
M É G E G Y S Z E R „AZ O L Á H K É R D É S " . 

Egy előadást tett közzé márciusi számában a Napkelet, a reánk, magya-
rokra különösen nagyjelentőségű oláh kérdésről. Legkiválóbb nyelvé-
szeink egyike, Melich János tartotta a vidéken. A rövidre szabott, 

mégis mélyenszántó előadás megdönthetetlen tudományos érvek sorozatá-
val, világos logikával mutatott rá az oláhok autochton elméletének, vagy 
más néven a dáciai folytonosság tanának tarthatatlanságára. Tette ezt szán-
dékosan egy szempontból: a nyelvtudományéból. Úgy vélem azonban: egyéb, 
történelmi és politikai szempontokra sem ártana rámutatnunk, melyek a 
kérdés elbírálásánál szintén számításba jönnek. Tanácsosnak látszik éppen 
azon cél érdekében, melyet előadása végén tűzött ki Melich János: „Ha a 
művelt magyaroknak általános meggyőződésévé válik az, amit a külföldi 
tudósok egyhangulag vallanak, hogy t. i. Erdély honfoglalói és megmívelői 
mi vagyunk, az oláhok pedig csak beszivárgott nép, s ha ez a meggyőződés 
olyan általánossá lesz, amilyen általános az oláh intelligenciának az a hite, 
hogy ők Traján utódai, az rendkívüli erkölcsi erőt fog jelenteni a mi nagy 
igazságunk számára..." Legalább a Napkelet közönsége, s legalább nagy 
vonásokban, ismerje az oláh kérdés egész komplexumát! 

Én ugyan talán túlságos sokatakarásból — ennél többet is szeretnék. 
Mert: 

Miért csak a művelt magyaroknak váljék általános meggyőződésévé 
az elvitázhatatlan igazság? Hiszen az úgynevezett dáciai folytonosság nem-
csak az oláh intelligenciának hite, hanem általában minden oláhé, művelté 
és nem-művelté egyaránt. Az oláh, hamis leszármazási elméletet nemcsak 
ma kell az oláhországi és oláh uralom alá került iskolákban tanítani, 
hanem — persze meg nem engedett módon — tanították azt erdélyi és 
bánsági iskoláikban, titkos, sőt nem-titkos összejöveteleiken, valamint sajtó-
jukban már a magyar uralom alatt is. És ha az oláh parasztnak az egész 
Traján-féle leszármazási tanról csak homályos képzetei vannak, az nem 
jelent egyebet, mint hogy a magyar parasztnak is csak hasonlóan homá-
lyos képzetei vannak az iskolában tanult Hunor és Magor-mondakörről. 

S miért elégedjünk meg azzal, hogy az oláh tévtanítással szemben 
a mi igazunkat vallják egyhangúan a külföldi tudósok is? Az államok, népek 
sorsát — sajnosan vagy szerencsére? — nem tudósok intézik, hanem politi-
kusok, akik pedig, bármily profánul hangzik: nem tudósok, mert ha „tudó-
sok" volnának, eo ipso nem volnának „politikusok". A tiszta tudomány 
véleményem szerint csak kevés kiváltságosaknak ínyenc csemegéje, a poli-
tika azonban a nagy tömegek kedvenc falatja; amazt egymagában be sem 
veszi a tömeg-gyomor, csak ha politikával tetszetősen körülgarnirozva 
adják be neki. Nos, a dáciai folytonosság hirdetői tudták ennek a módját. 
És bizony-bizony: Clemenceau és társai nem voltak tudósok, csupán politi-
kusok, de bizony-bizony ránkhúzták azt a trianoni szerződést!... 

