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Kulturális szervezetük, a Román 
Irodalmi és Közművelődési Egyesület 
(Astra) — öntudatosan hangsúlyoz-
zák — a román nyelv és kultúra fejlesz-
tésével közvetve ugyancsak politikai 
célokért küzd. Táborába (13.000) gyüj-
tötte az egész román értelmiséget, 
folytonos lelki, sőt anyagi összekötte-
tést tart fenn «a hegyeken túli testvé-
rekkel». Pénzt kap tőlük, 10 ezer, 100 
ezer, sőt félmillió koronákat. Az óro-
mániai írók és költők sorozatos láto-
gatását nemcsak megszervezi, hanem 
többnyire politikai tüntetésre hasz-
nálja fel. Pavelescu konstancai ügyész 
szavai az aradi kultúrestélyen: «...azért 
vagyunk itten, hogy vigasztaljunk 
benneteket és hogy megalapozzuk a 
túli testvérekkel való összeköttetést, 
hogy ilyeténképpen elérhessük célun-
kat : az összes románok egyesítését, 
egyelőre kultúrailag, később azonban 
„ . . a jó Isten is gondoskodik rólunk». 
(1911 ápr. 30.) 

Megvetéssel szólnak a «korcs ma-
gyar kultúráról», fékevesztett szenve-
déllyel izgatnak a magyar iskolák 
ellen. A magyar iskolát végzett romá-
nok «megmételyezett gondolkodású és 
érzelemvilágú, sajnálatos alakok». 

A legcsendesebb, de talán legered-
ményesebb harcot gazdasági szerveze-
tük vívta : 160 pénzintézetük 29 millió 
K tőkével, évi 4 millió — nagyrészt ro-
mán kulturális célra fordított — tiszta 
jövedelemmel, munkálkodott a román 
parasztbirtok megerősítésén és a pusz-
tuló magyar középosztály földbirto-
kainak elidegenítésén. Erőteljes nacio-
nalizmusukra jellemző, hogy a román 
nemzeti ipar (!) pártolását is propa-
gálják. 

Arra nézve, hogy a nemzetiségi la-
pok gyűlölködésének, örökös elége-
detlenségének milyen kevés volt a 
reális alapja, még tendenciózus közle-
ményeikből is bizonyosságot szerezhe-
tünk. Hatóságaink megengedték a ro-
mán trikolor használatát, nemzeti 
himnuszuk (Ébredj román álmaidból) 

éneklését, iskoláikat és papjaikat ál-
lami fizetésben részesítették, sajtójuk 
féktelen izgatását eltűrték, kulturális 
megnyilatkozásaiknak részvételükkel 
tekintélyt és díszt adtak. Az erdélyi 
magyarság — a románság világháború 
előtti politikai helyzetébe kénysze-
rítve — rezignációval állapíthatja meg, 
hogy azok az eszközök, amelyekkel az 
erdélyi románság nemzetisége védel-
mében sikerrel küzdött, számára 
hozzáférhetetlenek, részben morális 
okok miatt, részben az uralkodó nem-
zet türelmetlen és erőszakos naciona-
lizmusa, balkáni közigazgatása és kí-
méletlen, orosz mintára szervezett tit-
kosrendőrsége miatt. 

Kívánatos volna Jakabffy Elemér 
adatgyüjteményének a nemzetiségi 
mozgalom más területeire és egész tör-
ténetére vonatkozó adatokkal való mi-
előbbi kiegészítése, mert ez az előfel-
tétele a magyarországi nemzetiségi 
kérdés monografikus feldolgozásának, 
ami — mint mondottuk — történet-
írásunk egyik legsürgősebb feladata. 

Mérey Ferenc. 

