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A H I T E L 
a most meginduló új évfolyam munkatervében akarhat-e többet, 
mint közelebb vinni a megvalósuláshoz az eltelt két év folyamán 
felvetett s ép napjainkban érő, vajudó gondolatokat. Ha azt 
mondjuk az 1938. év első számának beköszöntőjében, hogy csak 
folytatni kívánjuk az elkezdett munkát, érzésünk szerint a leg-
többre határoztuk el magunkat. Nem vagyunk csökönyösen ra-
gaszkodók a kitaposott ösvényhez, távol áll tőlünk ez a korai 
konzervativizmus épúgy, mint az a hiedelem, hogy időszerű lenne 
az eszmék körének önelégült lezárása, de mégis kényszerülünk 
megállapítani, hogy nincs okunk újabbat mondani és időszerűbbre 
gondolni, mint amit frissnek véltünk s időszerűnek az eltelt két 
év megnyilatkozásra alkalmas pillanataiban. Hiszen az eszmék 
lassan érnek, a helyzet még lassabban változik. A kisebbségi 
életfutam második köre – amelyről egy év leforgása alatt 
annyiszor írtunk – íme : csak most lesz nyilvánvalóvá az ava-
tatlan szeme előtt i s ; a belső építő munka, a gazdasági és köz-
művelődésí tervszerűség csak most tolul előtérbe; az, amit nyolc 
eddigi füzetünkben meg nem szűntünk állítani és bizonyítani, 
a transylvan reálizmus szükségessége csak napjainkban lesz kis-
sebbségi programunk tengelyévé. A kisebbségi életváltás tényei-
nek és következményeinek tárgyilagos figyelése s az átalakulás 
irányaira való rámutatás volt eddig a célunk; mi több lehet a 
jövőben? Igaz, tárgyilagosan meg kell állapítanunk, hogy a 
„második kör” hajtóerejét nem a bekövetkezett külső kényszertől 
vártuk, hanem a belső érés folyamatának gyorsulásától, a szük-
ségletek szülte belátástól reméltük eddig. Ez azonban mit sem 
változtat a lényegen. A „második kör” rajtjában állunk immár 
közel félesztendeje s ez az állapot mindennél időszerűbbé teszi 
népközösségünk gondolkozásának és életformájának gyökeres 
revizióját és új közéleti stílus életbeléptetését. Szervezkedésünk 
síkján a keretek helyett a tartalom lesz hangsúlyossá; társadal-
munknak nem a képviseleti szervezet fellebbezései, hanem az 
egységbe tömörülés ellenálló ereje hozza meg az időszerű meg-
oldást, tehát minden törekvésnek arra kell irányulnia, hogy köz-
művelődésünk és gazdasági életünk az arra hivatott intézmény 
vagy intézmények keretében megtalálja felelőseit. Most dől el, – 
most inkább, mint valaha, – hogy népközösségünk megértette-e 
vagy sem a kisebbségi élet tanítását, mely a Magyar Szövetség, 
a Gazdásági Tanács és a Közművelődési Tanács elveinek a 
valóra váltását kívánja. 

A HITEL SZERKESZTŐI 



A T R A N S Y L V A N M A G Y A R 
T Á R S A D A L O M K U T A T Á S 

MIKOR ELŐSZÖR beszélget tünk annak az előadássorozat-
nak tervéről, amelynek utolsó előadását most magamnak kell 
megtartanom, nekem a t ransylvan magyar fa lukuta tás kérdésének 
ismertetése jutott feladatul.1 Közben azonban a Múzeum-Egyesü-
let Jog- és Társadalomtudományi Szakosztá lyának vezetősége jó-
nak látta az előadássorozat egysége szempontjából e lőadásomnak 
az ál talánosabb „Transylvan magyar tá rsada lomkuta tás” címet 
adni. Megvallom, nehezen vállalkoztam nemcsak az első, de a 
második feladatra is, mert előre lát tam, milyen nehéz lesz tárgyi-
lagosan ismertetnem a mult és a jelen olyan szellemi moz-
zanatait, amelyek tárgyköröm szempontjából é rdekesek . De bár-
milyen bíráló tekintettel, sőt személyes tapasztala tokon hízott ki-
ábrándultsággal néztem és nézem a kérdést , mégis észrevehet tem 
itt-ott egy-egy bíztató reménysugárt . Sőt minél közelebbről vet-
tem szemügyre a feladatot, annál inkább be kellett látnom, hogy 
bármilyen rosszul is áll a mi társadalomkutatásunk dolga, bármi-
lyen kevés komoly tettet könyvelhetünk el e téren, mégis szük-
séges megvizsgálnunk, mert a kérdés tisztázása a ma divatossá vált 
önismeret felé is az első lépést jelenti. 

TÁRSADALMUNK TÖRTÉNELMI ÁTALAKULÁSA 

TÖBB MINT SZÁZÖTVEN ÉVVEL EZELŐTT, amikor 
1777–1778 ban megjelenik az első olyan munka, amely társada-
lomkutatásunk csirájának tartható) szűkebb hazánk társadalmá-
nak összetétele egészen más volt, mint amilyen a mai. Ha ehhez 
a társadalomhoz szocialista, humánista vagy ál humánisía társada-
lomszemlélettel közelednénk, a XVIII. századvég és a XIX. század 
elejének rendi társadalmi képét kívülről, tőle idegen szempontok-
kal és a tárgyilagos e redmény reménye nélkül közelí tenők meg. 
Mert téves az a társadalomtörténeti szemlélet, amely Transylva-
niában az 1848 előtti rendi korszak társadalmát két vagy legfel-
jebb háromrétű társadalomnak tekint i ; egyszerűsített és természe-

1 A kérdéses előadássorozat a Múzeum-Egyesület Jog- és Társadalom-
tudományi Szakosztályának „A társadalomkutatás száz éve” gyüj tőc ímet viselő 
előadássorozata (L. Metamorphosis Transylvaniae rovatunkat) . 
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tesen történetietlen az a k é p amely csak nemes és polgári ki-
zsákmányolót ismer a jognélküli vagy csak csekély joggal rendel-
kező jobbágy-tömegekkel szemben. 

A jobbágyság vagy ál ta lánosabban a népiség tör ténetének 
igazi ismerője előtt e társadalmi osztályok nyilvánvalóan nem 
annyira társadalmi, mint inkább jogi keretek, de csupán olyan 
puszta jogi keretek, amelyek között a mult tá rsadalmának hol 
viharzó, hol csendes élete lüktetett . Csak bensőséges pillantást 
kell ve tnünk egy szűkebbkörű társadalmi egység, mondjuk egy 
falu, kicsiny történet i világára és meggyőződhetünk arról, hogy 
lényegében e földön a régi társadalom jogi tagozódásán belül a 
társadalmi sokrétűség gazdag világa élt, mint ahogy minden jogi 
egyenlőség mellett ma is a közvetlen közelünkben élő városi vagy 
falusi társadalom nagyon is sok színű, nagyon is összetett társa-
dalmi valóság. Ha ebből természetszerűen arra következtetek, 
hogy az 1848. évi jogi fe lszabadulás társadalmunk összetételében 
aránylag kevés változást okozhatott , a szabadságharc emberöltő-
jére nézve, úgy hiszem, találó igazságra mutatok rá. Az ú. n. 
emberi jogok kinyilvánítása csak jogi változást hozott, maga a 
társadalom szerkezeti összetételében, ré tegeződésében nagyon ke-
veset módosult. De ha nem is ér tékel jük társadalmi szempontból 
tulságosan sokra e jogi változás jelentőségét, lebecsülnünk sem 
szabad. A jogi változás mindenesetre igen jelentős lépés volt a 
társadalmi átalakulás lehetősége felé. Ez észrevehetően a kiegye-
zés utáni politikai és a nyomában járó gazdasági változás ered-
ményeképen be is következet t , s különösen két társadalmi réteg 
kialakulásával jelentett új szerkezeti tényezőt társadalmunkban. 
Az egyik osztály a középosztály, a másik a munkásság, vagy még 
közelebbről az ipari munkásság volt. 

Az előbbi, a középosztály, mint csira, mint fejlődésre képes 
szunnyadó lehetőség már a rendi korszakban is megvolt a váro-
sok köznemes-hivatalnoki és kispolgári rétegében, de igazában je-
lentőséget csak az elemi, közép- és főiskolák oktató személyze-
tének szaporodásával, ú jabb és ú jabb egyházi, egészségügyi, köz-
igazgatási, gazdasági meg bírói szervek hivatalnok-karának növe-
kedésével kezdet t nyerni. Társadalmi szempontból ez az osztály 
tu la jdonképen nagyon sokféle anyagból álló ötvözetnek készül t : 
magába olvasztotta a jogi egyenlőségben egymásra talált nemesi, 
jobbágyi, illetőleg polgári rétegek új társadalmi világát. Minél in-
kább nőtt ez a társadalmi réteg, annál jobban kiépítette a maga 
zárt, merev választófalait – különösen „lefelé”, a többi társa-
dalmi osztályok a polgárság, a parasztság és a munkásság felé. 
Csak egyfelé voltak nyitva e zárt kínai-fal kapui, „felfelé”, a szü-
letési arisztokrácia felé. A másik, alig néhány évtizede jelentős 
magyar társadalmi réteg, a munkásság is kívül esett e középosztály 
érdeklődési körén, pedig éppen ez osztály gócpontjain, a városok-
ban, a századforduló táján már a lakosság jelentékeny hányadát 
a munkásréteg tet te ki. Elég három városunk számhasonlítási ada-
tait tekin te tbe venni ahhoz, hogy megállapítsuk, milyen jelentős 
számbeli tényező volt városainkban a századfordulón az iparosság 
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és a munkásság Az 1900. évi népszámlálás szerint például Cluj 
49.285 lakosából pusztán az iparral foglalkozók száma az eltartot-
takkal együtt 16.548 lélek volt.2 Ugyanekkor Târgu-Mureș 19.522 
lakosa közül 7.114 volt iparból élő.3 Az előbbi város lakosságának 
tehát mintegy harmada, az u tóbbinak viszont még ennél is na-
gyobb része, mintegy kétötöde iparos, illetőleg ipari munkás volt. 
Ha még megemlítem, hogy ugyancsak a századfordulón a kisváro-
sok közül például Dej-nek közel tízezer (9.888) lakosából az ipar-
ral foglalkozók és családtagjaik száma a lakosságnak szinte egy-
harmadát (2847) tet te ki,4 ezek az ada tok még akkor is az iparos 
elem jelentőségére mutatnak rá, ha e számadatok jelzette töme-
gek társadalmi összetételét az adatok hiányossága miatt nem lát-
hatjuk eléggé biztosan. 

Bármiképpen álljon is a helyzet, ez a számban jelentős mun-
kástömeg jórésze a „nemzeti gondolatot ápoló” középosztály szá-
m i r a ismeretlen volt5 – a parasztsággal, azzal a nagy társadalmi 
osztállyal együtt, amely már számbeli többségénél fogva is a ma-
gyar nép és az állam alapjait alkotó társadalmi réteget jelentette. 
E társadalmi elzárkozás már akkor is az egymás mellett élő osztá-
lyok idegenkedésére, sőt el lenségeskedésére vezetett , nemzeti szem-
pontból azonban igazi áldatlan következményei az uralomváltozás-
kor jelentkeztek. 

Az uralomváltozással ú jabb jelentős módosulás kezdődöt t meg 
társadalmunk alkatában. A nemzeti eszme ú. n. hordozójának, a 
középosztálynak jelentős része gyors futással, majd egyre lassudó 
szivárgással menekült a határon túlra. Ezzel a középosztály jelen-
tősége alapjaiban rendült meg. A magyar társadalomtól hamar el-
szakadó zsidóság, a sok vegyesházasság, meg a nyomuk-
ban járó elnemzetlenedés is elsősorban ez osztály számát 
fogyasztotta. Ma már a kisebbségi sors huszadik esz tendejében 
mind bizonyosabban látszik, hogy az egyes társadalmi rétegek je-
lentőségében változás állott be. E belátásnak itt-ott lehet is látni 
némi gyakorlati következményei t . É rdekes és egyben érthető, hogy 
a magyar értelmiség leghamarább azok felé nyuj tot ta ki tapoga-
tózó kezét, akikkel együtt élt, akikhez té rben is közelebb vol t : 
a városi kézműves-kisiparos társadalom felé. Az érdeklődés hal-
vány jelei azonban nem annyira társadalmi, mint inkább politikai 
és gazdasági téren mutatkoznak. Amit a tá rsadalomkuta tás szem-
pontjából fontosnak tar tanánk, t. i. e ré tegek társadalmi élete iránt 
való behatóbb tudományos érdeklődést , ezt még ma is nélkülöz-
zük. Azonban hogyha e futó á t tekintés alapján így nézzük és 
ilyennek látjuk magyar társadalmunk másfélszázados tör ténet i ala-
kulását és ilyennek e társadalom mai képét , nem csodálkozhatunk, 

2 M. Sta t . Közl. Új sorozat. I. k. Bpest, 1902. 8 3 8 – 9 . 
3 I. h . 854. 
4 I. h. 890. – Magától értetődő, hogy a fent i számok mindenféle iparost ma-

gukba foglalnak, így az ipari munkaadókat is. 
5 E bevezető fej tegetések megírása után tanulmányoztam át Braun Róbert 

alább idézendő tanulmányát ; ebben ő szinte harminc évvel ezelőt t ugyanez t a 
tényt állapítja meg. Vö. Huszadik Század, XIX. 1909. 514. 
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hogy e társadalom középosztálya, mely az ilyen kutatásoknak ter-
mészetszerű le téteményese, nem érdeklődöt t sem saját társadalmi 
kérdései, sem a vele együttélő „alacsonyabb” társadalmi rétegek 
hasonló kérdései iránt. 

TRANSYLVANIA INCOGNITA 

A M O N D O T T A K A T tekintetbe véve egészen természetes, 
hogy nem lehet a transylvan magyar társadalomkutatás történeté-
nek kérdéséhez a tá rsadalomkuta tás mai fejlett szempontjaival 
közeledni. Minden tudomány bölcsőkorában még alig fedezhető 
fel az új tudomány sok jellegzetes vonása, munkamódszere is 
csak később alakul ki. Mikor Benkő Józsefnek (1740–1814), a 
növénytani munkásságáért külföldön is elismert református pap-
nak bérces hazánkról szóló latin nyelvű munkáit6 és egy román 
vonatkozású magyar nyelvű művét az itteni társadalomkutatás 
legelső jelének tekintem, nem akarom ezzel azt mondani, hogy e 
munkák tisztán társadalomtudományi jellegűek. Ami kevés társa-
dalmi vonatkozás van bennök, az is inkább a társadalom termé 
szeti kere tének , intézményeinek, szerveinek, közművelődési viszo-
nyainak és tör ténetének ismertetéséből áll. Román vonatkozású 
munkájában 7 az 1784. évi Hora lázadással kapcsolatban a román-
ság képét igyekszik megrajzolni ; szó sem lehet azonban itt elfo-
gulatlan társadalmi vagy tör ténelmi képről, hisz munkáját közvet-
lenül e paraszt-mozgalom elfojtásának évéiben írta. 

E szerény indulás u tán szinte hat évtizedes süket mozdulat-
lanság következik. A kor rendi világa hogyan is törődnék a tár-
sadalmi ál lapotoknak változtatási, jobbítási szándékot fel téte 
lező vizsgálatával akkor , mikor épen ez állapotok megszilárdí-
tására törekedik. Az a folytatás is, mely 1834-ből Hodor Károly 
(1815–1881) „Doboka m e g y e . . . esmertetése”8 című ter jedelmes 
művében előt tünk áll, nem a társadalmi szempontok uralmát mu-
tat ja. Hodor egész lelkével, neveltségével a rendi korszak nemesi 
szemléletének képvisejője, maga is földbir tokos és táblabíró. Bár 
előszavában Takáts Évának, a „Barátságos beszélgetés a földmí-
velő nép állapotjárói” című értekezés9 haladó gondolkozású író-

6 Transsilvania sive magnus Transsilvaniae principatus Vindobonae (Bécs), 
1777–8. 2 köt. – Specialis Transsilvania. 1790 körül öt ív megjelent belőle Bécsben, 
de inkább kéziratban ismeretes. Kéziratos e l ter jedtségére jellemző, hogy az Erdélyi 
Múzeum kézirat tárában három XIX. századi másolat is van belőle; a helyi ref. 
kollégium levéltárában egy, a Bethlen-kollégium könyvtárában szintén egy kéz-
iratról tudok. Igy az a „Székelység” című folyóiratban napvilágot látot t állítás, 
hogy e kéziratnak csak egy másolata van az egyik székely ref. kollégium ta-
nícónőképző intézetének könyvtárában, nyilvánvalóan tájékozatlanságból ered (Vö. 
i. h. VIII . 1938. 8). 

7 Erdélyi ....nemzet képe. (Kézirat. Csak első íve jelent meg; ism. az Új Magy. 
Múzeum 1854. I. 424–5 . ) 

8 Doboka vármegye természeti és polgári esmertetése. Kvár, 1837. 927. (Az 
előszó 1834-ből). 

9 Tud. G y ü j t . 1824. IX. 7 1 – 8 8 . 
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nőjének a haza földrajzi, politikai, erkölcsi és gazdasági tekintet-
ben való megismeréséről írt sorait idézi, a levéltári kuta tások le-
hetetlenségéről panaszkodva elárulja, hogy ő nem annyira a je-
len, mint inkább a mult felé közeledik. Az „egész megyének ter-
mészeti, polgári (közigazgatási), erkölcsi, gazdasági, tudományos, 
egyházi és hadi mult és jelenkori mivoltát” igyekszik az olvasó 
elé ál l í tani; nemcsak a megye általános történetéről , birtokosairól, 
közigazgatásáról, adó és dézsmaügyeiről szól, de külön-külön az 
egyes községekről is. Elsősorban itt akadha tunk sok olyan adat ra , 
amelyet a társadalomkutató az 1830-as évek megyei társadalmá-
nak megismerésére kellő kritikával felhasználhat. Társadalomtör-
téneti szempontból mindenesetre sajnálatraméltó, hogy a közsé-
gek ismertetése során is elsősorban bir toklás- történet tel foglalko-
zik és így a helységeknek inkább külső tör ténetével i smerkedünk 
meg, mint a korabel i társadalom viszonyaival. 

Azonban kissé sok is e korban effélét várni. Földünk csak lassan, 
nehezen csiráztatja az elvetett magot. De éppen Hodor munkájá 
nak megjelenési évében, 1837-ben, egy másik társadalmunkkel fog 
lalkozó író is jelentkezik: Kővári László (1820–1907). Kővárinak, 
mint tör ténet tudósnak neve eléggé ismeretes. Nagy transylvan tör-
ténete, honunk földe ritkaságairól, régiségeiről, nevezetesebb csalá-
dairól, az 1848–49.-i eseményekről , a fejedelemkori családi szokások-
ról és viseletekről írt munkái , más tör ténet i jellegű műveivel együtt, 
nélkülözhetetlenek a szakember és az avatat lan érdeklődő szá-
mára még ma is. De nemcsak mint tör ténet í ró nevezetes, a mi 
szempontunkból nézve pillanatnyilag há t té rbe szorul korszakal -
kotó történetírói jelentősége azzal a ténnyel szemben, hogy ő a 
transylvan magyar társadalomkutatás tulajdonképeni megalapítója. 
Még – ahogy mondani szokták – alig palyhedző állú, 17 éves 
ifjú, mikor megírja első prózai művét egy faluról és az abban 
dívó népszokásokról.1 0 Ezt követi Ady földjéről írt hosszabbacska 
vázlata.11 Ettől kezdve aztán érdeklődése egészen szűkebb ha-
zánk társadalmi és történet i megismerése felé fordul. Kezde tben 
különösen a székelység érdekl i ; ennek az érdeklődésnek több kis-
sebb cikke12 és egy nagyobb köte t az e redménye . Kossuth sza-
vait írja jeligeként e munkája 1 3 e l é : „ . . . K e v e s e n vannak, kik 
Erdélyt, s különösen az oly igen é rdekes Székelyföldet ismernék, 
mely az egész keresz tény Európában (legfölebb tán a Baskokat 
kivéve) egyedül volt képes eredeti szabadnéptipusát minden feu-
dalismusi ferteztetéstől tisztán tar tani” . E romant ikus-demokrat i -
kus jelenkori és történeti szemlélettel nézi kezde tben Kővári a 
székelységet. De amint halad a higgadtabb, valósabb ér tékszemlé-
letekkel rendelkező férfikor felé, tekintete is mindinkább Transyl-
vania közelebbi megismerésének vágyától ég. Így születik aztán 

10 Teke népszokásaival. Nemzeti Társalkodó. 1839. II. 171–3 . 
11 Föld- és országtani vázlatok Szilagyról. Tudománytár . Új folyam. VIII. 
20–36. 
12 E cikkek tel jes jegyzéké t l. Köblös Zoltán összeállításában (Kőváry László 

irodalmi munkássága E rd . Múz 1907. 336. kk ). 
13 Székelyhonról MDCCCXLI. Kvár, 1842. 2 0 5 + 3 sztln lap. 
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meg az első t ransylvan számhasonlító mű: „Erdély statisztikája” 
(1847).14 E ter jedelmes munka elé a kiadó, Tilsch János írt ugyan 
előszót, de az az állítása, hogy országrészünk statisztikájára és 
földrajzára oly szükségünk van, mint a mindennapi kenyérre , egé-
szen bizonyosan a könyv írójának, Kővárinak a véleménye is. 
Kétségtelen, hogy e munka előképe Fényes Eleknek nagy, Ma-
gyarországról írt ké t számhasonlító műve volt,15 de a transylvaniai 
út törés é rdeme a Kővárié. Ezutáni munkásságában még inkább 
megközelít i azoka t a szempontokat , amelyeket a mai társadalom-
kuta tás magáénak vall. Egy futó leírása16 után már egészen közeli 
tá rsadalomkutató részle tkérdésekkel foglalkozik E munkák egytől-
egyig városunkkal kapcsolatosak. Előbb az itteni 1869–70.-i lakás-
viszonyokról és lakosokról, majd a város közgazdasági viszonyai-
ról, fejlődési irányáról és feltételeiről í r ; még később előadói je-
lentésben számol be a köztisztasági és közegészségügyi mozgal-
makról és kívánalmakról.1 7 

Már Kővári munkásságának első éveiben találkozunk más 
társadalom- és honismertető kísérletekkel is. Ilyennek tekinthet-
jük elsősorban Téglási Ercsei József ké t vázlatát1 8 . Ha ezek futó-
lagos, sokszor gyermekien tudománytalan nézőpontból látó ember 
leírásai is, még sem hanyagolhatók el Az ilyen leírások nem rit-
kák e korban. Divat volt akkor ilyen kisigényű, napi érdekességű 
hon- és társadalomismertető alkotásokat írni. Ezek a kor társadalmi, 
nemzetiségi és műveltségi viszonyaira vetnek fényt, de egyben a 
transylvan szeliemiségnek a népi é r tékekkel szemben való különös 
vakságáról is b izonykodnak. Még olyan művészi fokon is, mint 
amilyet Kazinczy Ferenc „Erdélyi levelek” (1816) című útleírása 
képvisel, a transylvan társadalomról alkotott töredékes kép inkább 
az író lelkivilágára, körnvezetszemléletére, a különleges társadalmi 
viszonyokkal szemben való fogékonyságára vagy éppen értetlen-
ségére, mintsem magára az egykorú társadalomra nézve jellemző. 

