
ELVEK ÉS MŰVEK 

Szász Zsombor : Erdély Romániában. 
(Budapest, 1927, Grill.) Irodalmunk-
ban több példája van annak, hogy a 
legkiválóbb humorista, a legszipor-
kázóbb tréfakitaláló tele van a leg-
tragikusabb érzelmekkel. Csak Szé-
chenyire és Rákosi Viktorra hivat-
kozom : egyiknek lélekemésztő érze-
lemviharára elég jellemző az, hogy 
Döblingben kellett meghalnia, másik-
nak feneketlen pesszimizmusára jel-
lemző ifjúságunk két nagyon kedvelt 
olvasmánya: az Elnémult Harangok 
és a Korhadt Fakeresztek. Rákosi ki-
mondottan humoros író, Széchenyi 
pedig köztudomás szerint kifogyhatat-
lan volt a tréfás gúnyban s az élcek 
minden fajában ; esztétikusok elméleti-
leg is ki tudnák fejteni, hogy ez így 
van rendjén : a tragikum és komikum 
testvér egymással. Ez a gondolat kísér 
Szász Zsombor könyvének olvasása 
közben. Akiket közelebbről érintett 
a dolog, azokra nézve bizony gyakran 
tragikus volt a könyvben leírt ezernyi 
eset, de aki olvassa az eseményeket, 
nem tagadhatja, hogy van bennük 
humor. 

Tragikus, vagy komikus-e pl. az, 
mikor egy iskolát lefoglalnak román 
állami iskola céljára, a magyar fele-
kezeti iskola új, bérelt helyiségét pedig 
tanításra alkalmatlannak nyilatkoz-
tatják s emiatt bezárással fenyegetik. 
A hívek erre új épületet akarnak emelni 
de az építést nem engedélyezik. Meg-
próbálják a tanítást a templomban — 
ezt eltiltják. 

Tragikus-e vagy komikus, mikor 
valakit rövidebb időre ok nélkül el-
zárnak, azalatt elrekvirálják lakását 
s mikor a szerencsétlent szabadon bo-
csátják s ő éjnek idején hazaérkezve, 
régi lakására akar bejutni, magánlak-
sértés miatt fogják pörbe? 

Tragikus-e vagy komikus, mikor 
egy román jogakadémiai tanár bizo-
nyítgatja, hogy a gyaulafehérvári rezo-
lució csak Erdélyre volt kötelező és 
csak addig, amíg Erdély végleg be 
nem olvadt Romániába, de a kisebb-
ségekre vonatkozó határozmányok még 
akkor sem voltak érvényesek, mert a 

rezolúció azt mondja : «Teljes nemzeti 
szabadság az együttlakó népek szá-
mára», tehát nem beszél nemzetiségek-
ről, sem kisebbségekről, szóval ezen 
az alapon magyarok, szászok stb. nem 
követelhetnek semmit. 

Szász Zsombor könyve tele van 
ilyen elvi vitákkal, apróbb-nagyobb 
esetek elbeszélésével, amelyek mind 
a tragikum és komikum határain le-
begnek. 

A román megszállás első napjai óta 
több változáson ment át a román kor-
mányok politikája Erdéllyel és az 
erdélyiekkel szemben. Közös jellem-
vonása ennek a politikának az üldözés. 
Hannibal nagy hadvezér volt, de győ-
zelmei után elmulasztotta azok ki-
aknázását. Ebbe a hibába nem akarnak 
esni a román politikusok. Eleinte nyilt 
üldözés folyt, azután jöttek az apró 
tűszúrások, a hangzatos elvekbe bur-
kolózó rossz szándék. 

Egy szenátor aggodalmaskodik, mert 
a kisebbségek abban a hitben élnek, 
hogy a kisebbségi államtitkárság szer-
vezése az ő érdekükben történik. 
A miniszter megnyugtatja a szenátort: 
Nem vetek belé három hónapot s a 
kisebbségek maguk fogják eltörlését 
kérni. 

A cégtáblákat román szövegű cég-
táblákkal kellett kicserélni, ami ugyan-
csak nagy megterhelést jelentett a 
kereskedőknek, iparosoknak. Mikor ez-
zel készen voltak, Aradon a polgár-
mester nem volt megelégedve a cég-
táblák föliratának nyelvtani helyessé-
gével, elrendelte az újabb kicserélést. 
Fordító-osztályt szerveztek tehát a vá-
rosházán, mert a föliratok rossz ro-
mánsága megbotránkoztatja «mind-
azokat, akik annak tisztaságát és el-
bűvölő szépségét ismerik». 

Faji és felekezeti súrlódások kizárása 
végett az aradi tanügyi főigazgató meg-
tiltotta az iskolában még magánbeszélge-
tésben is az anyanyelv használatát. 
A róm. kath. rendi iskolák román nyel-
vűek, mert a szerzetesrendek mindenütt 
az állam nyelvét fogadják el. Szász 
Zsombor fölsorolja, hány nyelvű rendi 
iskola van az Egyesült-Államokban. 
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Megkapta a színészet is a magáét. 
26 % jegyadót vetettek ki a kisebb-
ségi színházakra. A román cenzor tö-
rölte Tartuffe következő sorait: 

Csúfság valóban és botrány, látni, 
mint ver 

Tanyát e háznál egy sehonnai 
Koldus, kinek, hogy jött, csizmája 

sem volt 
S egész ruhája két garast sem ér t : 
Felkapjon úgy, hogy ki és mi ő feledje, 
Korholva mindent a gazdát játssza itt . 