* 

A trianoni úgynevezett békeszerződést illetőleg erősen divatba jött az 
oláhoknál újabban egy szólam. Politikusok, napilapok egyaránt szeretik 
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hajtogatni. Eszerint a trianoni „békemű" voltakép csupán végső ítélet egy 
ezeréves perben. Hát igen, lehetséges, hogy per folyt köztünk, magyarok 
és oláhok között, s megengedem, hogy ott Trianonban csakugyan ítéletet 
noztak; ámde: 

Amilyen hamis maga a folytonossági elmélet, éppen olyan hamis a 
megállapítás, hogy ez a per ezer éves. Az „ezer év" kitétel az oláh kérdéssel 
vonatkozásban csakis úgy állhat meg, hogy ezer esztendeje annak, hogy 
a magyarok itt laknak, maga a per azonban legfeljebb évszázados. Hiszen 
még kétszáz éve sincs, hogy Klein (oláhosított nevén Micu) Innocentius 
balázsfalvai püspök kitalálta a per „jogcímét" képező dáciai folytonosság-
elméletet, azt t. i., hogy az oláhok Traján császár Dáciában letelepedett 
római gyarmatosainak egyenes leszármazottjai, vagyis őslakói Erdélynek 
stb., amely területeknek tehát a magyarok csak bitorlói. S ennél még keve-
sebb ideje annak, hogy az ő tanítványai: Sinkay Gergely és Major Péter 
rendszerbe szedték és propagálni kezdték ezt az elméletet, ami tulaj don-
képen megindítását jelenti a pernek. 

Aztán meg: a legcsekélyebb jogi érzék szerint sem állhat meg az sem, 
hogy a trianoni ítélet végleges. Igaz ugyan, hogy fellebbezni ellene nincsen 
hová, minthogy a Népszövetség nem, vagy legalább is még nem olyan 
fórum, amely szépszerével megváltoztathatna egy ítéletet, de hát van más 
jogorvoslat is: a per újrafelvétele. A per elmult szakában elkövettük 
ugyanis azt a végzetes hibát, hogy nem hittünk, nem akartunk hinni annak 
komolyságában, sőt talán azt magát sem bírtuk elhinni, hogy egyáltalán 
van, létezik ilyen per. Azzal a bizonyos patópáli nemtörődömséggel szemlél-
tük az egészet s azzal a bizonyos úri gesztussal intéztük el az egész oláh 
irredenta-mozgalmat. És a magunk igaza mellett egyáltalán nem gondos-
kodtunk bizonyítékokról a perhez. Pedig hát vannak ilyenek, vannak 
bőven. 

* 

Ami a dáciai folytonosságot illeti: 
Egykorú latin krónikások: Eutropius, Sextus Rufus, Flavius Vopiscus 

egybehangzóan írják, hogy Traján császár, amikor Dáciát elfoglalta, az 
egész római birodalomból (toto orbe romano) telepített oda gyarmatosokat, 
minthogy magából Itáliából egy már előzőleg hozott törvény tiltotta 
kivinni a lakosságot, s utóbb, 250-ben Aurelianus császár, amikor meg-
szüntette Dácia római provinciális jellegét, ezeket a gyarmatosokat is 
kivonta innen és a Duna jobbpartjára, Moesiába (a mai Bulgáriába) 
telepítette őket. De ha itt maradtak volna, ahogyan azt az oláh származási 
elmélet elhitetni szeretné: vajjon kifejlődhetett volna-e ebből a „toto orbe 
romano" idecsődített germán, örmény, zsidó és más zagyva népességből 
egy olyan egységesen faji nép, amilyen az oláh? Ilyesmire nincs példa a 
történelemben. És arra sincs példa a történelemben, hogy tisztára városi 
lakók utódai, — már pedig az egykori római gyarmatosok egykorú fel-
jegyzések szerint mind városi lakosok voltak — mondom: nincs példa a 
történelemben arra, hogy tisztára városi lakosok utódai később felcserélték 
volna a városi foglalkozást a nomád pásztorkodással, ahogyan ez az oláh 
folytonosság-elmélet helyessége esetén történt volna. És ha az oláhok 
egyenes leszármazottjai Traján római gyarmatosainak, akiket nem telepí-
tett ki azután Aurelianus, hanem akik azóta is állandóan itt laknak Erdély-
ben, miért nem tartották fenn egyetlen római város latin nevét sem? 
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Miért keresztelték át az idők folyamán mostani koronázó városukat, a 
római Apulumot, a magyar Gyulafehérvárt is a magyar nevéről Alba 
Julia-nak, sőt miért csináltak magából Transsylvaniából is Ardealt Erdély 
magyar neve u t á n i . . 