Sokkal fontosabbak e kisebb-nagyobb igényű leírásoknál 
azok a munkák , amelyek – mintegy Hodor Károly megye-törté-
ne tének műfaj- társai – a 40-es évektől kezdve jelentek meg. Az 
eféle k isebb közigazgatási terüle teket számba vevő munkák sorát 
a magyar nyelvterület minden részén a Magyar Tudós Társaság 

14 Ennek fo ly ta tása Erdély jelenlegi statisztikájához címen írt cikksorozata is. 
(Hetilap, 1853. 240–42 , 264–5 . ) 

15 Magyarországnak s a hozzákapcsolt tartományoknak mostani állapota, 
statisztikai és geographiai tekintetben. Pest 1830–40. 6 köt . – Magyarország sta-
tisztikája. Pest . 1841–43. 3 köt . 

16 A kalotaszegi magyar nép Erdélyben. Magyar- és Erdélyország Képek-
ben. 1851. I I . 1 3 5 – 7 . 

17 Kolozsvár. I. h. I. 76–82 . – Kolozsvár sz. kir. város lakosai az 1869– 
70-i népszámlálás szerint. Kvár , 1870 – Kolozsvár közgazdasági fejlődése, iránya 
és feltetelei (1888). U. o 1889. – Kolozsvár köztisztasági és közegészségügyi moz-
galmai és kivánalmai. Közgazdasági előadói jelentés. U. o. 1892. – I t t idézek más 
két szerzőtől származó, szintén városunkkal foglalkozó t a n u l m á n y t : Galgóczy 
Károly : Kolozsvár multja, jelenje és jövője. Kvár 1872. és dr. Bekésy Károly: 
Kolozsvár közgazdasági multja és jelene. Kvár, 1889. 

18 Utazások nemes Torda vármegye alsó kerületének nevezetesebb járásaiban. 
Nemzeti Társalkodó, 1838. – Kalotaszeg rövid leírása. Hon és Külföld, 1842. 
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1846.-i felszólítása indítja meg.19 Ez adta meg az utolsó lökést 
Kozma Pálnak, Zaránd megye egykori főispánjának és kormány-
széki tanácsosnak ahhoz, hogy 1848-ban a megye földrajzi, sta-
tisztikai és történeti leírása é rdekében mintegy húsz évig gyüjtö-
getett adatai t közzétegye.2 0 „Ugy vélem – írja szerényen men-
tegetőzve műve előszavában – hazafiúi kötelességet teljesítek, 
midőn bárminő érdektelen jegyzeteimet is rendbeszedem s a ma-
gyar tudós társaság bírálata alá bocsátom”. Bár műve több, mint 
egy évtizeddel később jelent meg, mint a Hodoré, munkamód-
szere semmivel sem fejlettebb, adatanyaga meg éppen szegényebb, 
mint emezé. Alig száz lapra sűríti össze mindazt, amit a megye 
földrajzáról, gazdasági, gazdálkodási , statisztikai, bir toklástör té-
neti, vallási, közigazgatási viszonyairól, illetőleg történetéről ösz-
szegyüjthetett, de munká jában a jóhiszemű műkedvelőség ha tárán 
nem jut túl. 

A kisebb zárt történeti területek viszonyainak felkutatása 
és ismertetése az 50 es években kezdődik. Ekko r indul meg való-
színűleg az 1842 ben alakult szász honismertető egyesület (Verein 
für Siebenbürgische Landeskunde) meg az Erdélyi Múzeum-Egy-
let megalapítási mozgalmának hatása alatt az a monográfia-szer-
kesztési buzgalom, mely országrészünk nem egy tá jának társa-
dalomkutatási szempontból máig is legfőbb, le könnyebben hozzá-
férhető forrásait e redményezte . 1853 ban Kisbaczoni Benkő Károly 
(1805–1863) kezdi meg e munkák sorát a székely székek leírá-
sával. „Csík, Gyergyó és Kászonnak jelen valódi állását össze-
kapcsolva multjával tűztem ki e munkálatom tárgyául” – írja első 
ilyen munkájában, 2 1 melyet változatos, hányatot t é le tének abban 
a korszakában (1851–1854) írt, melyet föladórendszeri becsület-
biztosi minőségében a legkeletibb székely székben töltött el. „Mi-
ket csak lehetett , magam vizsgáltam meg, – írja munkamódsze-
rére vonatkozólag, – hogy semmi nevezetes ki ne maradjon, mi-
ket meg nem tekin theték , mentől több körülményeivel esmere tes 
lakosoktól a helyszínén pontosan ki tudakoztam, szóval igyekez-
tem (munkámat) a lehetőségig javítani. Dacára működéseimnek, 
elösmerem, maradtak hézagok, de amelyek a magánkörön kívü-
liek lévén, csakis a polgárzat (= állam) által kiegészí thetők”. Az 
ismertetés váza itt is ugyanaz, mint az eddigi területi monográfiák-
ban. Az általános leíró részben földrajzi, gazdasági, egészségügyi, 
éghajlati, népességi, vallási, közigazgatási, ka tonai és közművelő-
dési vonatkozásban igyekszik fényt vetni ar ra a kis székely terü-
letre, amelynek megismertetését célul tűzte ki. A tör ténet i ismer-
tetés természetesen itt sem marad e l ; mind a terület általános tör-

19 „Készíttessék bármely még eddig külön le nem í r t magyar birodalmi 
vármegye vagy terjedelmesebb vidék vagy nevezetesebb város történet i , fö ldira t i 
és s tat iszt ikai leírása oklevelek s egyéb eredeti és hiteles kút fők szer in t !” Id. 
Kozma Pál: alább i. m. 3. 

20 Zaránd vármegye földirati, statisztikai és történeti leírása. Kvár, 1848. 
109 lap. 

21 Csik, Gyergyó és Kászon leírások két t. i. általános és részletes osztályok-
ban. Kvár , 1853. 1863 + 9 sztln lap. 
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ténetét , mind pedig a községek egyenként való ismertetése kapcsán 
a falvak tör ténetét igyekszik összefoglalni. Valamivel bővebb adat-
anyaggal és rendszeresebben fog hozzá ugyanő egy másik szék 
leírásához22 . Élete vége felé egy sok csalódáson és nehézségen 
átesett férfi bölcseségével í r j a : „ . . . Mielőtt a lkonyán álló napom 
letünne, fölhasználom hanyat lása miatt megtörődött sugarait is; 
magismertetem Marosszéket hajdani és mostani állapotában alapo-
san őszintén s lehető röviden a jelen- és utókor számára.” Bár 
e sorokat halála előtt 2–3 évvel írta, műve megjelenését nem ér-
he t t e meg : 1863-ban, munká ja megjelenése előtt mintegy öt évvel 
meghalt. 

Mind ter jedelemben, mint tudománytörténet i jelentőségben 
messze túlhaladják a mult század derekáig megjelent hon- és tár-
sadalomismertető műveket Orbán Balázs (1830–1890) munkái. Neki 
csak egy művét, „A Székelyföld leírásá-”t2 3 emlegetik ma is általáno-
san. Munkásságának közelebbi ismerői előtt azonban nyilvánvaló, 
hogy már 1859–1873 között kiadott nagy, hatkötetes művének 
megjelenése előtt több olyan kisebb cikket24 í r t , amelyek földünk 
és társadalmunk megismertetési vágyáról tanuskodnak. A kiegye-
zést megelőző időszak reménytelen politikai légkörében kezdi meg 
kuta tó munkáját . Mikor aztán hosszas vándorlás és tanulmányo-
zás után, 1868 ban, munkája első köte téhez előszót írt, megismer-
teti nemcsak a munka kele tkezésének eszmei hát terét , de magát 
az anyaggyüjtés és a feldolgozás módszerét is. Soraiban benne ég 
a szabadságharc nemzedékének lelkesedése, az e lnyomatás korá-
nak keserűsége, de a keserűség is lelkesedéssé forrósodik a ki-
egyezés korának bizakodó, r eményked te tő hangulatában. „Né-
p ü n k . . . most, midőn hosszas tespedés után szabadság-szereteté-
nek s hősiességének új és fényes bizonyítványát adá, – írja – 
a szabad, és szabadságra törő népek zöme is kezd felénk fordulni 
s velünk érintkezvén, minket ismerni igyekeznek. Ismerni és is-
mertetni kell tehát elhanyagolt szép hazánk viszonyait s minden-
kinek tehetsége szerint oda kell hatnia, hogy .. . . . . . . . . . . . . . ne le-
gyen tovább is terra incognita.”25 Mivel a legismeretlenebb ország-
résznek Transylvaniát . és itt is a székely-lakta földet tart ja , első-
sorban e terület felkutatását és ismertetését látja égetően szüksé-
gesnek. ,.Ezen – bevallom – nagy és nehéz feladat létesítéséhez 
fogtam én – ír ja tovább – gyenge erővel ugyan, de a legszen-
tebb szándék- és a legernyedet lenebb szorgalommal, járatlan ös-

22 Marosszék ismertetése. (A) szerző felkérése folytán kiadták Nagy-kedei 
Fekete Sámuel nyug. kir. udv. tanácsos és Simon Elek ügyvéd. Kvár, 1868–69. 
3 5 4 + 4 sztln lap. 

23 A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szem-
pontból . Pest, 1868–1873: I. k. Udvarhelyszék. 235.; II. k. Csikszék. 159.; III. k. 
Háromszék, 212.; IV. k. Marosszék. 224.; V. k. Aranyosszék, 248.; VI. k. Barca-
ság. 448. lap. 

24 Ezeknek jegyzékét l. Szinnyei József : Magyar írók élete és munkái. IX. 
1319–20. 

25 Ez és az alább következő idézetek az I. kötethez írt Előszó-ból valók. 
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vényen indulván el, mit 6 év ki tartó szorgalmával és szent tö-
rekvésével gyüjthettem, azt hazám oltárára helyezem. Zsenge talán 
az áldozat, mit a jóindulat s a honfikötelmek átértése nyujt de 
hát visszarettenjek-e a feladat nehézségétől s ha tökélyest, ha tel-
jesen kielégítőt nem nyujthatok, hallgassak-e, mint eddig tevők, 
s e szép országrész ismeretlen maradjon továbbra i s?” A „kor 
intő szavát követi”, midőn hat kötetes munkájá t közrebocsáj t ja . 
Gyüjtési módszere összehasonlíthatatlanul fejlettebb, mint elődjeié, 
és így a technika legújabb eljárásmódjainak felhasználásával a kö-
te tekben felhalmozott anyag is tudományos szempontból mérhe-
tetlenül é r tékesebb Rajzok, fényképek, illetőleg fényképről ké-
szült kőnyomatok gazdag sora jelent további haladást a honismer-
tető és társadalomkutató munka anyaggyüjtő módszere területén. 
„Fő igyekezetem oda volt irányozva, – írja, – hogy a vizsgálódásom 
alatti területnek történeti , népéleti, régészeti s tájirati hű leírását 
adjam, de mivel célom nem az volt, hogy csak szaktudósok szá-
mára írjak, kerülni igyekeztem az abstract irányt és a szakiro-
dalmi merevséget, sőt az előforduló ily szárazabb leírásokat is 
igyekeztem lehetőleg vonzó és élvezhető a lakba önteni, főként 
azért, hogy az ily komolyabb irányú olvasmányt is megkedveltes-
sem a nagyobb olvasóközönséggel. Ez a törekvés választtat ta vé-
lem a könnyebb és élvezhetőbb elbeszélési modort.” „A Székely-
föld l e í r á sáéba Turda város és környékének ismertetését is 
fel akar ta venni, de mivel belát ta , hogy a k é p sokkal nagyobb, 
hogysem a tudomány kára nélkül a szűk kere tbe beszorí tható lett 
volna, „Torda és környéke” címen (Bpest, 1889. 479 lap) ú jabb 
monográfiát ír. E mindmáig legnagyobb erdélyi magyar városmo-
nográfiában, mint maga is előrebocsátja, e lőbb a város tájrajzi 
fekvését, égalji viszonyait, állat- és növényvilágát ismerteti, hogy 
aztán visszamenjen a multba, ameddig a történelem szövétneke 
elvezet és így kisérhesse figyelemmel és tárhassa olvasói elé a vá-
ros megalakulását, fejlődését, gyakori feldulatása utáni újjászületé-
sét (Vö. i. m. 6. l.). E munkának különösen két fejezete, a város 
népességéről és a nevelésügyről szóló, olyan, amely a korabeli tár-
sadalmi viszonyok vizsgálatával a tá rsadalomkuta tó számára nél-
külözhetetlen útmutatást nyujt . 

Orbán Balázs munkássága nemcsak az elért és munkáiban 
felraktározott e redmények, de e földterület és a ra j ta élő társada-
lom iránti tudományos érdeklődés felébresztése és fejlesztése 
szempontjából is korszakalkotó jelentőségű. Ettől kezdve már nem-
csak a történelmi osztályok multja érdekli a tudományos kuta-
tást, hanem ráterelődik a figyelem egy eddig elhanyagolt társa-
dalmi osztályra, a falusi népre, a parasztságra is. Kalotaszeg első 
ismertetője, Téglási Ercsei József még számunkra szinte hihetetlen 
érzéketlenséggel és értetlenséggel áll rneg egyik gyönyörű fator-
nyos templomunk előtt s ezt írja: „ . . . Ötágú tornya és tornyos két 
cintereinkapui a török császár hét tornyú várát hozzák az utazó el-
méjébe. Az ilyen ta rka ízlésű építési modor egyházainknak leg-
kisebb díszt sem ád és minden lelkisérelem nélkül száműzhet jük 
éppen Kínába, hol az épüle teknek oly sokágú szarvai vannak, 
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mint a szarvasoknak”.2 6 E felfogástól lassú fejlődéssel a néprajzi 
érdeklődésen át vezet az út a társadalom népi rétegével szemben 
való társadalmi felelősség megérzése felé. Eddig a népi é r tékek 
megbecsülése csak esztétikai, tudományos, történeti érdekből, de 
semmiesetre sem társadalmi érdeklődésből származó. Mélyebbre 
tudományos módszerükkel a néprajzi ku ta tók szállanak alá, mi-
kor a nép anyagi és szellemi életével kapcsolatos tárgyi és szel-
lemi emlékek megmentésére törekednek . Ilyenszerű kuta tómunka 
eredményei t őrzik az 1890-ben megindult Ethnographiának és a 
Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya 1900-tól megjelenő Ér-
tesítőjének testes évfolyamai meg a Magyar Népköltési Gyüjte-
mény egyes kötetei . Ezen kívül Transylvania é rdekes néprajzi 
vidékeinek is akad t külön feldolgozója Jankó Jánosban.27 E tanul-
mányok nemcsak néprajzi szempontból jelentősek, hanem a tár-
sadalomkutatás szempontjából is, hisz a lakosság vizsgálatáról írott 
fejezetek, meg a lakás- és életviszonyokat ismertetők valóságos 
társadalomkutató monográf iáknak tekinthetők. Igy ha nem is vesz-
szük számba azt, hogy a néprajzi viszonyok vizsgálata is elma-
radhata t lan részét a lkot ja a társadalomkutatásnak, ha csupán a 
mi szempontunkból nézzük is J a n k ó munkásságát, őt a legjelen-
tősebb társadalomkutatóink közé kell sorolnunk A néprajz tudo-
mányos művelője így társadalomkutató is. Mikor azonban pusztán 
esztétikai szempontok érdeklik a kutatót , legfeljebb hangulatos 
leírásokat, megokolatlan áll í tásokat nyujt . E r re jó példa a mi szű-
kebb hazánk szempontjából is Malonyai Dezsőnek egyébként ké-
pekben gazdag népművészet i gyüjtése.28 

Az ezredéves ünnep alkalma sok tudományos mozgolódás-
nak adott lökést. E történeti évforduló természetszerűleg elsősor-
ban történeti jellegű vállalkozásokra ösztönzött . A transylvan 
vármegyék közül is több ez alkalommal iratja meg monográfiáját . 
Ezek közül számunkra legtöbbet nyujt, időben is legelőbb je-
lent meg Alba Inferioris monográfiája. E munka első kötetei ugyan 
csak a vármegye természet i viszonyainak és történelmének ismer-
tetésével foglalkoznak, a negyedik köte tben azonban a megye ma-
gyar, szász és román népe népra jzának feldolgozását kísérli meg 
Lázár István, Weinrich Frigyes és dr. Moldován Gergely29. Kétségte-
len, hogy e ter jedelmes tanulmányok a társadalomkuta tó munká-
nak csak egy részletére ter jednek ki, de elkerülhetetlen, hogy e 
munka közben ne nyujtsanak a többi munkaterületek számára is 

26 I. t. Hon és Külföld. 1842. 88. – E részt Balogh Ilona is. mint a 
népi értékek i ránt való érzéket lenség ékes bizonyságát idézi. (Magyar fatornyok. 
Bpest, 1935. 3.) 

27 Kalotaszeg magyar népe. Néprajzi tanulmány. Bpest , 1892. 223+XII 
tábla. – Torda, Aranyosszék, Toroczkó magyar (székely) népe. Bpest, 1893. 
294+10 tábla. 

28 A magyar nép művészete. I. köt . ; A kalotaszegi mogyar nép művészete. 
Bpest, 1907. 286 l. – II . köt: A széke ly fö ld i , a csángó és a torockói magyar nép 
művészete. Bpest, 1909. 319. l. 

29 Alsó-Fehér vármegye monográfiája. ( I r ta : Herepoi Károly, Gáspár János, 
Csató János, Avéd Jákó, Lázár Is tván, Weinrich Frigyes, Moldován Gergely, 
Cserny Béla és Szilágyi Farkas.) 3 köt. Ne. 1896–8. 
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nagyon ér tékes ada toka t – E művet más megyei monográfiák is 
követték. Ezek közül hata lmas arányaival különösen ke t tő emel-
kedik ki. Mindkét munka természetesen elsősorban történet i adat-
gyüjtemény, de mivel a vizsgálatban egészen saját korukig ha-
ladnak, a korabeli társadalomnak meg intézményeinek valóságos 
képét is igyekeznek megrajzolni. „Szolnok Doboka monográfiájá”-
nak szerkesztője, Kádár József, történeti anyagában Pokoly József, 
dr. Réthy László, Tagányi Károly és saját adatgyüj tésére támasz-
kodva különösen két kisváros, Dej és Gherla esetében tér ki bő-
vebben a századvég kisvárosi társadalmi szerkezetének vázolá-
sára.30 De ő is, épúgy mint Zălau társadalmi viszonyainak ismer-
tetője, Pe t r i Mór3 1 , az előbb érintett különleges, szűk középosz 
tály-szemlélettel csak a társadalom felszínén mozgó elemek meg-
rajzolásával bíbelődik.32 Hogy ezek mögött mélységeiben ismeretlen 
tenger s benne a társadalmi erők és mozgalmak sodróerejű á rama 
jő idegen tájakról és lassan, lappangva mos el örökkévalóknak 
tartott é r tékeket és intézményeket , abból e monográfusok egyike 
se érzett meg és természetesen nem is érzékel te thetet t semmit. 
Szerintök a kisvárosi életben csak a hazafias ünnepek lefolyása, 
a helyi nagyságok kérészéletű tündöklése, a szoboravatások szó-
noklási alkalma és a vidéki életnek sok más hasonló, csillámló, zson-
gító, mákonyozó mozzanata az, amely a város igazi életét teszi. 
Csodálatos érzéketlenség ez: egy önmagát ál tató társadalom vaksi 
életszemléletének pontos vetülete.33 

A SZÁZADELŐ TÁRSADALOMKUTATÓ MUNKÁJA 

AZ UTÓBBÉLŐKNEK a zajló történelmi időkben szerzett nagy-
képű bölcseségével némi igazságtalanság ilyenféle megállapításokat 
tenni egyébként rendkívüli, nélkülözhetetlenül fontos a lkotásokkal 

30 Szolnok-Doboka vármegye monographiája. Dés, 1901–1905. I. köt . 550; 
II. köt. 561; III. köt. 582; IV. köt. 564; V. köt, 588; VI. köt. 575 és VII. 
köt. 434 lap. 