Betiltották Coriolanust, Julius Cé-
zárt, a Sasfiókot. Ezek forradalmi 
darabok, Fedora pedig egy egyetemi 
tanár nézete szerint nihilista darab. 

Sajátságos dolgokat tud egy-egy 
román egyetemi tanár. Ghibu Onisifor 
bebizonyítja, hogy nem a római az 
igazi egyetemes egyház, hanem a 
keleti. Eddig rendben van a dolog, 
hiszen Ghibu úr, ha ezt fordítva hinné, 
maga is római katholikussá lenne ta-
lán. Ő azonban eképen folytatja gon-
dolatmenetét : Romániában egy ha-
talmas egyházi központot kell szer-
vezni. Az egész kereszténység számára 
román patriarchatust kell alapítani, ez 
alatt egyesüljön az orthodox román nyáj 
s az egész egyetemes keresztény egyház. 
Szász Zsombor is úgy ismeri a római 
pápát, hogy az nehezen lesz kapható 
erre a megoldásra és mindjárt közli is 
Ghibunak erre az esetre fenntartott 
fenyegetését. «Ha Róma nem bírja meg-
érteni nemes gesztusunkat s ajánlatunk 
fontosságát, ha Róma megtagadja, hogy 
mindent megtegyen, ami minket oda-
segít, hogy ismét elfoglaljuk az egyetemes 
egyházban azt a helyet, amely igazi 
keresztény szellemünknél, történeti tra-
dicióinknál (persze Romulus satöbbi) je-
len helyzetünknél (csak a minap vertek le 
két nagyhatalmat) s jövőbeli hivatásunk-
nál fogva (Ghibu nyilván azt hiszi, hogy 
Románia Erdély és Besszarábia után 
Európát is elnyeli) megillet», akkor 
kényszeríteni fogják a romániai görög-
katholikusokat a keleti egyházba való 
visszatérésre. 

Ezt az utóbbit már nem lehet tréfának 
tekinteni. A görögkatholikus egyház 
hívei túlnyomó részben románok és 
mégis hatósági üldözésben van részük. 
Eseteket sorol föl Szász, mikor a ro-
mániai agrár törvény megsértésével 
megtagadták föld kiutalását görög-
katholikus templom és iskola céljára, 
tiszta görögkatholikus községben (ter-
mészetesen a magyar egyházakkal szem-

ben sokkal több ilyen esetet tud föl-
sorolni), viszont ugyanabban a köz-
ségben az egyetlen hivőt sem számláló 
görögkeleti egyház telket kapott ezután 
építendő templom céljára. Sőt Szász 
több esetet ad elő, amikor hatósági 
fedezettel koboztak el görögkatholikus 
templomokat a görögkeleti egyház ré-
szére, a görögkatholikus egyházi ható-
ságok tiltakozása dacára. Törvényt 
alkottak, mely szerint az áttérő faluval 
együtt az egyházi vagyon is görögkeleti 
egyházi tulajdonba mehet. 

Beszámol a könyv a földreformról 
is. Erdélyben az 1913 előtti árakat 
vették alapul kártérítés szempontjá-
ból — de nem aranyértékben, hanem 
névértékben — a régi Románia terü-
letén a háború utáni árakat. Beszámol 
a közélet jelenségeiről. Valóban impo-
záns tömeg hivatalos sikkasztást mu-
tat ki. Megdöbbentő a bírói létszám 
csökkentése, ami a XVI. századbeli 
parasztvármegyére emlékeztető béke-
bíróságok szervezésére kényszerítette 
a kisebbségeket, melyeknek fejlett gaz-
dasági élete nem bírta el a jogbizony-
talanságot. Beszámol a «választások-
ról», a hivatalok leleményességéről a 
kisebbségek üldözése terén. 

Szász Zsombor áttekinthetően cso-
portosította anyagát, bizonyítékait 
jegyzetekben közli, adatai minden ma-
gyar embert fájdalmasan érdekelnek. 
Hisszük, hogy könyvének angol ki-
adása meg fogja tenni külföldön a 
kívánt hatást. Gaál Sándor. 

Egy hasznos folyóirat. Meillet, a nagy 
francia nyelvész, egy a háború alatt 
megjelent és ítéleteiben sok helyen 
épen ezért elfogult könyvében a ma-
gyar tudományos eredményeket eleve 
elveszettnek jelentette ki, mert hiszen 
az ismeretlen nyelv miatt nem szerez-
het róluk tudomást az európai művelt 
közvélemény, de még a szakemberek 
sem. Ez, sajnos, igaz és annál örven-
detesebbek az olyan törekvések, ame-
lyek egy nagy nyugati nyelv segít-
ségével iparkodnak itthoni munkálko-
dásokat közkinccsé tenni. Ezt a fel-
adatot végzi már ötödik éve nagy 
hozzáértéssel és sikerrel a Párizsban, 
előkelő kiadónál megjelenő «Revue des 
Études Hongroises et Finno-ougrien-
nes». Szerkesztői, Eckhardt Sándor és 
Baranyai Zoltán, a magyar-francia 
kultúrkapcsolatokra épen úgy, mint a 
speciális magyar nyelvészeti és törté-
neti kérdésekre kiterjeszkedő, szi-
gorúan tudományos értékű cikkekkel 
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