A római tartománynak, mint ilyennek, megszünése után meglehetős 
gyors egymásutánban váltakozva gótok, húnok, gepidák, avarok, szlávok 
özönlötték el a hajdani Dáciát s ezekről mindannyiukról vannak egykorú 
feljegyzések, mindannyiuktól találtak a vitás területen régészeti leleteket, 
mindannyiuktól maradtak fenn helynevek stb., csupáncsak a rómaiakról, 
vagy mondjuk oláhokról nincsen ezen a területen (a mai Órománia területén 
sem!) 260-tól 1208-ig egyetlen feljegyzés, avagy egyetlen lelet. Hát vajjon 
mit képzelnek a dáciai folytonosság hirdetői, hogy közel ezer évet (már 
megint „ezer év"!) csak úgy egyszerűen elsikkaszthatnak a történelemből? 
Vagy hát hol voltak az őseik ez alatt az ezer év alatt? Talán mint kecske-
pásztorok úgy megbújtak a hegyek közt, hogy legfeljebb ha a madár 
tudhatott róluk, avagy még ez sem?... 

Íme, a „folytonosság" már az elején is nagyot zökken! És zökken az 
még később is. Mert lélektanilag, akár népi, akár emberi lélektani alapokon 
elképzelhető-e, hogy az oláhok igazuk tudatában sohasem kísérleteztek 
volna a magyarok ellen holmi nemzeti aspirációk megvalósításával már 
azelőtt is, mielőtt a Klein—Sinkay—Major-társascég kisütötte a „kontinui-
tást"? Az elméletnek ezt a zökkenését érzik ők maguk is s ezért tanítják 
újabb történelmi könyveik olyan buzgón, hogy első nemzetiségi megmoz-
dulásukat tulaj donképen Vitéz Mihály vitte. Ez a Vitéz Mihály oláh vajda, 
volt s miután Schellenbergnél legyőzte Báthori erdélyi fejedelmet, tizenegy 
hónapig (1599 októberétől 1600 szeptemberéig) csakugyan uralma alatt 
tartotta Erdélyt. Csakhogy sehol semmi nyoma annak, mintha ez nemzeti-
ségi hadjárat lett volna, sőt kimutathatólag nagyon is távol állt ilyesmitől. 
Okmányok igazolják ugyanis, hogy a hadjárat csak a bécsi udvar ösztöké-
lésére indult meg Erdély ellen s hogy magát a csatát is csak a fejedelemmel 
elégedetlen székelyek segítségével nyerte meg a vajda, aki különben is 
(jellemző!) betörése előtt négy hónappal még hűséget esküdött Báthorinak, 
megátkozva önmagát és családját, ha az erdélyieket megcsalná... 

Nos, a dáciai folytonosság elméletével szemben mindezek: történelmi 
negatívumok. Ezektől azonban persze továbbra is nyitva marad a kérdés, 
hogy: hát akkor honnan, hogyan, mikor kerültek ekkora tömegben ide az 
oláhok? Vagyis: tulajdonkép honnan származnak? — Ennek a kérdésnek 
a megoldásánál aztán már nagy hasznát látjuk azoknak a nyelvészeti 
következtetéseknek, amiket Melich János oly szakértelemmel fejtegetett 
szóbanforgó előadásában. 

