
KISEBBSÉGI MAGYAR SORS.

A NEMZETI ESZME FEJLŐDÉSE
A NÉMETSÉGNÉL.

ÉVEKKEL ezelőtt beszélgetést folytattam országunk egyik legkitűnőbb
diplomatájával Magyarország és Németország viszonyáról. Miután

rólam, mint volt erdélyi szász képviselőről, feltételezte, hogy némileg tájé-
kozva vagyok a németbirodalmi viszonyokról, felvetette azt a kérdést, hogy
mi lehet az oka annak, hogy a németbirodalmi közvélemény és a németbiro-
dalmi kormány újabban érdeklődést mutat Csonka-Magyarország 550.000
lélekszámú németségének sorsa iránt, noha a világháború előtt az akkor két-
millió lelket számláló magyarországi németséggel nem törődött?

Ezen ma is aktív állásban lévő államférfiúnk kérdését egy visszaemléke-
zéssel illusztrálta. Bülow herceg német kancellárhoz annak idején interpel-
lációt intézett a Deutscher Reichstag Hasse nevű tagja, ki az alldeutsch
szövetségnek volt az elnöke. Interpellációjában panaszkodott, hogy a német-
birodalmi kormány teljes közömbösséget mutat a magyarországi németség
rohamos elmagyarosodásával szemben. Bülow herceg válaszában Bismarck
hercegre hivatkozott és felolvasta annak egy régebbi időből való, az akkori
budapesti németbirodalmi főkonzulhoz intézett utasítását, amely szerint
megtiltja a főkonzulnak, hogy a legtávolabbról is beavatkozzék azon tünte-
tésekbe, amelyek annak idején a Schulverein-demonstrációk címén váltak
ismertté.

Ezen reminiszcencia alapján azon nézetét fejtette ki előttem sokfelé járt
és tapasztalt diplomatánk, hogy nagy hiba a jelenben a Németbirodalom
részéről, hogy a Bismarck-féle állásponttól eltér és ezáltal veszélyezteti
a magyar közvéleménynek németbarát hajlandóságát.

Négy-öt évvel ezelőtt, midőn ezen eszmecsere folyta körülbelül a követ-
kezőket voltam bátor válaszolni:

Amennyire én a külpolitikai változásokat értékelni tudom és amennyiben
magamat a nemzeti gondolkodású németbirodalmi közvélemény helyiébe
belé tudom képzelni, azt látom, hogy nagy és lényeges különbség van a
világháború előtti és a mai állapot és érdekek között. Akkor a Németbiro-
dalom és Ausztria-Magyarország a legszorosabb katonai szövetségben volt
és miután a kisebbségi jogvédelem akkor még nem volt nemzetközi kérdés,
a hazai németség iránt Berlinben mutatkozó bármily érdeklődést Magyar-
ország méltán utasíthatta volna vissza, mint a magyar belpolitikába való
jogosulatlan beavatkozást. De különben akkor magának Németországnak
is egyenesen ártott volna a nemzetiségi kérdésnek Magyarországon
való forszírozása. Hiszen nemcsak kétmillió németajkú élt Szent István
birodalmában, hanem közel 3 millió román, majdnem 3 millió horvát-
szerb-bunyevác, 1,900.000 ezer tót és 470.000 rutén. Trianon folytán ma
az anyanyelvi megoszlás pedig az, hogy 7,800.000 lakosból csupán ir6%
nemmagyarajkú. (A németség most kitesz 555.327 lelket, tótjaink száma
164.585, a horvátóké és szerbeké 66,733, a románoké 27.854.) 1914 előtt
tehát a nemzetiségi problémák kiélesítése nemcsak a kétmillió németségnek
juttatott volna talán egyes előnyöket, hanem esetleg erősítette volna azokat
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az expanzív tényezőket is, amelyeket Szent István birodalmának többi
nemmagyar népei képviseltek. A Németbirodalomnak komoly külpolitikai
intencióival merő ellentétben állott volna a hármas szövetség idején Magyar-
ország belpolitikai nehézségeit fokozni. A mai Csonka-Magyarországban
a nemzetiségi kérdés ilyen centrifugális lehetőségeket nem foglal magában,
A hazai németség ma 7%-ot tesz ki, ami magában véve nem sok, de e mellett
azután teljesen eltörpülnek a többi nemmagyarajkúak arányszámai. Ennél-
fogva a kisebbségi kérdés ma az ország konszolidációja szempontjából gondot
alig okozhat. De másrészről észrevették Németországban azt, hogy a német
nyelvnek Középeurópa keleti részeiben való elterjedtsége nagy előnyöket
jelent a németbirodalmi kiviteli kereskedelem szempontjából, és hogy a
német nyelvnek Magyarországon való ismerete az utóbbi évtizedekben pár-
huzamosan a hazai németség magyarosodásával nagyon gyors ütemben
visszafejlődött. Az a körülmény, hogy Magyarországon ma még a német
nyelv az a világnyelv, melyet aránylag mégis csak leginkább beszélnek,
egyáltalában nem lehet közönyös a németbirodalmiak szempontjából. De
az összes, Németországgal kapcsolatban lévő országokban ugyanazt lehet
tapasztalni, hogy tudniillik a német nyelv tudása hanyatlik, ha az illető
országokba kivándorolt faji németség, anyanyelve tekintetében is, teljesen
asszimilálódik. Arra mutattam tehát rá a vezető magyar diplomatával szem-
ben, hogy ma német nemzeti érdek és a Magyarországon élő faji németség
nyelvi és kulturális fennmaradásának az érdeke nem áll egymással ellen-
tétben, sőt logikailag fedi egymást. Nem lehet tehát meglepődni azon, hogy
nemcsak szélsőséges német politikusok, hanem felelős állásban lévők is itteni
fajtestvéreik fennmaradása iránt élénk figyelmet tanúsítanak.

Körülbelül ezzel a gondolattal fejeztem be fejtegetéseimét a magyar
kormány egy nagyon fontos képviselőjével szemben. Nem hiszem, hogy
teljesen meggyőztem volna őt, de mégis úgy láttam, hogy argumentumaim
némi impressziót váltottak ki nála. Meg vagyok elégedve, hogyha ezen cik-
kem ugyanezen eredménnyel jár tisztelt olvasóimnál.

DR. JAKABFFY Elemér, a romániai Országos Magyar Párt alelnöke, a
lugosi Magyar Kisebbség kiadója és a „Magyar Szemlédnek is értékes munka-
társa, azt írja a „Staat und Volkstum“ című, dr. K. C. von Loesch (Berlin)
által 1926-ban kiadott gyűjteményes munkában: „Az előbbi magyar állam-
ban a zsidók, a svábok és a rutének voltak a legkönnyebben beolvaszthatók.
De íme, a felfordulás utáni első évek azt mutatták, hogy a zsidók egy része
és hogy az összes svábok és rutének teljes nemzeti öntudatra ébredtek.
Azon magyarok, akik az asszimilációt már évtizedekkel ezelőtt befejezett-
nek látták és ezért 20 millió magyarról (10 millió helyett) álmodoztak, ezt
a változást elkeseredéssel kísérték, tehát a zsidókat, a svábokat és a ruténeket
árulással vádolták. A leszakított részek magyarsága ennélfogva kisebbségi
politikáját nagy hibával kezdte, mert nagy része a természetes folyamatot
nem értette meg, és a helyett, hogy az általános európai kisebbségi gondo-
latot magáévá tette volna, mondhatni gyűlöletes irigységgel látta a testvér-
kisebbségek fejlődését.“

