megyei törvényhatósági
bizottsági tagok választása alkalmával bármiféle
címen egynél több szavazatot adjon le.
De mindennél fontosabb a belső szervezke
dés szempontjából az egészséges viszony a magyarajkuak és a nem magyar anyanyelvűek között
Erdélyben. A nemzetiségi kérdést illetőleg az
Erdélyi Szövetség különösen két alapelvet tartson
szem előtt.
Az egyik alapelv az, hogy Magyarországon
a maga nem magyar anyanyelve s nem a magyar
fajhoz tartozása miatt — értvén itt fajon nem a
testi bélyegeket, hanem a lelki összetartozást —
az állam minden polgárát megillető jogok gyakor
lásában és a mindenkinek kijáró szabadságok él
vezetében senki hátramaradást ne szenvedjen;
hogy az állam polgárai között sem az anyanyelv
különbsége, sem néprajzi különbségek rangsort
ne állapítsanak meg; és hogy ez az egyenlőség
az országnak minden részében egyformán meg
legyen. De a nemzetiségeknek a magyarságéival
egyenlő jogai semmi esetre sem úgy értelmezendők, hogy, például aminő uralom jutna a magyar
ságnak az ország magyarlakta vidékein, olyan ural-
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mát nyerjenek oláhlakta vidékeken az oláhok. Min
denütt egyformán úr az egységes magyar nemzeti
állam eszméje, a törvény, az emberiesség és az
egymás kölcsönös megbecsülése legyen, és min
denkinek egyforma joga, egyenlő alkalma a műve
lődésre, a jó és pártatlan közigazgatásra, a tárgyi
lagos és gyors igazságszolgáltatásra, anyagi jól
létre s az állam közgazdasági gondoskodására, a
részvételre az állami élet minden nyilvánulatában,
a művelt emberekhez illő társadalmi érintkezésre.
Röviden: az Erdélyi Szövetségnek alapelve, hogy
a nemzetiségi kérdést emberről emberre, ember
séggel kell megoldani; ami pedig benne ilyen
eszközökkel meg nem oldható, azt a szervezett
állami hatalom erejével kell ártalmatlanná tenni.
A második alapelv: a nemzetiségből, mint
ilyenből, folyó semmiféle követelésnek el nem
ismerése, Magyarországon az állampolgári jogoknak
egyedüli forrása az egységes magyar nemzeti ál
lamhoz tartozás lévén, az emberi jogok pedig
mindenkit egyénileg, emberi volta és nem nem
zetisége alapján illetvén meg. Mi magyarok a
nemzetiségi kérdést, ha biztosan ki akarjuk kerülni
a magyar nemzet elárulásának veszedelmét, csak
egy formában állíthatjuk magunk elé: minő módon
kell viselkednünk a nemzetiségekkel szemben, hogy
e viselkedésünkkel is a magyar nemzeti állam
egységét és a magyar nemzeti továbbfejlődést
szolgálhassuk. Ne azt kérdezzük, mit akarnak a
nemzetiségek, miféle kívánságaikat teljesíthetjük
a magyar nemzeti állam egységének sérelme és
nemzeti továbbfejlődésünk hátráltatása nélkül; nem
ez a kérdés, hanem az, mit kell akarnunk nékünk
magyaroknak, miképen kell eljárnunk a nemzeti
ségekkel szemben a magyar nemzeti állam egy
ségének s a magyar nemzeti továbbfejlődésnek
érdekében. Meg vagyunk róla győződve, hogy
akkor, midőn eljárásuk a magyar nemzeti állam
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egysége s a magyar nemzeti továbbfejlődés követel
ményeinek leginkább megfelel, akkor leginkább
megszűnteti a nemzetiségek bajait is és a leg
inkább teljesiti jogos kívánalmaikat, vagyis azokat,
melyeket a magyar nemzeti test részeiként és nem
a magyar nemzettel szembehelyezkedő külön nem
zetként támasztanak. Amely pillanatban őket nem
a magyar nemzet részeként, hanem külön nem
zetnek tekintjük és a magyar nemzettel szemben
támasztott bármely követelésüket jogosnak elis
merjük, elhagytuk a magyar álláspontot és magyar
ságunk elárulásának veszélyébe rohanunk. Az
Erdélyi Szövetség tehát ellene van a nemzeti
ségekkel köthető bármiféle paktumnak, mert semmi- ■
féle nemzetiséget nem ismerhet el a magyar ál
lammal szemben tárgyaló félnek. Amit elismerhet,
az minden körülmények között egyéni sérelem,
melyet orvosolni, vagy egyéni kivánalom, melyet,
ha jogos, teljesíteni keli. Az egyéni elbánásnak ez
elvén nem változtat az, ha az egyének, kiknek
sérelmük vagy követelésük azonos, százezernyi
vagy milliónyi számmal vannak is.
Az Erdélyi Szövetségnek ott, ahol sérelmek
orvoslásáról és jogos érdekek ápolásáról van szó,
programmjába kell vennie az idegenbe szakadt
erdélyiek érdekeinek istápolását is, hogy egyrészt
a Románia polgáraiként élő magyar nemzetiségűek
elnyomatása ellen küzdjön, másrészt, hogy Romá
niába vándorolt véreink magyar állampolgárságát
gondozza és hazajövetelük lehetőségét állandóan
nyitva tartsa.
A társadalmi egybeforradásnak előmozdítá
sára, a szervezeti közösség érzetének ápolására
nem kisjelentőségü a társadalmi egyesületekben
való közös munka. Ezért az Erdélyi Szövetség
különösen az Emke munkásságában hathatós részt
akar venni; de teljes erejével támogatja az Erdélyi
Muzeumegyesületet is.
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Hogy a földművelő népnek a magyar társadalommal való kapcsolatát minél szorosabbá tegye;
hogy a nép lelkéhez közelebb jusson, bajait orvosolhassa, gazdasági és szellemi emelkedését előmozdíthassa, benne közös magyar nemzeti érdekeink szolgálatának készségét fölébressze, a népet
az erdélyi önvédelmi szervezet részesévé tehesse:
az Erdélyi Szövetség mindent el fog követni a
földművelő nép körében újabb népszövetségi szervezetek létrehozására s a meglévők támogatására
úgy, hogy a Nemzeti Népszövetség és a Katholikus
Népszövetség törekvései Erdélyben sehol ellentétbe ne jussanak, sőt egymást kiegészítsék.
Végezetül — ugyancsak első sorban a nép
érdekében — programmjába veszi az Erdélyi
Szövetség Erdély közegészségügyének előmozdítását
is. Ebből a czélból szorgalmazza az emberi közegészségügy államosítását. Követelményül állítja
föl, hogy minden községnek legyen képzett orvosa,
kinek gondtalan megélhetése, ha hivatását teljesíti,
intézményesen biztosítandó; legyen minden községben gyógyszertár, mely az orvosságot, megfelelő állami támogatás ellenében, az eddiginél
sokkal olcsóbban szolgáltassa ki a gyógyításra
szorulóknak. Olaszországban az állam, a váltóláz
leküzdhetése czéljából, csaknem ingyen adja orvosi
rendelésre a betegnek a chinimumot. Erdélyben is
dúlnak járványok, melyeknek megszűntetésében
nagy szerepe lehetne az orvosságok és az orvosi
kezelés olcsóságának. De a közegészségügy szolgálata megköveteli azt is, hogy az orvosi belátás
és igyekezet a jövőben ne szenvedjen, mint annyiszor a múltban, hajótörést közigazgatási közegek
mulasztásain vagy korlátoltságán. A közegészségügynek is kell bizonyos önkormányzatot és függetlenséget biztosítani; és kell, hogy közegészségügyi intézkedéseknek maga az orvos, íll
megalakítandó megyei orvosi tanácsok adhas
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foganatot, harmóniában a közigazgatási hatósá
gokkal, de azoknak mégsem kiszolgáltatva és kellő
képen fölfegyverezve a közigazgatási mulasztások
megtorlására.
Mindezek után általánosságban csak azt kí
vánjuk még hangoztatni, hogy az Erdélyi Szövetség
politikai szervezet ugyan, de nem politikai párt.
Erdély önvédelmében az erre hivatott mindenik
pártárnyalatot egyesíteni kívánja és egyénileg nem
zár ki senkit, aki el van szánva, hogy az erdélyi
érdekek védelmében alkalom adtán bárkivel szem
ben is síkra szálljon; aki az erdélyi érdekek pa
rancsát, az Erdélyi Szövetségtől megállapított adandó
esetekben is, minden más parancsnál előbbrevalónak tartja. Ezért az Erdélyi Szövetségnek mindent
el kell követnie, hogy Erdélyben s az Erdélylyel
szoros érdekközösségű Szilágyságban képviselői
megbízólevélhez ne jusson más, mint az Erdélyi
Szövetségnek az erdélyi érdekek szolgálatára egy
séges terv szerint elszánt, minden erdélyi kérdés
ben az Erdélyi Szövetség program mja szerint
helyt álló tagja. Végezetül, mint valóságos haza
árulás ellen, tiltakozunk az ellen, hogy a kormány
hivatalos támogatást ígérjen egyes nemzetiségi
jelölteknek azért, hogy a nemzetiségiek más kerü
letekben a kormánypárt jelöltjeit támogassák. Vissza
élés ez a kormányzati hatalommal és a magyar
nemzet fölötti uralomnak a magyarnyelvű több
séggel szemben a nemzetiségi kisebbségre támaszko
dása, mely az ilyen kormányt kikerülhetetlenül a
nemzetiségek külön kívánalmainak teljesítésére, a
magyar állami egység megbontására fogná vezetni.