Az oláh nyelv kimutathatóan és kétségbevonhatatlanul újlatin nyelv, 
melynek kifejlődése összeesik a többi újlatin, de főleg az olasz nyelv 
kifejlődésével, körülbelül a IV. századtól a X.-ig. Ebből jogosan föltehető, 
hogy ez időszakban, vagy legalább ennek az elején, az oláhok is talán 
még ott laktak, ahol az olasz nyelv kifejlődött, vagyis a mai Olaszország 
területén, mert hiszen egymástól távoleső területen (értve alatta azt, hogy 
az oláhok már akkor is ott laktak volna, ahol most), — ilyen helyzetben, 
különösen az akkori közlekedési és érintkezési viszonyokat figyelembe 
véve, kifejlődése nem eshetett volna össze „főleg az olasz nyelv kifejlődésé-
vel". Egy további fázist jelentenek aztán az oláh nyelv kiképződésében az 
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albán vonatkozások, melyeknek legszembeötlőbb példái, hogy a névelőt a 
többi újlatin nyelvvel ellentétben hátul veti (például az olasz il uomo 
helyett omult mond) és hogy a 11—19 számneveket albán módon képezi 
(un szpre zecsé = egy a tíz fölött). Ismét egy további fejlődési fokot jelen-
tenek a görög vonatkozások; a keresztény vallás alapfogalmait például 
még az olaszoknál szokásos latin szavakkal jelzi, de azután már egyes 
görög szavakat is átvesz, főleg keresztneveket, s csupán a folytonosság 
elméletének divatbajötte után jött megint divatba a latin, sőt tisztára 
római keresztnevek használata. Végül jellemzőek a szláv vonatkozások. 
Ezekből nem lehet döntő jelentőségű következtetéseket levonni, minthogy 
a szláv-oláh érintkezés Erdély területén is lehetséges lett volna, ahol hely-, 
folyó- és hegynevekben még ma is számtalan nyoma van a szlávok ottjár-
tának. A görög vonatkozásokból már lehet érdemlegesebb következtetéseket 
vonni, de döntő jelentőségűeknek ezek sem tekinthetők, mert ezekkel szem-
ben is fölmerülhet a kifogás, hogy Bizánc imperialista hadakozásai révén 
való érintkezésből keletkeztek. Az albán vonatkozások azonban döntő 
jelentőségűek, miután albánokkal sehol másutt nem érintkezhetett az oláh, 
mint ott, ahol az albánok mindenkor laktak, anélkül, hogy valaha is elmoz-
dultak volna onnan: a Balkánon. 

A nyelvészeti következtetések így tehát világosan rámutatnak arra 
a helyre, ahol az oláhok eredetét keresnünk kell. S csakugyan, történelmi 
pozitivumok erről az eredetről, az oláhok multjáról, majd meg vándorlá-
sáról olyan tiszta képet adnak, amelyet semmi homály sem zavar. A kép 
nagy vonásokban a következő: 

A keletrómai császárság 553-ban elfoglalta Itáliát s a Balkán, de főleg 
a régi Thesszália és Epirusz megfogyott lakosságának a pótlására áthozott 
egy csomó délitáliai hegyipásztort, akiket a Pindusz-hegységbe telepített 
le. Ezek az áttelepített hegyipásztorok lettek aztán az albánokkal össze-
keveredve, a mai oláhok ősei. Erre vallanak a görög Kedrenos X. század-
beli, úgyszintén Kekaumenos 1071-ből származó följegyzései s erre vall, 
hogy a XI—XIV. században általában nem is hívják másként Thesszáliát, 
mint Megáll Blachiának, Vlackia Mugnának, sőt a tenger szalonikii olda-
lát is Mare Valachicumnak. Az ugyancsak görög Skylitzes ugyancsak egy-
korú adatai szerint 983-ban Sámuel bulgár cár betört Thesszáliába, elfog-
lalta annak legnépesebb várát, Larisszát, s ennek tisztán oláh lakosságát 
a maga egészében, családostól elhurcolta Bulgáriába, ahol a Rhodope-hegy-
ségben telepítette le. 1180-tól 1260-ig aztán ezt a vidéket is Vlachiának 
nevezi mindenki, amiként ez a pápák és a bulgár cárok 1202—1237 közti 
leveleiből, továbbá Henrik konstantinápolyi császárnak 1205-ben a pápá-
hoz intézett leveléből világosan kitűnik. Erre a telepítésre vallanak még 
ma is a Szófia környékén található oláh helységnevek. Ez időben, ponto-
san 1164-ben lépték át először a Dunát oláhok, mikor busás jutalom fejé-
ben Mánuel görög császár trónkövetelő unokatestvérét, Andronikot, üldö-
zőbe vették. 1186-ban aztán a bulgárok és oláhok együttesen fellázadtak 
a görög uralom által kíméletlenül kivetett adók miatt, a lázadás azonban 
leveretett s részint ennek következtében, majd pedig ezt követőleg a soro-
zatos háborúk folytán megindult az oláhok rendszeres átvándorlása a 
Duna balpartjára, az akkori Kúnországba, a mai Órománia területére. 
Erdély területén már előzőleg megjelent ugyan egy csoport oláh, melyet 
III. Béla királyunk körülbelül 1182-ben, sikeres görög háborúja alkalmával 
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hozott be és telepített le az Olt mellé határőrszolgálatra, de ettől eltekintve, 
az első nagyobb csoport oláh csak 1241-ben jött Kúnországból Hunyad 
vármegye területére, s ettől az időponttól kezdve a legújabb időkig hiteles 
okmányokkal igazolhatóan, lépésről-lépésre lehet követni az oláhok be-
szivárgását Magyarországba. 1335-ben érte el itt a bevándorlás a leg-