Jakabffy Elemér e mondatokban nagyon őszintén jelzi azon lélektani
processzust, amelyen a lekapcsolt magyarság átment. Azonban nemcsak a
Felvidék, a Bánság és a Bácska németjei ébredtek az utóbbi 10 évben nemzeti
öntudatra, hanem ugyanaz történt a csonkamagyarországi sváboknál is.
Mert nem egészen helyes Jakabffy Elemérnek az a megállapítása, hogy csak
az összeomlás óta datálódik a félig beolvadtak visszatérése régi fajiságuk
felismeréséhez. Hivatkozom arra, hogy a világháború eseményei már ma-
gukban véve felrázólag hatottak a lelkekre és hogy Tisza István gróf is mél-
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tányolta ezt, midőn 1917 június 25-én tartott országgyűlési beszédében
nyíltan rámutatott arra, hogy a délmagyarországi németség körében az
anyanyelvi oktatás elhanyagolása nagyfokú elégedetlenséget szült, mert
a sváb szülők fiai nem tudnak a harctérről anyanyelvükön levelezni hozzá-
tartozóikkal. Emlékeztetnem kell arra is, hogy Bleyer Jakab egyetemi tanár,
később nemzeti kisebbségi miniszter, ki, bár született bácskai sváb, azelőtt
nemzetiségi és politikai kérdésekkel egyáltalában nem foglalkozott, mégis,
látva a svábság egyre fokozódó izgalmát a megmagyarosított iskolák miatt,
1917 elején cikket irt a „Budapesti. Szemlédben, amelyben a német anya-
nyelvű népoktatás sürgős visszaállítását követelte. Ugyancsak még a világ-
háborúfolyamán történtek kísérletek arra, hogy a bánsági és a bácskai svábok
körében német kultúregylet alakíttassák, amihez Herczeg Ferenc közvetítése
folytán és gróf Tisza Istvánnal egyetértőleg Wekerle Sándor miniszterelnök
elvi hozzájárulását már megadta volt.

Tény és való, hogy a hazai svábság és a nyugatmagyarországi németség
akkor jutott tudatára annak, hogy anyanydvét nem szabad feladnia és hogy
büszke lehet arra, hogy a német fajhoz tartozik, mikor a világháború folya-
mán messze országokba vetődve tapasztalnia kellett̂  hogy a német nyelv
világnyelv, és hogy a német rátermettség és derekasság majdnem az egész világ
ádáz gyűlöletével szemben fölényes erőkifejtésre képes. Azelőtt a falujához kö-
tött sváb gazda félig-meddig alsóbbrendű lénynek érezte magát, most meg-
tudta, hogy ő nemcsak a sváb néptörzshöz, hanem a nagy német kultúrnemzet-
hez is tartozik. Ezt magyar részről sajnálatosnak lehet találni, de számolni kell
vele annál is inkább, mert talán nem is az egész vonalon hátrányos magyar
nemzeti szempontból. A sváb katona ugyanis nemcsak azt látta és érezte
kint a harctéren, hogy büszke lehet arra, hogy német, hanem sorsdöntő idő-
ben átélte a német-magyar fegyverbarátság legkatasztrófálisabb, de egy-
szersmind legdicsőbb napjait. Merem tehát állítani, hogy a hazai svábság
széles rétegei és intelligenciájának azon része, mely a hazai németség kultu-
rális kívánalmainak ma szószólója, nemcsak nemzetiségi öntudatra ébredt
a világháború kataklizmájában, hanem magyar hazafiságának is mélyreható
megújhodásán és tudatosításán is ment keresztül. Az a nemzeti kisebbség,
mely oly országban lakik, melynek nemzeti többsége a kisebbség fajroko-
naival oly történelmi kapcsolatban áll, mint Magyarország Szent István
napjai óta a nagy német nemzettel, annak sem érzelmeiben, sem gondolko-
dásában a nemzetiségi öntudat konfliktust nem hoz létre. A hazai németnek
a világháborúban támadt legmélyebb élménye a magyar-német sorsszerű
egymásrautaltsághoz fűződik, melynek ő sohasem volt rontója, hanem —
kulturális munkájával és polgári erényeivel — mindmáig csak mélyítője.

JANCSÓ Benedek a Magyar Szemle 1. füzetében „A magyar
társadalom és az idegen uralom alá került magyar kisebbség sorsa“ című
mélyen szántó értekezésében arra a következtetésre jut, hogy „Európa
jelenlegi nemzetközi és államjogi helyzetében csakis a kulturális integritás
talajában gyökerező magyar külpolitika lehet gyümölcsöző és idegen uralom
alá jutott testvéreinkre hasznos. A magyar társadalom csak a faji integritás
alapján állva teljesítheti kötelességét idegen uralom alá jutott magyar test-
véreivel szemben, mert csak ez nyújt módot arra, hogy valamely idegen állam
belügyeibe való avatkozás vádja nélkül segíthessük kulturális és gazdasági
törekvéseiket.“ Ezzel összefüggésben azt a követelményt állítja fd Jancsó
Benedek, hogy a magyar külpolitikai irányt elsősorban az idegen uralom alá
jutott harmadfél milliónyi magyarság sorsának és helyzetének kell megszabnia.
Hasonló megállapításokat tett már gróf Bethlen István miniszterelnök is.

Ez a felfogás és a belőle adódó álláspont még az ellenfél szempontjából
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is érthető, magyar szempontból pedig kétséget kizárólag helyes, sőt magától
értődő. Arra kérem tehát igen tisztelt olvasóimat, hogyha ennek a fel-
fogásnak, mikor Jancsó Benedek és gróf Bethlen István adnak neki kifeje-
zést, helyeselnek, akkor ne ítéljék el azt, ha a német közvélemény saját kisebb-
ségével szemben is hasonló érzelmek által vezéreltetik és német államférfiak
hasonló értelemben nyilatkoznak! Nem tekintve az úgynevezett „Grenz-
landdeutsche“-kat (akik a jelenlegi Németbirodalom határai mentén laknak
és az egybefüggő német nyelvterülethez tartoznak), Közép-Európában a
következő államokban vannak német nyelvszigetek: Dámában, Észt- és
Lettországokban, Litvániában, Lengyelországban, Csehszlovákiában, Romá-
niában, Jugoszláviában és Csonka-Magyarországon. Ezen országokban jelen-
tékeny közéleti tényezőknek mondhatók a német kisebbségek, mert min-
denütt külön politikai pártot alkotnak (a magyarországi németajkúak kivé-
telével) és mindenütt képviselve vannak a parlamentekben. Természetes,
hogy azon csehországi és lengyelországi németek, akiket csak a versailles-i
és saint-germaini szerződés szakított el a német államtól és akik földrajzilag
könnyen, más nemzetiségek bekebelezése nélkül volnának egyesíthetők a
Németbirodalommal, természetes, hogy ezek nyíltan vagy titokban, de a
német területi integritás alapján állanak. A többi említett összes német
kisebbségek, melyeknek lélekszáma eléri a 7—8 milliót, a legőszintébben
csak a Jancsó Benedek által említett kulturális integritást, kulturális közös-
séget kívánják fenntartani. Teljesen fölösleges a hazai németség szószólóinak
feltétlen lojalitására és államhűségére hivatkoznom. De felemlítem dr. Schie-
mann Pálnak, a lettországi parlamentben működő német frakciók vezérének
azon programmatikus cikkét, melyet a „Volksgemeinschaft und Staats-
gemeinschaft“ cím alatt a „Nation und Staat“ című német kisebbségi
folyóirat 1927 évi szeptemberi első számában adott közre. Dr. Schiemann,
mint a kisebbségi mozgalom egyik elismert vezére, többek között a követ-
kezőket mondja: „Ahol népek évtizedek óta egymás mellett, egymás között
éltek, ott a nemzeti kultúra mellett egy darab közös kultúra is keletkezik;
ilyenkor közös szokások, közös történelem és az összetartozandóság oly
érzései jönnek létre, amelyek egyáltalában nincsenek ellentétben a két nép
esetleg tradíciószámba menő ellenséges viszonyával és régi harcaival. Hogyha
a lettek vagy esztek egyszerre csak kénytelenek volnának lemondani a balti
németekkel való minden érintkezésről, akkor nemzeti életükből hiányoznék
valami. És megfordítva: a balti németek faji tulajdonságai a lettekkel és az
észtekkel való együttélés nélkül el nem képzelhetők, vagy legalább is nem
igaziak. Tehát azt látjuk, hogy a nemzet mellett, mint népi közösség mellett,
a nemzet fogalmának egy másik formája is kialakulhat, ami által az össze-
tartozandóság érzésének fontos alkotó elemei létesülhetnek