31 Szilágy vármegye monogrophiaja. Hely nélkül. 1901–4 I. köt . 815; 
II. köt. 576; III. köt . 750; IV. köt . 854; V . köt . 868 és VI. köt. 840 lap. 

32 Megjegyzendő azonban, hogy Kádár és munkatársa i „A vármegye sta-
tisticaja” c. fejezetben (I. 27–42 , l.) és „A vármegye e thnographiá ja” címűben 
(I. 45–93 . l.) különösen népiségtörténet i szempontból érdekes megállapításokat 
nyujtanak. Petr i is foglalkozik a lakosság multbeli hullámzásának okaival, a tele-

pülésekkel, a népesség számával, a népneveléssel, az egészségüggyel, a népvise-
lettel, népszokásokkal, a gazdasággal, iparral és kereskedelemmel (I. 144–173., 
553–579., 681–766. l.), természetes azonban, hogy az ezekről szóló fejezetben 
éppen azokat a szempontokat nem alkalmazza, amelyek az ú jabb társadalomkuta-
tás alapvető kutatás- és feldolgozás módszertani szempontjai . Még egy negyedik 
vármegyei monográfia is megjelent. (Udvarhely vármegye története a legrégibb idő-
től 1849-ig. í r t a : J a k a b Elek és Szádeczky Lajos . Bpest , 1901.), de ez tel jesen 
tör ténet i jel legü. 

33 Hogy pl. a székelység társadalmi ismertetéséről és megerősítéséről ho-
gyan gondolkoztak a századfordulón, arra nézve érdekes elolvasni A Székely Kon-
gresszus szervezete, tagjainak névsora, tárgyalásai és határozatai (sajtó alá rendezte 
Buday Barna, Bpest, 1902.) c. kiadványnak ..A székely nép szociológiai szempont-
ból” címet viselő előadói je lentését és a nagygyűlés határozatát (I. h. 461–64 . l.). 
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kapcsolatban. De nekünk, akik a társadalmi fejlődés zúgó árada-
tában hányt-vetet t élő társadalom részei vagyunk, lehetetlen az 
igazi önismeret é rdekében meg nem állapítanunk az ilyen kirívó 
szellemtörténeti tényeket , nem azért, hogy késett okossággal az 
előttünk élt és részben velünk élő nemzedékek hibáit hánytorgas-
suk, hanem azért , hogy a történeti távlat igaz fényében magunkat 
is ugyanolyan kemény ítélőszék elé állíthassuk. 

A század elejének vak, egyoldalú, elzárkózó társadalomszem-
léletében először egy nemzetközi, világpolgári szemléletben fel-
nőtt folyóiratnak, a Huszadik Századnak írócsoportja kezdi a hiány-
zó társadalmi szempontokat kifogásolni. Hogy szinte teljes ered-
ménytelenséggel, azon nem csodálkozhatunk. Még ma is, amikor 
az idők elfogadtat tak velünk már sok, akkor döbbenetes bölcse-
séget, – mondom, még ma is e levenünkbe vág az a hideg, rész-
vétlen józanság, amellyel ennek az írócsoportnak nem egy tagja 
a társadalom vakságát nézi Sajnos, a társadalomkutatás monográ-
fikus szempontjait ez az írói kör is csak nagy ritkán alkalmazta 
arra, hogy ezzel az élő társadalom egységeinek vizsgálatát szol-
gálja. Transylvan viszonylatban a folyóirat hasábjain egyetlen olyan 
tanulmányra bukkanunk , amelyben gondos adatgyüjtés alapján 
egyik városunk szervezett munkásságának képét rajzolja meg Braun 
R ó b e r t . 3 4 E tanulmány mindenképpen kiemelendő nemcsak azért, 
mert az első itteni monográfikus társadalomrajz , hanem azért is, 
mert írója hosszas személyes tapasztalás, a munkáscsaládok élet-
viszonyainak helyszíni vizsgálata alapján igyekezett hű képet raj-
zolni az ipari munkásság helyzetéről. 

Valahol már a világháborút megindító terveket szőtték, mi-
kor végre ráterelődik a figyelem a falu társadalmi életére is. Ez 
érdeklődést jelző első hosszabb tanulmány3 5 írója, Barabás Endre36 

ugyan főképpen nemzetiségi vonatkozásban foglalkozik a kérdés-
sel, de azér t jelentős e tanulmány számunkra is, mert különösen 
a transylvaniai magyar, román és szász falvakra irányítja tekinte-
tét. Ha Braun Róber t tanulmányát az első mai ér te lemben vett 
t ransylvan tá rsada lomkuta tó tanulmánynak minősítettük, e tanul-
mány viszont az első falusi társadalomra vonatkozó irodalmi mű. 
Sajnos, hogy csak általánosságban foglalkozik a falu kérdéseivel 
és nem vesz szemügyre olyan közelről egy kisebb falusi társa-
dalmi egységet, mint ahogy ezt Braun Róber t te t te . 

34 Adatok a vidéki munkásság életéhez. Marosvásárhely szervezett munkás-
sága. Huszadik Század, XIX. 1909. 513–527. 

35 A falu társadalmi élete. (Különös tekinte t te l az erdélyi falvakra.) M. Társ. 
tud. Szemle. VII. 1914. 324–349 . és 420–440. l. Előbb még megje len t egy, a 
nemzetiségi kérdést főkén t t ransylvan vonatkozásban néző tanu lmánya „A nem-
zeti kérdésről” címen I. h. VI. 1913. 674–98. 

36 Barabás különben egyike azoknak, akik szűkebb hazánk közgazdasági 
megismerte tésén is buzgólkodtak. A „Megyei monográfiák” c közgazdasági tanul-
mány-sorozatban Odorheiu (1904) és Mureș megye meg Târgu-Mureș (1906, 
valamint Cluj megye (1910) közgazdasági leírása tőle való. Ezen kívül 
„Székelykeresztur közgazdasági leírása” (Bpest, 1904. 46 lap) c. művét is itt 
kell megemlí tenem. Az előbbi sorozatban jelent meg Nyegre Lászlónak Maramureș 
(1900), T. Nagy Imrének Ciuc (1902) és Téglás Gábornak Hunedoara megyéről 
(1903) ír t tanulmánya. 



A transylvan magyar társadalomkutatás 13 

E tanulmány megjelenésekor azonban már elindult Európa a 
háború útján. A társadalmi különbségek éles válaszfalai most – 
legalább az együttes szenvedések idejére – leomlottak a lövész-
árkok demokráciá jában. A harc te rek megetti társadalmi elégedet-
lenség az értelmetlennek látszó szenvedések és az emberte len nél-
külözések közöt t azonban egyre nőtt, az elhanyagolt társadalmi 
osztályok elfojtott keserűsége mind kegyet lenebbül feszegette a 
régi kereteket . A magyar középosztály vaksága és érzéketlensége 
most bosszulta meg magát. A semmibevet t , magárahagyot t mun-
kásság és a parasztság irányítása olyan kezekbe került, ak iknek 
számára nem voltak hagyományok, nem volt faj sem, csak mind-
ezeken felülemelkedő világtestvériség. E szellemi irányítás „üd-
vös” eredményei eléggé ismeretesek. 

A MUNKÁSSÁG ÉS A PARASZTSÁG ELŐTÉRBEN 

A RÉGI FÖLDÖN új állami kere tek közé kerül t t ran-
sylvan magyarság gondolatvilágában, élet- és társadalomszemléle-
tében jelentős változást hozott a nagy világégés. És bár k ü l s ő 
események szempontjából nem élte át azoka t a szörnyűségeket , me-
lyeken például a határontúli magyarságnak a társadalmi forradal-
makban át kellett esnie, másfajta külső megrázkódta tások tár-
sadalmi összetételében lassan-lassan nagy változásokat okoztak. 
Futólag már szóltam a társadalmi rétegek erőviszonyainak és a 
középosztály társadalomszemléletének lassú megváltozásáról; éppen 
azért most nem bocsátkozom ismétlésekbe. Ami bennünke t a 
társadalomkutatás kérdésével kapcsolatban e szemléletmódosulás-
ból érdekel, az az, hogy mindez okozott-e lényeges változást a 
transylvan magyar tá rsada lomkuta tás szempontjából . Ahelyett , 
hogy rövid felelettel esetleg igazságtalan legyek jóindulatú, de 
kiseredményű kezdeményekkel szemben, inkább társadalomkuta-
tásunk háború utáni mozzanatainak ismertetését kísérelem meg. 
Tudom, hogy bármennyire is igyekszem szőrmentiben kezelni a 
kérdést, közeli időkről, kor társak munkájáról vagy munkát lansá-
gáról beszélve bírálatom, szavaim itt-ott elevenbe vágnak. De ha 
a multat, a való megmutatására törekedve, mai szempontokkal bí-
ráltam, igazságtalanság volna ugyanezeket a szempontokat sutba-
dobva nyájasabb arccal, elnézőbb tekintettel közeledni korunk mun-
kájának eredményei vagy eredménytelensége felé. 

Mindenekelőt t meg kell ál lapítanunk, hegy itt bizonyos 
politikai, gazdasági és társadalmi tények kényszerí tő hatása tár-
sadalmiasabb gondolkozást e redményezet t ; ezt ma különösen a 
fiatalabb magyar értelmiség soraiban tapasztalhat juk. Mindenképen 
örvendetesnek kell mondanunk ezt, nemcsak a társadalmiasabb 
életszemlélet kialakulásai, de az ennek nyomában jelentkező tár-
sadalom-megismerés vágyának szempontjából is. Jel lemző azonban, 
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hogy az első társadalomismertető cikkek mégis a Korunkban jelentek 
meg. Sajnos, e folyóirat is, miként annakidején a Huszadik Szá-
zad, inkább általános e lméletekben, mintsem társadalmunk köze-
lebbi szemléletén keresztül terjeszti a maga világ és társadalom-
nézetét . Ezér t van az, hogy a Korunkból mindössze ké t tanul-
mányt könyvelhetünk el mint olyat, amely a tá rsadalomkuta tás 
körébe tar tozik . Az egyik Turnowsky Károlynak a Târgu Mureș 
város munkásságának az életéről írt „összehasonlító szocioló-
giai t a n u l m á n y i n a k minősített írása.37 Ez tulajdonképen Braun 
Róber t már előbb említet t gondos adatgyüj tésen alapuló tanulmá-
nyában felhalmozott ada toknak húsz évvel későbbi, kevésbbé rész-
letes ada tokka l való összevetése. Egy egészen újabban megjelent, 
a munkáskérdés más ágával foglalkozó tanulmányt kivéve, ez az 
egyetlen munkás viszonyokról szóló háború utáni tanulmány. Hogy 
ebben – Dezséri Györgynek a mai transylvan magyar középosztály-
ról szóló tanulmányával3 8 együtt, – a társadalomkutatástól idegen 
szempontok is érvényesülnek, azt legfeljebb sajnálhatjuk, de min-
denképpen megér the t jük; nem csodálható az sem, hogy elsősor-
ban Dezséri tanulmányában sok általánosság van, szóval az, amit 
a tá rsadalomkuta tónak éppen kerülnie kell. Minél kisebb társa-
dalmi egységek, rétegek vagy, ha úgy tetszik, osztályok minél 
bensőségesebb szemléletéből pontos e redményeket levonni, ez 
a társadalomkutató munka legpontosabb, nélkülözhetetlen fe ladata . 
Ma már ilyen tanulmányok is vannak. A munkássággal kapcsolat-
ban nemrégiben Sinka Józsefnek a városunkbeli iparos és kereskedő 
ifjúság39 társadalmi viszonyairól a Hitel hasábjain megjelent ta-
nulmányát kell, mint e téren út törőt említenünk. E tanulmány 
nyugodt, valós társadalomszemlélete s a felsorakoztatott adatok meg 
a belőlük levont e redmények mutat ják, hogy milyen sokat jelen-
tene társadalmi szerkezetünk részeinek ilyen ismerete. 

Társadalmunknak egy rétege van, amely iránt az érdeklődés 
már eléggé hamar felébredt és egyre pislákolóbb bensőséggel nap-
jainkig tart. A falusi őstermelő rétegről, a p a r a s z t s á g r ó l van 
i t ten szó. Ha azt keressük, hogy a parasztság jelentőségének 
korunkbeli felismerését mi eredményezte , egyetlen, de két külön-
böző forrásból táplálkozó mozzanatra kell rámuta tnunk. Az e g y i k 
a kisebbségi helyzetben megváltozott társadalmi szerkezet és az 
egyes társadalmi rétegek új helyzeti jelentőségének olyan-amilyen 
felismerése, a m á s i k pedig egy külső, irodalmi hatásból szár-
mazó, ezzel azonos tar ta lmú felismerés. Hogy a falu társadalmi 
jelentősége a kisebbségi életban fokozódott, ez ma már, sajnos, 
közhely. Érdekes azonban megfigyelni, hogy a parasztság társa-
dalmi jelentőségének felismerése milyen pontról, milyen belátás-
ból indult el. Nem akarom a helyzeti belátás jelentőségét kelleté-
nél jobban lebecsülni, de azért kétségtelennek tartom, hogy külö-

37 Adatok a vidéki munkásság életéhez. (Összehasonlító szociológiai tanulmány) 
Korunk IV. 1929. 81–89 , 165–170, 265–270 és kny. 

38 A mai erdélyi magyar középosztály. Korunk VIII. 1933. 115–123. 
39 Adatok a kolozsvári iparos és kereskedő ifjúság társadalmi viszonyainak 

tanulmányozásához. Hitel 1937. 197–212. 



A transylvan magyar társadalomkutatás 15 

nösen az ifjúság soraiban aligha muta tkoztak volna a „falu-
becsülés”-nek olyan aránylag korai jelei, ha a parasztság jelentő-
ségének felismerésében nem jelentkezik irodalmi haj tó erő is 
Szabó Dezső munkásságában. De mint ahogy Szabó Dezső lelki 
a lkatában és paraszt-szemléletében is van valami mélyen roman-
tikus szertelenség, úgy a mi szellemiségünknek falu felé fordulá-
sát is bizonyos, a való helyzetet nem ismerő, gyermekes tájéko-
zatlanság indítja meg. A városi ember elzárkózottságánál fogva 
kevéssé ismeri a falu súlyos, sokszor belső nehézségektől tépde-
sett társadalmát, és ezért a középosztály háború utáni megren-
dült társadalmi és lelki épí tményének recsegése és ingása köze-
pette, mint szilárdabbnak, á l landóbbnak, egészségesebbnek vélt 
társadalmi és lelki valósághoz menekült a faluhoz. A falu 
iránti érdeklődésnek kisebbségi életünk húsz esztendeje alatt szér t 
mindig volt valami gyermekesen szónokias, ál talánosságokban 
mozgó mellékzöngéje, és ez nem egyszer méltán hívta ki a gúny 
meg a lekicsinylés bírálatát nemcsak olyanokból, akikben e leki-
csinylés „polgári” középosztályukkal szemben érzett leplezetlen 
ellenszenvből táplálkozott,40 de olyanokból is, akik maguk minden 
romantikus szín és sallang nélkül látták és látják a falu nehéz, 
sok esetben szánalmas helyzetét . 

A „FALUMUNKA” 
ÉS A TÁRSADALOMKUTATÁS. 

A ROMANTIKUS VÁGYAK, a valón túlnéző képzelgések 
örök letéteményese, az ifjúság természeténél fogva a legtöbb haj-
lamot mutatott a fa lukérdésnek ilyen regényesen csillámpozó szem-
léletére. Mindenesetre jellemző, hogy mikor a harmincas évek kö-
rüli időben a falu-tanulmányozás divatos eszméje nyugati és keleti 
irányból egyszerre tör be közénk, a kérdésnek egyetlen szak-
embere sincs. A különböző ifjúsági egyesületek, melyek kb. 1928 
óta foglalkoznak ezzel a kérdéssel , a tennivalók iránt érdeklődők 
tájékoztatására a „vak vezet világtalant”-elv halk mormolása 
közben í rókat és újságírókat tudnak csak előadókul megnyerni. 
Általános, érthető, de káros jelenség ez. Az írói képzelet még 
csak csillogóbbá színezi az amúgy is ragyogó fátylakat, amelyek 
a valóságos falut takarják, és így e jóhiszemű buzgólkodás csak 
késlelteti a képzelgéstől ment faluszemlélet kialakulását . 

A vasárnapi falu színpompás idilli boldogságú faékéjéről fes-
tegetett képet a fejbeverő valóságokat is számbavevő falukutatás 
volt hivatva élethű képpé változtatni. Az ilyen munkához azon-

40 Erre vonatkozólag érdekes elolvasni egyebek között az E. Hel ikcn 1935-
ben megjelent falu-számát (VIII, 1 kk.) és Gaál Gábornak a Korunkban (X, 132–4.) 
ezzel kapcsolatban t e t t megjegyzései t . 
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ban előkészület kell. Előbb a Római Katolikus Népszövetség Egye-
temi és Főiskolai Szakosztálya (később: Majláth-Kör) alakít elő-
készítő szemináriumot,4 1 u tóbb pedig egy újonnan induló főiskolás 
folyóirat, a „Fiatalok” szerkesztősége is.42 Mikor e munka meg-
indul,43 pil lanatokra úgy látszik, hogy egészségesebb szelek kez-
denek e tájon fújni. De a faluszeminárium előadásainak címe és az 
első előadók személye egyáltalán nem győz meg bennünket arról, 
hogy az előadók e kérdések kifejtését valóban a falukutatás mai társa-
dalomtudományi feladatainak, szempontjainak és módszereinek 
bensőségesebb ismertetésével kapcsolták össze. Még a szemináriu-
mok működése előtt, majd azok munkája után kitűzött falu-pályázatok 
tétel-címei44 is olyan általánosságban mozgóak, hogy ilyeneket csak 
nagyon hosszas monográfikus falutanulmányozás után évekkel , 
– hogy ne mondjam – évt izedekkel később lehetett volna ki-
tűzni. Hogy a pályázati tételekre alig egy-két, némelyikre egy 
pályamunka sem érkezet t be, az nemcsak az akkor aránylag cse-
kély pályadíj összegeknek tulajdonítható, hanem annak is, hogy az 
ifjúság túlságosan ál ta lánosaknak és megközel í thetet leneknek 
érezhet te a kitűzött fe ladatokat . A tételek között szereplő oly kí-
vánalom, mint pl. „egy falu teljes (!) szociográfiája”, a nyári néhány 
hónap alatt semmikép sem valósítható meg; olyan hihetetlen kí-
vánság ez, mely kétségessé teszi, hogy a kitűzők t isztában voltak-e 
azzal, mit várhatnak az ilyen fe ladatra fel nem készült ifjúságtól. 
Nyilvánvaló, hogy itt is csak az történt, ami a kívülről jövő esz-
mékkel a gyermekkorban történni szoko t t : kezde tben maguk az 
eszme fölkarolói sincsenek tisztában a fe ladatkörök tartalmával, a 
megvalósítási lehetőségek határával, a munkamódszerekkel , de 
hiányoznak a felkészült szakemberek is, akik a feladatot végrehajt-
sák. A Fiatalok szerkesztősége az eddigi tapasztalatokon és a román 
falukutató munka tanulságain46 okulva egy év mulva újraszervezi falu 
szemináriumát.4 7 Részben az eddigi szemináriumi munkának, részben 
egyéni készülődésnek eredménye 1931. év nyarán két főiskolás 
csoport nyári fa lukutató munkája Cluj, illetőleg Odorheiu me-

41 Ez i f júsági alakulat első falupályázatának eredményére nézve l. E. Fia-
talok, II. 1931. 39. 

42 A t ransylvan fa lumunka kérdésére vonatkozólag l. Haáz Fe renc : A ma-
gyar szociográfia Erdélyben. Fiatal Magyarság, IV. 1935. 9. sz. és Venczel József : 
A falumunka és az erdélyi falumunka mozgalom. E. Múzeum, XL. 1935. 219–48. 
és E. Tud. Fuz. 78. sz. 

43 A faluszeminárium 1930. novemberében alakult, meg 1931. február jában 
újraalakul t . Vö. Fiatalok I. 1930. 163, II. 1931. 36. 

44 Vö. I. h. és II. 1931. 163. 
45 L. az első pályázat tételei t és nyertesei t a Fiatalok I (1930), 91. l. és II. 

(1931). 18. l.; a másodikét u. o. II. 1931, 1 0 9 – 1 0 . és III. (1932). 8 3 – 8 4 . l. – Az 
első pályázat öt tételére összesen 11, a másodikára ugyanennyi tételre már csak 5 
pályázat érkezet t be. Jellemző, hogy az első pályázók közül a legtöbben, négyen, 
az „Egy falu teljes(!) szociográfiája” c. pályatétel t t a r to t ták a legkönnyebbnek 
I. h. 1930, 18. l.) 

46 E munkával való távoli i smeretség jelét mutat ja a Fiatalok több cikk-
írója. Vö, I. h. II . 1931. 100–2., III. 1932. 77–8. , IV. 1933. 46–9., VII. 
1936. 2 5 – 3 0 . – Megjegyzem, hogy Debreczeni László még a f inn falumunkát 
is ismertet i . I. h. III. 1932. 7 3 – 6 . 