II.

Erdély uniójának megtestesíthetése végett kö
veteljük közigazgatási, politikai és közgazdasági
életünk vonalain azon szellem bevitelét és azon
eszközök megalkotását, amelyek által az Erdélyben
az állammenet erkölcsi és anyagi értéke nemcsak
megteremthető, de azon fokig szervezhető is, ahol
az anyaállam életébe olvadva, ez által a magyar
nemzeti szempontnak Erdély maga részéről is
kifogástalanul jogos állami erőt és hatalmat nyújt
hat oda.
Kétségtelen, hogy „minden államszervezet
csak annyit ér, amennyit közigazgatása alkotmá
nyából tényleg mégvalósitni bir“.
Ennek a tételnek igaz volta nyomban és
élénken szemeink elé lép, amint Erdélynek jelen
legi közigazgatási állapotát és annak tényleges
eredményeit elemezzük. E részben az adott tények
a legvilágosabban tárják föl a helyzetet.
Egy 18 éves zsidó fiú, bízva, hogy kiskorú
sága miatt anyagi felelősségre nem vonható, pár
hónap előtt három román lakósságu községben,
összesen 35 Írástudatlan ember épületeit, ezek
beleegyezése nélkül, tűz ellen évek hosszú sorára
biztosította, hogy ez által ügynöki dijra szert tehes
sen. Az egyik községben éppen akkor jelent meg
e célból, midőn oda az ínségesek részére kedvez
ményes tengeri érkezett; ezt a körülményt nyom
ban fel is használta, mert azt mondotta, hogy ő
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a kormány megbízottja és csak az kaphat részt
a tengeri kedvezményből, aki nála épületeit biz
tosítja. Az illetők arról, hogy biztosítva vannak,
csak akkor értesültek, midőn a budapesti Vll-ik
kerületi járásbíróság erre vonatkozó Ítéletét kézhez
vették. Ezt a fiatalembert, bizonyára és nem ok
nélkül, az a tudat vezette, hogy ha a közigazga
tási hatóságok tudomást is szereznek üzelmeiről,
mitsem fognak törődni a lakosság életének ilyen
szerű mozzanataival.
Egy másik jellemző eset a következő:
A múlt évben egy román földmivelő egy
magyarnak 300 koronát kölcsönzött 4 hónapra 1
szekér széna kamat mellett. Azt lugyan tudta,
hogy adósa Amerikába készül, de arról már
halvány sejtelme sem volt, hogy ezen kölcsöne
által minő csapás szakad a fejére, mert két
hónap előtt 100 korona fő- és 100 korona
mellékbüntetést kapott azon a címen, hogy köl
csöne által Amerikába való kivándorlást segített
elő és igy kihágást követett el. Hozzá m ég: vagyonossága miatt büntetése fogházra át sem változ
tatható.
Méltán emeljük tehát azt a jogosan általáno
sítható vádat, hogy jelenlegi közigazgatási szer
vezetünk képtelen arra, hogy a viszonyoknak meg
felelően megkülönböztessen:
1. Mert a fennforgó esetben éppen nem látta
meg azt a körülményt, hogy az állam képtelen
ama kötelességét, ami pedig a büntetés lehetősé
gének alapját képezi, realizálni is, amely által a
paraszt emberrel tényleg megértetheti, hogy midőn
Amerikába készülő társának kölcsönt ad, akkor
büntetendő cselekedetet követ el; éppen ezért itt
a büntetést csak azokra lett volna szabad kiszabni,
akik kivándorolni akarnak és akik őket ügynöki
haszon mellett erre tényleg reá is csábították;