Azt hiszem, hogy elég világos az, amire dr. Schiemann Pál gondol.
Ha a balti németek az évszázados együttélés folytán az észtekkel, lettekkel
és oroszokkal bizonyos kultúrközösségben érzik magukat, akkor ezt a hazai
németségnek a magyarsághoz való viszonyára nézve még sokkal nagyobb
mértékben lehet megállapítani. Még a régi Osztrák-Magyar Monarchiában
is tagadhatatlanul jelentkeztek, bárcsak méla akkordokban, valahogyan
közös műveltségi kapcsolatok, sőt vannak fantaszták, akik azt mondják,
hogy még mindig vannak ma is szellemi kapcsolatok a galíciai lengyelek,
laibachi szlovének, csehországi németek, vagy zágrábi horvátok között.
De nagy felületesség volna akár magyar, akár német részről el nem ismerni
azt, hogy a magyar és a német kultúrának évszázadok óta oly közös vérkerin-
gése fejlődött ki, hogy az a kultúrközösség, amelyhez a hazai németség ma
is ragaszkodni kíván, egyáltalában nem zárja ki azt, hogy a hazai németség
nemzetiségi iránya is hű maradjon a magyar kultúrához is.
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NEM AKAROK saját szavaimmal élni, midőn ecsetelni kívánom azt a lélek-
tani átalakulást, amelyen a németbirodalmi közvélemény a németajkú kül-
földi állampolgárokkal szemben való érzéseiben a világháború óta átment.
Idézem a Németbirodalom utolsó külügyminiszterének, Hintze volt
államtitkárnak egy cikkét, mely a „Deutsche Welt“ 1926 évfolyamában
jelent meg. A német diplomáciának ezen kimagasló alakja, ki ma is jelentős
szerepet visz a német közéletben, szószerint a következőket mondja: „Nem
is olyan régóta beszélünk a nagy német népről, mint magától értetődő egy-
ségről és mint valami határozott tényről. A határokon túl is érvényes nem-
zeti egység tudata a háború előtti időkben a háttérben lappangott. Úgy
látszott, hogy a német ember beletörődött a Bismarck-féle megoldásba,
amely a külföldi németséggel leszámolt. Oly egyesületek, mint a Schulverein,
csak az intelligencia kisebb köreit tudták összefoglalni és a nagy német
társadalomban megértésre alig találtak. Csak egyes gondolkodók, mint
Lagarde vagy Langbehn filozofáltak már álkor is arról, hogy Bismarck
munkája még nem jelent befejezést. A gyarmatok németsége s azonkívül
azon némelbirodalmi németek, akik első generációban laktak külföldön,
még németeknek számítottak, de egyébként Ausztria németsége, az orosza
országi, yagy az erdélyi németeknek fennmaradásukért folytatott küzdelmei
nem igen okoztak izgalmat. A háború folyamán azonban, eleinte öntudat-
lanul, de már mutatkozott az új német közösség érzése. A németbirodalmi
katonaság ugyan kezdetben a Habsburg-monarchia összes katonáit „osztrá-
koknak“ nevezte, de később ráeszmélt arra, hogy némelyik németül, másik
magyarul, a harmadik szlávul vagy románul beszél és hogy viselkedésük
ettől nem független. A háborúban katonáink eljutottak a Bánság falvaiba,
Galícia német kolóniáiba, meglátták Erdély szász városait és az orosz tarto-
mányok gyönyörű, történelmi patmájú német kastélyait. És itt meglátták
azt, amiről őket az iskolában senki ki nem oktatta: hogy német emberek a
távolban is megtartották nyelvüket és szokásaikat, hogy népfajukat sokszor
évszázadokig megtudták őrizni, mégpedig néha tisztábban és büszkébben,
mint a semmi veszélynek ki nem tett birodalmi német. Ilyen élmények
nagyon sok szívben mély barázdát hagytak a jövő vetés számára.

És azután összeomlott a büszke államépület. Felvetődött az a kérdés,
vájjon a német állambéke a német népnek is békét jelent-e? És abban a
pillanatban minden töprengés nélkül bebizonyosodott a birodalmi német
lelkében az az exisztencáális tény, hegy a nagy német nép egységet alkot.
A német állam testéből értékes részeket szakítottak le. Az, aki egy napról
a másikra elvesztette német állampolgárságát, az ezentúl ne számítson né-
metnek? A strassburgi székesegyház tornya alatt most már franciák laknak?
Az eddig Schleswig-Holsteinhez tartozó Tondem városában ezentúl dánok
fognak élni? Brombergben és Menteiben, ahol minden kő évszázadok óta
német munkáról teáz tanúbizonyságot, a versailles-i szerződés óta csak len-
gyelek és litvánok élnek? Szemünk elől mintha fátyolt vontak volna el;
Hiszen a Németbirodalom nem volt mindig ugyanazt mint 1871 óta! A
határok a történelem folyamán sokszor eltolódtak, Mit jelentenek egy-
általában a közjogi határok a nemzet igazi életében? Megemlékeztünk
Nagyszebenről és Rigáról, amely városok közjogilag sohasem tartoztak a
Németbirodalomhoz és mégis lényegileg németek Voltak. A népszavazások,
amelyek a veszélyeztetett vidékek áldozatkész német érzéséről tettek tanú-
bizonyságot, felrázták a német közönyösséget. Testvéreink állnak harcban!
Testvéreink vannak bajban, sokkal kínosabban és keserűbben, mint mi a
Németbirodalomban. Ez az érzés mind erősebbé lett a németbirodalmi
társadalomban. Körülnéztünk mindenfelé, hogy hol laknak még német-
ajkúak?! Elkezdtünk számolni és meggyőződtünk arról, hogy a német népet
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nem a német állam teszi csak, amelynek az antanttól oly számtalan meg-
szégyenítését kell elszenvednie, hanem hogy a német nép 100 millió lelket
számol és hogy nemcsak Közép-Európa majd minden országában, hanem
Észak- és Dél-Amerikában, Ázsiában és Afrikában is végez kultúrmunkát.
Ez a büszke népesedési szám hatalmat is kell jelentsen, de csak akkor,
hogyha tisztában van együvétartozandóságával. Ez volt a nagy, felemelő
háborús nyereség, az egyetlen, amelybe mi németek részesültünk. És akarat-
lanul is azt kérdezzük ezek után, hogy a történelem játéka-e a véletlennek,
vagy pedig mélyebb értelme van-e annak, amit elszenvedtünk, s annak, hogy
népünk a sors csapásaiból lelkileg fel tud emelkedni?“