47 Vö. I. h. II. 1931. 10–12 , III. 1932. 8 1 – 2 . 
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gyében.48 Különösen a br. Bánffy Ferenc támogatásával Cluj me-
gyében végzett kutató-munkát kell kiemelnünk, mert ennek iro-
dalmi e redménye is van; Mikó Imre főként e tanulmányozás folya-
mán szerzett adatai t foglalta össze a Fiatalok Falufüzetei között 
megjelent „Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés” című tanul-
mányában. E tanulmánynál sokkal nagyobb általánosságban mo-
zog az említett falufüzetek sorozatában megjelent másik két tanul-
mány, mely a Fiatalok pályadí ját is megnyerte, Gyallay-Papp 
Zsigmondnak „A nép és az intelligencia” és Demeter Bélának „A 
falu és a szellemi áramlatok” című tanulmánya. Demeternek má-
sik munkája , egy falutanulmányozó kérdő- ív (Hogyan tanulmá-
nyozzam a falu életét?) mint első ilyen transylvan munka érde-
mel említést. Magában a Fia ta lokban is megjelent Brüll Emánuel-
től egy népnyelvi gyüjtésre módszertani utasí tásokat adó össze-
foglalás.49 Mindebből megállapítható, hogy a „falumunka” gondolatát 
először és hivatásszerűen a Fiatalok népszerűsí tet te . Hogy mégis 
aránylag olyan kevés e redményt érhete t t el, az az ifjúság közö-
nyén, a kellő szakér te lem és nem utolsó sorban az anyagiak 
hiányán mult. A tavaly nyárára tervezet t csoportos falukutató-
munka megrendezéséről is külső körülmény miatt kellett a Fiatalok-
nak lemondania. 

MÉG E NAGY MUNKATERVVEL MEGINDULÓ ifjúsági 
vállalkozások előtt és ennek tar tama alatt komoly szakemberek 
egyéni munkája is nevezetes e redményeket hozott . Dr. Csűry Bá-
lint, a helybeli református kollégium volt tanára , jelenleg debre-
ceni egyetemi tanár évtizedes munkával gyüjtögette a szamosháti 
nyelvjárás nyelvi meg néprajzi anyagát és tanulmányozta éveken 
át a moldvai csángóság életét és nyelvét.50 A tá rsadalomkuta tás 
szempontjából még fontosabb Domokos Pál Péter munkássága. Ő 
valóságos vándor-apostol módjára járta be a moldvai fa lvakat 
és gyüjtötte az ottan élő magyarságra vonatkozó társadalmi és 
néprajzi anyagot. Ezt tör ténet i „anyaggal kiegészítve adta ki két kia-
dást is megért munkájában.5 1 Ő éppen úgy a vidéki környeze tben 
és nehéz viszonyok között is alkotó tanár mintaképe, mint ahogy 
az Haáz Rudolf is, aki semmiből rendkívül ér tékes néprajzi mú-
zeumot teremt és így a keleti székelység egyik r é sz inek életére 
vonatkozólag gazdag anyagot állít a látogató elé. Kisebb, de pon-
tos megfigyelésekről tanuskodó néprajzi dolgozatait a népi életvi-
szonyokkal foglalkozó kuta tó mintául tekintheti.51* – A transylvan 

48 I. h. II. 1931, 138 és 160. 
49 A nép nyelvének kincsei. Serkentés és utasí tás a népnyelv tanulmányo-

zására. I. h. VI. 1935, 2 3 – 3 1 és kny. 11+1. 
50 Előbbi tanulmányozásának eredménye a Szamosháti szótár két ha ta lmas 

kötete (Bpest, 935–36.), a másodiké a Néprajzi jegyzetek a moldvai magyarokról 
címen megjelent tanulmánya. E. Múzeum XXXV. 1935. 155–70. – Moldvai 
csángó-szótárán most dolgozik. 

51 A moldvai magyarság. Első kiadás Șumuleu, 1931.; második kiadás Cluj, 
1934. 267+1 l. 

5 l* Dolgozatai az Ethnographia-Népéletben és a Székely Nemzeti Múzeum 
Emlékkönyvében (1929) je lentek meg. – Ez utóbbi fo r rás egyébként tar ta lmaz 
még olyan tanulmányokat , amelyek társadalmi vonatkozásúak. 
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ref. falvak épí tkezésének emlékeit , népies egyházi művészetének is-
meretlen kincseit rajzolgatja és méri fel évek hosszú sora óta Debre-
czeni László, e té ren egyetlen szakemberünk . Hogy munkája a régi 
népi művészet és a t ransylvan tör ténet i stílusok megismerésének 
milyen lehetőségeit nyujtja, azt csak akkor tudjuk meg igazán, 
mikor e téren nemcsak egyetlen r i tka-szép kiadványára, hanem 
munkája alapján készült művészet tör ténet i művek egész sorára 
támaszkodhatunk. 5 2 

A felemlítet teken kívül még van néhány szétszórt egyéni kezde-
ményezés. Roska Mártonnak a néprajzi fe ladatokról írt tanulmá-
nyát kell időben elsőnek tekintenünk.5 3 E kis tá jékoztatót rövid és 
világos útmutatása i alapján a falusi társadalom kutatója , mint nél-
külözhetetlent forgatja. E tá jékoztató második kiadása is megjelent, 
mikor Botos János kísérletet tesz egy község társadalmi viszonyainak 
megrajzolására5 4 . Mindenesetre jellemző, hogy ezt az inkább érdekes, 
mintsem elmélyülő társadalmi képet mindmáig egyetlenegy falu 
társadalmára vonatkozó a laposabb társadalomrajz sem követte. 
Hegyi Endrének a Pásztortűz hasábjain sokkal később közölt 
hosszabbacska cikke55 is inkább csak arra mutat, hogy maga a 
kérdés divatos, korszerű, de haladást ez egyáltalában nem jelent, 
még Botos egyébként is sokkal hosszabb és részletesebb tanul-
mányával szemben sem. Mindössze egy kisebb falutanulmányt 
emlí thetünk meg, mint olyat, amely Orbán Balázs modorában 
igyekszik, éppen a nagy székely honismertető szülőfalujának, 
Polonița községnek történeti, valamint jelenkori képét adni. Ez Lé-
vai Lajos munkája.5 6 Egészen ál talánosságokban mozgó, de mint 
társadalmi vonatkozású tanulmány említést érdemel Bartalis Ágoston-
nak a Hargita-alji székelységről írt rövid tanulmánya.5 7 Ha még 
megemlékezünk Pálffy Károly kezdeményezéséről,5 8 ki református 
egyházi körökben igyekszik a Gusti-féle román fa lukutató munka 
ismeretével e munkát különösen a falusi lelkészekkel megkedvel-

52 Erdélyi református templomok és tornyok. Sighișoara, 1929. 16 lap + ötven 
műmelléklet . – Debreczeninek másik ilyenszerű munkájáról , egy 12 lapból álló 
levelezőlapsorozatáról l. Kelemen L a j o s : Fatornyok – képeslapokon. Pásztortűz 
1928. 4 3 3 – 6 . – Mindkét kiadás a Ref . Egyházkerületé . 

53 Néprajzi feladatok Erdélyben. Második kiadás. Cluj, 1930. A „Magyar 
Nép” Könyvtára 42. sz. (Az első rövidebb kiadás az „Út” könyvtárában Etnogra-
phus álnévvel je len t meg.) – A néprajzi vonatkozású adatközlések közül bőséges 
társadalmi vonatkozása mia t t megemlítendő a Balogh Ödöné (Néprajzi jegyzetek a 
gyimesfelsőloki és gyimesközéploki csángókról E. Múzeum XXXVII. 1932. 332–53). 

54 Erdélyi falu társadalmi rajza 1930-ban. Helikon III. 1930. 827–35 és IV. 
1931. 62–71 . 

55 Két székely f a l u társadalomrajza. Pásztor tűz. XXII . 1936. 4 4 1 – 4 . 
56 Poloniță-Lengyelfalva monográfiája. Odorheiu. 1935. 4 1 + 2 . l. 
57 A csíki székelység alapvető kérdései. Mercurea Ciuc, 1931. 40 l. 
58 Idevonatkozó cikkei a köve tkezők: A lelkipásztor és a kialakuló új kisebb-

ségi társadalom. Ref. Szemle X X X . 1937. 4 1 3 – 6 . ; A Gusti professor falumunkája. 
I. h. 3 0 3 – 6 . ; A falu (Ujszászy Kálmán ,,A falu” c. könyvének ismertetése). I. h. 
3 7 3 – 4 . ; – Valóságkutatás. I. h. 3 3 9 – 4 . ; – A román falumunka. Kiáltó Szó 
1936. 102–3 . Különben Pá l f fy nemcsak elméleti téren mozogva ter jeszt i esz-
méit, hanem igyekszik munkaközösségbe szervezni a vidéki református lelké-
szeket is. 
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tetni, úgy hiszem szinte, napjainkig felsoroltam a csak megemlí-
tésre érdemes egyéni kezdeményezéseket . 5 9 

T Á R S A D A L O M K U T A T Á S U N K szegényes tör ténetében új 
lehetőségeket jelent a Hitel 1936 elején történt újjászervezése. E 
Széchenyi István önismeretet hangoztató tanait új, mai köntösben 
hirdető folyóirat valóban nem tűzhetet t ki maga elé egyebek kö-
zött korszerűbb és sürgetőbb célt, mint társadalmi szerkezetünk 
minél pontosabb és minél közelebbi megismertetését . És bár e 
célkitűzés természetszerűen adódik a Hitel eszmevilágából, mégis 
szerencsének tarthatjuk, hogy négy szerkesztője közül kettő, Vita 
Sándor60 és Venczel József61 maga is tevékenyen dolgozik a társa-
dalomkutatás területén. Ma már a Hitel ösztökélő hatására, sőt 
gyakran egyenes felkérésére egyre több fiatal kezd elhanyagolt 
társadalmunk kérdéseivel foglalkozni. Elég az eddig megemlítet-
teken kívül a Hitel i lyenszerű tanulmányokat és c ikkeket író 
munkatársai közül a dr Parádi Kálmán,62 Vásárhelyi Z. Emil,63 

Petrovay Tibor,64 Katona Józse f , 6 5 dr. Fekete János,66 dr. Heinrich 
Mihály,67 Bitay Pál,68 Nagy Ödön,69 Albrecht Dezső70 Márton Áron,71 

Bözödi György,72, Kelemen Béla,73 Lazányi Endre,74 Debreczy Sán-
dor75 és Lőrinczy László76 nevét felsorakoztatni.77 Sajnos, hogy e 
cikkírók közül legtöbb csak alkalomszerűleg foglalkozik olyan 
kérdésekkel , amelyek a tá rsadalomkuta tás körébe tar toznak. A 

59 1933 decemberében az Ágisz szövetkezet Közművelődési szakosztálya felhí-
vást bocsátott ki. „Fel kell mérni a t ransylvan magyarság helyzetét egy új és a mai 
viszonyoknak megfelelő monografia elkészítésével”. Ez egyébként üdvös nagyotaka-
rásnál csak azok készületlensége volt nagyobb, akikre ezt a munká t a Szakosztály 
bízni szeret te volna. Jellemző azonban, hogy akadt olyan, aki e kísérletről ezt 
í r t a ; „Mióta kisebbségi sorban élünk, a t ransylvan magyarság ál lapotrajzának adat-
szerű és mégis közérthető formában való felvétele felé ez a terv (!) a legjelentősebb 
lépés (!)”. Vő. Fiatalok V. 1934. 70. – A te rv megvalósításáról semmit sem tudok. 

60 Az erdélyi szövetkezetek. Hi te l 1936, 4 5 – 5 6 . ; A Székelyföld iparosítása. 
I. h. 1937. 1 6 4 – 7 . ; A Székelyföld önellátása. I. h. 2 6 9 – 8 4 . 

61 Előbb idézett tanulmányán kívül idetartozik néhány ott felsorolt cikke és 
a köv. tanulmányok: Művelődéspolitikai vázlat. Hi te l 1936. 131–48 . ; Néhány adat 
a székely kivándorlás hátteréből. I. h. 1936. 309–14 ; Öt oltmenti székely község 
népmozgalma. I. h. 1937. 31–44. – Ugyancsak neki je lent meg egy hosszabb 
társadalomkutató vázlata A magyar önismeret ú t ja címen az Iskolában IV. 1936– 
37. 36–46 , 181–188, 327–335 és 458–462. 

62 A néptáplálkozás. Hitel , 1936. 102–14. 63 Remete-művészek. I. b. 5 7 – 6 1 . 
64 Kisebbségi magyar gazdaságpotitika. I. h. 262–78. 65 Lakásépítés Romániában. 
I. h. 1937. 15–24. 66 Ügyvédek, orvosok, mérnökök adózása Transylvániában. I. h. 
1936. 236–40. 67 A néptáplálkozás kaloriaértékekben. I. h. 1937. 1 0 5 – 1 3 és két 
tábla. 68 A falu értelmiségi rétege. I. h. 213–18 . 69 A mai főiskolás ifjúság. I. h. 
9 3 – 6 . 70 Társadalmunk atalakulása. I. h. 177–88. 71 Népnevelésünk feladatai. I. h. 
189–96. 72 Az erdélyi színjátszás. I. b. 141–53. – A Székelyföld kapujában I. h. 
219–29. 73 Egy osztály keresztmetszete. I. h. 25–30 . 74 Mit olvas a diákság? I. h. 
306–13. 75 A pályaválasztás kérdéséhez. I. h. 76 Tizennyolc pályaválasztó fiatal. I. 
h. 169–70. 

7 7 Természetesen idetartozik még egy néhány nem i t t élő szerző cikke is. 
Ezek: dr. R Szeben András: Transylvania népmozgalma. Hitel 1936. 81–101.; 
Szabó Zoltán: A társadalomkutatás célja. I. h. 167–72 . ; dr Mester Miklós: Nem-
zeti küzdelmek tanulságai. I. h. 1937. 97–104 . – I t t kell megemlí tenem t ran-
sylvan vonatkozásai miat t Lükő Gábor könyvét is (A moldvai csángók I. Bpest, 
1936. 208 l.). 
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Hitel akkor töltene be társadalomkuta tásunk tör ténetében meg-
becsülhetetlen szerepet, ha tervszerűen és ki tartóan végzett szer-
vező-munkával minél több olyan munkatársa t vonna körébe, aki-
ket a társadalmi kérdések vizsgálatára mintegy ránevelhet, sőt 
rákényszer í thet . Nem tar tom azonban elégségesnek csak a jelen-
kori társadalom kérdése inek vizsgálatát. Feltétlenül szükséges 
volna elfogulatlan megvilágításba helyezni olyan kérdéseket , ame-
lyek bár a mult tá rsadalmára vonatkoznak, de vizsgálatuk vala-
milyen szempontból a tör ténet tudományi érdekességen túl is idő-
szerű. Különben is a jelen társadalma a mult társadalmán épül 
fe l ; egyoldalúság tehát csak az eredmény, a jelen vizsgálata, az 
előzmény, a mult vizsgálata nélkül. A Hitel e téren is alapvető 
munkát kezdeményezhetne . 

MIELŐTT a transylvan magyar tá rsadalomkuta tás kérdésé-
ről való mondanivalóimat befejezném, bármennyire személyi vo-
natkozású is, nem tehetem, hogy ne szóljak az itteni társadalom-
kuta tás tör ténetének egyik olyan mozzanatáról , amelyet sok szem-
pontból nem hallgathatunk el. Az első itteni magyar munkatábor , 
a Református Teológia babiu-i munka táborának falukutató mun-
kájáról van szó. Tanulságos, de hosszadalmas dolog volna e 
munka tábor és a vele kapcsolatos falukutatás előkészületeit, meg-
valósulási formáját és eredményeit ismertetnem.7 8 Ezért csak né-
hány adato t mondok el róla. A falukutató osztag kétszeri csopor-
tos kiszállást végzett 1936 nyarán és 1937 őszén. Ennek a csopor-
tos munkának és két ettől független egyéni kiszállásnak az ered-
ménye a tanulmányozot t község települési, építkezési és népes-
ségi viszonyainak eléggé pontos ismerete. Ezzel kapcsolatos egyéni 
helyszíni munka révén a kis község gazdasági helyzetéről is je-
lent meg egy gondos, de sajnos, csak vázlatos kép a falukutató 
osztag egyik házigazdájának és tagjának, Kós Balázsnak tollából.79 

Bár sajnálatos külső körülmények miatt a gyüjtött anyag tekin-
télyes része nincs a Teológia bir tokában, a megmaradt anyagfel -
dolgozása remélhetőleg további tudományos irodalmi emlékeit fogja 
őrizni ennek a mindeddig egyedülálló vállalkozásnak.8 0 

78 E munkáról az első i smer te tés az Ellenzék 1936. aug. 23-i számában Szabó 
Lajos tollából je len t meg (Magyar diákok a falumunka szolgálatábon. I. h. 3. l.). 
Ennek a híradásnak alapján írt róla a Ref. Szemle (XXIX. 1936 897–8.) és ettől 
függe t lenü l a Hi te l 1936. 242. lapján Kéki Béla. Az első évi munkáról ez utóbbi 
folyóiratban a szerkesztők felkérésére magam kíséreltem meg beszámolót írni 
(Az első munkatábor. I. h. 1937. 5 1 – 6 5 ). 

79 Egy falu mezőgazdaságának rajza. Hitel . 1936. 297–309. 
80 I t t kell még a tel jesség kedvéért megemlí tenem dr. Jancsó Elemér egy 

fu tó , útleírás-szerű cikkét A bukovinai magyarok mai helyzete. Magyar Szemle 
1934. évf. és kny. Bpest, 1937. 8 lap. – A bukovinai magyarság. Korunk 1938. 
4 6 – 5 2 és kny. 8 lap) meg egy nagyobb tanulmányát (Az erdélyi magyarság élet-
sorsa nevelésügyének tükrében. Bpest, 1935. 112 lap) és Kiss Bélának egy „Hét-
falu” címen a Helikonban (1938. 196–206.) a fent i sorok megfogalmazása után 
megjelent társadalmi vonatkozású tanulmányocskáját . 

Ugyancsak idetartozik magamnak néhány fa lukuta tó részletkérdést tárgyaló 
tanulmánya közül különösen a „Nireș-Szásznyires település-, népiség-, népesedés-
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A MULT ÉS JÖVŐ. 

M Á S F É L S Z Á Z A D N Á L csak valamivel t ö b b az az idő, 
amelynek t á r sada lma itt, Transy lvan iában e lőbb a t á r s ada lomku-
ta tás magvetését , majd csírázását f igyelhet te , de másfé lszázad 
társadalmi közönye és öntudat lansága miat t nem zöldülhete t t és 
nem kalászosodhatot t a régen elszórt magból vetés. Ezé r t van az, 
hogy amíg ezeke t a so roka t ír tam, úgy é r ez t em magam, mint a 
bűvész, aki közönség előtt áll és bá r k ínos gondossággal igyekszik 
elleplezni szemfényvesz tő mozdulata i t , mégis a figyelők észre -
észreveszik a csalást . M a g a m i s , ha ker te lés né lkül felel tem volna 
arra a kérdésre , hogy lehet-e t ransy lvan magya r t á r s ada lomku ta -
tásról beszélni, csak n e m - m e l válaszol tam volna. Azok , amike t 
előbb mondot tam, csak részben indokol ják meg e h iány oká t . 
Igaz ugyan, hogy a középosz tá ly t á r sada lmi szemlé le tének hiánya, 
illetőleg szempont ja inak zárt, merev körvona la a lapve tő lelki ma-
gatar tását , tehát olyan hiányt jelent, amely sok mindent megma-
gyaráz. Napjaink, saját k o r u n k t á r s a d a l o m k u t a t ó m u n k á j á n a k hiá-
nyán azonban méltán csodá lkozha tunk . Ha e n n e k okai t ke res sük , 
kétségtelenül ta lá lunk nyomós, k ü l s ő okoka t is. A tá rsada lom-
ku ta tó munkához e lengedhetet lenül szükséges anyagi e szközök 
hiánya is sok munkakészségnek szárnyá t szeghet te . De van ezen-
kívül ennek két egymással összetar tozó tudománypol i t ikai és sze– 
mélyi oka is. Nem ismerünk Transy lvan iában egyetlen magyar tudo-
mányos szervet , egyet len in tézményt 8 1 sem, ame ly a t á r sada lomku-
ta tás ké rdésé t aká r a mul tban, a k á r ma tudománypol i t ika i t e rvébe 
ikta t ta volna. Az ilyen – m o n d h a t n ó k – szervezetbel i hiány e 
kérdés ese tében végzetes köve tkezménnye l jár. Ha valamilyen tu-
dományos ku t a tó -munka , úgy a t á r s ada lomku ta t á s va lóban köz-
ponti vagy legalább is egységes szellemi i rányí tás t fel tételez. Az 
egyéni gyü j tőmunká t ez készít i elő, sőt r é szben ez irányít ja , a fel-
dolgozást a tá rsadalmi összefüggések t ek in te tbe vételével ez segíti 
elő. Tudománypol i t ikánk mai töké le tes h iánya mia t t effé lére gon-
dolni is csak jámbor elméleti k ö v e t e l m é n y n e k te tsz ik . Ezzel szo-
rosan összefügg e hiány s z e m é l y i oka is. A tudományos mun-
ká ra kétségtelenül születni kell. E ha j lamot fel n e m éb resz the t jük 
o lyanban, ak iben e m u n k á r a való készség szellemi és lelki felté-
telei nincsenek meg. De az is ké tségte len , hogy e ha j lam csak a 
lehetőséget ad ja meg. A t u d o m á n y o s m u n k á r a való ha j lammal ren-

és helynévtörténeti viszonyai a XIII–XX. században” című (E Múz. 1937. 1. kk. 
és E. Tud. Füz. 91. sz. 74 l.). Ez utóbbiban, egyebek között, a népesedés-kérdések 
történeti szempontú tárgyalását is megkísér lem. 