2. A pár holddal biró emberre a 200 K
büntetés kiszabása képtelenség, mert az vagyonilag merőben tönkre teheti, midőn esetleg kiteszi
annak, hogy meg kell válni attól a marhájától,
melylyel földjét miveli meg.
Világos tehát, hogy az a közigazgatási ható
ság sem distingvál helyesen, amely nem látja meg
azt sem, hogy pl. a kihágási büntetések vonalán
a törvény előtt való egyenlőség elvének alkalma
zása minő gonosz eredményeket szülhet nemzeti
ségi és gazdasági téreken, mert inig az intelligens,
magasabb keresetképességü egyén elbírja a nagy
fokú pénzbüntetést, addig az erdélyi paraszt ez
alatt végképpen összeroppan, még pedig a leg
nagyobb kétségbeesés és jogos gyűlölet mellett.
Tagadhatatlan, hogy ez a két konkrét tény
röntgensugárként világítja meg az erdélyi közigaz
gatásnak azt az állapotát, amely egyfelől egyetlen
pillanatra sem látja meg azt a kötelességét, hogy
a községi élet körében feltétlenül és segitőleg
kellene ott közbelépni, ahol a megtámadott köz
ségi lakós elszigeteltsége miatt tehetetlenül áll a
támadás raffináltságával szemben. Másfelől nem
figyel arra, hogy nem szabad neki a büntetések
olyan fokát alkalmazni, amely teljességgel nem
áll arányban sem azon erkölcsi és anyagi viszony
latokkal, sem azon köz- és egyéni érdekekkel, a
melyek az éppen fennforgó kérdésekben a kárt,
avagy a hasznot szülik meg.
E részben nem is az éppen eljáró alárendelt
közigazgatási közeg a hibás, hanem hibás az a
hagyomány, az a szellem, az a vezetés, tehát az
erdélyi közigazgatásnak az a menete, amely ezeket
a most elmondott eseteket és az ezek mellé vég
nélkül sorakozó többi hasonló közhatósági mulasz
tásokat és káros tetteket váltja ki és hívja életre.
Minő könnyű a szerepe annak a nemzetiségi
izgatónak, akihez fordul a sújtott egyén, midőn
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azt mondhatja neki: „nó látod, igy bánnak veled
a magyarok" !
Az erdélyi közigazgatásnak alapvelő hibája
azon sarkal, hogy a mai szellem és vezetés csak
a hatósági mozzanatokat figyeli és követeli meg,
vagyis, hogy az adók be legyenek hajtva, az ujoncozás körül késedelem ne essék, a hivatalos jelen
tések el ne maradjanak.
De a vezetés és ellenőrzés sem a felső-,
sem a közép-, sem az alsó fokon, tehát a közigazgatás miniszteri-, törvényhatósági- és járási
vonalain arra már nem gondol, hogy a hatósági
mozzanatnak ez a túlsúlya nemcsak az önkormány
zati erőt semmisíti meg, de merőben absorbeálja
a mindennapi egyéni élet eszközeinek felismerését,
szervezését és az erdélyi közigazgatásnak összes
erre vonatkozó segítő kötelességeit.
Pedig minden közigazgatás munkaköre álta
lános érvényű, mert fel kell ölelje az egész egyéni
élet közvetítését; és éppen ezért hatása is általá
nos, mert kiterjed a társadalom minden tagjára:
szegényre és gazdagra egyaránt.
Ebből önként következik, hogy csak annak
a közigazgatásnak a munkája üdvös és sikeres,
a melynek tevékenysége a társadalom minden
osztályát egyenlő mértékben érintheti meg.
Úgy hisszük, senki sem tagadhatja, hogy az
erdélyi közigazgatásnak ott van a gyökeres hibája,
hogy főleg a hatósági mozzanat túlsúlya miatt,
hatása nem egyformán terjed ki az intelligenciára
és a népre!
Kétségtelen, hogy az erdélyi falusi nép egész
egyéni élete és szükséglete a község határán nem
lép tú l; ezért sokkal nagyobb, sokkal közvetlenebb,
tehát sokkal kikerülhetlenebb reá a közigazgatás.
jó és rossz hatása, mint az intelligenciára. Ha az
erdélyi közigazgatásban, a mai helyzettől eltérően,
az egyéni elem a hatóságival egyensúlyba kerül-

hetne, akkor itt egészen más állami-, nemzeti-,
társadalmi- és közgazdasági élet fakadna. Mert
ha az erdélyi köznép kézzelfoghatóan azt tapasz
talná, hogy ötét a magyar állam és a magyar
nemzeti szellem minden erkölcsi, társadalmi és
anyagi szükségletében nemcsak támogatja, de
egyenesen odanyujtja neki ezekre a célokra azo
kat az eszközöket, melyeket most nélkülöz, akkor
benne egészen más lélekvilág támadna, mint a
minőben ma é l!
Nincs a világon állam, hol a közigazgatás
többet tehetne, mint Magyarországon és főleg
Erdélyben, egyszerűen azért, mert a magyar és a
nemzetiségi paraszt is a világ minden más parasztja
fölött áll és mert őket olyan termékeny talaj táp
lálja, amely, munkájuk által, nekik jóllétet és bősé
gesen jó életmódot hozhat.
Kétségtelen tehát, hogy annak az államélet
nek és annak az állameszmének feltétlen hive és
támasza lesz az a köznép, amely neki ezen a
területen igazán és tényleg odanyújtja azokat a
megélhetési eszközöket s feltételeket, a melyekre
szüksége van és a melyeket odanyújtani állami
kötelesség.
Állami és nemzeti szempontból tehát a baj
az erdélyi közigazgatás körében abban fekszik,
hogy a községi közigazgatásnak egyetlen hatékony
szerve: a körjegyző ma soha, de soha sem léphet
a nép elé mint segitő, hanem, az összes állami,
községi adók és illetékek ellátása miatt, csak mint
követelő, exequáló közeg. Önként következik, hogy
ez a tény már kiinduló pontján a magyar közigaz
gatást végkép discreditálja a nép előtt.
Ha világos a helyzet, akkor már a javítás
útja nyitva áll.
Meg kell teremteni tehát a községi élet köré
ben azt a szervet a nép számára, amely őtet, mint
igazi és értékes segitő, a magyar állami élet mene-