Hogy a fiatalabb német generáció a nemzeti gondolkozás ezen renaissan-
ce-át még sokkal nyomatékosabban juttatja kifejezésre, az természetes. Dr.
Edgar J. Jungnak most megjelent munkájában: „Die Herrschaft der Min-
derwertigen“ (Berlin, 1927), amely szinte összefoglaló programmját adja
egy új, a szó legnemesebb értelmében konzervatív és nemzeti világ- és élet-
felfogásnak, a következőket olvashatjuk (a 303. oldalon):

„Bismarck és II. Vilmos a birodalom nevében még megtagadhatta a
külföldi németség védelmét. Ma már ez nem volna lehetséges. A népi gon-
dolat („der Volksgedanke“) időközben erősödött, sőt ma vezető eszménk:
államoknak új szellemi tartalmat ad, vagy széttépi őket. Tehát a birodalmi
határon kívül élő németség sorsa sem a német népet, sem pedig a német álla-
mot tovább érintetlenül nem hagyhatja. És itt egészen mindegy, hogy ezen
fajtestvéreink közel laknak-e vagy távol, zárt területeken, vagy nyelvszige-
teken. Még dr. Seipel, a gyenge osztrák köztársaság kancellárja, sem feled-
kezhetett meg a népi gondolatról. Egyik kormánynyilatkozatában nagyon
komoly szavakat talált: „Ami a külpolitikai viszonylataink szívélyességének
fokát illeti, úgy semmi sem játszik nagyobb szerepet, mint az illető államok
azon polgárainak sorsa, akik vérbeli és nyelvbeli testvéreink. Tisztában
vagyunk azzal, hogy ezen fajrokonaink panaszainak diplomáciai képviselői
nem igen lehetünk, mert más államok polgárairól van szó. Azonban
élő idegkapcsolatokról van szó, amelyeket szétvágni nem lehet. Az
utóbbi időben őzen, külföldi fajtestvéreinkhez oda- és tőlük viszont
hozzánk visszavezető idegszálakon többhelyütt fájdalmas rángatódzás
futott végig. Hogyha ez hivatalos külügyi politikánkat nem is hát-
ráltatta, de a nyilvános tárgyalás hangnemét igen is kellemetlenül befolyá-
solta.“ És ezen a ponton — folytatja dr. Jung — tényleg kétségtelen nehéz-
ség mutatkozik. Ha pártfogásba vesszük külföldi németjeinket, akkor a leg-
több külföldi állam ezt belügyeibe való beavatkozásnak tekinti és néha ellen-
séges lépésnek fogja fel. (Ezen az úgynevezett kisebbségi védelmi szerződések
alig segítettek, bár nélkülük kétségkívül még rosszabb volna a helyzet.)
A Németbirodalomnak, amelynek nem kell oly félénknek lennie, mint Német-
Ausztriának, minden fellépése a külföldi németek érdekében valóban teher-
tétel külpolitikai viszonylatainkban. Másféle állami munkát zavar, vagy leg-
alább is kényelmetlen. Ezt nyíltan be kell ismerni. Azt kell azonban éhhez
hozzátenni, hegy ez a nehézség nem fog örökké tartani. Ameddig fennáll,
mint Európa uralkodó állami formája, a francia eredetű demokratikus nem-
zeti állam az Ő egyesítő és egyenlőségre törekvő centralizmusával és azon
hajlandóságával, hogy az idegenajkúakat kulturális és gazdasági tekintetben
is megfossza külön jellegzetességüktől, addig érthető a külföldi államoknak
most vázolt érzékenysége. Az individualisztikus nemzeti államok sajátsága
ez, hogy a kisebbségeket el akarja sorvasztani. De az individualisztikussal
szemben álló gondolkozás minden faji sajátságot elismer, mert a valódi sza-
badságot nem az egyes emberekben, hanem a nemzetek egyéniségének kifej-
lődésében látja. Csak a formáldemokratikus állam tekinti magát mindenre
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hivatottnak és mindenre illetékesnek, csak az akar a kultúra és a gazdaság
összes területem szuverén módon uralkodni. Alaptévedése a nyugati demokra-
tikus államfelfogásnak, hogy az állam az összes polgárokat egyenlővé akarja
átalakítani. Ennek az eszmének a rabja a legszabadelvűbb latin vagy szláv
köztársaság is, éppen úgy, mint a fasizmus, amely különösen külpolitikai
tekintetben teljesen bennrekedt az individualisztikus tévedésekben.“ Dr.
Edgár J. Jung műve más részében azután részletesen előadja azt, hogy még
abban az államban is, amelyben jelentékeny nemzeti kisebbségek nincsenek,
a társadalom mely szerveinek kell átvennie az állam bürokratikus gépezetétől
a nemzet közfunkcióinak gazdasági és kulturális részét. D. Jungnak ez az
állásfoglalása különben nagyjában egyezők azzal az új közjogi tanítással,
melyet a genfi nemzetiségi kongresszusokon a lettországi németség már
említett vezére, dr. Schiemann Pál, és a lengyelországi német frakció elnöke,
dr. Neumann Jenő ismételten kifejtettek.

NE MÉLTÓZTASSÉK azonban azt gondolni, hogy a birodalmi németség-
nek felelős állásban lévő képviselői más állásponton vannak, hogy a külföldi né-
metséget sorsára bízzák, vagy hogy legalább is félve nyúlnak ezen kérdéshez!
1925 május 18-án Stresemann Gusztáv, mint németbirodalmi külügy-
miniszter, expozéjában a Reichstagnak a következőket jelentette ki: „Mielőtt
Németországnak az egyes külföldi államokhoz való viszonyaira rátérnék,
egy pár szóval a külföldi németség helyzetével kívánok foglalkozni. Leg-
nagyobb érdeklődéssel figyeljük azon sok millió lelket számláló fajtestvéreink
sorsát, akik a közös eredet és a közös kultúra által velünk elválaszthatatlanul
össze vannak kötve, akik azonban az idegen államnak a polgárai akár egy
hosszú történelmi folyamat következményeként, akár az 1919 évi szerződések
folytán. Majdnem mindenütt népi sajátságaink fenntartásáért állnak harc-
ban, mely annál nehezebb, ha közel élnek határainkhoz. Jókívánságaink és
reményeink kísérik őket küzdelmükben.“ És midőn 1925 év november 21^-én,
szintén a Reichstag nyilvános ülésén arról folyt a vita, hogy az egyes államok
mikép lesznek arra szoríthatók, hogy a német kisebbségekkel szemben vál-
lalt nemzetközi kötelezettségeiknek megfeleljenek, akkor dr. Stresemann
rámutatott arra, hogy „ez a probléma a Németbirodalomnak a népszövetségbe
való tervbevett belépése kérdésében aktuális elgondolások lehetőségét fogja
nyújtani“. Még plasztikusabban beszélt Stresemann azon szónoklatokban,
amelyeket Stuttgartban tartott az ott székelő Deutsches Auslandsinstitut
ünnepségein.