északibb vonalat, Máramarost, ahonnan 1348-ben megindult a bevándorlás, 
illetve kivándorlás Moldvába, majd innen lassan tovább szivárogtak az 
oláhok megint lefelé, úgyhogy amikor aztán 1400-ben a moldvai és tulajdon-
képeni oláhországi oláhság összeért, külön nemzetté alakulva már birtokba 
vette „Romániát" egészen. 

Mindezeket a cáfolhatatlan tényeket nemcsak az előbb említett okmá-
nyok, egykorú levelezések, valamint görög történetírók följegyzései igazol-
ják, hanem maguk a régi oláh történetírók is, míg a dácai elmélet nem 
kapott lábra, a Balkánt jelentik ki az oláhok őshazájának. Így például ki-
fejezetten ezt írja egy XVI . századbeli névtelen oláh krónikás, akinek jegy-
zetei Balcescu és Laurianu „Magazinul Istoric" című munkájában láttak 
napvilágot; az Erdélybe való bevándorlás menetét pedig Aricescu is be-
vallja, amikor az úgynevezett fanarióta-korszakról így ír: „Az úrrá lett 
görögök falánksága kényszerítette az oláh parasztot, hogy tömegesen ván-
doroljon ki a Kárpátokon túlra", t. i. Erdélybe. 

* 

Hogy lehetséges az mégis, hogy ilyen, minden kétséget kizáró érvek 
ellenére, az oláhok oly kitartó buzgalommal kürtölik világgá a maguk 
bizonyíthatólag hazug származási elméletét? Vajjon milyen érvekre hivat-
koznak ők, vagy egyáltalán vannak-e hát nekik is érveik?.. . Igen, van-
nak. És pedig éppen két magyarországi neves történetíróra hivatkoznak, 
mint a „folytonosság" igazolóira: Anonymusra és Bonfinira. 

Csakhogy Anonymusról, Béla király névtelen jegyzőjéről, már bebizo-
nyította az oknyomozó történelem, hogy a maga korabeli állapotokat vissza-
képzelte a IX—X. századba. Az ő idejében már voltak oláhok Erdély 
területén; amikor tehát elbeszéli a honfoglalás történetét és leírja Erdély 
meghódítását, a legyőzött Gelu erdélyi fejedelmet egyszerűen „oláh és 
szláv" fejedelemnek teszi meg. Hangsúlyozandó, hogy szerinte Gelu oláh 
és szláv fejedelem volt, mert hát a dáciai folytonosság hirdetői, éppen 
mikor Anonymusra hivatkoznak, a szlávokat minden lelkiismeretfurdalás 
nélkül elsikkasztják és kizárólag oláhokról beszélnek, ami mindenesetre 
nagyon kétségessé teszi jóhiszeműségüket... Bonfinit illetőleg pedig tudni-
való, hogy ez az olasz humanista történetíró mindenképen be akart jutni 
Mátyás királyunk fényes udvarába s e célból „Libellus de Corvinae domus 
origine'' címen könyvet írt, melyben az akkori szokáshoz híven, hogy 
t. i. mindenki minél régebbről kívánta a maga családját leszármaztatni, 
a Hunyadi-családot hizelegve Valerius Corvus dáciai prokonzul család-
jától származtatta, olyan egyébként nem igazolt alapon, hogy az erdélyi 
oláhok leszármazottjai a római gyarmatosoknak s így maradt fenn a 
Corvus-család is a Hunyadiakban. 