1G

tébe bekapcsolhatja. Ez még a mai keretek között
is elérhető, még pedig minden költség és megterheltetés nélkül, mert hozzá nem kell egyéb,
csak más szellem és más vezetés, mint a minő
ma van.
Ha a magyar állameszme közigazgatása révén,
teljesen kezébe venné itt nálunk a román nemzeti
ségű köznép anyagi életének szervezését és egész
munkakörének vezetését, ez esetben államunk
összes nemzetiségi kérdése, melynek legsúlyosabb
részét éppen az oláh-kérdés képezi, merőben
kiesne a birodalmi szempontok irányitó köréből
és a magyar államélet hatalmi köre alá jutna.
Mert a román nemzetiségi kérdés ma azon a
fokon áll Erdélyben, hogy itt a román köznépnek
nemcsak nemzetisége eszméjét kell hordoznia, de
neki kell ezt az eszmét szervező intelligenciát is
teljes egészében el- és kitartania. És mindezeken
felül még azt a szerepkört is neki kell betölteni,
hogy az egész román állameszmének is egyedül
ő legyen a köznépe, mert Románia saját területé
nek köznépét anyagilag és erkölcsileg kiforgatva,
minden jelentőségétől és erejétől megfosztotta.
Mindezek a viszonylatok tehát akkora súlyt
raknak az erdélyi román köznép vállaira, hogy
abban a pillanatban ez alatt a nagy teher alatt
saját nemzetiségi eszméje vonalán súlyosan meg
roppan, vagyis jelenlegi magyarellenes érzelme
átalakul, amint a magyar állam őt is igazságos
kormányzásban részesíti és számára biztosítja
anyagi érdekeinek védelmét; mert a tömeg ennél
a kettőnél egyebet az államélettől soha sem kívánt
és még ma sem kíván.
Ilyen viszonylatok között, ha Erdélyben a
román köznép érdekeit felölelnők, nemcsak az
itteni román intelligenciát kötnők le és hoznók
magunkhoz közel, hanem Romániának, mint állam
nak, külügyi mozdulatait is a birodalmi szempon
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tok köréből természetszerűen a magyar állameszme
körébe vonhatnók, amint a helyzet az önálló erdélyi
fejedelemség egész ideje alatt szakadatlanul fennállott
és fényesen érvényesült. Tisztességes, modern állam
élet és ennek nyomán fakadó értékes, hozzáértő
közigazgatás megállitná az erdélyi vármegyei ma
gyar népnek azt az eloláhosodását is, amely az
erdélyi önálló fejedelemség bukásával 1690-ben
vette kezdetét és amelyet Kossuth Lajos „a faji
önérzet pusztulásának* tulajdonit, de talán hibásan,
mert a helyszínén való megfigyelés azt bizonyítja,
hogy ezt az önérzetet ma is birja. Tehát eloláhosodásának oka abban fekszik, nogy az itteni hibás
államélet és közigazgatás, mely sem a múltban,
sem a jelenben a köznépre nem támaszkodik, a
magyar népet a magyar államélet menetéből ki
kapcsolta és ahhoz a román köznéphez hozta közel,
amelylye! ez által magát egyedül érzi és érezheti
szolidárisnak.
Joggal és teljes meggyőződéssel követeljük
tehát Erdély politikai életében annak az útnak a
megnyitását, amely az örökös kormánypártiság
nyűgéből a parlamenti váltógazdaság felé vezet.
Mert ez az egyetlen olyan eszköz, amely által
Erdély közigazgatása átalakulhat a politikai elv
hűség, helytállás erkölcsi ereje és súlya következ
tében. Óhajtjuk és követeljük, hogy mindaddig,
amig Erdély közéletében azon változások be nem
következnek, amelyekre ezúttal rámutattunk, az
országgyűlési képviselői mandátumok csakis Erdély
ben élő emberek által legyenek betöltve.
Követeljük gazdasági, kereskedelmi és ipari
téreken Erdély tömegmunkájának olyan irányú
szervezését, mely képes megszüntetni a jelenleg
fennálló ama helyzetet, amely ijesztő valóságában
akkor tárul elénk, midőn azt látjuk, hogy az
Osztrák-Magyar Bank 1911-ben, tehát mai hite
lünk megszorítása előtt, csak 121 millió korona
2
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hitelt volt képes itt elhelyezni; mig ezzel szemben
ugyanazon időben Temesvár 117 milliót vett
igénybe. Tehát Erdélynek (az 1910-ik népszám
lálás szerint) 2,678.367 lakosa alig 4 millióval
többet, mint a 72.555 lakosú Temesvár.
Sőt ha a bank statútumát intenciójának meg
felelően alkalmaznák, ez esetben egész Erdély
szakértők becslése szerint legfeljebb 10 —11 millió
koronát kaphatna az Osztrák-Magyar Banktól ipari
és kereskedelmi hitelképpen. Pedig Erdélyt terü
letének minden természeti viszonya és adománya,
közlekedési lehetőségei, vízrendszerének óriást
mechanikára alkalmas ereje arra utalja, hogy itt
olyan ipar és kereskedelmi állapot létesüljön,
amihez mérhető Európa egyetlen más területén se ^
található fel.
Követeljük továbbá az erdélyi földbirtok, de
kivált a középbirtok terheinek azt a konverzióját,
amely egyfelől nemcsak a Bach-korszak által
öntudatosan és egyenesen a középbirtok ellen
végrehajtott földteherinentesités igazságtalanságait
és pusztításait rekompenzálná; de másfelől módot
adna arra, hogy azok a gazdasági befektetések
megtörténjenek, amelyek elkerülhetlenek és amelyek
gazdasági területünk mai jövedelmét megsokszo
roznák. Ennek a konverziónak keresztülvitelét azért
is követelhetjük, mert van mód rá, hogy az állam
költségvetésének minden megterhelése nélkül úgy
legyen megoldható, hogy csakis a földterület hite
lének közvetítése képezné az állam közbelépé
sének föladatát.
Összegezve az elmondottakat: követeljük tehát
Erdélyben annak az államéletmenetnek a szerve
zését, amely a magyar nemzeti eszme vezetése
mellett a tömegek érdekein és munkájuknak sikerein
nyugszik; és amelynek eszközei lennének: értékes
közigazgatás és a parlamenti rendszer követel
ményeinek megfelelelő közélet.
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Eredményét képezné pedig az 1867-iki ki
egyezés keretében az a magyar államélet, amely
felszabadulva a jelenlegi corruptio öldöklő és
nemzetpusztitó hatalma alól, teljes önállóságra
emelkedne a birodalmi szempontoknak ezen ön
állóság ellen irányuló mai törekvéseivel szemben.
Erdélynek a tömegek érdekeire épített állam
élete ugyanazt a szerepet töltené be ma a nem
zeti törekvések körében, amelyet az önálló erdélyi
fejedelemség játszott a múltakban; mert többek
között, a nemzetiségi kérdés fölött Bécsnek jelen
legi uralmát a nemzet kezébe helyezné át és ezáltal
megmentené közéletünket attól az erkölcsi elrongyolódástól és anyagi szennytől, melyet a biro
dalmi kapcsolat jelenlegi czélzatai egyenesen rákényszeritenek.
Erdély tömegérdekeinek szervezése a magyar
nemzet által a román nemzetiségi kérdést abba a
mederbe vezetné, mely által a megoldás termé
szetes módon a néptömegek érdekeinek kielégítése
útján következne be; és igy a nemzetiségi intelli
gencia is a békét és haladását a magyar állameszme
keretei között találná fö l!
Joggal kérdjük tehát, hogy nem bűnös-e az.
aki, mint gr. Tisza István, csakhogy uralmát és
pártját fentarthassa, a román nemzetiségi törekvé
seket nem egy más, értékes államéletmenet szer
vezésével, hanem paktummal, tehát engedmények
adásával és kapásával akarja megoldani; mert
ezáltal csak arra ad módot, hogy ezek a nemze
tiségi törekvések ismét a birodalmi szempontok
közvetlen hatalma alá juttatva, bármely perezben
az önállóságra törekvő magyar állameszme ellen
sikerrel fordíthatók legyenek
A magyar ellenzék törekvése ma is ugyanaz,
ami volt évszázadok óta, mert nem kíván mást,
mint a birodalmi kapcsolatban a magyar állam
életnek teljes és zavartalan önállóságát, tehát csak
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azt, amit a múltakban erre vonatkozó törvényeink,
a jelenben pedig az 1867-iki kiegyezés dualismusa
és paritása állapit meg.
Ezzel szemben gr. Tisza István és a munka
párt azokat a birodalmi törekvéseket szolgálja
és teszi lehetővé, amelyeket 1891-ben, tehát a
kiegyezés 24-ik évében gr. Hübner Sándor körvonalozott, az a Hübner Sándor, aki 1848-ban
hg. Schwarzenberg Félix miniszterelnöknek volt
mindenható titkára, aki fogalmazta V. Ferdinánd
trónlemondását, 1. Ferencz József trónralépésére
vonatkozó államiratokat és proklamációkat, aki
aztán többizben miniszter, nagykövet volt, akinek
mondta oda 1859-ben III. Napóleon ama végzetes
szavakat, melyek Solferinora vitték a birodalmat.
Ott találjuk Hübnert a 67-iki kiegyezési tárgyalá
soknál is, mint igen nagy tényezőt; ebbeli szere
pében neve és törekvése sokszor előfordul Deák
Ferencz beszédeinek gyűjteményében.
Ezért mi tőle sokat tanulhatunk és a biro
dalmi törekvések vonalán általa sok mindent vilá
gosan meg is láthatunk. 1891-ben kiadott napló
jában ezt írja: „amig Austria fennáll, mindig meg
fog felelni hivatásának, Austria hivatása pedig
abban áll, hogy a kebelében élő nyelvre, szár
mazásra és műveltségre különböző népfajokat
közvetítse és közöttük a német kultúra jótétemé
nyeit terjessze, de csak úgy, hogy az egyéniségük
veszélyeztetése nélkül történjen. Mivel pedig a
nemzeti eszméről szóló tan és törekvés hazug és
forradalmi, ennélfogva a rombolás eszköze tág
terét kell tehát engedni az egyes tartományok
önállóságának, mert mig a nemzeti erő és törek
vés demokratikus, liberális, tehát romboló, addig
a tartományok különállóságának fenntartása, ápo
lása a bennök rejlő históriai, ennélfogva rendi
ségi elemei folytán a konservativ erőknek azon
melegágyai lesznek, amelyek nem gátolják, sőt
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állandóan elősegítik, lehetővé teszik azt a központi
uralkodást, amelyet nem szabad, hogy a parla
menti rendszer aztán korlátolhasson.1‘
Gr. Hübnernek ezt a 23 év előtt közreadott
formulázását valójában csak ma értjük igazán
meg, mert csak ma látjuk kétségtelenül azt a
törekvést, hogy az osztrák birodalom keretei között
nem szabad a nemzeti eszmének önállóságra emel
kedni, mert demokratikus és liberális; ennélfogva
ha önállóan érvényesülhet, akkor a birodalom
központi uralma meg nem óvható a parlamentárizmus korlátozó hatalmától.
Ezért szükséges ennek a birodalmi központi
hatalomnak tüzön-vizen a román paktum és ezért
nem kell neki a nemzetiségi kérdésnek az a vég
leges és természetes megoldása, amelyet csak a
magyar állam önálló, értékes élete és igazi parlamentárizmusa testesíthet meg.
Ezen a ponton hálás a birodalmi szempont
Tiszának a paktumért; de hálás a mellett még
azért is, mert ő húzta ki a döntő körök lábából
azt a demokratikus szálkát, melyet 1905-ben a
nemzet és a koaliczió ellen ijesztő eszközül eszel
tek ki.
Kétségtelen, hogy gróf Tisza István és pártja
a 67-iki kiegyezés parlamentárizmusának tönkre
tétele által azokat a birodalmi szempontokat állí
totta ismét talpra, a melyeket a duálizmus és
annak paritása megbénított, de a melyeknek nem
lankadó törekvése mindig a magyar állam paritásá
nak eltüntetésére irányul.
Mindezekkel szemben az Erdélyi Szövetség
követeli azt a liberális haladást és azt a nemzeti
önállóságot, mely a birodalmi központi hatalomra
lehetővé teszi a parlamentáris erő korlátoló hatá
sát ; de a melyet a munkapárt és annak vezére a
hatalom birtokáért megtagad és a birodalmi szem
pontok törekvésének kiszolgáltat.
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Vájjon akad-e ma már olyan gondolkoz6
magyar ember, a ki kételkedés nélkül elhiheti,
hogy a birodalmi központi uralom legabsolutabb
szervének, a hadseregnek, kardja és revolvere a
Gerő százados kezében annak a magyar parlanientárizmusnak a szuverénitását szolgálja és biz
tosítja, a melynek korlátolását, számba sem vételét
mindig lényeges és olyan feltétlen feladatának
tekinti, melynél a siker részére mindaddig ki nem
fogy, a mig a mai uralom és annak eszközei szét
nem porlanak.