81 Egyet len gyakorlatias, szabályerősítö kivétel a Ref. Teológia, amely im-
már harmadik éve a külön ar ra vállalkozóknak elméleti és gyakorla t i gyülekezet -
megismerő szemináriumot vezete t t be, az ötödik évfolyam hallgatói t pedig köte-
lezte ily jellegű előadások hal lgatására. 



delkező l e h e t kellő irányítással tudományos munkával foglal-
kozó i s . E nélkül azonban alig. A személyi kiválasztódás és a 
tudománypol i t ika kérdése tehát egymással összefüggő, egymást 
feltételező szellemi követelmény. Teljes tuda tában vagyok annak, 
hogy az első követe lménynek, a tudománypoli t ikának egészséges 
megoldása jelenlegi he lyzetünkben milyen nehéz, szinte-szinte azt 
mondhatnám, milyen lehetetlen kérdés . Mégis e nélkül nem látom le-
hetőségét a transylvan tá rsadalomkuta tás igazi megvalósulásának 
sem. A személyi kérdést azonban nem lehet ilyen könnyen, a fele-
lősségnek in tézményekre való hárí tásával elintézni. Mikor a tran-
sylvan tá rsadalomkuta tás és ál ta lában a transylvan magyar tudo-
mány utódlási kérdésére gondolok, mindig eszembe jut Lewis Sin-
clairnek egyik nemrégiben olvasott regényéből egy amerikai or-
vos tanárnak az ifjúsághoz intézet t néhány sora: „Maguk, ameri-
kaiak, igen sokan maguk közül tele vannak eszményekkel, de nincs 
türelmük a hosszú munka gyönyörű unalmára.”8 2 Mennyi eszmé-
nyi elképzelést, mennyi tervet, sőt munkatervet láttunk csak 
az utóbbi években is az ifjúság egyes tagjai és közösségi szervei részé-
ről. De hogy hányan vállalkoztak ez „eszményekkel telt” egyesek és 
közösségek közül a megvalósítással járó hosszú munka „gyönyörű 
unalmára”, azt nem nehéz megmondani. Megint idézhetem Lewis t : 

„...Nem nagyon szeretem azt a szónoklást, amely annyira tele 
van energiával, hogy nem marad ereje a cselekvésre”. (I. h. II. 33) 

Dr. SZABÓ T. ATTILA 

82 Lewis Sinclair: Arrowsmith. (Ford . : Schöpflin Aladár.) Bpest. é. n. 53. 
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FALUSI ISKOLÁSGYERMEKEK 

VAN VALAMI megható és mégis groteszk vonás abban a 
kétségbeesett igyekezetben, amellyel a városi polgár mindent 
meg akar adni gyermekének. A Polgár fiát, lányát reggel és este lan-
gyos fürdő várja, étkezéseiről a mérleg tesz vallomást, súlygya-
rapodásáról jegyzőkönyvet vezetnek. Fel találóknak és gyáraknak 
okoz gondot, hogy friss kíváncsiságát mindig új já tékkal elégítse 
ki. Lélektanával tudósok foglalkoznak, szórakozásáról gondoskodni 
színházaknak, moziknak mindig beváló üzlet i számítás. 

Milyen ellentét a naponta fürdetet t , mért, sétáltatott városi 
gyermek fizikai léte és a szoba-konyhának használt, rosszleve-
gőjű lakásban felnövő, rosszul táplált falusi gyermeké közöt t ! 
Pedig, ha helytállóak azok a követelmények, melyeket a modern 
orvostudomány a gyermek egészséges testi és lelki fej lődése 
érdekében felállított, úgy gondoskodnunk kellene arról is, hogy 
ezek nemcsak a városi, hanem a falusi gyermekek életében is 
megvalósulhassanak. Csecsemőápolás, a gyermekek egészséges 
táplálása, tiszta levegőjű szobák fa lvainkban még távoli kívá-
nalmak. A Hitel két számában is foglalkozott a falusi emberek, 
főkép a gyermekek táplálkozásával, e tanulmánnyal kapcsolatban 
is tizenegy falu iskolásgyermekeinek het i é t rendjé t vizsgáltuk 
meg, azonban az eredmény egyaránt siralmas.1 

1 Felekezeti iskoláinak taní tóságát kér tem fel arra , hogy az egy heti ét-
rend lejegyzésén kivül a kezeik alat t lévő gyermekekkel az alábbi kérdésekre 
írassanak feleletet : 1. H á n y szobájuk van s egy szobában hányan laknak? 2. H á n y 
lábbelije és alsó-, felsőruhája v a n ? 3. Mit dolgozik o t t h o n ? 4 Mi szeretne lenni? 
5. Hol szeretne lakni? 6. Milyen ruhában szeretne j á r n i ? 7. Van-e szükség urakra? 
8. Ki a legnagyobb ú r ? A beérkezet t anyagot szakemberrel szeret tem volna fel-
dolgoztatni, de nem találván, kénytelen voltam magam megírni , mivel hiányossá-
gai ellenére is az összegyűlt anyag érdemes arra, hogy nyilvánosságra kerül jön. 
A kérdőíves módszer alapján megí ra to t t feleletekre támaszkodván csupán, nem 
törekedhettem tudományos teljességre, nem is volt célom. De talán alkalmas lesz 
arra e dolgozat, hogy tapasztalatain elindulva azok, akik a kérdőíves módszer t 
összekapcsolhatták az egyéni módszerrel, – tehá t maguk a tanítók – ezt a mun-
kát továbbfolytassák. Az anyag ős szeg jü j t é sé t Kovács Piroska, Kovács Róza és 
Técsi Berta tanítónők, Balogh Jenő, Demeter Tibor, Deák Sándor, Horváth Vik-
tor, Nagy János, Nagy Sándor, Pócs Ferenc és Székely Pál taní tók végezték, akik-
nek ez úton is köszönetet mondok. – A tizenegy község a köve tkező : Bablu (B.) 
Bicalat (Bi.), Dorolț (D.), Farnoș (F.), Horlăcea (H.), Izvorul Crișului (K.), Joboc (Zs.), 
Nirăsău (Nysz.), Petrinzel (P.), Săvădisla (Szl.) és Vălent (V.). 
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LAKÁSVISZONYOK 

AKI VÉGIGMEGY egy kalotaszegi falu utcáján, ki nem 
fogy a csodálkozásból és a gyönyörködésből. A transylvan re-
naissance legszebb motivumai kelnek életre a kapufélfák díszí-
téseiben, az udvarok mélyén hatalmas, gótikus tetőzetű óriás-
csűrök emelkednek, s a tornácos házakból mindmegannyi remek-
művet alkot egy nép pompázó kedve. S ha belép az ember egy 
udvarra, rögtön az „első házba”, az utca felé eső szobába veze-
tik és csak ott ámulhat igazán. A falak tányérokkal és kancsók-
kal borítva, alattuk padláda kísér i körbe a falat, a másik oldalon 
hímzett párnacsúpokkal magasravetet t ágy, mellette tulipános láda, 
a sarokban fehér re meszelt alapzaton zöld csempés tűzhely vilá-
gít. A Vendég tele van ir ígykedéssel , és ha történetesen magyar, 
úgy boldogsággal, hogy az ő népe ilyen szépen lakik és nem 
veszi észre, hogy az egész csak kulissza, melyet egy nép büsz-
kesége teremtet t , hogy el takar ja mögötte meghúzódó viaskodó 
életét . Nem veszi észre, hogy a baldachinos fejedelmi nyoszo-
lyát utánozó ágyban hálni nem lehet (rendesen törékeny fenyő-
lécekből van ácsolva a váza), nem veszi észre, hogy a tulipános 
ládát csak akkor nyi t ják fel, amikor mutogatni kell belőle az 
ünneplő ruhákat , nem veszi észre, hogy a padládára csak akkor 
ülnek, ha vendéget fogadnak, nem veszi észre, hogy ezt a tün-
déri környezetet csak vendégén keresztül élvezi az itteni ember. 

Az „első házat” nem lakják . A család, akármilyen számos, 
hátul húzódik meg, a hátulsó szobában. Egy szobában főznek, 
esznek és hálnak. S mivel az egyke még nem mindenüvé tört 
be s mivel a családközösség még elég gyakori, nem ritkaság az 
sem, hogy nyolcan, kilencen, t izen laknak egy szobában, 

„Nekünk van három szobánk és használunk egyet, melyben kilen-
cen lakunk: édesanyám, édesapám, bátyám és hat testvérem – imígy 
tesz tanuságot a fentebb írottakról Kispetri Pataki Márton. Fa-
luja (P.) 27 megkérdezet t je közül 14 gyermek szüleinek három 
szobás lakása van, hatnak két szobás, és csak két esetben fordul 
elő egy szobás lakás. Azonban csak három olyan gyermek volt, 
aki kérdésünkre azt válaszolta, hogy két szobát használnak. A 
többi így ír: „Nekünk három szobánk van és használunk egyet. Mi 
egy szobában heten lakunk. Édesapám, édesanyám, bátyám, ángyom, 
két testvérem és én”. „Nekünk van három szobánk és használunk egyet. 
Mi egy szobában heten lakunk: édesapám, édesanyám, nagyanyám, 
öreganyám, a testvérem és én és a szolga”. Hasonlóképpen írnak a 
többiek is. A 27 gyermek közül két esetben kilencen laknak egy 
szobában, öt esetben heten, négy esetben haton, hat esetben ötön, 
négy esetben négyen és két esetben hárman. 

Egy másik községben (Szl.) 20 gyermeket kérdeztünk meg. 
Két gyermek szüleinek három szobás, 14 gyermek szüleinek két 
szobás és 13 gyermek szüleinek egy szobás lakása volt. Csak két 
olyan eset fordult elő, melyben mindkét szobát használták. Há-
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rom esetben haton, hat esetben ötön, t izenhat esetben négyen és 
négy esetben hárman laktak egy szobában, 

B. község kicsike és szegény falu. A választ adó 9 gyermek 
szülei közül ötnek csak egy szobája van, négynek kettő, de egy 
olyan eset sem fordult elő, hogy mindkét szobát használták volna. 
Egy esetben kilencen, két esetben heten, egy-egy esetben haton, 
illetve ötön, négy esetben négyen laktak egy szobában. 

A havasal j i V. község 18 megkérdezet t je közül egy eset-
ben kilencen laknak egy szobában, két esetben nyolcan, négy-
négy esetben heten, illetve haton, két esetben ötön, négy esetben 
négyen és csak egy esetben hárman (a tanító leánykája!) . Másutt 
(Bi.) 11 esetben laknak haton vagy többen egy szobában és csak 
négy esetben ötön vagy négyen, de négynél kevesebben egy eset-
ben sem. „Mi nyolcan lakunk egy szobában, a szüleim és öt testvé-
rem Én négy testvéremmel aluszom egy ágyban.” – „Mi egy szobá-
ban lakunk kilencen, mi egy ágyban hálunk négyen, én a testvéreim-
mel hálok.” – „Mi egy szobában haton lakunk. – Mi egy ágyban né-
gyen alszunk és pedig én, Feri, Kati és József”. – „Mi öten lakunk 
egy szobában. Én egy leánytestvéremmel alszom egy ágyban. Nekem 
csak édesanyám van, édesapám meghalt. Elvágta a gép”. Igy írnak a 
idevaló gyermekek. De Zs. községben sem jobb a helyzet . Nyolc 
esetben laknak heten vagy hétnél többen egy szobában, hét eset-
ben haton, illetve ötön, hat esetben négyen és csak egy esetben 
hárman. A helyzet csak ott javul, ahol egykés a falu, mint pl. 
az egyke törzsfészkében, D.-n, ahol csak egy esetben laknak 
ötön egy szobában, a többi esetekben ötnél kevesebben, legtöbb-
ször hárman, mint ahogy Daróczi Alber t Aranka írja s „Mi otthon 
kevesen vagyunk, csak hárman és mind a hárman egy házban alszunk”. 
Sajnos, nemcsak Albert Arankáék vannak kevesen, jóformán há-
rom tagból áll minden család. Érdekes kivétel a szabály alól H., 
ez a forgalmas utaktól távoleső, idegenek által soha fel nem ke-
resett kis község, ahol az „első házat” nem kulisszának használ-
ják, hanem valóban lakják. Itt csak hat esetben laknak egy szo-
bában, viszont t izenkét esetben mind a két szobát használják. A 
lakásviszonyok itt így a l aku lnak : egy szobában négy esetben lak-
nak hatnál többen, két esetben kevesebben, két szobában hét 
esetben nyolcan vagy többen, öt esetben ötön. 

RUHÁZKODÁS 

EGY KÉSŐBBI KÉRDÉS kapcsán foglalkozunk a népviselet-
tel, ezúttal a ruházkodás csak mint egészségügyi követelmény ér-
dekel. A feleletekből megállapítható, hogy a ruházkodásnak az a 
nyomora, mely a külvárosok meztelen vagy rosszul öltözött, Isten 
hidegének kitett gyermekein oly feltűnő, fa lvainkban nem található. 
Az e tekintetben megkérdezet t és ellenőrzött 120 gyermek közül 
egy sem volt, akinek legalább egy pár lábbeli je, egy rend alsó-
ruhája és nyári felső ruhája nem lett volna, és csak két olyan 
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gyermeket találtunk, akinek nem volt tél i felsőruhája. Természe-
tes is ez. 

El tekintve a kalotaszegi embernek attól a már túlzásba 
vitt vonásától, hogy a ruházatára nagy gondot fordít s érette mér-
téken felül áldoz, a fa lvakban a szövés-fonás még eléggé általá-
nos s így a ruházat nagy része nem kerül pénzbe. A különbségek 
nem is aszerint érződnek, hogy szegényebb vagy gazdagabb e 
egyik falu a másiknál (ez legfel jebb a lábbel ik számából látható), 
hanem a kendertermelés vagy juhtenyésztés elterjedtségét követi 
nyomon az alsóruhák vagy felsőruhák száma. A 120 gyermek kö-
zül 49-nek volt egy pár lábbeli je , 54-nek két pár; 17 gyermek 
pedig három vagy több pár lábbeli boldog tulajdonosának mond-
hatta magát. Az egyes fa lvak között e számok arányosan oszla-
nak meg, kivétel Bi., H. és P. Míg Bi. községben 11-nek volt 
egy pár és csak 4-nek ké t pár lábbelije, addig a másik két falu-
ban fordított a helyzet i 4-nek, (illetve 7-nek) volt egy pár és 
14-nek (illetve 20-nak) két vagy több pár lábbel i je . 

Alsóruha tekintetében igazán nem panaszolhatnak az itteni 
gyermekek. Mindössze hat gyermeknek van egy rend alsóruhája, 
de ezzel szemben tizenöt olyan akadt , akinek több mint tíz 
rendje van. Részleteiben: 1–3 rend alsóruhája van 34 gyermek-
nek, 3–6 rend 48-nak, 7 – 1 2 rend 38-nak. A két véglet i t t is Bi. 
és P. Míg az utóbbi 27 gyermeke közül 18-nak kilenc, tíz vagy 
több rend alsóruhája van, addig az előbbiben egy, két, há-
rom rend a megszokott s négy rend alsóruhája egy gyermeknek 
sincs. 

A nyári és téli felsőruhára vonatkozó kérdésünkre 98 gyer-
mek adta feleletét . Ezek közül 26-nak volt egy rend, 27-nek két 
rend, 45-nek három vagy több rend nyáriruhája és 32-nek egy 
rend, 27-nek két rend, 37-nek három vagy több rend téli felső-
ruhája , Bi. község itt is vezet a szűkösségben: csak egy gyer-
meknek volt 3 rend felsőruhája, a többinek csak 1 vagy 2 rendje, 
de két olyan is akadt , ak inek nem volt egyál talában téliruhája. 
Ez azonban nem keser í t i el őket, inkább dicsekvésféle hangzik 
Kozma Víg Erzsi szavaiból s „A ruháim mind elég jók, de mind nyá-
riak”. Egy másik kis tatár, hogy többnek látszódjék ruhája, imígy 
sorolja fel „Nekem van öt alsó ruhám és pedig 3 gatya és 2 ing és 
három felső ruhám és pedig 1 nadrág, 1 kabát és 1 sapka”. 

A GYERMEK MINT MUNKAERŐ 

FALUSI EMBER minél szegényebb, annál kisebb teher szá-
mára a gyermek. Ezért van az, hogy az egyke sohasem a szegény, 
hanem mindig a gazdag családoknál és falvakban hódít. Öt-hat-
éves koráig el lábatlankodik Isten gondjára bízva az udvaron, de 
ha kisebb testvére születik, már megkapja az első feladatot: 
ügyelnie kel l a kisebbre. „Én ügyelek Pistikére és fonom a kala-



Falusi iskolásgyermekek 27 

pot” – írja György Anna. Hat éves korában már ételhordóval a 
kezében talál juk, amint a jókora távolságban dolgozó apjának 
viszi az ebédet. A következő évben már neki is hozzák, ő is 
gyomlál, egy-két év mulva ás, kapál, arat, majd szánt s ahogy 
nő, úgy szaporodik és nehezedik a munka. Az otthoni munkában 
is tevékeny részt vesz, ha leány, úgy segít édesanyjának, azon-
kívül köt, varr, fon, mos, gyomlál, takarí t , sepreget, vizet visz, 
öntözi a kis ker te t , mint Tordai Kata ír ja: „Én tanulok, varrok, 
fonok, sepregetek, mosogatok és adok a majorságnak enni s megyek 
aratni, kapálni gyomlálni”. Ha fiú, ellátja a jószágot, fát vág, vizet 
hord a csorgóról, kapálja a ker te t , később segít a szántásnál, ara-
tásnál. Olyan falvakban, ahol a földmivelés mellett egyik-másik 
háziipari ág is ki van fejlődve, a gyermekek mint önálló munká-
sok vesznek részt benne és szaporítják a család bevételét . Egyik 
faluban (V.) a lányok alig látszanak ki a földből, már a kü-
szöbre ülve varrnak, másutt (H.) szalmakalapot fonnak, a fa-
munkáiról nevezetes községben (K.) a legénykék előbb fényezik, 
majd „hímzik” a dobozokat, székeket , asztalokat. 

Dologtalan gyermek nincs is falun. Amint nincs olyan nagy-
gazda, aki maga is ne dolgozna virradattól szürkület ig, úgy nincs 
olyan nagygazda gyereke sem, aki dologtalanul ülhetne, vagy 
játszhatna. Takács Butyi András például, akiről pedig a tanító 
külön megjegyzi, hogy nagyon gazdag család, 4 szobájuk van, így 
í r : „Otthon vágok fát, ellátom a jószágot, viszek vizet, hányok le szé-
nát, kihányom a trágyát, nyáron megyünk a mezőre gyüjteni és aratni 
és hordani. Ősszel a mezőre törökbúzát szedni és télen megyünk az 
erdőre fát vágni”. A gyermek már 6–7 éves korától kezdve hasz-
nos munkaerő, akitől az apja, ha cselédnek küldi 12–14 éves 
korában, csak azért válik meg, hogy hozzon pénzt a házhoz, vagy 
mert amúgy is több gyereke van. Ha apja beteg vagy meghal, a 
falusi gyermek már 12 éves korában helyébe lép, szinte család-
fenntartóvá válik. Nyárszói Miklós Gyuri alig tizenötéves, de mivel 
apja elhalt , már több mint három éve fuvaroz fát, követ, ott megy 
a hosszú sorban ő is a szekerével és a két lovával és az öregek 
vigyáznak reá, nehogy megrövidítse a vállalkozó. Dolog a gyer-
mek élete falun, ezért legnagyobb úr számára az, „akinek nem 
kell dolgozni”. 

ZSÚFOLT SZOBÁBAN, rosszul táplálva, nehéz munkában nő 
fel a falusi gyermek. Előtte folyik szülői gondterhelt élete, vias-
kodásuk a kevés és sovány földdel. A jövő faluképe szempontjá-
ból nem érdektelen tudnunk azt, hogy bír-e még reá vonzással a 
falu, a földmívelő élete, vagy pedig a szűkös körülmények elől 
menekülni akar hivatalba, mesterségbe, városra. A falusi gyer-
mek 10–12 éves korában áll a „pályaválasztás előtt, akkor kell 
döntenie, hogy a falujában marad, vagy iparosnak megy. Ha a 
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gyermeki fantázia sokhelyt uralkodik is a feleleteken, legtöbb eset-
ben megdöbbentő az a józanság, mellyel ezek a 8 – 1 2 éves gyer-
mekek sorsukat, jövőjüket nézik. A lehetőségek és a kényszerű-
ségek szabják meg vágyaikat , a feleletek és az egyes falvak gaz-
dasági helyzete között szoros összefüggés van. Ahol kevés a föld 
és nincs reménye arra , hogy földmívelő lehessen, onnan menekül 
cselédnek, iparosnak. Ahol több föld van, ott ha ki is vágyik a 
faluból, nem cseléd vagy iparos, hanem tanító, orvos szeretne lenni. 

Bi. túlzsúfolt község, 822 hold szántójára, melyből 152 hold 
egy birtokos tulajdonában van, 1012 lélek esik. A föld nem tart-
hat ja el tehát lakosait , akik így kényszerűen iparosoknak men-
nek. A kényszerű és egészségtelen iparosodásnak t ipikus példája 
ez a község. Az iparosodás számukra nem lépcső felfelé a 
társadalom rétegeződésében, hanem visszaesés. Iparosaiból nem 
lesznek jómódú, művelődő elemek, nem tudnak – vagyon hiá-
nyában – városon ipart kezdeni, hanem visszaszorulnak falu-
jukba és ott é lnek alkalmi munkákból, amiket a szomszédos me-
zőváros iparosai juttatnak nekik. Jelenleg is mintegy hatvan facér 
iparos él a faluban. Természetes, hogy ez az elem elégületlen és 
türelmetlen. Elvesztet te harmonikus kapcsolatát a földdel, már 
nem földmíves, de még nem iparos. 

„Én szeretnék – így ír Kozma G. János – miután kijárom az 
iskolát, valamilyen mesterségre menni, mert szegény édesapám mióta 
hazajött a háborúból, munkaképtelen, már tizennyolc éve. Földünk na-
gyon kevés van. Ezért mesterségre kell mennem, hogy hamarabb ke-
resni tudjak. Van egy nagyobbik testvérem, az is mesterséget tanult. 
Én most a hetedik osztályba járok a jó Isten segítségével”. 