Szudy Elemér: Fekete nappalok, 
fehér éjszakák. (Génius-kiadás.) Mind-
azok, akiket a háború kataklizmája 
kitépett az élet megszokott kereteiből 
és a bizonytalanság sötét szárnyain 
dobált a sors ismeretlen lehetőségei 
elé, ha visszatérhettek, el nem múló 
emlékeiknek kiszolgáltatva, újra meg 
újra átélték azokat. Az éberség gyilkos 
víziói minduntalan a lelkük falára 
vetítették a mult képeit, és ki szóban, 
ki írásban, ki meg képben, szoborban, 
de valamiképpen igyekezett tőlük 
megszabadulni, hogy újra az lehessen, 
aki azelőtt volt. Az új lélek, amelyet 
a háború formált ki, ismeretlenebb 
volt és félelmesebb, mint a régi, ame-
lyet születésünk óta hordtunk magunk-
ban. Idegen volt, akivel nehezebb 
megbarátkozni, mert bármit is mon-
dott, az csak a vigasztalanságunkat 
növelte. 
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Szudy Elemért is ez a kényszer 
késztette arra, hogy háborús emlékeit 
följegyezze és közreadja. Följegyzései 
a kultúremberéi, aki odakünn, a halál 
küszöbén is így vélekedik az írókról: 
«Az írók a világ egyetlen hatalmassága, 
az ő erejük az elemek ereje, a hangjuk 
ítélet harsogása. Ők még itt is urak, 
géniuszuk végigleng a csunya, fekete 
földhányások felett s megszépíti az 
életet. Nagyon sok hitet és lelki har-
móniát mentettek meg a biztos pusz-
tulástól a gránátos halálnak ebben az 
örvénylő fergetegében. A vigasztalás-
nak csodásan tiszta, üde italát nyujt-
ják ők nekünk s ha elvisznek rengeteg 
utakra, föl, szédítő magasba, le, döb-
benetes mélységekbe magukkal, akkor 
a lelki utazás boldog láza ül ki az 
arcunkra. Elfeledjük, hogy hol va-
gyunk, nem törődünk a holnappal s 
szeretnénk ajándékot osztogatni az 
egész világnak, pedig szegények, kol-
dusok vagyunk s nem ér az életünk 
három Miatyánkot.» 

Maga is vigasztalást, feledést keres 
az írásban. Mert, amíg ír, a régi ember 
szólal meg benne, és az új benyomá-
sok, a szuggesztív erejű átalakító ha-
tások ellenére is, mindig a régi stan-
dardra akarja hozni a lelkét. Zaklatott 
óráiban Ovidiust olvassa, a mult meg-
mentett értékeihez menekül a jövő 
szörnyű bizonytalanságai elől. A napló-
szerű följegyzések, az okos aforizmák 
és gondolattöredékek, a versek, a 
finom elbeszélések, amelyek egymást 
váltogatják könyvében, mind, mind 
csak a gyorsan múló jelennek, a vég-
telennek tűnő perceknek a lerögzíté-
sei, hogy élete Hinterlandjába mene-
külhessen, mult lehessen, ahol az éle-
tet elhagyta és ahol majd folytatni 
akarja. Bármilyen témához kap is, 
minden sora küzködést takar, szavak-
ban ki nem mondott, mégis világosan 
kiérezhető küzködést, a lelke és az 
erői sértetlen megmaradásáért. 

Szudy Elemér könyve nem opti-
mista könyv, de távol áll a vigaszta-

lanságtól. Bátor és erős lélek mutat-
kozik meg benne, amely azonban 
számtalan finomságra reagál, tele van 
poézissel, és legfinomabb rezdüléseit 
annak a szeretetteljesen megrajzolt 
asszonynak küldi, akitől a forgatag 
elragadta: a feleségének. A lövész-
árok mélyén gyertya mellett, vagy a 
sáncok között a napsütésben szület-
nek meg azok a gyöngéd sorok, ame-
lyeket neki szentel, és a szeretet lát-
hatatlan drótszálain futják meg a vég-
telen utat az otthonig. És nyugtalanul 
várja a választ, mely ha elmarad, 
szkeptikus sorokra kapatja, de ha 
megjön, akkor fölrebbenti a lélek 
örömmadarait: «Ma viszont már egé-
szen más. Ma érdemes, sőt akarunk 
is élni. írtál, süt a nap s nem kell 
egész estig hasonfeküdni az árok mé-
lyén, Ma gyönyörű, egyetlen, forró-
szívű és puhakezű az élet . . .» 

Megmutatott emberei életelevenek 
s amit róluk ír, mindig érdekes és 
kedves. Szereti, csodálja őket nyugal-
mukért, bátorságukért, tturáni dölyf-« 
ükért és kedves kedélyességükért, 
amelynek néhány jólsikerült rajzát 
adja. Az idegeneket is szerencsés kéz-
zel vázolja elénk, és a «Kárpáti rap-
szódiák» lendületes írásai valósággal 
kiemelkednek a szép kötetből. 

M. Gy. 

Lengyel Menyhért: A boldog város. 
(Regény. Athenaeum kiadása.) Ma 
nem nehéz világarányokban gondol-
kodni s az Európa-elégedetlenség min-
denkiben igen könnyen felfedezteti a 
szunnyadó társadalomjavító eszméket. 
Ez az az egyetemes korgyökér, mely-
ből Lengyel Menyhért regénye kinőtt. 
Külön színt ad neki az, hogy itt a 
háború előtti idők húsosfazekaira a 
sivatagi vándorlás idején is vágyódva 
emlékező polgár tekint az utópia 
ígéretföldére. E vágyálom irodaim-
megvalósítása pedig méltóságteljes ali 
kalommá is lett, hogy az író, aki eddig 
egészen más területeken dolgozott, 
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