III.

Szövetségünk közgazdasági programmját az
őstermelés terén a következő tények fölismerése
szabja meg:
Erdélyben a mezei gazdálkodás színvonala
alacsony; hozadéka jelentékenyen az országos
átlag alatt marad ; az állatállomány csökken; a
birtokmegoszlás egészségtelen s mig a nagy- és
középbirtokosok joggal panaszkodnak munkáshiányról, a mezőgazdasági munkások ezrei ván
dorolnak idegenbe kenyeret keresni; a földbirtok
túl van terhelve adóssággal és a mezőgazdasági
hitel szervezetének tökéletlensége mellett uzsorások
nak kiszolgáltatott gazdák annál könnyebben jut
nak koldusbotra, mert elemi csapások is gyakran
sújtják őket s az újabban jóformán évről-évre
megismétlődő árvizek pusztításainak védelem nélkül
ki vannak szolgáltatva. A magyarság nem tartja
a földnek elég nagy darabját a kezében és térfo'glalás helyett tért vészit, hódítás helyett véde
kezésre szorul, a magyar nyelvterületeket összekötő
utak ennélfogva nem egy helyt szűkülnek, a magyar
szigeteket elválasztó medencék öble meg széle
sedik.
Mindezeknél fogva az Erdélyi Szövetség
programmjába felveendő — az erdélyi társadalom
közremunkálásával s ahol a társadalom súlya és
ereje nem elegendő, az állam hatalmának segít
ségül hívásával — a következők megvalósítása:
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1. A mezőgazdasági ismeretek szélesebb körű
és alaposabb terjesztése az elemi oktatással kap
csolatban, meg könnyen hozzáférhető tanfolyamok
és vándorelőadások útján is.
2. A különleges erdélyi viszonyoknak meg
felelő nemesitett vetőmagoknak és tényészállatoknak az erdélyi gazdák rendelkezésére bocsátása;
legelőterületek szerzése és följavitása.
3. A földbirtokpolitika egész területét átfogó
olyan törvény megalkotása, amely a középbirtokok
megtartását, szaporítását és arányos elhelyezke
dését, a kisbirtokok számának növelését, kis
emberek és különösen a mezőgazdasági munkások
földhöz juttatását, (ha kell kisajátítás útján is, de
egyelőre — nagyobb rázkódtatás elkerülése kedvéért
— esetleg csak bérlők gyanánt), az idegenek
birtokszerzésének megakadályozását, a parcellázá
sokkal űzött visszaélések megszüntetését, a föld
birtok tehermentesítését és agrárviszonyaink olyan
szabályozását tűzi ki célul, amely a földbirtok
egészségtelen elaprózódásának életképtelen par
cellákra forgácsolódásának úgy az élők közt való
forgalomban, mint halál esetére útját állja; végül
pedig a földbirtokpolitikai föladatok megoldásához
szükséges anyagi fedezetről gondoskodik.
4. Egy altruista jellegű erdélyi földhitelintézet,
egy erdélyi nemzeti bank megalkotása, amelynek
a földbirtókpolitikával kapcsolatos pénzügyi műve
letek lebonyolítása, a telepítések és parczellázásók
keresztülvitele, az ingó- és ingatlan jelzáloghitel
ügyének szervezése és a hiteligények tisztességes
kielégítése, továbbá a szövetkezés elősegítése lenne
a hivatása.
5. Rendcsinálás a telekkönyvekben és a
tagosítás tekintetében.
6. Vizszabályozás, völgyzárógátak stb. révén
Erdély ármentesitése.
*

