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Teleky Dezső : Erdélyi regék. (Berlin, 
Voggenreiter.) 

Az erdélyi nép fantáziájának év-
századok alat t összegyűlt csodálatos 
kincsei között e bérces hazának szinte 
mindenik hegyéről, folyójáról, tavá-
ról, romló omladékáról akad egy-egy 
történet. Emberfeletti lények, óriások, 
jó és gonosz szellemek, tündérek, bo-
szorkányok, sárkányok és beszélő álla-
tok Csaba királyfival és vezéreivel, egy-
szerű székely vitézekkel, földmívesek-
kel, vargákkal és pásztorokkal együtt 
szerepelnek ezekben a meáékben-regék-
ben. Némelyik különös történetnek 
idegen országokból, tán más világrész-
ből való a magja, messziről jöt t embe-
rektől vagy könyvekből került hoz-
zánk, mégis, ha i t t hozzátapadt vala-
milyen idevaló emlékhez és egyszer 
már gyökeret eresztett, csak olyan virá-
got és leveleket ha j t , akár az ithhon 
született. «Milliók vászna» a népmese 
végtelen terítője, de a mintát minden 
vidék a maga kedvére színezi benne 
virágja, füve, égjének kékje, földje 
színe szerint. Páratlan virág az erdélyi 
mesevirág s hogy az egész országban 
ebből volt legtöbb, annak az erdélyi 
ember nagyobb mesélő kedve mellett 
talán az volt az oka, hogy semerre az 
országban nem jöttek-mentek annyit 
az emberek, magyar meg idegen, mint 
amennyit itten. Alaposabb vizsgáló-
dás nélkül bajos volna pontos jellemét 
adni az erdélyi meséknek-regéknek. 
Ilyenfajta gyűjteményeink olvasása s 
az a feldolgozás is, melyben Teleky 
Dezső nyolc erdélyi regéjét bemutat ja , 
azt sejteti, hogy e regékben van valami 
realisztikus hajlandóság meg valami 
erősebb antropomorfizmus. Pogány-
ság és kereszténység vegyül bennük, 
századok és történelmek mosódnak el, 
s végig szinte, minden alakjukban él 
valami örök emberi vonás. Azért is 
volt ezeket hallani és olvasni mindig 
olyan kedves. 

Teleky Dezső a legszebbekből válo-
gatta össze a maga témáit. Némelyiken 
messzi századok emlékét érezzük. (Szent 
Anna-tó, Gyilkos-tó, Vártető, Hargita.) 
Hangja néhol a zamatos erdélyi nyelv, 
mely nagy frisseséggel önti a naiv 
történetet , máskor tanult mesterke-
déssel csavart, de csak ritkán idegen 
egy-egy szava regéjétől. Legnagyobb 
értékét mégis tán nem formai szépsé-
gük, hanem az az idealisztikus világ-
kép teszi, mely e regékből kibontako-
zik, meg magyarságuk. Egy új esz-
ményiség friss hegyi levegője jár ja 

át e regéket. A szeretetben, jóságban, 
önfeláldozásban való hit, az áldozat 
a munka s erőfeszítés kívánása és 
megbecsülése. «Az anyagias ember nem 
tud a magasba szállani, pedig az anyagi 
élet fölött van egy másik élet is.» És 
mesél a «rokon milliókról, akik majd 
egyszer visszaérkezve ismét elárasztják 
az erdélyi földet, hogy lelküket itt vég-
leg meggyökereztessék». Jó volt kiadni e 
könyvet s onnan elhozni hozzánk is. 
Megújulásról beszél és arról a ragasz-
kodásról, mellyel a magyar szeretet 
és magyar fantázia elválaszthatatla-
nul hozzátapadt Erdély rögéhez, bér-
céhez, minden patakjához. r. I. 

Könyv a kisebbségek jogairól. (A ki-
sebbségi jogok védelmének kézikönyve. 
Báró Wlassics Gyula bevezetésével, 
összeállította Baranyai Zoltán. II. át-
dolgozott kiadás. Ludwig Voggenreiter 
Verlag. Berlin, 1925.) A kisebbségi kér-
dés ma a szétszakított magyarságnak 
egyik legfájóbb problémája. A külön-
böző békeszerződések ugyan gondos-
kodtak — ha nem is kielégítő módon — 
a kisebbségek jogainak védelméről, de 
az elnyomó hatalmak rosszakarata kö-
vetkeztében, ezek csak papírosrendel-
kezések maradtak. A legsúlyosabb volt, 
hogy maguk a kisebbségek a legtelje-
sebb mértékben tájékozatlanok voltak, 
hogy tulajdonképen mit van joguk kö-
vetelni, mert ú j kormányaik óvakodtak 
az idevonatkozó szerződéseket nyilvá-
nosságra hozni, sőt azok nyilvános-
ságra hozását minden módon meg-
akadályozták. így állt elő aztán az 
a szomorú helyzet, hogy riiég azok 
is, akik hivatva voltak kisebbségeink 
jogait védeni, a legszomorúbb hibákat 
követték el. Baranyai könyve régen 
érzett hiányt pótol. Francia és magyar 
nyelven összegyűjti a békeszerződések-
nek és a népszövetségi határozatoknak 
a kisebbségekre vonatkozó rendelke-
zéseit, részletes tá jékoztatót ad a ki-
sebbségek védelmének szervezetéről és 
közli a Népszövetségnek határozatait a 
magyar kisebbségek eddigi beadványai-
ról. Á könyvhöz báró Wlassics Gyula 
írt mélyenjáró, elvi jelentőségű előszót, 
Danilovics Pál a szerződések magya-
rázatát adja , Baranyai Zoltán pedig 
megírta a kisebbségi jogok védelmének 
történetét egészen a legutóbbi időkig. 
A könyvnek értékét különösen emeli a 
kérdés" részletes bibliográfiája. Kár, 
hogy Baranyai nem egészítette ki 
könyvét tárgyi index-szel, mert a 
laikus a szerződések és rendeletek 