Hogy mennyire lehet hiteleseknek elfogadni ezeket a följegyzéseket, 
az nyilvánvaló. De Klein Innocentius, majd meg tanítványai, Sinkay Ger-
gely és Major Péter éppen kedvezőknek találták azokat az oláh faji aspirá-
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ciókra s a XVIII . század végén megkezdték a maguk messziretörő munká-
ját: a „dákoromán" cél érdekében a — propagandát. 

* 

Mert igen: a propaganda!... A dáciai folytonosság hirdetői hamar 
fölismerték ennek a jelentőségét. Ha alap nélkül is, de mellüket verve 
fennhangon hirdették a magyarok jogbitorlását Erdély fölött, — mi pedig 
hallgattunk. Hallgattunk mélyen és nem siettünk elő a bizonyítékokkal. 
Ők harsonáztak, egyre csak kürtölték a magukét, aminek érthetően meg-
maradt a nyoma a külföldi közvéleményben s az eredményét megtudtuk 
Trianonban... 

Klein elmélete alapján Sinkay megírta „Cronica Románilor címen 
az első rendszeres oláh történelmi munkát. Ennek a munkának az alapján 
írta meg utóbb Major is a magáét, majd ezeket használta fel később 
Kogalniceanu, aztán Balcescu s ma már minden oláh könyv ezt a tant 
vallja. És így ment ez szinte egyidejűleg a külföldön is. Párizsban J. A. 
Vailland már 1844-ben teljesen ebben az oláh szellemben írta meg a maga 
könyvét Romániáról, melyet sietve követett 1846-ban az oláh Laurianu 
ugyancsak francianyelvű romániai történelme. És — figyeljünk csak!. . 
Valamilyen hasonló, de talán még messzibbre törekvő oláh propagandát 
kell észlelni legújabban, napjainkban is. Jorga Miklós egyetemi tanár, az 
oláhoknak ma legnevesebb történésze, sűrűn utazgat Franciaországban, 
Svájcban s ahol csak szerét ejtheti, sorozatos előadásokat tart Romániáról, 
az oláhokról stb. Előadásai egész tartalmát nem ismerem, de éppenséggel 
nem tartom kizártnak, hogy azok folyamán talán már hirdeti azt az ő 
egyenesen meglepő elméletét, mely szerint — a székelyek is oláhok! S van 
ennél még több is! Brassóban a minap Mehedinti Simon egyetemi tanár, 
az oláhok egyik legnevesebb etnografusa, tartott népszerű előadást, mely-
nek során még meglepőbb kijelentéseket tett. Szerinte az oláhok ősei 
már nem is a dáciai római gyarmatosok, hanem maguk a dákok, akik 
a régi Pannóniában már kétszáz évvel Traján római császár uralma előtt 
is latinul beszéltek, a dákok ősei viszont a géták, akikről Herodotos már 
Kr. e. 513-ban ír. Mindezeknek ősi jellemvonásai az oláh népben mai napig 
fennmaradtak volna. Ezzel szemben a magyarokon ma már alig lehet 
észrevenni az ősi faji vonásokat, de ereikben annál több — oláh vér 
folyik! . . . Nos, ma már ilyeneket hirdet Románia két legnevesebb tudósa. 
Hogy min alapszik elméletük? Bizonyára nem többön, mint a dáciai foly-
tonosság elmélete. Hogy mi a célja elméletüknek? Talán jogalap terem-
tése a kérlelhetetlen oláhosításhoz, illetve az erdélyi magyarság, székely-
ség „visszarománosításához", vagy lehet, talán az oláh határok további ki-
terjesztéséhez. S az ilyen törekvéseken semmiesetre sem szabad csak úgy 
könnyedén mosolyognunk, éppen a mult tanulságai alapján nem. Résen 
kell lennünk és komolyan kell vennünk az oláh propaganda minden meg-
mozdulását. Hiszen... hiszen ennek a propagandának némi sikerét még 
bennünk magyarokban is ki lehet mutatni. 