*

*

Minthogy egy társadalom fejlődése sem ala
pítható tartósan az egyoldalú és a természet kényé
től függő őstermelésre, minthogy magának az
őstermelésnek virágzása is csak a sűrűbb népesség
eltartására képes, sőt azt egyenesen megkövetelő
ipar alkalmazottainak nagy fogyasztótömege mel
lett képzelhető, minthogy Erdélyben az ipar fejlő
désének minden természeti föltétele megvan kitűnő
minőségű nyersanyagában, folyóvizeinek hajtóerőt
képviselő energiájában, újabban pedig a földgáz
ban, amely az erdélyi ipart a termelési költségek
tekintetében valósággal monopolisztikus helyzete
juttathatja, minthogy mindennek ellenére Erdély
ipara fejletlen, iparos népessége sokkal kisebb az
országos átlagnál, egyes iparágai határozottan
lehanyatlottak (a román vámháboru árát az erdélyi
ipar adta meg), minthogy az egyenletes keresetet
biztositó ipar elégtelenségében látjuk a nemzeti
jövedelem csekély voltának, az ország szegény
ségének és az épen Erdélyben nagymértékű kiván
dorlásnak a legfőbb okát: az Erdélyi Szövetség
Erdélyt azzá akarja tenni, amire a természettől
predesztinálva van : Magyarország ipari centrumává
s evégből követeli s az állam és a társadalom
erejével megvalósítani törekszik:
1. azt, ami nélkül ipari fejlődésünk teljes
ségére, iparpolitikánk nemzeti érdekeinknek meg
felelő irányítására gondolni sem lehet: az önálló
vámterületet;
2. az erdélyi földgáz Erdély számára való
megtartását és az erdélyi ipar szolgálatába állítását,
megoldván ezzel Erdély iparossá tételének sors
döntő fontosságú föladatát és egyúttal gyökeresen,
gyorsan és mégis békésen a nemzetiségi kérdést
is, mert a gazdasági meg a természeti és politikai
előfeltételek által kijelölt helyeken létesített iparvállalatok útján részeseivé teszi az erdélyi nép
fajokat egy magasabbrendü gazdasági jólétnek és
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kultúrának és besodorja őket a fejlettebb gazdasági
életnek a harmonikus együttműködést, asszimilálódást megkönnyítő forgatagába;
3. az ipari szakoktatás fejlesztését;
4. anyagbeszerző, termelő és értékesítő ipari
szövetkezetek és az ipari hitelszövetkezetek ter
jesztését ;
5. az állami támogatásnak (gép- és pénzsegély,
adómentesség, tarifakedvezmények stb.) az erdélyi
ipar különösen nemzeti politikai fontosságára és
közlekedés dolgában a Királyhágó másik oldalán
fekvő ipartelepekhez képest jelentékenyen hátrá
nyosabb helyzetére való tekintettel az erdélyi ipar
részére fokozottabb biztosítását;
6. az év számottevő részében munkaszünetre
kényszeritett mezőgazdasági népesség munkaere
jének jobb kihasználása és sorsának javítása cél
jából, de általános közgazdasági érdekből is a
mezőgazdasági ipar és a háziipar fölkarolását;
7. az ipari munkásság idevonzását és idekötését nemcsak tisztességes kereseti alkalmak
nyújtásával a nagyranőtt erdélyi ipar révén, de
emberséges életmód, egészséges munkáslakások,
munkáskezek stb. biztosítása által is.

Úgy az ipar, mint a mezőgazdaság érdeke
megköveteli az Erdélyben rettenetesen elhanyagolt
vasúti és folyóvízi közlekedés ezer bajának orvos
lását.
Erdélynek ma tulajdonképen való nemzetközi
vasúti vonala nincs. A nagy kerülőket befutó
predeáli vonalat teljesen háttérbe szorítja az Erdélyt
elkerülő előnyösebb orsovai összeköttetés; Kőrös
mezőtől Gyimesig — példátlanul hosszú vonal
ban — nem töri át vasút az ország határát s bár
a Fekete tengerhez a legrövidebb út Erdélyen: a
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tölgyesi szoroson át vinne, a magyarnál mindig
nyomosabb osztrák érdekek nem engedik meg e
vonal kiépítését s ezzel elzárnak bennünket nem
csak a Fekete tengertől, de Bukovinától és Moldva
felső határától is. Még érthetőbbé teszi az Erdélyt
közlekedés szempontjából zsákutcának tekintő
iparvállalatok idegenkedését a belső vasúti hálózat
kiépítetlen volta, aminek jellemzésére csak azt
hozzuk föl, hogy országos átlagban 7, Erdélyben
csak 4 kilométernyi vasút jut minden 100 négyzetkilométer területre és hogy nyugat-keleti irányban
haladó sínpárok híján az Erdély táplálására hiva
tott Mezőség összeköttetése meg van bénítva.
(Hiszen pl. a kihasználást ez ideig hiába váró
sármási gázkutakhoz vasúton vagy 130 kilométert
és több mint 6 órát kell utazni a tőlük ország
úton körülbelül 60 kilométerre eső Kolozsvártól.)
Még a vasúti közlekedésnél is elmaradottabb
állapotban van Erdélyben a vizi közlekedés ügye :
gőzerővel hajózható vizi út egy arasznyi sincs.
Az Erdélyi Szövetségnek követelnie kell
tehát:
1. Gazdasági és stratégiai okokból (csapa
tainknak könnyen a határra vihetése végett) is az
erdélyi vasúthálózat olyan kiépítését, illetőleg átala
kítását, amely
a) Erdélyt valósággal belekapcsolja a nemzet
közi forgalomba s különösen a földgáz segítsé
gével majdan nagyramüvelt erdélyi ipar termékei
nek legtermészetesebb fogyasztó piacát: a Keletet
gyorsan és olcsón megközelíthetővé teszi,
b) a személy- és áruforgalmi politika belső
szükségleteit teljesen kielégíti.
2. Az erdélyi főfolyóknak, első sorban a
Marosnak a szabályozását és hajózásra alkalmassá
tételét.
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3.
A közutak (ideértve a közdülőutakat és a
vasúti hozzájáró utakat is) megfelelő kiépítését és
jókarban tartását.
* * *
Végül le kell rázni Erdély közgazdasági éle
tének egyéb béklyóit i s : rendet kell teremteni az
arányosítások, a legeltetési, usztatási, bányakutatási
stb. jogok körül.

s

IV.

Az állami cél mindig az állam kebelében
egyesült polgárság boldogulásának megvalósítása.
E boldogulás azonban csak a társas együttélés
segítségével, a közös célra irányzott munka útján
valósítható meg.
Társas együttélés, közös munka azonban el
sem képzelhető a közlekedésnek legfontosabb
szerve, t. i. a mindenki által egyképen ilyen szervül
használt nyelv nélkül. Azért a nemzetképződés
legfontosabb princípiuma a nyelv.
Közös nyelv a legkülömbözőbb race-okból
származó embereket a legszorosabb egységben
egyesítheti és közös munkára képesítheti. Nyelv
beli külömbségek még ugyanazon race-ból szár
mazó embereket is szétválaszthatnak, sőt egymás
nak elenségeivé is tehetik azokat.
Épen ezért állam államnyelv nélkül nonsens..
De mit jelent az államnyelv?
Vájjon papirosra nyomtatott kijelentést-e,,
amely meghatározza, hogy melyik az a nyelv,
amelyik a polgároknak egymással való érintkezését
az állam minden pontján és az állami élet minden
vonatkozásában épen úgy, mint a kereskedelmi,
ipari életben, szóval az egymással való közleke
désnek minden területén közvetíti?
Bizonyára nem.
Ilyen vértelen és élettelen kijelentés nem
lehet az államnyelv.