1925 májusában a „Haus des Deutschtums“ felavatási ünnepén kül-
földi és birodalmi németek előtt kijelentette: „Talán csak a kényszerű
szükség kovácsolt össze bennünket és hogy ezen kényszerű szükségből ki-
termelődött a német kultúrközösség nagy érzése, ezt mint aktívumot akar-
juk német politikánkban elkönyvelni.“ 1927 májusában szintén nagy beszéd
keretében egyebek között ezt a nyilatkozatot tette: „A németséggel vele-
született az állam elismerésének, a tekintéllyel szemben való lojalitásnak
gondolata oly annyira, hogy ritkán találhatók jobb állampolgárok, mint a
németek, még ha valamely ország kisebbségét teszik is. Azért meg is kel-
lene becsülni azt, amire igényük lehet, mint szimbólumát annak, amit a tör-
ténelem vérfolyamatának neveznek: nyelvüket és érzésüket... Ahol
ennek ellenkezőjét teszik, ott azon lehetőségek keretében, amelyek számunkra
adva vannak, a németségért síkra fogunk szállni és a világ németségének
tudnia kell, hogy mi ezekben a kérdésekben az ő képviselőinek érezzük
magúnkat. Ez a német külpolitika hivatásának súlyosabbik, de egyúttal
szebbik része és úgy vélem, hogy minden német külügyminiszter feladata
lesz ezt a kötelességét munkájának középpontjába helyezni.“
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AZT LEHETNE mindezekkel szemben felhozni és találkoztam is már ilyen
ellenvetéssel, hogy ezek múló jelenségek. Ha a német állam megerősödik,
akkor a tisztán állami vonatkozások fognak egyedül szerepet vinni. Nem
tagadható, van ebben a mérlegelésben valami kis igazság. Ha egy állam
úgyis teljes tehetetlenségre van utalva, ha külpolitikája semmiféle irány-
ban sem tud eredményt felmutatni, akkor könnyebb az illető állam hivatalos
képviselőinek nemzeti ideálokat hangoztatni, mint akkor, midőn gyakorla-
tilag fontos külpolitikai munka folyik. A beamterek lelke szívesen bújik el
minden nyugodt aktaelintézést zavaró jelenség elől. De az állam hivatal-
nokai között — és ez egészen hasonlóan mutatkozik úgy Németországban,
mint Magyarországon — ma már a nemzeti közvéleménynek gyakran leg-
hatalmasabb képviselőit találhatjuk. A világháború előtt a tisztviselői kar
és a társadalom felfogása között sokkal nagyobb űr tátongott, mint ma.
A jó hivatalnok ma úgy nálunk, mint Németországban határozott letéte-
ményese a nemzeti közvéleménynek. Hiú ábránd volna a kisantant állam-
férfiai részéről abban reménykedni, hogy a magyar állam idővel nagyobb
súlyt fog helyezni a szomszéd államokkal való gazdasági kapcsolatok kifej-
lesztésére, naint az ottani magyarság védelmére. Épp annyira nem tartom
reálisnak azt sem, ha közéletünknek egyik-másik faktora abban látszik re-
ménykedni, hogy majd valamikor, ha Németország megint aktívabb kül-
politikát folytat, a bensőséges viszony Magyarország és a Németbirodalom
között fenntartható és fejleszthető lesz a nélkül, hogy az itteni német kisebb-
ségi probléma végkép és közmegelégedésre rendeztessék. A hazai németség
nyelvi és kulturális programúja oly szerény, hogy ennek hiánytalan megvaló-
sítása bármely sovén nemzeti szempontból sem jelenthet érezhető veszte-
séget. Németországban a nemzeti gondolat fejlődése az összeomlás óta
egész másszerű eseményeken ment keresztül, mint nálunk. Nálunk 1919-ben
a nemzeti ellenforradalom győzött és azóta ettől némt eltávolodás tapasz-
talható. Németországban 1918/1919-ben a baloldali forradalom győzedel-
meskedett; a régi nemzeti pártok eleinte háttérbe szorultak, azonban ez
lassú, de határozott fejlődés folyományaként időközben megváltozott. A
jövő a nemzeti eszméé. Még akkor is, ha valamely németbirodalmi kormány
hajlandó volna, egyszer vagy máskor, a külföldi németség védelmét fontos
állami feladatok érdekében feláldozni, ezt büntetlenül nem tehetné meg,
mert az e kérdésben szinte osztatlan német közvélemény felzúdulásával
találkoznék. Aki mint magyar ember nemzeti érzésű, az ezt meg tudja
érteni.

GÜNDISCH GUIDO

kiadásában „Die geographische Verbreitung des Deutschtums in
Rumpfungarn“ címmel dr. Paul Rieth német írónak igen figyelemreméltó
könyve jelent meg. Ezt a könyvet az erdélyi szászok félhivatalos lapja, a
„Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt“ december 15-i számában olyan
cikk keretében ismertette, amely az erdélyi magyar kisebbségi sajtóban
erős visszhangot keltett, sőt bizonyos fokig alkalmas arra is, hogy a csonka-
magyarországi közvélemény figyelmét felkeltse. E cikk lényege a követke-
zőkben foglalható össze:

Csonka-Magyarországnak egyetlen jelentékeny népkisebbsége van, az
550—600.000 főnyi németség. Ez a kisebbség gazdaságilag jobb hely-
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zetben van ugyan, mint a romániai német kisebbség, de kultúrái és politikai
tekintetben sokkal szorongatottabb és kockázatosabb életet kénytelen élni,
mint amaz. A magyar kormány a világháború és az összeomlás által okozott
nagy változásból semmi tanulságot sem vonva le, tovább folytatja háború
előtti magyarosító politikáját. Bizonyítéka ennek az, hogy a magyar parla-
mentben egyetlen német kisebbségi képviselő sem foglalhatott helyet.
Van ugyan a képviselők között vagy 50 német nevű, de ezek közül az egy
Bleyert, a volt kisebbségi minisztert és kitűnő germanista tanárt kivéve,
egyet sem lehetne a német kisebbség képviselője gyanánt megszólítani, holott
a magyarországi németeket számarányuknál fogva legalább is 17—18 illetné
meg. £ félmilliónál számosabb német kisebbségnek nincs egyetlen magasabb-
fokú iskolája és német tisztviselői sincsenek.

Ezzel szemben a magyarok azt szokták mondani, hogy másképpen lenne
minden, ha Bethlen miniszterelnök akarata teljesülhetne. Az alsóbb köz-
igazgatási tisztviselők nem értik meg Bethlen politikájának magasabb céljait
s azért azoknak megvalósítása elé a gyakorlati kivitelben akadályokat igye-
keznek gördíteni. Bethlen kisebbségi politikája pedig biztosítaná a német
kisebbségeknek mindazokat a kulturális és politikai jogokat, amelyekért az
idegén uralom alá került magyar kisebbségek küzdenek. Viszont vannak
olyan magyarok is, akik őszintén és nyíltan megmondják, hogy a magyar-
országi németek számára nem lehetséges más választás, mint teljesen bele-
olvadni a magyarságba.

A magyaroknak meg kellene gondolniok, — mondja befejezésül ez
ismertető cikk írója — hogy a trianoni szerződés által a magyar államból
kiszakított terület lakosságának csak 31%-a magyar és 64%-a nem magyar.
Ez utóbbiaknak 19%-át a németek alkotják. A Rothermere-akdó kudarccal
fog végződni, mert ez a 69%-os többség nem fog Magyarországhoz vissza-
kívánkozni, ha látja, hogy a magyarok semmi tanulságot sem vontak le a
népszellemnek ebből a felébredéséből, amely a világháború után bekövet-
kezett. A Magyarországtól elszakított összes németeknek ma kedvezőbb
iskolai viszonyaik és több politikai jogaik vannak, — bár gazdaságilag
kedvezőtlenebb helyzetben élnek — mint Magyarországban maradt test-
véreiknek.

Az az ellenhatás, amelyet ez a könyvismertetés az erdélyi magyar
kisebbségi sajtóban keltett, arra bírta a „Siebenbürgisch-Deutsches Tage-
blatt“ szerkesztőségét, hogy egy december 24-én megjelent „Strategie und
Taktik dér Minderheitenpolitik“ című cikkében megkísérelje élét letompí-
. tanj. E cikk írója megengedi, hogy a magyar kisebbségi sajtó által kifogá-
solt dkk az erdélyi kisebbségi politika szempontjából talán taktikai hiba
volt. Ez a kifogás sokban enyhül, ha a magyar sajtó tekintetbe veszi,
hogy e cikket nem erdélyi, hanem birodalmi német írta, aki a kisebbségi
kérdésnek olyan kiváló szakembere, kinek neve Németország határain kívül
is ismeretes.