„Én szeretnék szabóinas lenni. Nekem vannak nagyobb és kisebb 
testvéreim. Van egy csizmadiainas és van egy földmíves testvérem. Sze-
retnék otthon is maradni, hogy segítsek édesanyámnak és édesapámnak”. 

„Én nekem van hét testvérem. A legnagyobb fiútestvérem föld-
míves, az utána következő leánytestvérem cseléd, a másik fiútestvé-
rem inas. Én kovács szeretnék lenni”. 

Kovács, szabóinas, csizmadia szeretne lenni majd mindenik, 
nem jószántukból, hanem kényszerűségből. A leányok előtt a var-
rónőség áll álomkép gyanánt, csakhogy ahhoz tanulni kell, nem 
mindenki tehet i . Igy hát sokan megelégednek azzal, hogy cselé-
dek legyenek . 

– „Én Kelemen Kata szeretnék szolgáló leány lenni. Nekem van-
nak nagyobb testvéreim is. Három iparos és egy földmíves. Szüleim a 
mult évben meghaltak, ezért a legjobb nekem ha szolgálni megyek.” 

– „Nekem vannak nagyobb testvéreim. Az egyik csizmadia inas, 
a leánytestvérem szolgál. Én varrónő lennék. Ha az Isten megsegít, varrni 
fogok tanulni.” 

– „A legnagyobbik fiú testvérem szabó. Édesanyám és édesapám 
kézimunkát szokott varrni, én ruhavarrónő szeretnék lenni.” 

A legtöbb leány azonban úgy van, mint Kupa Anna, aki szol-
gáló leány szeretne lenni, de szeretne varrni is tanulni. Egy má-
sik otthon szeretne maradni, hogy segíteni tudja szüleit, mivel ő 
a legnagyobb, de szolgálni is elmenne szívesen, mert akkor pénzt 
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kapna. Van olyan is, aki tanulni szeretne tovább, de ,,nincs mi-
ből.” Szabó P. Ilona „sok minden” szeretne lenni. „Még nem tu-
dom, – ír ja – hogy a jó Isten mire fog segíteni. A tanító úr mondta, 
hogy azt is megírhatjuk, hogy tanulni szeretnénk magasabb iskolában. 
Én szeretnék.” 

A kérdésre azonban, hogy hol szeretnének élni, egy kivéte-
lével mind azt felel ték, hogy falun. A földtelenség, a megélhetés 
hiánya szorítja ki őket a faluról, melyhez azonban ragaszkodnak. 
Jobb falun élni, mer t . . . „könnyebb a megélhetés, jobb a levegő, több 
a gyümölcs, szőlő is van, a városon sok pénz kell az élelemre, ott még 
a vizet is pénzért adják .” Még Kudor Duka Jolán is, aki színésznő 
akarna lenni, így í r : „Az én falucskámban szeretnék élni. És pedig 
azért, mert városon nehezebb a megélhetés, mint falun. Falun tisztább 
a levegő, mint városon, olcsóbb az élelmiszer és a ruházat, mint váro-
son. Kedvesebb a kenyér is . . .” Csak egy van, Szabó Pál András, aki 
fanyar józansággal okolja meg, miért szeretne városon l a k n i : „Én 
városon szeretnek élni, mert ha megnövök és a jó Isten megsegít, szabó 
szeretnék lenni, és azért is szeretnék városon élni, mert ott inkább ke-
rül munka. De ellenben úgy érzem, hogy falun szebb az élet, mint vá-
roson.” Ugyanez a fanyar józanság, ez a következményekkel való 
leszámolás csap ki a következő mondatából is: „Én népruhában 
szeretnék járni, de ha szabó leszek, úri ruhában kell járjak.” 

Itt még csak a föld, a megélhetés hiánya űzi iparra, de a fa-
lujukhoz ragaszkodnak, V. községben azonban már ez is meg-
szűnt. Tizennyolc gyermek közül csak kettő szeretne a fa lujában 
lakni, a többi a szomszédos városokban. Ez az egyébként festői 
falu már elvesztette a vonzását, az életforma, amit nyujtani tud, 
már nem kel l a gyermekeknek. Nem is csudálható. 1037 lakosára 
alig 1000 hold szántó jut, de az is mi lyen! Köves, rossz föld, ko-
pár, meredek oldalak, szántás közben a föld kőbordázatába ütkö-
zik az eke. Alig négy olyan gazda van a faluban, akinek egész 
évre való gabonája teremne. A szomszédos fürésztelepre, ameddig 
üzemben volt, 120-an jártak, amióta beszüntették, szétszóródott a 
falu az ország minden részébe munkásnak, cselédnek. 

Mészáros, csizmadia, kovács, cseléd, boltos, orvosné, tanító-
nő, háziiparvezető szeretne lenni az idevalósi gyermek. Egy sincs 
közöttük, aki földmívességre vágyna s a leányok között is csak 
egy, aki gazdasszony szeretne lenni. Van, igaz, még egy, aki 
gazdag asszony szeretne lenni, de ezalat t nyilván mást ért, mert 
azzal indokolja, hogy akkor sok pénze lenne. A pénz, mint kisérő-
motivum, minden indokolásban visszatér. Mesterember azér t sze-
retne lenni, mert „a mesterember sok pénzt kap.” Ezzel indokol az 
is, aki csizmadia szeretne lenni, de ezzel indokol a boltosnénak 
vágyó is, sőt az is, aki orvosnői babérokra vágyik. Szolgáló is 
azért szeretne lenni egyikük, mert ,,a szolgáló sok pénzt keres, 
mellyel veszek magamnak ruhát.” A cselédsors is jobb lehet szemük-
ben a falusi életnél, mert így ír egyikük: „Én cseléd szeretnék lenni, 
azért mert jó a cselédnek.” 

Szl. község néprajzi lag és egyházközigazgatásilag még a 
feldolgozott vidékhez tartozik, de életét már városunk közelsége 
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határozza meg. Huszonkilenc megkérdezet t je közül csak 5 sze-
retne földműves lenni; 6 iparos: asztalos, kőműves, molnár, ács ; 
varrónő 9, sofför 2, királynő 2, tanítóné 2, boltosné 2, nagylány 1. 
Falun csak hat szeretne élni közülök, a többi városon. Városunk-
ban 9, a fővárosban 4, külföldön 2, a többi egyéb városokban. – 
Míg ez iparos falu, ahonnan sokan, különösen kőmivesek és ácsok, 
az egész országban szétszóródva dolgoznak, addig B. elmaradt, ki-
csi földmíves község. Mégis a ki lenc megkérdezett je közül csak 
kettő szeretne földmíves lenni, a többi asztalos, szabó, varróné, 
szakácsné, boltosné és tanító. A faluban négy szeretne lakni, a 
többi más fa lvakban és városon. 

Az inkább földmívelésből élő fa lvakban (F., D., H.) már 
akad egy-egy önérzetes felelet . „Én földmives szeretnék lenni, – így 
ír – jákótelki György István, – mert annak a legszebb az életje, 
mert mindig a mezőn dolgozik.” Egy másik így ír: „Én földmives sze-
retnék lenni, mert földmivesek az én szüleim is és én is az szeretnék 
lenni”. A leányok között sok van, aki gazdasszony szeretne lenni, 
hogy süssön, főzzön a munkásoknak. Ezekben a falvakban, me-
lyekben aránytalanul több a föld és a gazdálkodásból meg tud-
nak élni az emberek, a gyermekfantázia is színesebb lesz. Több 
van, aki királyné szeretne lenni, hogy bíborban, bársonyban járjon, 
kisasszony, hogy sétáljon a városban, kocsis, hogy kocsizzon, bol-
tos, hogy sok cukrot ehessen, püspökné, mert akkor szép ruhában 
járhatna és volna pénze elég. 

Van község (P.), ahol még színesebb a világ. A mese életre 
ke l bennük; kötetlenül, szabadon szálldos a gyermeki fantázia. 
Bár egyszerű földmíves egy sem szeretne lenni, de a falu első em-
bere: biró annál több. A falu bírá ja kemény legény lehet, mert a 
király után közvetlenül ő következik, mint „legnagyobb úr” is. 
Azér t szeretne bíró lenni az idevalósi gyermek, hogy parancsol-
jon a faluban, hogy szedje a pénzt, hogy állítsa ki a paksust, 
hogy fé l jenek tőle. De a bíróság nem egyetlen kívánság. Csizma-
dia, püspök, pap, angyal, boltos, kisasszony, mészáros, ügyvéd, tanító-
nő, kertész, adószedő, muzsikus, vadász, mozdonyvezető, jegyzőné, ki-
rály, elég változatos sorozat, s ezeket mind olvashatjuk válaszaik-
ban. Gergely Kata született álláshalmozó, mert ő a kérdésre, hogy 
mi szeretne lenni, imígy válaszol: „Én angyal, én őrmester, én al-
jegyző.” Akad azonban egy társa Szalai Kata személyében, aki vi-
szont így ír: ,,Én szeretnék lenni tanitó, tiszteletes úr, tanító néni.” 
Debreczeni H. Kata azonban ra j tuk is túl t e sz : „Én akarnék lenni 
kisasszony, hogy ne dolgozzak, angyal azért, hogy a mennyekbe jár-
jak .” „Én vadász, hogy sok nyúlhúst egyek és sok nyúlat lőjek”, 
– „boltosné, hogy sok szőrkendőm legyen és sok cukrot egyek,” – 
, pap, hogy vágják fel a fámat ingyen,” – „kertész, hogy oltsam a 
fákat, mészáros, hogy sok disznót vágjak, ügyvéd, hogy sok pénzt ke-
ressek” – így a többiek is. 

A hely kiválasztásában, ahol élni szeretnének, sem kevésbbé 
igényesek. Városunkban ugyan aránylag elég sok: ki lenc szeretne 
élni, azzal az indokkal , hogy ne jár janak sárban, hogy menjenek 
a múziba, hogy lássák Mátyás király szobrát, azonban jut a szom-
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szédos falvakra, városokra, sőt fővárosokra, még Amerikára is. A 
szomszédos faluban egyik azér t szeretne élni, hogy menjen sokat 
a kul túrházba. A várost á l ta lában azér t választ ják, mert ,,nincs 
sár” és mehetnek a „múziba.” A fővárosban láthatnák a királyt , 
Budapesten ,,jobb élet van és nincs sár”, Bécsben láthatnák a 
nagy gépgyárat s mehetnének színházba, Amer ikában jobbak az 
emberek, ami ugyan nem egészen biztos, de igazuk lehet . Péntek 
Endre vágyai nagyobbak: „Én szeretnék élni a mennyben – í r ja – 
hogy magason legyek és az angyalok között éljek, mert ott nem bán-
tanak az emberek.” 

Az egyik faluban a lévita tanító most ment nyugdíjba, talán 
ebből magyarázható egyik gyermek felelete, aki tanító szeretne 
lenni, mer t . . . „amikor megnövök, hirdetem a kicsinyeknek az Isten 
igéjét. És mikor kimennék a tanítói szolgálatból, kapnám a nyugdijat.” 
Érdekes, hogy csak egy gyermek akadt – egy olyan faluban, 
ahol birtokos is van – aki „úr” szeretne lenni, mint í r ja , 
azért, „amért sok pizem lenne és vennék szép ruhákat.” 

A farnosi gyermekek közül hat akar falun lakni és csak egy 
a szomszédos mezővárosban azért , mivel ,,városon könnyebb a 
munka, nem kell annyit dolgozni a mezőn, nem kell kapálni, aratni.” 
A D.-beliek közül kettő városunkban szeretne élni, a többi fa-
lun, a Zs.-i gyerekek közül négyen városon és tizennyolcan falun, 
a H.-beliek közül öt városon, t izenegy falun és ket tő az erdőben, 
mint í r ják, azért, mert az erdőben nagyon fr iss levegő van s 
azért is, hogy hallgassák a madarak énekét. Czira Máté András 
azonban ra j tuk is túltesz, ő egyenesen madár szeretne lenni, mert 
– mint ír ja – „akkor repülnék és énekelnék.” 

A NÉPVISELET 

FELTARTÓZTATHATÓ-E a kalotaszegi viselet rohamos pusz-
tulása, mikor egész fa lvak vannak, ahol a legények a szomszédos fal-
vak román legényeinek ad ják el hímes mel l reva ló ika t? A tegnapi 
magyar ruhában ma már románok járnak és csak a járásukról lehet 
már megkülönböztetni a románt a magyartól. Bár a háború alapos 
pusztítást végze t t : a fehér harisnyát úgy elűzte, hogy hírmon-
dója sem akad már s helyet te a , ,bricseszt” ter jeszte t te el, de a 
nép játékos kedve nem nyugszik addig, míg a legközönségesebb 
ruhadarabot is át nem formálja. Mellrevalót, igaz, már alig visel-
nek, de viselik helyette a butkát s b a j csak ott van, ahol a kö-
zönséges úri viselet kap lábra. A gyermekek még a régi ruhá t 
lát ják szebbnek, nagy többségük még abban szeretne járni. Zs. 
községben csak kettő akar fekete ruhában járni. A legtöbb fa-
luban még a túlnyomó többség ragaszkodik a hagyományos nép-
viselethez. „Én csak olyan ruhába szeretnék járni – í r ja egyikük – 
mint eddig. Az nagyon drága, de olyan a mi viseletünk.” Egyesek 
meg is indokolják, mert – . . . őseink is abban jártak, mert az job-
ban tetszik, mert szebb, mint a városi, mert édesanyám is abban 
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jár, mert a mi fa lunkban mindenki abban jár, mert az ősmagyarok 
is abban jártak, mert az urak is azt mondták, hogy legszebb a mi 
ruhánk. Megrójják azokat, akik kiöltöznek: ,,Vannak, olyan leá-
nyok, akik elmentek szolgálni és amikor hazajöttek, elhagyták a régi 
viseletet és kiöltöztek, úri ruhát vettek, pedig nem áll jól nekik.” 

Az úri ruha vonzása inkább olcsóságában és kényelmességé-
ben van, nem mintha szebbnek tar tanák. Az egyik így panasz-
kodik: „Én úri ruhába járok, mert mi szegények vagyunk és az úri 
ruhát olcsóbban kapjuk, pedig inkább szeretnék egy szép pártát, mint 
egy úri köntöst.” Van olyan is, aki úri ruhában szeretne járni, s 
így indokolja: „mert az könnyű.” Azért hozzá tesz i : „de azért na-
gyon szeretek a mi ruhánkba is járni.” Egy másik is hasonlóan ír: 
„Én olyan ruhába szeretnék járni, mint a kisasszonyok, mert az köny-
nyű és nincs vele olyan meleg, mtnt az enyémmel, de azért meg vagyok 
elégedve a magaméval is.” 

P. községben t izenhat szeretne falusi ruhában járni és 11 
városiban. Indok a falusi me l l e t t : ,,mert cifra és legszebb a falusi 
ruha” , a városi mel le t t : , ,mert k ö n n y ű ” . . . A B.-beliek közül két 
gyermek a falusi, kettő a városi ruha mellet t szavazott, s volt 
egy eldöntetlen, aki , ,meseg' ' ruhát kívánt, Szl.-községben meg-
bomlott a népviselethez való ragaszkodás elég régen már. A 
gyermekek közül csak öt szeretne falusi ruhában járni, t izennégy 
városiban és t iz kétes választ adott (új szövet, selyem, szép, nyári, 
stb. ruha.) Farnoson sem sokkal jobb a helyzet. A fiúk még vál-
lalnák a falusi ruhát , de a leányok mind ,,krepszatin, krepdesin és 
bársony” ruhákban szeretnének pompázni, mert „az a legszebb”. 
Daróczi Varga Kata, aki egyébként szakácsnő szeretne lenni, így 
í r : „Én olyan ruhában szerelnék járni, mint a királyleány. Úri szép 
selyem ruhába.” Szegény Nagy Mártonnak kisebbek az igényei, ő 
csak „téli ruhába” szeretne járni. 

AZ URAK 

AZ ,,URAT” ha nem is nagyon, de ir igyli e vidék gyermeke. 
Ugy látja, hogy az , ,úrnak” könnyebb a megélhetése, kevesebb a 
dolga, több a pénze. Azonban aránylag kevés közülük, aki ,,úr” 
szeretne lenni, E községcsoport egyébként is éppen ellentéte a 
székelyeklakta kele t i részeknek, ahol egy falu több nadrágost ter-
mel ki, mint az i t teni 36 község. Ahogy túlságosan nem vágynak 
,,úrrá” válni, ép úgy kevés az ellenérzés is az urakkal szemben. 
Négy kis forradalmáron kívül mindenik azt válaszolta, hogy urak-
ra szükség van, papra, tanítóra, orvosra, ügyvédre, mert „ők ve-
zetik az ország ügyeit, meggyógyítják a beteget, kihúzzák a fájós fo-
gat”. Mint egyik í r j a : „Nekünk van szükségünk urakra, éspedig ki-
rályra. A királyra azért van szükségünk, mert ő kormányozza az or-
szágot. Van meg szükség papra, tanítóra, ügyvédre, orvosra, stb.” 

A legnagyobb zavar van azonban a körül, hogy ki a leg-
nagyobb úr. Legtöbben a királyt tar t ják a legnagyobb úrnak, mert 
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„Ő nyitja meg az ország kapuját és ügyel az országra, nincs baja, sem 
dolga és van sok pénze és csak alszik a nagy palotába.” A sok pénz 
és a palota az, ami a királyt a legnagyobb úrrá teszi előttük. 
„A legnagyobb úr a király és pedig azért, mert semmi dolga, semmi 
baja nincs, de van egy csomó pénze, van egy nagy palotája és egész 
nap ott ül benne s nincs beszorulva egy szobába, mint mi. Pedig mi 
nyolcan vagyunk egy családba Nagy urak még a tisztviselők, mert csak 
várják az elsejét, huszadikát és kapják a fizetést. Bár mi is úgy vol-
nánk, mert úgy könnyebb volna a megélhetés, mint így.” 

Nagyon sokan az Istent tar t ják a legnagyobb úrnak. „A legnagyobb 
Úr az Isten, – í r ják – mert csak Ő parancsol mindenkinek, Ő terem-
tette a világot s minden bajból meg tud segíteni.” Nagy úr még a pap, 
mert ő prédikál és imádkozik az Istenhez, vezeti a népet; a ta-
nító, mert tanítja a gyermekeket ; a bíró, mert vezeti a falut; a 
kapitány, mert parancsol a katonáknak. Volt három olyan eset is, 
mikor a pápát tartották a legnagyobb úrnak, amit nem is mulasz-
tott el református tanító-barátom megkérdőjelezni . Ketten a nagy-
apjukat tar tot ták legnagyobb úrnak, egy pedig saját magát: „én 
vagyok a legnagyobb úr, mert egészséges vagyok”. Kozma Rántás 
István különvéleményt jelent be, szerinte a legnagyobb úr az adó-
szedő, mert „csak kapja a sok pénzt és nem dolgozik semmit.” 

AZ OLVASÓ LÁTHATTA, hogy nem törekedtem tudományos 
teljességre. Kevés volt az adatom is hozzá, meg aztán a kérdőíves mód-
szer igen alkalmas arra, hogy kelepcépe vezesse azt, aki nagyképű 
tudományosdit kíván játszani. De ettől függetlenül is lehetet lenség 
volt számomra, hogy a tárgyilagosság hideg ruhájába öltöztessem 
azt a sok bájt, kedvességet és közvetlenséget, ami a feleletekből 
kiárad s megfosszam az olvasót, hogy a szívén keresztül érezze 
meg ezt a fel nem tárt világot. Következtetést sem vonok, nem 
is vonhatok le. Csupán azt szeretném, ha a magyar társadalom ki -
terjesztené figyelmét a központba állított főiskolások és közép-
iskolások kérdésén túl a falusi iskolásgyermekek sorsára is, vi-
szont a közvetlenül érdekel t fe lekezet i tanítóság érdeklődési kö-
rébe illesztené a tanterv hideg munkáján túlmenően a keze alat t 
felnövő gyermekek anyagi helyzetének és le lkiségének vizsgála-
tát is. A Hitel készséggel ajánlja fel hasábjai t a meginduló munka 
számára. 

ALBRECHT DEZSŐ 



A NEMZEDÉKVÁLTÁS KÉRDÉSEI 

1. AZ ELÖREGEDŐ TÁRSADALOM 

HANS LEISEGANG német bölcselő szerint minden logikus 
és értelmes gondolatot ki lehet fejezni szemléletes módon. A ma-
tematikai tételt a lgebrai egyenlettel s ezt viszont geometriai for-
mákka l teszem szemlélhetővé. A népesség-tudomány művelői is 
ezt val l ják s szinte a tételes törvény bizonyosságával állí t ják, 
hogy a népesség számának egészséges fejlődési vonalát a piramis-
alakú kormegoszlás biztosítja. A korpiramisnak legszélesebb réte-
gét a társadalom legf ia ta labb haj tásai töltik ki s utána a piramis 
csúcsa felé, egyenletesen csökkenő arányban, az idősebb korosz-
tályok képviselői helyezkednek el, 

A népességnek ezt a rendes kormegoszlását külső körülmé-
nyek s történelminek fémjelzett események megváltoztatták. A 
2 0 – 2 5 évfolyamra eloszló háborús halottak száma, valamint a négy 
háborús évben elmaradt születések összeroppantották a népességi 
tudomány elméletét . A korpiramis geometriai szabályoknak enge-
delmeskedő vonalai eltorzultak. A kormegoszlás, ha nem is urna-
szerü, de harangalakú idomot mutat . 