Az államnyelvnek eleven valóságnak kell
lennie; meleg vérnek, mely tisztán és frissen folyton
folyvást megújulva, bővülve és kiegészülve a viszo
nyokhoz folyton folyvást alkalmazkodva benne él
az állam legkisebb porcikájában is; tehát az államterület minden egyes lakásában épen úgy, mint
ahogy a vér benne kering az emberi test minden
egyes porcikájában, amely egészséges, amely el
nem halt.
Vájjon azt jelenti-e ez, hogy az államnyelv
kizárja egy állam területén más nyelvszigetek
létezését s helyesebben, azt jelenti-e, hogy az
államnyelv élő valósággá válása, az állam területén
minden más nyelvet el kell hogy pusztítson ? Vagy
még világosabban, azt jelenti-e ez, hogy az állam
nyelv ellensége minden más nyelvnek és meg
fordítva ?
Nem. Ezt nem jelenti.
Valamint a vérnek jelen kell ugyan lennie
az élő test minden porcikájában, ez azonban nem
azt jelenti, hogy a testben vérnél egyéb nedvnek
nem szabad lennie; sem azt nem jelenti, hogy a
vér a test többi nedveinek ellensége, vagy azok
neki, hanem azt hogy a vér az egész testnek
főéltetője; épen úgy az államnyelv nem azt jelenti,
hogy mellette más nyelvek nem lehetnének az
állam testében.
Azonban jelent valami mást.
Jelent egy viszonyt, amely vagy egészséges,
és akkor az állam minden lakosának egyképen
előmozditja a boldogulást, vagy egészségtelen és
akkor az állam minden polgárának egyképen
romlását készíti elő.
A vér folyton újra és újra képződik, felfrissül,
de csak addig folyik képződésének és fölírissülésének egészséges folyamata, amig kórtokozó dol
gok meg nem támadják. Ilyen támadás esetében,
ha a vér elég ellentálló erővel rendelkezik, úgy a
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kór okozóit legyőzi vagyis egészséges viszonyt
hoz létre s igy képes tovább is éltetni. Ha azon
ban a kórt okozó dolgokkal szemben nincs elég
ellentálló ereje, akkor a viszony egészségtelenné
válik, a vér elveszti éltető képességét és beáll
a halál.
A viszony tehát az államnyelv és a nemzeti
ségi nyelvek között mindig kell hogy olyan
legyen, amely az államnyelv egészséges funk
cionálását semmiképen sem gátolja.
Az a közvetítő kapocs, amely az állami élet
céljainak megvalósítását a magyar birodalomban
eszközli: a magyar államnyelv. Ennek egészséges
funkcionálása más tényezőktől függ hazánknak
szinmagyar területein és másoktól a határterülete
ken, ahova a környező államoknak más nyelvű
népe beszüremkedett és nemzetiségi nyelvszigete
ket alkotott.
Minden államban ugyanez a helyzet a
határterületeken, illetve ugyanez a viszony van a
határterületek és az állam területének magva közt.
Hogy az államnyelv egészséges funkcionálása
tekintetében más az eljárás, az állam területének
magvát alkotó területeken és más a nyelvszigetek
kel behintett határterületeken, az magából a kiilömbségből is ipso facto következik.
Erdély a határterületek közé tartozik, itt
tehát bennünket csak azok az eljárások érdekel
hetnek, a melyek az államnyelv és a nemzetiségi
nyelvek közötti egészséges viszony fenntartására
a határterületeken szükségesek.
Miután az államnyelv az állam lakosságának
boldogulásához szükséges legfontosabb eszköze, a
mely nélkül bárki is az általános közlekedésben,
polgártársaival való érintkezésben akadályozva van,
a mely nélkül kiesik abból a forgalomból, a mely 
ben érdekeit megvédheti, azokat istápolhatja, ennél