Az, amit a kisebbségi kérdés e németországi szakembere szóbanforgó
cikkében megírt, taktikailag hiba lehetett. A világszempontokat is tekin-
tetbe vevő kisebbség-politikai felfogásnak azonban elengedhetetlen követel-
ménye volt annak megállapítása, hogy a mai Magyarország kisebbségi
politikáját illetően a múltból semmit sem tanult. Azt a következtetést azonban,
— mondja a „Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt“ cikkírója — hogy a
kisebbségeknek jobb dolguk lenne Romániában, mint a németeknek van
jelenleg Magyarországban, csak a román sajtó vonta ié e cikkből és ez okozta,
hogy a magyar kisebbségi hírlapok félreértették a németországi kisebbségi
szakértő szándékát és célját.

A magyar kisebbségi sajtó és véle együtt a magyar közvélemény tudó-
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másul vette a „Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt“ e magyarázatát.
Ezidőszerint a magyarországi németek helyzetének német részről felvetett,
semmi esetre sem tapintatos, feszegetése nem kockáztatja ama törekvés
sikerét, amely célul tűzte ki annak az időleges megegyezésnek kimélyítését,
amely a múlt nyár kezdetén lezajlott képviselőválasztás alkalmával jött
létre az erdélyi magyar és német kisebbség között és amely most hivatva
van alapjául szolgáim annak a kisebbségi blokknak, amelynek megalakításán
Románia kisebbségi politikusai éppen az erdélyi szászok politikai vezérének,
Hans Ottó Rothnak kezdeményezése következtében fáradoznak.

A fennebb ismertetett vitatkozás vezető eszméiből és adataiból a
magyarországi német kisebbség politikai törekvéseit, sőt általában az egész
magyarországi kisebbségi politikát illetően a következőket állapíthatjuk meg:

Kétségtelen, hogy a mai magyar állam kisebbségi politikája kihatással
van az idegen uralom alá került magyar kisebbségek politikai életére. Nem
folytathatunk olyan kisebbségi politikát Csonka-Magyarországon, amely
tagadná mindazt, amit testvéreink nemzeti fennmaradásuk biztosítékául
saját kormányaiktól joggal követelnek.

Ez alapelv gyanánt elfogadott általános igazság részünkről való elisme-
rése nem zárja ki, hogy rá ne mutassunk arra a lényeges különbségre, amely
Magyarország jelenlegi kisebbségeinek és az idegen uralom alá került magyar-
ságnak helyzete között van.

Az idegen uralom alatt élő magyar kisebbség nem önkénytesen beván-
dorolt kisebb-nagyobb csapatonként került mostani helyzetébe, hanem egy
igazságtalan békeszerződés parancsának következtében. Nem kizárólagosan
földművelő parasztokból, kenyérkereső munkásokból, magasabb nemzeti és
kulturális igények nélkül való kisiparosok és kiskereskedők szétszóródott
kisebb-nagyobb csoportjából verődött össze, hanem teljesen egész és egy-
séges társadalom, külön egyházi, jogi, művelődési, társadalmi és gazdasági
életet élő szervezet. Súlyosítja helyzetét az is, hogy Romániában és Jugo-
szláviában olyan állami élet részesévé lett, amelynek éltető szelleme az orthodox
egyházi és turco-bizantin jogi és politikai kultúra, amely mélyen alatta áll
az ő nyugati latin-germán civilizációjával együttjáró magasabb erkölcsi
alapokon felépült életformáinak.

A jelenlegi Magyarország kisebbségeire s közöttük a német kisebbségre
vonatkozóan is nem ez a valóságos helyzet. A magyarországi németek,
maga Paul Rieth is elismeri, falusi földművelő parasztokból, városi munká-
sokból, kisebb-nagyobb iparosokból és kereskedőkből állva, csak csonka
társadalmat alkotnak ma is. Nem őslakók, hanem bevándoroltak, akik egyé-
nenként sem gazdasági tőkét, sem magasabbrendű német nemzeti művelt-
séget nem kaptak magukkal. Minden anyagi és szellemi javaikat, aminek
birtokában voltak és vannak, itt szerezték Magyarországon. Kultúrájok,
amit magokkal hoztak, nem volt ellentétes a magyar kultúrával. Ennélfogva
vallásos, jogi, erkölcsi, művelődési életfelfogásuk sem került ellenséges,
alacsonyabb kulturális és társadalmi életformák kényszerítő hatása alá.

A „Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt“ cikkírója azt mondja, hogy
Szent István a magyar államot, mint „nyugati kultúrállamot“ alapította
meg. Azt hisszük, Ő sem vonja kétségbe, hogy a magyar állam kilencszáz-
éves élete egész folyamán sohasem volt más, mint „nyugati kultúrállam“.
Ebbe a nyugati kultúrállamot megalkotó és fenntartó magyar nemzetbe szíve-
sen bele is olvadt minden nyugatról bevándorolt egyén, akár német, akár
francia, olasz, vallon, vagy ha még cseh és morva is volt. Ez idegenek el-
magyarosodása önkénytes és részükről szívesen meghozott áldozat volt,
még azokban a régi századokban is, amelyekben senkinek eszébe sem jutott
a magyarosítás.
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A magyarországi németek erőszakos elmagyarosításáról csak a történeti
tények ismeretének és azon lelki és érzelmi folyamatoknak figyelmen kívül
hagyásával lehet beszélni, amelyek legfőbb tényezői voltak a nyugatról jött
idegenek önkénytes elmagyarosításának. Ezt a folyamatot törvényes és poli-
tikai intézkedésekkel megakadályozni nem lehet.

Tekintetbe véve ezeket a történeti, néplélektani, műveltségi és társa-
dalmi adottságokat, a magyarországi németekkel szemben követendő helyes
kisebbségi politika nem lehet más, mint biztosítani számukra a német tan-
nyelvű népoktatást; iskoláik számára gondoskodni németül jól tudó taní-
tókról; ellátni őket német anyanyelvükön a népművelés minden segédeszkö-
zével; a községi életben biztosítani anyanyelvük használatát, a közigazgatást
az egész vonalon és az elsőfokú igazságszolgáltatást olyan tisztviselőkre bízni,
akik nemcsak tudnak németül, hanem szívesen is használják a néppel való
érintkezésben a német nyelvet.

Arra, hogy politikailag parlamenti képviselettel külön német kisebbségi
párt alakuljon, nincsen semmi szükség. Ezt a régi Magyarországon sem
kívánta az erdélyi szászokon kívül a többi németség. Az erdélyi szászók e
külön politikai szervezkedését a történeti fejlődés magyarázta még és igazolta
is némileg.

Ezt a külön politikai pártba való szervezkedést csak azok a birodalmi
németek akarják, akik azt hiszik, hogy feltétlenül német hatalmi érdek
Magyarországon mesterséges eszközökkel is egy „német nemzetiségi kér-
désit teremteni. Akik azt az „alldeutsch“ politikát, amely a németeket
Európa többi népei előtt meglehetősen népszerűtlenné tette, a világháború
után is a propaganda és az izgatás olyan eszközeivel akarják tovább folytatni,
mint a világháború előtt tették.