A népesedéspolitikus és statisztikus e tételéből a társadalom-
tudós vonja le a szükséges következtetéseket . Megállapítja, hogy 
társadalmunkon az egyensúly megbomlásának kétségtelen jelei mu-
tatkoznak. Ennek következtében az elkövetkező évtizedek moz-
galmainak dinamikáját , történéseinek általános jellegét egy elöre-
gedő társadalom elzárkózó, örökérvényűnek s általános értékűnek 
tartot t h iva tás tudata szabja meg. Az ér ték és mér ték ítéletét to-
vábbra is az a nemzedéki ré teg gyakorolja, mely már messzire 
rúgta magától a kormegoszlást ábrázoló mértani test alapsíkjait s 
a kilőtt tá rgyak célbajutáskor jelentkező csökkent lendületével és 
erejével formálja a történelem eseményeit. Hivatott bírálók (Szekfű 
Gyula és mások) állapították meg erről a nemzedékről, hogy nem 
a szerves fejlődés törvényszerű felemelkedésével lett a hatalom 
és erő bir tokosává. Erupció lendítet te magasba, mint a kráter tor-
kában összegyülemlett lávatömeget, melynek az a tulajdonsága, 
hogy felszínre jutva, csakhamar elveszti rugalmasságát s meg-
merevedik. Alóla az új élet csak küzdelem s fáradságos neki-
feszülések útján tud utat törni magának. 

Benne élünk az eseményekben s így nincs távlatunk a látás-
hoz. Csupán érezzük, hogy valami formát kereső erő feszegeti a 
kiépített állásokat és kereteket . Elegendő, ha a fiatal transylvan 
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magyar szellemiség nagy konklávéjára , a „Vásárhelyi Találkozó”-
ra, I. Szemlér Ferenc „Jelszó és mithosz” címen megjelent tanul-
mányára s az „Új erdélyi antológiá”-ra utalok, melyekben józanul 
elgondolt te rvek, újszerű gondolatok nyer tek kifejezést s mű-
vészi tökélyre mutató alkotások jelentek meg összegyüjtve 
nemcsak az itteni, hanem az átfogó magyar szellemi egység szá-
mára is. A jelek azt mutat ják, hogy szűkebb hazánkban a sztat ikus 
magyarságon kigyulladni készül a dinamikus magyarság. Az őrség-
váltásra következők, ha megritkult sorokban is, je lentkeznek, 
hogy a teremtő szellem élő és folytonos önkifejtő cselekvéseivel 
elmélyítsék, mint minden eddigi és ezután fellépő nemzedék, az 
egyetemes emberi szellem megnyilvánulásainak ütemét. 

A bevezetésben említett , a kormegoszlásban pánikot kel tő 
zavarok eredménye most jelentkezik. A fellépő nemzedék ható-
ereje nehezebben bontakozhatik ki, mint azokban a korokban, 
melyek a nemzedékek váltógazdaságának törvényeit biztosítani 
tudták. Az események azonban nem járnak magukban s ha kiele-
mezzük a kísérőjelenségeket, azt tapasztaljuk, hogy a nemzedék-
rend íratlan, de következetesen megvalósuló törvénye erőket hoz 
mozgásba. A születési és fellépési idő azonosságán túl bekövetke-
zik mindazoknak együvéverődése, ak iknek az é le thez való viszo-
nyulásai lényegében azonosak. Gondolati összefüggések válnak tu-
datos élménnyé. Ennek tengelyébe a világkép kerül , amely meg-
oldja a nagy ismeretleneket, a környező világ és sodró események 
jelentését és értelmét. Ez az átfogó értékű, általános jellegű és 
egyetemes érvényű világkép alapozza meg azt a szemléletformát, 
amely az egyéni igazodás számára határozott elveket és irányo-
kat jelöl ki. 

A nemzedéki probléma, ezek szerint, korántsem születési dá-
tum kérdése , sokkal inkább a vi lágképpel kapcsolatos. A ké t 
Tolsztoj-figura, apa és fia, akik egyaránt a pincelakás szűk nyí-
lásán keresztül f igyelik az elmenő embereket s mindketten a láb-
belik sokféleségéből magyarázzák a világ jelenségeinek váltako-
zását, minden korkülönbség el lenére egyazon szemléleti közösség-
hez tartoznak. Mihelyt azonban a két szemlélődő egyike – nem 
feltétlenül, de rendszerint a változásokkal szemben rugalmasabb 
szellemű fiú – személődésében az emberekből már többet lát s 
kutató pillantása meglátja azoknak fejét is, magatar tásában s kö-
vetkezésképen felelősségében ellökődik attól a szemléleti közös-
ségtől, mely megadta alapvető érzéseit s melybe mintegy bele-
született. 

A társadalom dinamikájának törvényszerű jelensége a felemel-
kedő csoportok megmozdulása. Megállás, nyugalom, szünet nincs 
egy percre sem. Az ember folyton kísérletezik. Töpreng, tervez 
s cselekvésekre lendül. Kultúrákat pusztít el, melyek büszkeségei 
voltak az egyetemes emberiségnek, hogy, aztán a maga képére és 
hasonlatosságára ú jaknak adjon életet. Életformák veszítik el ér-
téküket és értelmüket, s ugyanakkor új elvek veszik át az impé-
riumot. Árulókká válnak az írástudók, hirdet i Julien Benda; fel-
lázadnak a tömegek, állapítja meg José Ortega y Gasset. S mintha 
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a 19. század jellegzetes szellemi öröksége, a hegel i dialektikus 
fejlődésfelfogás ülné diadalát, a legszélsőbb végletek váltogatják 
egymást ugyanazon a területen. 

A nemzedékek időrendi felváltódása természeti törvény. A 
változás bekövetkezését elhalaszthatom, de meg nem gátolhatom. 
Fel kel l tehát tennem a kérdést , hogy szellemi őrségváltás szorgal-
mazása vagy annak puszta helyeslése és szükségének igenlése egyben 
elárulása-e a közösség meglevő értékeinek? Lázadás-e ez a meglevő 
rend e l l en? Megbontása-e a nemzeti k isebbség kialakított keretei-
n e k ? Megtagadása-e a hagyományoknak s a történelmi mult ta-
nu l sága inak? 

2. A SZELLEM MOZGÁSJELENSÉGEI 

AZ EMBERI SZELLEM, nem nyugdíjképes állami tisztviselő, 
aki előre megállapított szabályok szerint megmássza a hivatali 
előmenetel egymásutáni fokait, gépiesen végzi teendőit, majd nyu-
galomba vonul s elveszi munkájának eredményeit , melyekre be-
csület tel rászolgált. A szellem tulajdonsága éppen a folytonos aktivi-
tás. Vágyódás a részletigazságok és elért eredmények birtokából a 
tel jes igazságra, a tökéletességre, az egyetemességre s az átfogó 
egységre. A szellem dinamikájának üteme nem lanyhul el, mi-
helyt cselekvő megnyilatkozásai során sikeresen befutotta a meg-
ismerés egy körülhatárol t szakaszát . A szellemre vonatkoztatva 
éppen úgy nem beszélhetünk beérkezet tségről , mint az önkifejtő-
désébe történő i l letéktelen korlátozások jogosságáról. 

Az eszmék s minden emberi gondolat szakadatlan formakere-
sését s szüntelen változását igazolja a művelődéstörténet minden fe-
jezete. Hiszen a művészi alkotó és alakító erő minduntalan külön-
böző formákat keres a maga számára. A román építészet meg-
előzte, mintegy előkészítette a középkori építészet legcsodálato-
sabb megvalósulását, a gótikát. Ezt felváltotta a reneszánsz, mely-
ben új természetszemlélet te l jesedet t ki , az új művészettörténet 
szerint (Gerevich Tibor) nem Kolumbus, nem a humanisták, ha-
nem Assisi Szent Ferenc hatására. Utána következet t az olasz 
földön születet t s t ipikusan olasz korstílus, a sokáig lebecsült ba-
rokk. Vagy nézzük az európai gondolkodás főirányait, melyek-
nek kialakí tói Sokrates, Plató és Aristoteles voltak. Rendszerei-
ke t a keresztény patr isz t ika és skolasztika fej lesztet te tovább. 
Szent Ágoston idealizmusra (Aristoteles) épített . A bölcselet össz-
hangja azonban nem maradt tökéletes és töretlen. Jött a rene-
szánsz és humanizmus s megbontották azt. A racionalizmus újabb 
árama Descartes-tal indul meg, Pascal fel lépésével folytatódik s 
mélypontját Spinoza pantheizmusában éri el. Az emberi szellem 
azonban nem pihen, ú jabbra és többre vágyik. Megjelenik az em-
pirizmus, mely a szkepszisig jut el. Majd Kant következik szó-
lásra traszcendens idealizmusával. Utódai lesznek Fichte, Schel-
ling és Hegel, akiknek rendszere a pantheizmusba torkollik. Erre 
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építi fel Marx a material ista szocializmust, majd Comte pozitiviz-
musa az agnosztikus és empirikus irányt fejleszti tovább. Az út-
vesztőből Trendelenburg az aristotelesi bölcselet ta la jára hívja 
vissza a gondolkodókat s XIII. Leó az Aeterni Patr is kezdetű 
nevezetes encikl ikájában az új-skolaszt ikának adja meg az irá-
nyító elveket. 

Ezeket az új formákat és irányokat mindig egy fellépő új 
nemzedék hozta magával s az előttejárókhoz viszonyítva magatar-
tása mindig ellentétes előjelű volt. Ha ez nem így lett volna és 
nem így lenne ma is, akkor az emberi civilizáció története nem 
volna más, mint a szellemi tömeg megnyilvánulásainak szükség-
szerű egymásutánja, melyben a problémák előtt mindenki csak a 
már készen talált véleményeket gondolja végig, melyeknek eléré-
séhez nincs szüksége új erőfeszí tésekre. 

Ha tehát a szellemi megnyilatkozások formakeresése és tar-
talmi átszövődése kimutathatóan állandó változás törvényének en-
gedelmeskedik, nyugodt lelki ismeret tel vállalhatom annak a tétel-
nek a védelmét, hogy közösségünk lába alatt nem inog meg a ta-
laj, ha a szellemi magatartás és állásfoglalás új irányú tájékozó-
dása nem találkozik a meglevő gondolkodás és életforma kia lakí -
tóinak és képviselőinek ízlésével és felfogásával. Hiszen az csak 
nem vitatható, hogy a magyar szellemiség alkotó munkaterülete i t 
nem tekinthet i senki érdekcsoportok által kijelölt kiváltságosak 
számára fenntartott zártkutatmányi terepnek, ahol csak céhbel iek 
vághatják csákányukat a kincseket rejtő föld kérgébe . 

Csak nemrégen jelent meg magyarul Jósé Ortega y Gasset 
könyve a tömegek lázadásáról, melyben a nemzedéki kérdést is 
vallatóra fogja az egyik vonalalatt i jegyzetében. Ortega többek 
között ezeket mondja: „ . . . e g y generáció átlag harminc évig te-
vékenykedik. Az akt ivi tásnak ez a korszaka két periódusra tago-
zódik. Az elsőben az új nemzedék kifej leszti eszméit, érzelmeit , 
haj lamai t s megismertet i azokat a közösséggel, melynek részese. 
A másodikban azok erőre kapnak s uralkodókká válnak. Azonban 
ennek a nemzedéknek uralma alatt egy második nemzedék nő fel, 
amely már más ideákat, érzelmeket és haj lamokat hoz, melyek a 
nyilvános élet levegőjét kezdik megváltoztatni.” A kisebbségi sor-
ból elsőnek kinőtt nemzedék a cselekvő megnyilatkozások első 
szakaszában van. Az előttünk járó generáció pedig a másodikban. 
A nemzedéki átváltódásnak ez a fázisa, melyben élünk, pontos 
egyezést mutat a stafétafutás ama pillanatával, amikor a befutó 
atléta görcsös szorí tással markolja meg a stafétabotot, de már 
rajta van azon a soron következő új futó keze is. Ebben a pilla-
natban úgy szalad a két futó, hogy mindkettő kezében ott van a 
stafétabot. A dolog természetéből folyik, hogy az a staféta éri el 
a legjobb eredményt, amelyiknek legjobban s ikerül tek a váltásai. 
S ugyanígy a nemzedéki átváltást az a társadalom viseli el na-
gyobb megrázkódtatás nélkül, amelyik nyugodtabb lefolyást tud 
biztosítani annak. 
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TERMINUS, a határok kétfelé néző védője, a kisebbségi ma-
gyarság életében csak megkülönböztető jel lehet a nemzedékek 
között, de nem áthidalhatatlan szakadék, melynek egyik oldalán 
tudni sem akar ják , ami a túlsó parton az olvadt fém sugárzásá-
val izzik és alakul. Tehát az új nemzedék megjelenése és maga-
tartása, formai és tartalmi önkifejtődése könnyen megismerhető és 
megérthető. Csupán szeretet , belátás, józanság és bölcseség kell 
hozzá s ezek a mélyen emberi tulajdonságok elsősorban az elől-
járó nemzedék természetes saját jai . 

Az utóbbi időben sok szó esett a transylvan szellemről, A ka-
lotaszegi kisnemes Budai Nagy Antal hitével hadakozó harcosok 
lépnek a közélet csatamezejére s készek megvívni bárkivel a tran-
sylvanizmus védelmében. Lelkes védői azt mondják róla, hogy a 
poli t ikai hatalom sohasem vallotta és vállalta, a transylvanizmus 
gondolata sohasem tel jesedett politikai programmá annál a nép-
nél, amely a hatalom boldog birtokosa lehetet t . (Kacsó Sándor: 
„Az igazi transylvan szellemiség.”) Tehát mindig az a nemzet val-
lotta és vállalta a transylvan szellemet, amelyet a történelem a 
hatalom felosztásánál a legalsó ré tegekbe fektetet t . Ilyenformán 
pedig a t ransylvan szellemnek – ha valóban létezik és hat – a 
türelmesség, engedékenység, megértés s a más alkatuakkal való békés 
együttélésre való hajlandóság jeleit is tükröznie kell . Tehát a mi 
é le tünkban magát a transylvan szellemiséget tagadja meg az, aki 
a transylvanizmus nevében hadakozva, a nemzedéki kisebbségnek 
értékeit s életjelenségeit lebecsüli, annak alkotó erőivel a közös-
séget megtagadja, hivatását kétségbevonja, szemléletét elítéli s 
megnyilatkozásait a népi közösség érdekeire veszélyeseknek tar t ja . 

A „Vásárhelyi Találkozó” csak nemrég hirdet te meg a szel-
lem szabadságát s vállalt minden megnyilatkozást és alkotást, mely 
a kisebbségi magyarság nemzeti és erkölcsi érdekei t és értékeit 
hordozza. Ezt az állásfoglalást épen úgy, mint a Találkozó összes 
határozatai t , a kisebbségi magyarság egyetemesen magáénak vallja, 
nem egyszer tett hitet mellet tük, gyakorlat i megvalósításuk ér-
dekében lépések történtek. Joggal kérdezhetem tehát, hogy a meg-
egyezések csak addig köteleznek, amíg egy gyékényen áruljuk 
szellemi por tékáinkat s mértékül ugyanazt az egységet használjuk, 
bár jól tudjuk, hogy annak hitelessége körül ba j van? A kérdésre 
mindenki megadhat ja a feleletet saját lelkiismerete előtt. 

Miért h i t az izgalom, ha a nemzedéki kisebbség a közélet-
ben és szellemi megnyilatkozásokban szólásra jelentkezik? Miért 
az indulatos kifakadások s vészharangok oknélküli konga tása? A 
poli t ikai és szellemi egység megbontásának szörnyülködő hánytor-
g a t á s a ? Mindez csak a szellemtörténész Huizingát igazolja, aki 
súlyos megállapítással mondta ki véleményét : őrült világban élünk. 

A nemzedéki egyedek megnyilatkozásainak és alkotásainak 
bírálata jogosan i l let i meg az írástudókat válogatás nélkül. Vitat-

3. ORSZÁGVESZTŐ NEMZEDÉK ÉS NEMZEDÉKI 
KISEBBSÉG 
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hatatlan azonban, hogy egy nemzedékről , mint közösségről, mely-
nek kibontakozása a történelmi holnap eseményeibe szövődik bele, 
az érdekelt kortárs nem mondhat ér tékí té le te t annak veszélye 
nélkül, hogy állásfoglalásának komoly és megbízható voltát el-
fogultsága és érdekeltsége ne rontaná le. Adhuc sab judice lis est – 
a per még a bíró előtt van, í r ja Horatius az Ars poeticaban. Az 
ítélet tehát nem a mi kezünkben van. Megmérnek minket is a tör-
ténelmi távlatok épen úgy, mint az előttünk járókat, s kér le lhe-
tetlen szigorral ál lapít ják majd meg mind ér tékeinket , mind hi-
bá inkat . 

Vitathatatlan, hogy egy nemzedék puszta fellépése még nem 
jelenti egy bizonyos szompontból egységesnek tartot t közösség fel-
emelkedő megmozdulását, mely egyben a szerves emberi közös-
ség belső ér tékének gyarapodását is jelenti. Ha egy nemzedék 
igazolni akar ja fellépését, elengedhetet len követelmény, hogy esz-
mékben, érzelmekben, életelvekben, szemléletben, magatar tása és 
felelőssége tartalmi telí tettségében többet, jobbat és újat hozzon. 
Megjelenése nem merülhet ki csupán a hivatásra való felkészülés 
szószátyárkodásában. 

Ha tehát egy nemzedék megjelenését általánosságban feltétel-
hez kötjük, önmagunknak is váltóasztalra kell tennünk ér tékein-
ket, hogy rámutathassunk: ime, ez é le tünknek, gondolkodásunk-
nak, magatartásunknak s felelősségérzetünknek képlete. 

Hangsúlyoztam már azt a véleményt, hogy a nemzedék i 
probléma korántsem születési dátum kérdése. A születési év mind-
össze kronológiai tájékozódási pont, épen úgy, mint a szellemtörté-
netben általában. A műtörténész, ha ál l í t ja is, hogy a gótikus épí-
tészet 1144-ben született, amikor az első tiszta gótikus épí tkezés , 
a saint-denisi apátsági templom elkészült , a kifejlődés megelőző 
évtizedeit is a gótikához számítja. Amikor tehát a nemzedéki ki-
sebbség és többség egymásmelletti létezését hangoztatom s k é t 
nemzedék megkülönböztető jegyeit keresem, a korszerint i szét-
tagozást nem tekintem perdöntő bizonyítéknak. Mindössze számo-
lok vele, mint természetes adottsággal. 

Ezzel szemben rá kell mutatnom arra az elhatározó különb-
ségre, melyet magának a k isebbségi sorsnak átélése és élménye 
a két nemzedék számára jelentett . Az ú jabb évjáratok nemzedé-
kének tudatában a nemzetiségi gondolat, melyet ma kisebbségi -
nek jelölünk, egészen más élményt jelent, mint az országvezető 
nemzedék rendszereiben. Az előttünk járók a kérdés megoldását 
az elsőségi és felsőségi jog gyakorlásában lát ták. Előbb az egy 
ország, egy nemzet, egy nyelv jelszavával; később pedig, Széche-
nyi hatására, a magyar nemzetiség kifej lesztésével . A k i sebbség i 
rendnek, mint békeintézménynek első nemzedéke számára a ké r -
dés feloldása a természeti jogban gyökerezik. Ebben lát lehető-
séget a k ikerülhe te t len dualizmus számára: hűséggel v ise l te tni 
nemzetiségével szemben s lojális polgárként beil leszkedni az ál-
lam rendjébe. 

Míg az idősebb nemzedék az állam céljait szolgálta, amikor 
rendezte a nemzet iségek kérdését, addig az új nemzedék a ki-
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sebbségi sors vállalásában sajátos nemzeti jellegéért folytat tör-
vényes és természetes harcot, melynek 40 millió európai élet szí-
vós akara ta kölcsönöz átütő erőt. A kisebbség végeredményben 
az emberi személy tökéletesebb kibontakozását és kifejlődését aka r j a el-
érni, amikor a legújabb keletű nemzetközi jogi egyezmények és 
szerződések betűinek és szellemének érvényesítése érdekében 
frontba dobja ér tékei t . 

Az országvesztő nemzedék, a kisebbségi sors kényszerű vál-
lalása következtében, nem vált egyúttal magának a kisebbségi szel-
lemnek hordozójává. Tragikus szereplője volt a történelmi válto-
zásoknak, cselekvő irányítója a kisebbségi közösség életének, de 
nem végleges kialakítója a k isebbségi szel lemnek. Semmi csodál-
kozni való nincs ezen. Hiszen ha a páter familias asztalfőt igénylő 
helyzetéből k i rekesztenek valakit s a servus nullum caput habet 
megalázóan kilátástalan ál lapotát kell vállalnia, a sorsfordulatban 
alul maradva, életét nem tudja átrendezni a megváltozott körül-
mények követelményeinek megfelelően. A hatalom birtoklásától 
be járhata t lan nagy út vezet a hatalom szolgálásáig. 

A két nemzedék közötti különbözőség ezek szerint lélektani 
okokkal magyarázható. Lehet, hogy ezek matematikailag ki nem 
fejezhető viszonylatok. Azonban, amint azt a világ talán legna-
gyobb élő fiziológusa, Alexis Carrel, írta, még egy öntudati álla-
pot, a gyermekétvesztő anya fájdalma, a sötét éjszakába merült 
misztikus lélek szorongása és a rákgyötörte beteg szenvedése is 
egyaránt valóságok, ha nem is mérhetők. 

A nemzedéki kisebbség magatartásának és felelősségének 
megér téséhez a k isebbségi rend fenntartását és kifejlesztését biz-
tosító alapelvek tisztázásán át lehet eljutni. Vannak sorskérdé-
seink és nagy magyar valóságok, melyekkel szembe kell néz-
nünk, melyeket meg kell oldanunk s amelyeket vállalnunk kel l . 

4. A MAGYARSÁG SZELLEMI EGYSÉGE 

MI SEM TERMÉSZETESEBB, minthogy egy család tagjai, 
egymástól bármilyen távol és bármilyen körülmények között is 
éljenek, megmaradnak egyazon családi kötelék tagjainak. Sorsuk 
jóra vagy rosszra fordulásában egyaránt érzik és vall ják az együvé-
tartozást s az egy törzsből való sarjadást . A családi közösség egy-
ségén nem ejtenek csorbát az országhatárok tiltó parancsai, sem 
a világrészek közti távolságok. 