Az előbb említett Vailland is még a „valacques" szót használja művé-
oen az oláhokról, amiként az összes történelmi okmányok és régi följegy-
zések is csak „vlachii"-kről tudnak. A „román" elnevezés csak a dáciai 
folytonosság elméletével együtt lett általánossá. Mégis: a magyar sajtó is,, 
és talán ennek következtében a magyar ember is, legtöbbnyire „román"-t 
mond „oláh" helyett. Egyik napilapunk szerkesztője még indokolta is ezt 
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előttem azzal, hogy a magyar „nobilitáshoz" nem illik az ellenfél lebecsmér-
lése, már pedig az „oláh" éppen olyan lebecsmérlés, mint ha a német 
„madjaren-nak mondja a magyarokat. De kérdem: nem jelenti-e részünk-
ről is bizonyos mértékben a dáciai folytonosság elismerését a „román" szó-
használat? 

* 

Végül ismét néhány szót arról, hogy az oláh kérdés körül folyó per-
ben a dáciai folytonosság elmélete egyáltalán „jogcím" lehet. Az oláh 
leszármazási elmélet önmagában is hamis. Maga Traján császár is csak 
elfoglalta Dáciát, ahogyan később honfoglaló őseink is elfoglalták a vitás 
területet. Már pedig „Dácia" mindössze 107-től 250-ig lévén római tarto-
mány, a mi több mint ezer éves birtoklásunknak jogi szempontból talán 
mégis nagyobb az értéke, mint ennek a száznegyvenhárom évig tartó bir-
toklásnak! Aztán meg: miért uralkodnak angolok a brit-szigeteken az 
egykori rómaiak helyén? miért nincsenek ma a rómaiak Musztafa Kemál 
Kis-Ázsiájában? miért nem vallja magát civis romanusnak a kölni polgár, 
mint azt Traján idejében tette?.. . Hiszen efféle jogcímekkel mi magyarok 
is előjöhetnénk! 

Moldvában még ma is mintegy 100.000 főnyi magyar csángó él, akik 
máig fenntartották jellegzetes magyar szokásaikat, sőt nyelvüket, noha 
az oláh uralom egyetlen magyar iskolát sem enged nekik, sőt egyházi 
életükben is tilos más nyelv, mint az oláh. Ezekről a csángó-magyarokról 
kimutatták, hogy már a IX. század óta ott élnek a Szeret völgyében, hogy 
a hegyek, völgyek, folyók, falvak nevei azon a területen túlnyomólag 
magyar eredetűek, hogy Husi városát is ők alapították. Még az oláh 
Radu Rosetti is kénytelen megvallani, hogy Moldvában a magyarok sok-
kal régibb lakók, mint az oláhok. — Íme, Moldvában mi vagyunk az 
„őslakók"! 

A magyar múlttal foglalkozó történészek szerint őseink hazáját, Etel-
közt, a mai Órománia területén kell keresnünk, vagyis nem csupán a 
Dnyeszter, Prut és Szeret körül, hanem az Al-Duna mentén; Zonaras 
görög történetíró egykorú följegyzéseiből ki is tűnik olyasmi, hogy 890-ben 
őseink hazája az Al-Duna mentén már egészen Orsováig ért. A Vereckei-
szorosról szóló mondával ellentétben tehát a Vaskaput és a karánsebes— 
orsovai útvonalat lehet elfogadnunk annak az útiránynak, amelyen őseink 
bejöttek hazánk területére. Hiszen ezen az útvonalon jött be az első magyar 
csoport is Arnulf császár hívására 892-ben a morva-szlávok uralmának 
megdöntésére, ami természetesen csak vendégszereplés volt itt, mert a 
segélycsapat azután ismét visszatért az őshazába; de valószínűnek látszik, 
hogy ugyanezt az útvonalat követte utóbb, 895-ben az egész magyar had, 
amikor Simeon bulgár cár Ruszcsuk környékén döntően legyőzte, úgyhogy 
új hazát volt kénytelen keresni. — Íme, Órománia a mi őshazánk! 

. . .Vajjon a magyar-oláh per újrafölvétele kapcsán ne támasszunk-e 
„viszontkeresetet" az oláhokkal szemben? Az övékéhez hasonló, sőt különb 
„jogcímünk" mindenesetre volna ehhez! Vida Péter. 
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