De nemcsak extra, hanem intra muros sem szabad hibákat elkövetni.
Nem szabad nemcsak célkitűzés, hanem még jelmondat gyanánt sem hangoz-
tatni, mint ahogyan néha megtörténik még kiváló közéleti férfiak részéről
is, hogy „a magyarországi németeknek nincs más választásuk, mint egy-
szerűen béleolvadni a magyarságba”. Még kevésbbé szabad az önkénytes
beolvadás folyamatát iskolai, közigazgatási, gazdasági, vagy egyéb kényszerítő
eszközökkel gyorsítani. A magyarosítást ki kell törülnünk szótárunkból.
Elégedjünk meg azzal a magyarosodással, amely önkénytes és amelynél
semmi más eszköz nem érvényesül, mint az a benső és összetett néplélek-
tani folyamat, amely a kisebbség részéről akaratlanul is érvényesül minde-
nütt, ahol a kényszer helyett a szabadság és a jog tisztelete uralkodik.

Nem ismerem a németek által emlegetett Bethlen-féle kisebbségi poli-
tikának eddigi eredményeit és még kevésbbé tudom megítélni: mennyiben
igaz, hogy annak sikerét az alantas tisztviselők ellenállása nagyban kockáz-
tatja? Abban azonban egészen bizonyos vagyok, hogy nincsen ezidőszerint
a hatalom birtokában egyetlen olyan magyar államférfiú, aki Csonka-Magyar-
ország határain belől olyan kisebbségi politikát akarna, vagy tudna követni,
amelynek gyászos és káros eredményeit az idegen uralom alatt szenvedő
magyar kisebbség életéből bőséges alkalma van fájdalmasan megismerni.

JANCSÓ BENEDEK.



AZ ERDÉLYI MAGYARSÁG GAZDASÁGI KÜZDELMEI.
1918--- 1927.

Z     1918     évi     imperiumváltozás   nemcsak politikai,    hanem egyben igen
jelentős gazdasági helyzetváltozást hozott magával az erdélyi magyar-

ságra nézve. Politikai uralomra jutott 1918-ban a kormányzótanács meg-
alakulásával az erdélyi románság, mely addig csak egyes egyéneiben volt
részese e politikai hatalomnak, de szervezett egységében azt még eddig
nem gyakorolta. Egészen természetes, hogy az erdélyi románság a politikai
uralom elérésével igyekezett uralmát gazdaságilag is megalapozni. S e célja
megvalósítására annál nagyobb mohósággal törekedett, minél távolabb
állónak érezte magát addig a politikai és gazdasági befolyástól.

Az első lépés volt az erdélyi románság gazdasági uralmának megalapo-
zására az agrárreform proklamálása, melyet első alakjában még a kizárólag
forradalmi alapon szervezett, úgynevezett „Nagy Nemzeti Tanács4* szava-
zott meg, amely azután királyi törvényrendelet formájában újjáalakította
Erdély egész mezőgazdasági térképét. Ez az első törvényrendelet a vég-
leges agrárreformmal szemben még aránylag mérsékeltnek mondható.
A kisajátítás alá nem eső minimumot 500 holdban s bizonyos esetekben
is legalább 200 holdban állapította meg s a 200—500 hold közötti kisajátí-
tások esetén természetbeni kártalanítást helyezett kilátásba, másfelől pedig
a kisajátítást csakis az erdélyi román nép földigényének kielégítése céljából
mondta ki, vagyis kizárólag azért, hogy a földteleneket kis parasztbirtokhoz
juttassa s az egyes községeknek legelő- és erdőszükségletét kielégítse.

Az erdélyi románságnak az agrárpolitika terén való előtörésével pár-
huzamosan igyekezett a már nagyszebeni kormányzótanács megteremteni
az erdélyi románság pénzügyi, ipari és kereskedelmi téren való érvényesü-
lésének, sőt uralmának előfeltételeit.

Az Albina mellett, mely már a magyar imperium ideje alatt is gerince
volt az erdélyi románság gazdasági életének, még 1919-ben megalkották,
akkor igen jelentős alaptőkével, az agrárreform lebonyolítása céljából a
Banca Agrárát, melyből nagy mezőgazdasági hitelintézetet akartak kifejlesz-
teni és az erdélyi román kisgazdatársadalom pénzügyi szervezetének alapját
akarták ezzel megvetni.

Párhuzamosan egyidejűleg megalakult százmillió korona alaptőkével a
Banca Centrala pentru Industrie si Comert, melynek viszont az lett volna
a feladata, hogy tömörítse az erdélyi románság akkor még csak csirájában
lévő ipari és kereskedelmi erőit s ezeket a kormányhatalom intenzív támo-
gatásával erőteljesen kifejlessze.

Az erdélyi magyarság tehát a román imperium ezen első korszakában
a vele együttélő erdélyi románságnak nagy gazdasági előtörésével találta
magát szemben, melyet az államhatalom az akkori forradalmi időkben
rendelkezésére álló és majdnem korlátlannak tekinthető erejével a leg-
messzebbmenően támogatott s melynek hódítása éppen ezért, aránylag
igen könnyű, sőt bizonyos fokig érthető és természetszerű volt. Fokozta
ezt az az aléltság, mely megülte a háborúban kimerült erdélyi magyar
társadalmat és jelentősen lecsökkentette ellenállóképességét. Ez az ellen-
állóképesség amúgy sem volt túlerős. Már a magyar imperium idején is
aggasztó hangok figyelmeztettek az erdélyi magyarság gazdasági legyöngü-
lésére, sürgetve ennek érdekében a magyar államhatalom intenzív támoga-
tását. E támogatás, ha nem is a kívánt mértékben, de bizonyos fokig két-
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ségtelenül megvolt s így kettős csapás volt az erdélyi magyarságra nézve,
a bekövetkezett imperiumváltozás, mely nemcsak megfosztotta őt az állam-
hatalom addig élvezett gazdasági támogatásától, hanem most már egyenesen
szembehelyezte az új államhatalom gazdaságpolitikai törekvéseivel.

A kormányzótanács feloszlatása s különösen a Vajda-kormánynak
1921-ben bekövetkezett bukása nemcsak az erdélyi magyarság, hanem
egész Erdély gazdasági életére nézve is gyökeres rendszerváltozást hozott
magával.

Az első Averescu-kormány, majd az ezt követően uralomra került
párt Bukarestbe koncentrálta az egész országnak politikai, közigazgatási,
igazságszolgáltatási és tanügyi vezetését, annak legmesszebbmenő és leg-
kisebb részletéig. Ezzel kapcsolatban és párhuzamosan megindult a gazda-
sági erőknek ugyancsak Bukarestbe való koncentrálása és Bukarestből való
irányítása, kizárólag az ott uralkodó szempontok s az ott érvényesülő gazda-
sági erők fék- és korlátnélküli befolyásolása mellett.

Az első Averescu-kormány által 1921-ben átszövegezett s a liberálisok
által 1923-ban végleges formájába Öntött agrárreform már messze túhnent
a kormányzótanács által megállapított kereteken. A kisajátítandó minimumot
jelentősen lejjebb szállították és a régi királyságban megállapított területnél
jóval kisebbre szabták. Ugyancsak jelentékenyen kedvezőtlenebb lett a
kisajátítási vételár is. E mellett az új agrártörvény elvi szempontból is jelen-
tős változást hozott, mert már nemcsak a nép földszükségletének kielégíté-
sére mondotta ki a kisajátítást, hanem felállította elvként és könyörtelen
ridegséggel keresztülvitte a gyakorlatban a megállapított minimumon felüli
területnek az állam javára való kisajátítását, minek az lett a közvetlen gyakor-
lati következménye, hogy százezer holdakat vettek el ott is, hol ezeket senki
sem igényelte s ezekre senkinek sem volt szüksége s másfelől a kisajátított
területek jelentős részét nem osztották ki a népnek, hanem állami rezervá-
llak tartották fenn, melyet azután a túlnyomóan regáti elemekből rekrutált
gazdasági tanácsosok, consilierek és agronomok kezeltek kiskirályokként.