fogva világos, hogy az államnak első kötelessége,
hogy ennek az államnyelvnek mindenkit olyan
teljes birtokába juttasson, a minő teljesen
csak lehet.
Nyelvről lévén szó, még pedig élő nyelvről,
e kötelesség teljesítése csakis gyakorlati utón
lehetséges. A gyakorlati ut első sorban azt irja
elő, hogy e nyelvnek tanítása zsenge gyermekkor
ban történjék legnagyobb teljességgel, mert a
gyermekkor felvevő képessége a legnagyobb és
ebben a korban a gyakorlati módon eszközölt
oktatás nem munka, hanem játék.
Ebből következik, hogy az államnyelv okta
tásának már a népiskolában el kell érni azt az
eredményt, hogy ezen iskolák negyedik osztályá
nak elvégzése után minden gyermek az állam
nyelvet nehézség nélkül használhassa, úgy szóban,
mint írásban. Viszont az állami iskolának is tekin
tettel kell lenni az illető vidéken nagyobb számú
magyarul nem tudó gyermek anyanyelvére, s a
tanításnak legalább az első két osztályában az
ilyen gyermekek anyanyelvén kell folyni.
Hazai népoktatásunk szervezetében szerepe
van az állami, községi és felekezeti, továbbá a
társulati és a magánosoktól fölállított iskoláknak,
így van ez Erdélyben is és ez ellen jogos kifo
gást csak ott lehet tenni, ahol az állami célok
és közművelődési érdekek kellő respektálásra nem
találnak.
A jelen szervezetek keretében is megoldható
az állami cél és szolgálható a művelődés érdeke;
nem elvi követelmény tehát akár a felekezetek,
akár a társulatok, magán vagy egyéb jogi sze
mélyek népiskola állítási és fenntartási jogát kor
látozni, mert ahol a népiskola bármelyik typusa
kielégítően szolgálja ezt a célt, ott nincs szükség
állami akcióra, de van a legéberebb ellenőrzésre,
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mert a hol a népiskola ezt a célt nem szolgálja,
ott föltétlenül szükséges az állami népiskola fel
állítása, amely tehát ismét csak hiányt pótol.
Azokat az iskolákat — bármely typusuak
legyenek is és bárki legyen a fenntartójuk —
amelyek a fennt jelzett célokat kielégítően szolgál
ják, a szükséghez képest anyagilag segélyezze az
állam i s ; azokat azonban, amelyek ezt a célt nem
szolgálják, szükség esetén zárja be, de segélyben
semmi esetre se részesítse, mert a segélyezésre
fordítandó összeget az állami célok megvalósítására
szükséges állami népiskola fenntartási költségei
emésztik fel az ilyen helyen.
Az Erdélyi Szövetség e tekintetben a követ
kező elvet tartja irányadónak:
Ahol nincs népiskola, ott az államnak magá
nak sürgős kötelessége népiskolát állítani föl és
tartani fönn. De kötelessége az államnak állítani
föl népiskolát olyan helyen is, ahol a meglévő
népiskola akár a magyar állam egységének köve
telményeit, akár a közművelődés érdekeit nem
elégíti ki. Mert a maga iskolaföntartási joga senkit
se jogosít föl arra is, hogy a gyermeket a rossz
iskola által megfossza az elemi műveltség idején
való megszerzésének lehetőségétől. Ezért az állam
nak a jobb iskolát nem a rossz vagy állami szem
pontból káros iskola mellé, hanem az ilyen iskola
helyett kell fölállítani.
Hivatalok segítségével lehetetlen annak
nyilvántartása, hogy e tekintetben hol mi a szük
séglet. A társadalom szemének kell tehát állan
dóan figyelemmel kisérnie ezeket, és szervezetünk
nek egyik legfontosabb föladata, hogy az e tekin
tetben fölmerülő tényleges szükségleteket nyilván
tartsa és azoknak kielégítésére törekedjék, illetőleg
hogy az Emkét ebben a munkájában politikai
eszközökkel támogassa.
3
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Az elemi iskola föladatát igen megkönnyíti
a kisdedóvó, mely a gyermeki lelket már az isko
lába járásra köteles életkor előtt előkészíti a tanu
lásra. A kisdedóvót a nép csaknem mindenütt
szívesen látja, ha föntartása nem ró reá terheket.
Az Erdélyi Szövetségnek követelnie kell, hogy az
állam Erdélynek minél több községében állítson
föl kisdedóvókat.
Fontos állami cél az is, hogy az állam
minden egyes polgára kellő előképzettségekkel
felszerelve induljon bele az életbe. A polgárság
legnagyobb százaléka a népiskolán túl nem halad.
Népiskolai képzettséggel indul pályájának a földmives, iparos, sőt a kereskedelmi alkalmazottak
nak túlnyomó része is, t. i. a földmives, iparos
és kereskedő élet alsóbb fokának munkásai.
A népiskolát tehát ezeknek a szempontjából
kell berendezni, mert nem szabad, hogy bárki is
elhagyja a népiskola negyedik, illetőleg hatodik
osztályát anélkül, hogy jövendő életpályájának
sikeres folytatására olyan ismereteket magával
ne vigyen, amelyeket a puszta gyakorlatból meg
nem szerezhet. Valamint a leányiskola neveltjei
nek a háztartás körüli összes munkákba szüksé
ges ismereteket meg kell adni, úgy a fiúiskolából
kell, hogy a földművelés, ipar és kereskedelem
szükséges előismereteit magával vigye a végzett
tanuló.
De a gyermek befejezi a népiskolát esetleg
már 10-ik, rendesen a 12-ik, legkésőbb 14-ik
életévében. Világos, hogy a 14-ik életévvel nincs
megoldva egy fiatal ember vagy leány kiképzése. A
14-ik és a 19-ik év közé eső kort kell hogy kitöltse a
felnőtt fiatalságnak oktatása olyan tanfolyamokban,
amelyeken az iskolai ismeretek felfrissitődnek és
bővítődnek és amelyeken a már dolgozó fiatal
ság az élet munkáját megkezdett fiuk és leányok
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gyakorlati tapasztalatai értékesíthetők a kiképzés
munkájában. Városokban az ipari és kereskedői
foglalkozásra készülő ifjak ez irányú oktatásáról
van némi, bár nem elég eredményes, gondoskodás.
Faluhelyen, főleg az erdélyi nép körében nincs
jóformán semmi. Az Erdélyi Szövetségnek köve
telnie kell olyan intézményeket, melyek ezen a
hiányon segítsenek.
Szólván az értelmi szükségletekről, nem sza
bad elfeledkeznünk egyéb lelkiekről sem. A kedély
dolga erőt adni még a gyakorlati munkába is,
hiszen a lelkesülés minden munkának leghatalma
sabb rugója.
A kedély dolga pedig első sorban a vallás,
nem lehet tehát mellékes a vallásos élet nyomo
rúságainak kiküszöbölése sem.
Az isten házának kedves, vonzó, lelket emelő
és nemesitő helynek kell lennie. Szomorú falu az,
ahol a templom tetejéről leri a zsendely s ahol
a templomba beesik az eső. Szomorú község az,
ahol gidres-gödrös a templom padlója, rongyos
az oltárteritő vagy az urvacsora-asztal abrosza.
Szomorú község, ahol a papiak düledezik, vagy
ahol a papot arra készteti a nyomorúság, hogy
lósson-fusson a kenyere után, mert nem élhet a
maga hivatásának.
Faluhelyen a jegyző, a tanító és az orvos
hivatásával a népjólét kérdésében vetekedik a
papé.
Szervezetünk feladata lesz figyelemmel ki
sérni, hogy mit kíván a lelkipásztor s az egyház
érdeke. Ezer szemmel kell vigyáznunk a lelkek
nemesítésére, a lelkek megtisztítására is, mert ha
egészséges testben lakhatik csak egészséges lélek,
úgy még igazabb az, hogy a beteg lélek nagyon
hamar szokta elpusztítani a lakását. Az Erdélyi
Szövetségnek minden egyes tagja tartsa hivatásá
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nak előmozdítani, hogy a jegyző, a tanító, az orvos
és a pap népnevelő működésüket kellő harmóniá
ban végezzék. Ha a faluban lakik olyan müveit
birtokos is, aki a néppel törődik és a jegyzővel,
a tanítóval, az orvossal és a pappal együtt a
valódi népnevelés szolgálatába á ll: a nép meg
óvása az elzíilléstői biztosítva van.
A középiskolákban, ha jól működött a nép
oktatási szervezet, igazán könnyű már a munka.
Ezen a téren a legfontosabb, hogy Erdély közép
iskolái egyrészt területileg helyesen osztódjanak
el, másrészt, hogy a reáliskolák és gimnáziumok
közötti helyes arány meglegyen. Nem kevésbbé
fontos ezeknek kapcsolata olyan internátusokkal,
amelyeknek felszerelése megadja mindazt, amire a
fiatalságnak testi és szellemi kiképeztetése tekin
tetében szükséges és emellett tekintetbe veszi a
szülők anyagi helyzetét is és az ifjúság nevelte
tését a lehető legkisebb anyagi áldozatok árán
teszi lehetővé.
Ha nem is oly végtelenül nagy fontosságú
az értelmiség lelki képének kialakítására a közép
iskolai tanár, mint a mily fontos a népoktatásra
a jó tanító, mert hiszen az értelmiség kiművelé
sében sok más tényezőnek is része van, — mégis
messze ható jelentősége van a középiskolai tanár
képzésnek. Ennek egyik tényezője, egy a kolozs
vári egyetemmel kapcsolatos tanárképző intézetet
szolgáló gyakorló középiskola, még ma is csak
követelmény. Egy állami középiskola Kolozsvárt
erre a célra szintén felveendő az Erdélyi Szövetség
programmjába.
Ami az erdélyi középiskolák tantervének külön
kívánalmait illeti, helyet kellene juttatni a keleti
nyelvek tanításának is. Erősen kellene hangsú
lyozni úgy a történelmi, mint a földrajzi oktatásban
a keleti területek lehetőleg pontos és beható ismer
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tetését. Súlyt kellene helyezni e területek múltjának
ismeretére, mert. hiszen jelentik csak igy érthető
és a jövendőbeli munkálkodás ama területeken csak
igy készíthető elő. Nem szabadna a középiskolá
ban a honvédelem szükséges alapismereteit sem
elhanyagolni. Tudnia kellene a 18 éves ifjúnak, hogy
hazáját és annak alkotmányát azon a területen,
ahol lakik, hogy védheti, természetesen mindig
csak a sürgős szükség esetére gondolva.
Az egyetemi oktatásra aztán a legnagyobb
szeretettel kellene megadni a szükséges eszközöket
Az oktatásnak csúcsán ifjúságunk számára a tan
eszközök bőségének kellene rendelkezésére állania.
A kolozsvári egyetemen nem szabadna hiányoznia
egyetlen olyan keleti nyelv tanszékének sem,
amelynek népe bennünket érdekel. A kelet múltja,
jelene és jövője nálunknál jobban senkit sem
érdekel, de nincs is nép, amely ezeknek ismerte
tésére és tanulmányozására nálunknál alkalmasabb
lenne. Persze szükséges, hogy a tudományoknak
minden ágában elsőrangú erőket neveljünk, mert
hiszen csak igy lehetünk nemcsak a keletnek a
magunk érdekében való alapos ismerői, hanem a
kelet népeinek szintén csak a magunk érdekében,
de egyúttal nekik is hasznukra válva tanítói is.
Itt az erdélyi egyetemen volna helyén a jól
felszerelt tudományos intézeteknek egész serege,
itt a tudományszakoknak területén a legerősebb
differenciálódás, a specialista szakemberek válogatott
csapata, itt nem szabadna annyi mulasztásnak
megtörténnie, amennyivel tényleg szemben állunk.
Az alsó-, közép- és felső oktatás bajait nem
is tekintve, a múzeumi és könyvtári ügynek, a mű
vészetek és iparművészetek fejlesztésének, hazánk
egyik területén sincsen szomorúbb képe, mint
Erdélyben, holott akár népének tehetségeit, akár
tájainak szépségét, akár történelmének változatos
ságát, akár a feldolgozható anyagok hatalmas
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bőségét vesszük, mindenképpen kiszámíthatatlan
fejlődés járna egy okos és tervszerű, szeretettel
és odaadással megszerkesztett programm nyomában.
Fájdalom mindez hiányzik s minderre Erdély társadalmának figyelnie kell. Nem szabad tiirni, hogy
ne jusson mindezekre költség, nem pedig annál
kevésbbé, mert az ide fordított minden fillér ezerszeres haszonnal térül vissza.
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