Ezzel egyidejűleg a régi királyság gazdasági erőtényezői megindították
a harcot az erdélyi románságnak még csak csirájában lévő pénzügyi, ipari
és kereskedelmi szervezetei ellen is.

Az erdélyi románság által nagy lelkesedéssel megalkotott Banca Agrárá-
tól megvonták a kisajátítás lebonyolítása céljára adott privilégiumot s az
erdélyi román nép gazdasági szervezését a Bukarestben működő Banca
Poporala és Centrala Cooperativelor kezére igyekeztek átjátszani. A Banca
Agrara rövidesen kisebb jelentőségű vidéki pénzintézetté fejlődött vissza,
éppúgy, mint az erdélyi románság ipari és kereskedelmi megszervezésé-
nek rendeltetésével alakult Banca Centrala, mely két intézet visszafejlődé-
séhez jelentékeny mértékben hozzájárult az a körülmény, hogy az alapítás
idején még jelentős összeget reprezentáló saját tőkéik a pénz értékének
folytonos csökkenése következtében nagyon összezsugorodtak.

A bukaresti nagybankok sorra nyitották meg fiókjaikat Erdély főbb
városaiban s e bukaresti fiókok teljes sikerrel vették fel a versenyt a Banca
Centrala fiókhálózatával $ csak a jól megalapozott Albina tudta velük szem-
ben — bizonyos mértékben legalább — régi pozícióját megtartani.

A vámhatárok felállítása következtében az imperiumváltozás első évei-
ben szép fejlődésnek indult az erdélyi ipar, melybe az erdélyi románság
a Banca Centrala és a Banca Agrara útján igyekezett belekapcsolódni.
E fejlődő ipar felkeltette a regáti gazdasági körök érdeklődését s ezek most
már a szervezett központi államhatalom teljes támogatásával s az erdélyi
románság érdekeivel szemben is, igyekeztek az erdélyi ipart és kereskedel-
met bevonni a saját érdekkörükbe.
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A vállalatok nacionalizálásának jelszavával indult meg a küzdelem,
mely az erdélyi román gazdasági tényezők lehető háttérbe szorításával
igyekezett a túlnyomóan kisebbségi kézben lévő ipari, kereskedelmi és
pénzügyi vállalatokat a saját befolyása alá hajtani. E vállalatok az első idők-
ben aránylag csekély ellenállást fejtettek ki a regáti gazdasági körök e törek-
véseivel szemben, sőt bizonyos fokú készség nyilvánult meg bennük a
Bukaresttel való kapcsolatok felvételére és megerősítésére, mert ettől remél-
tek egyfelől védelmet az eddig őket az erdélyi románság vezetői részéről
ért nyomással szemben, másfelől pedig támaszt a folyton erősbödő politikai
beavatkozásokkal szemben s a mind nehezebbé váló gazdasági körülmények
között anyagi támogatást. E feltevéseikben a vállalatok majdnem kivétel
nélkül csalódni voltak kénytelenek. Jelentős részük utóbb likvidálta Buka-
resttel létesített kapcsolatait. Egyrészük egyenesen belepusztult, másik
részük ma is nyög alatta s csak igen csekély azoknak a száma, melyek meg-
találták számításaikat.

Az erdélyi magyarság gazdasági erőtényezői, melyek eddig a velük
együtt élő erdélyi románok mohó előretörésével küzdöttek, most ezekkel
együtt szemben találták magukat a gazdasági élet minden terén egy szívós
és következetes központosító tendenciával, s ezért védekezésük irányát is
most már teljesen meg kellett fordítaniok.

Ez az irányváltozás nem ment könnyen és gyorsan. Az erdélyi magyar
földbirtokos, kisgazda, iparos és kereskedő, a magyar jellegű erdélyi pénz-
intézet, ipari és kereskedelmi vállalat a múltban nem volt ránevelve arra,
hogy a saját lábán megálljon s főként nem volt hozzászokva ahhoz, hogy
tartósan nélkülözze az államhatalom napsütésének melegét. Különböző s
többé-kevésbbé meghiúsult kísérletek történtek az egyes gazdasági ágaza-
tokban annak érdekében, hogy az államhatalom jóindulatát s támogatását
maguk számára továbbra is megszerezzék és biztosítsák. Az ipari és keres-
kedői szervezetek igyekeztek belekapcsolódni a régi királyság hasonló jellegű
alakulataiba. Az Erdélyi Gazdasági Egylet megpróbálta felvenni az össze-
köttetést a régi királyság gazdasági organizációval. Ezek a kísérletek azon-
ban csak egyetlenegy gazdasági ágazatban, a gyáripar terén vezettek sikerre.
A Gyáriparosok Országos Szövetségében tényleg sikerült megalkotni egy
olyan szervezetet, mely súlya és jelentősége szerinti befolyást juttatott az
erdélyi gyáriparnak s annak érdekeit ténylegesen képviselte, védelmezte és
előmozdította. Hogy a kísérlet ebben az egyetlen esetben sikerült, annak
a gyáripar jellegével járó magasabb intelligencia és fejlett alkalmazkodási
képesség mellett főoka abban rejlik, hogy egyfelől az erdélyi gyáripar majd-
nem kizárólag kisebbségi kézben van ma is, másfelől, hogy a régi király-
ság gyáripara semmilyen vonatkozásban sem képviselt nagyobb erőt az
erdélyinél s így ebben a gazdasági ágazatban a régi királyság túlnyomó
befolyása nem érvényesült az erdélyi érdekeket teljesen hittérbe szorító
mértékben.

Az összes többi ágazatokban ma is még megoldatlan a probléma. Odáig
azonban már mindenütt eljutottunk, hogy külön erdélyi szervezet meg-
alkotását az összes gazdasági ágazatok elkerülhetlen szükségként ismerték
fel. E felismerés hatása alatt alakult meg 1926-ban Arad székhellyel az
erdélyi Ipartestületek Országos Szövetsége s az 1927 évben Nagyvárad
székhellyel a Kereskedői Társulatok Országos Szövetsége. E szervezetek-
nek a fennálló országos jellegű szervezetekkel való mikénti együttműkö-
dése azonban ma még éppoly megoldatlan probléma, amint megoldásra vár
ezeken belül — már csak az ügykezelési nyelvre való tekintettel is — a három
erdélyi nemzetiség megfelelő érvényesülésének mikénti szabályozása.

A fejlődés vonala idáig világosan mutatja Erdélynek önálló szervez-
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kedését a gazdasági élet minden terén a régi királyság központosító törek-
véseivel szemben. Hogy e differenciálódás folytatódni fog-e, s kénytelenek
lesznék-e az erdélyi kisebbségek az általános erdélyi szervezeteket, leg-
alább is adminisztratív tekintetben, nemzetiségekként is tovább tagolni,
az teljesen az erdélyi románság további magatartásától függ. Ha kellő
mértékben kiábrándítóan hatott rájuk a régi királyság gazdasági tényezői-
nek erdélyellenes eddigi irányzata s ha letudják vonni ebből azt a kon-
zekvenciát, hogy a gazdasági élet nem tűri meg az egyik résznek a másik
által előnyökben való részesítését — politikai, sőt soviniszta szempontok
szerint, úgy bizonyára sima és könnyű lesz az összes erdélyi gazdasági
tényezők harmonikus együttműködése. Ellenkező esetben a megindult
differenciálódási folyamat feltartóztathatlanul kénytelen tovább haladni
addig, míg teljesen azonos érdekű és azonos törekvésű társadalmi réteget
tud kebelében tömöríteni.

GYÁRFÁS ELEMÉR.