A „Vásárhelyi Találkozó” nemzetpoli t ikai megfogalmazást 
adott ennek a té te lnek s kimondta, hogy „ . . .a középeurópai ma-
gyarság egyetlen nyelvi és kultúrközösséget képez, melynek a romániai 
magyarság is alkotó része.” Valóban, ma már nem lehet vita 
tárgya, hogy a nemzetnek, mint természetes társaságnak tagjait 
a történelmi faj iságnak és kulturál is közösségnek tudata fűzi 
egybe. Ezen túlmenőleg a perdöntő fontosságu egyéni akarat , 
a szellemi a lkat , a jellembeli és erkölcsi megegyezések és 
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az életstílus meghatározó jellege egyetemes összefonódásban szab-
nak irányt a nemzetiségi hovátartozandóság számára. 

Vitathatja-e valaki, hogy az ember nemcsak állampolgár, ha-
nem egy kulturális, faj i és nemzeti közösség tagja. Anyagi életét, 
annak körülményeit az állam hata lmi orgánizmusa szabja meg s 
a föld, melyhez sorsrendelés köti. De ezen felül valamennyien 
hordozói vagyunk egy sajátos kultúrának, mely lényegében, for-
májában s szel lemében sajátosan magyar, bármilyen földön virág-
zik. Akármilyen állami rend is gyakorolja az impériumot a ma-
gyarság egyes csoportjai felett, azoknak szellemi kifejtődései szer-
ves, el nem választható módon fonódnak bele az egyetemes ma-
gyar kultúrába. Részei az egésznek, amely csonkíthatatlan és oszt-
hatatlan. 

A szükség úgy kívánja, hogy nyomatékosan megállapítsuk, 
hogy a szellemi egység fogalmai egymástól tel jesen függetlenek. 
Az elsőnek vállalása nem jelenti a második követelését . Viszont 
ez utóbbi megszűnése nem vonja maga után az előbbi széthullá-
sát. Amikor hangoztatom, hogy minden part ikularizmus s minden 
olyan útkeresés, mely elágazik a törzsmagyarság kultúrájának 
irányvonalától, megbontja a magyarság szellemi egységét, a kö-
zösségtudat gondolatát akarom elmélyíteni addig a felismerésig, 
hogy a kisebbségi magyarság számára csak az osztatlan magyar 
műveltségi közösség áramlásában termelődik és ér ik annyi erkölcsi 
erő, mely közösségét ellenállóvá teszi s megtart ja a történelem elkö-
vetkező századai számára. Ez a feladat nem a polit ikus számára 
érik problémává, mert a szellemtörténész és társadalomtudós kö-
telessége keresni azt a közös, mélységben rétegződő alapot, ame-
lyen az emberi élet s az egész emberi kultúra felépül s amellyel 
az emberi életfotyamat egész dinamikáját magyarázni és ér tel-
mezni lehet. A politikus tevékenysége a közösség érdekeinek meg-
védésére és elősegítésére irányul. Kísérletei a hatalmi próbálko-
zások és végrehajtott munkaprogrammok eredményeiből sarjadó 
akciókban, vagy az ellenük irányuló reakciókban tel jesednek ki 
s mindig egy történelmi pi l lanatban adott eszményhez, egy jelen-
való történéshez kapcsolódnak. Ezzel el lentétben a szellem poli-
tikusa tágasabb, átölelőbb dimenzióba ágyazza tevékenységét , hiszen 
„ . . . a szellem legfőbb feladata a tel jes emberi s nemzeti tudat-
nak fenntartása, megőrzése s további gazdagítása. A szellem nem 
a nemzet pillanatnyi életét képviseli , hanem egész történelmi lé-
tét és örök emberi igényeit”. (Féja Géza: A szellem politikája.) 

Mint már említettem, a „Vásárhelyi Találkozó” a magyarság 
szellemi egységének gondolatára adta le szavazatát s kevéssel 
utána I. Szemlér Ferenc, a transylvan szellemiségről írt helikoni 
tanulmányában, a konjunktura-vi lágképet magában rejtő öncélú 
transylvanizmus feladásának szükségét hangoztatta. Európai tájé-
kozódás s a magyar szellemi egységbe való ha ladékta lan vissza-
kapcsolódás mellett foglalt állást. 

Meggondolkoztató tünet, hogy épen ezen a téren robbant ki 
az ellentét a két nemzedék között. Azonban alapos tájékozatlan-
ság és felelőtlenség az ellentétből kielemezni a t ransylvan iroda-
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lom ket tészakadását . Való igaz, hogy a transylvanizmussal valahogy 
úgy vagyunk, mint Szent Ágoston az idővel: ha nem kérded, tu-
dom mi az; amint kérded, nem tudom. Ha kutatom a transylvaniz-
mus lényegét, azt találom, hogy az végeredményében szellemi 
igazodás, magatartás, attitude és nem dogma. Éppen ezért exakt 
megfogalmazása nem is adható. Meggyőződésem, hogy emiatt mo-
zognak egymással el lentétes síkon az arról alkotott vélemények, 
melyek szükségtelen szembeállásokat eredményeznek s szenvedé-
lyes vi tákat csiholnak ki. A klasszikus megfogalmazás hiánya 
zűrzavaros állapotot teremtett . Azonban bármilyen legyen is állás-
foglalásunk a transylvanizmus kérdésében, nem vonhatjuk két-
ségbe, hogy a transylvan magyar szellem eredeti és sajátos alko-
tásai az egyetemes és egységes magyar szellem megnyilatkozásai-
nak szerves, e lválaszthatat lan és máshová be nem sorozható ré-
szei. Ezért t i l takozott joggal Szilágyi Sándor 1860 körül az i t teni 
szépirodalomnak az önállóság alapján való elkülönítése ellen. 

A transylvanizmus gondalata az 1918-as októberi összeomlás 
romjaiból öntudatra emelte szűkebb hazánk magyarságát. Lelket 
öntött az elcsigázottakba, lökést adott a kihagyó szellemi meg-
nyilatkozásoknak s a közösség eltompuló tudata előtt megcsillan-
totta az élet értelmét és céljait . A transylvan szellem nemzedéke 
feladatát azzal teljesítette, hogy társadalmunkat kiemelte a ma-
gába roskadó passzivitásból s eloszlatta a kitaszítottság és elha-
gyatottság mindent megülő fojtó ködét. Költői és írói hangot ad-
tak a nép élniakarásának. A kisebbségi sors úiszerű élményei és 
hatásai ke l tek életre a lkotásaikban. Megművelték a talajt , mely-
ből újra kalászba szökött a magyar szellem. Közgazdászai az 
anyagi megélhetés új út jai t te t ték járhatóva, az állami támogatás 
biztonságot nyujtó alapjaitól megfosztott magyarság számára. Po-
l i t ikusai 1921-ben létrehozták a Magyar Szövetséget, majd a Ma-
gyar Néppártot. A Magyar Szövetség megszüntetése után megala-
kították a Magyar Nemzeti Pártot s végül, általános kívánság ha-
tására, 1922 december 28.-án megszervezték az Országos Magyar 
Pártot. 

A transylvanizmus történelmi feladatot töltött be azáltal, 
hogy a kisebbségi sorsba zuhant magyarság elernyedő életakara-
tát erőkifej tésre serkentet te , azt táplálta s irányt mutatott népi 
boldogulása, fennmaradása s k i te l jesedése számára. Ez volt életé-
nek célja és tartalma. Feladatának teljesítése után a transylva-
nizmuson is betel jesedik az eszmék történetének törvénye, amely 
azt tanít ja, hogy az eszmék delelését nem lehet időtlen-időkig nyuj-
tani. Impériumát nem lehet erőszakolt beavatkozásokkal mindun-
talan megizmosítani, mert minden, ami emberi , törvényszerű ütem-
ben és íveléssel befúj ta pályáját, lerójja teljesítményét a törté-
nelmi igényekkel szemben és á tadja helyét a fr iss erővel feltörő 
új eszméknek. 

A reneszánsz óta az európai szellem már harmadik dimen-
zióban is lát. Ha tehát a mi fiatal magyar szellemiségünk az ön-
magáért való transylvanizmus helyett Európa-látó magatar tást sür-
get s valósít meg a maga részéről, ez nem megtagadása történelmi 



rendeltetésünkből eredő sorsunknak s nem elutasítása a hagyo-
mánynak sem, amely nem más, mint állandóság és folytonosság, 
hanem mindössze a harmadik dimenzió nyujtotta adottságok és le-
hetőségek számbavétele és kihasználása. 

Egyáltalán nem vitatható felfogás az ember történetisége. 
Ugyanis az ember nem matematikailag kiszámítható jelenség. 
Nem láthatom csak azt benne, ami anatómia, vegytan, élettan, lé-
lektan, neveléstan, társadalomtudomány, politikai közgazdaságtan, 
mert az ember a maga valóságában ezek mindenikénél jóval több. 
A természeti adottságok magukra nem adják az ember végső meg-
határozását. Már maga a puszta lét is duálizmus. Szellem és anyag 
lényeges egysége s egymásra való kölcsönös vonatkozása. Nem 
csak kiterjedt s érzékeink alá eső valóság: anyag, amint azt a 19. 
század bölcselői: Haeckel, Ostwald, Marx, stb. hirdették, de nem 
is csak szellem, amelynek lényege s léte nincs térbel i k i ter je-
déshez kötve s az anyagi lét, mint annak jelensége, objekt ivá-
ciója vagy terméke jelentkezik, amint azt a spi r i tual is ták: Leib-
niz, Berkeley, Fichte, Wundt és Bergson taní t ják. Igy hát az em-
ber, anélkül, hogy valami skolasztikusán lezárt formában kény-
szerülne megnyilatkozni és ki tel jesedni, megelőzőleg a multban 
sok történést feltételez, ami nélkül jelene meg sem ér thető s 
meg sem fejthető. 

Ezek szerint a történelmi multból nem lehet k iszakadni . Sa-
ját szemünk előtt mindössze ennyi tö r tén ik : beigazolódik a törté-
neti tanítás, hogy a nagy, sokszor profetikus lelkesedésü álmodók, 
kísérletezők és romantikusok után a realisták, a gyakorlati emberek kö-
vetkeznek, ak ikben ég a magyarság szellemi egységének tudata . 
Szemléletének, magatartásának és felelősségének alapja, hogy a 
négy világrész magyarsága osztatlan és egységes szellemi közös-
séget alkot, bár az európai országhatárok tiltó vonalai, a nemzet-
közi politika helyzetalakulásai más és más fennhatóság alá ren-
delték a magyar népközösség talán legér tékesebb és legéletre-
valóbb százezreit . Egy kötelesség mindenesetre kicsapódik ebből 
az állásfoglalásból: el kell mélyítenünk a közösségtudat gondolatát 
minden társadalmi és történelmi jelenség el lenére is. 

Ha tehát támad egy nemzedék, amely romantikus látás he-
lyett realizmust sürget s állítja, hogy a transyilvanizmus kisebb-
ségi életünkben már lerótta adóját a történelmi igényekkel szem-
ben, akkor ez a nemzedék nem lázad fel az ellen az alapvető 
valóság ellen, hogy Transylvaniához kötöttségünk és k isebbségi 
helyzetünk vonják meg az irányvonalat megnyilatkozásaink, alko-
tásaink s minden cselekedetünk számára. Ez a kötöttség s önkén-
tes sorsvállalás jelenti azt a középvonalat, mely körül minden 
történés mozog. 

Diaspóra, kisebbségi és nemzeti magyarság együtt áll és 
együtt bukik s a magyarság szellemi egységének közösségéből, 
az egész szétomlásának veszélye nélkül, nem szakadhat ki sem 
az egyik, sem a másik. 

A nemzedékváltás kérdései 43 



44 Dr. Dániel Antal 

5. KISEBBSÉGI DEMOKRÁCIA 

TANUI VAGYUNK eseményeknek, melyek biztos kézzel 
mutat ják, hogy Európa újból kiesett az eszmék egyensúlyának 
józan és megfontolt állapotából. Jelszavak viaskodnak egymással 
s azok uszályába kapaszkodva, kétségbeesetten keresnek eligazo-
dást az emberi közösségek. Divattá vált a világnézetek harca s 
tömeghóborttá a velük való folytonos előhozakodás. A válság hul-
láma mindent elöntött s eltűnőben van a bizalom, melyről Aris-
toteles azt ír ja, hogy minden közösség alapja. 

A nagy európai i ránykeresés, amely lehet halálos, de lehet 
életet adó, mint egy szülés a vajúdás pil lanatában s amely súlyos 
válságba vitte magát az európai gondolatot, különösen felelősség-
teljes feladat elé állítja a mi kisebbségi magyarságunkat. 

Hiszen ezerszer hangoztatott igazság, hogy minden állás-
foglalásunk és igazodásunk irányát kikerülhetet len határozott-
sággal szabja meg kisebbségi helyzetünk. Természetes, hogy ez 
a helyzeti adottságunk kötelez arra, hogy a magunk belső életé-
ben azt a szellemet alakí tsuk ki, amelyet közjogi viszonylataink-
ban magától az államhatalomtól megkövetelünk s amely a nem-
zeti kisebbség helyzetét biztosítja az állam keretein belül. Vilá-
gos igazság tehát, hogyha nemzeti kisebbségünk demokráciát 
hangoztat az állami impérium birtokosai felé, önmaga számára, 
bel ter jesen is munkálnia kell annak szellemét. Már pedig 
kétségtelen, hogy az egyetlen nyelvi és műveltségi közösségben élő 
magyarságnak a keresztény erkölcsben gyökerező nemzeti demokrá-
ciához kell igazodnia. 

Különös, mint maga az egész kisebbségi sors, hogy éppen a 
demokrat ikus gondolat jelenti számunkra az egyetlen életlehető-
séget. Hiszen végeredményében valami paradox jelenség, hogy 
demokráciát igényelek a magam számára, én a kisebbségi állam-
polgár, noha az, végső elemzésben, többségi uralmat jelent. A 
többség eszméinek és akaratának uralmát a kisebbség eszményei 
és kísér le te i felett . A demokrácia lényegéhez tartozik, hogy gon-
dolatait, célki tűzései t s rendszerének egész problematikáját töme-
gek vegyék vállaikra s emeljék magasba. Ezért, mint minden 
többségi uralom, ha j l ik arra, hogy elnyomóvá váljék a társa-
dalom olyan rétegeivel szemben, melyek állandóan kisebbségben 
vannak. 

Miért ál l í t juk mégis élet i rányunk tengelyébe a demokrat ikus 
gondolatot? Ha a kérdésre válaszolni akarok, ki kell tapintanom 
magának a demokráciának mibenlétét . Legegyszerűbb megfogal-
mazásában: demokrácia alatt a nép legszélesebb rétegeinek javát és 
boldogulását értem. Ebben a körül í rásban: a demokrácia elsősor-
ban nem az általános ti tkos választójog problémája. A kisebbségi 
demokrácia legszembetűnőbb jegye éppen az, hogy telítettsége 
nem annyira politikai, mint inkább szociális természetű, ellentétben 
az államalkotó többség demokráciájával, melyben a politikai 
eszmék hordozzák az elsőbbségi és felsőbbségi jelleget. 
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Egészen elemi kijelentés, hogy a tá rsadalmi egységet, mely 
magyarságunk számára olyan szükséges, mint az élet számára az 
oxigén, nem az osztályharc építi. Éppen ezért a kisebbségi de-
mokrácia feladja a társadalmi osztályok közti el lentétek feszíté-
sét, anélkül azonban, hogy beleful ladna a parancsuralmi rend-
szerek uniformizáló és kollektivizáló áramlatába. Ez esetben 
ugyanis önmagát semmisítené meg. 

A kisebbségi társadalmi rend, a közösség valamennyi tag-
jának lényegileg egyenjogú érvényesülésén épülhet fel. Közössé-
günkben tehát egyenlő megbecsülés és egyenlő alapjogok i l letnek 
meg mindenkit születésre, vagyoni helyzetre , társadalmi álla-
potra való tekintet nélkül . Egy ilyen széles népi ré tegekre fel-
épített társadalomban a felelősséget egyenlően hordozza a közös-
ség minden rétege. Következésképen a vezetésben a közösség 
minden munkából élő tagiának gondolata érvényesül s így ezen 
keresztül a munka hatulmi fölénye alakul ki. 

A hagyományokról és hazugságokról írt könyvében Chester-
ton azt írja, hogy : „ . . . a demokrácia igazi uralmához nem csu-
pán a demokratikus berendezésre, sőt még csak nem is a demok-
ratikus filozófiára van legégetőbb szükségünk, hanem a demokra-
tikus érzésre. A demokrat ikus érzést , mint legtöbb elemi és elen-
gedhetet len dolgot, nehéz meghatározni, abból az egyszerű okból, 
hogy nehéz megtalálni. A demokrácia egy bizonyos ösztönszerű 
lelkiállapot, amelyben úgy érezzük, hogy mindaz, amire nézve 
minden ember egyezik, kimondhatat lanul és elsősorban fontos.” 
Tehát a demokrácia éppen úgy nem filantrópia és altruizmus az 
egyenekből vagy az egyének sajátos készültségű csoportjaiból 
kialakult társadalmi kisebbség számára, mint ahogy nem mono-
polizálható jelszó és életforma a társadalmi és emberi osztályzás 
szerint tömegnek jelzett csoportok számára. 

A demokratikus érzés, amelyről Chesterton ír, egy olyan 
nemzedék nyomában jelentkezik közéletünkben, melynek szel-
lemi alkata a századforduló liberálizmusán izmosodott. Társa-
dalmunk kasztszerű tagoltsága, osztályonkénti elkülönülése, a 
közéletünkbe mélyen beágyazott előítéletek nehezen járható utat 
vertek a kisebbségi demokrácia számára. Az új nemzedéknek 
tehát a szellem nem lanyhuló őrjáratában kel l meggyökereztetnie 
új területeken a meghirdete t t demokráciát , amely a mindennapi 
élet s nem csupán az ünnepnapok és ötletszerű a lkalmak életfor-
mája és megnyilatkozási módja. 

A DEMOKRÁCIA szelleméről beszélve, megidéztem a népi 
politika gondolatát. Már Szent Tamás hangoztatta, hogy az ember 
általában olyan közösségben érzi jól magát, melyben a maga-
tartását írányító szabályok alkotásában és a lkalmazásában magá-
nak is része van, A tömegnek megnyugvását növeli s a rend-

6. NÉPI POLITIKA 
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szerhez való ragaszkodását erősíti, ha a rendszabályokat raj ta 
nemcsak végreha j t j ák , hanem lehetőséget adnak arra , hogy azok 
tartalmi felépítéséhez maga is segédkezet nyujtson. Minél többen 
vesznek részt a közélet formálásában és ellenőrzésében, annál 
kiegyensúlyozottabb és lendületesebb a társadalom élete. 

Ez azonban nem zárja ki, sőt egyenesen megköveteli, hogy 
a közéletben csak az arravaló, tehetséges és becsületes emberek 
érvényesüljenek. A kisebbségi demokrácia rugalmas keretei odáig 
nem tágulhatnak, hogy a társadalmi osztályok egymással szemben 
a kizárólagosság elvét a lkalmazzák, amikor a vezetés és képvi-
selet kérdéséről van szó. Mert ha a demokrácia egyenlősége ér-
vényes alulról felfelé, hatóerejéből nem veszíthet, ha felülről 
lefelé is a lkalmazzák. Következésképpen a népi demokrácia hor-
dozója nemcsak az lehet, aki a népből került ki, vagy pedig, akit a 
nép maga emelt önmaga fölé, hanem mindenki, aki a népi közösség 
érdekeit szolgálja. Tehát közönséges demagóg kóklerkedés azt 
hirdetni, hogy népi polit ikát csak az csinálhat, akinek gyökerei 
vannak a népi ré tegekben. Ak i akár egyéni, akár pedig más 
érdekből így értelmezi a demokráciát s a népi politikát, az nem 
tud különbséget tenni a népért és a népből való demokrácia között, 
holott az el térés kétségtelen s lényeges, A népért való demo-
krácia és politika kétségtelenül mindig a közjó törvényét szol-
gálja; a népből való demokrácia azonban nem szükségképpen 
jelenti a népért való tevékenykedést és erőkifej tést . Ha tehát a 
demokrácia egyenlőséget jelent, a közösség minden, szellemi fel-
készültségben arravaló tagja, azonos feltételek mellett és lehető-
séggel igényelhet i a maga számára a tömegek vezetését és kép-
viseletét . Aminthogy az ér tékmegállapí tásnál nem érdem a népi 
származás, éppen úgy nem lehet hátrány a más társadalmi osz-
tályba való gyökerezés sem. 

Hogy a kisebbségi demokrácia és egészséges, minden egy-
oldalúságtól mentes népi politika megvalósulhasson, a közművelt-
ségnek. úgy ver t ikál is , mint horizontális irányban való nagyobb 
terjedését kel l elősegítenünk s érvényesítenünk kell a keresztény 
szolidaritás szellemét a társadalmi és közéleti megnyilatkozások-
ban egyaránt. Következik ebből, hogy a kisebbségi élet különös-
képpen igényeli a keresztény gondolat és demokrácia szomszédos 
egymásmellett iségét. Kereszténység és demokrácia ötvözetében 
megcsil lan a szociális igazság politikai oldala s a közösség sor-
sának intézésében elengedhetet len követelményként jelentkezik a 
suum cuique elvének szigorú alkalmazása. 

Közéletünk sajátos je lensége: a demokrácia szüntelenül való 
hangoztatása, programmszerű emlegetése. Nem látni azonban, 
hogy a demokrácia vállalásával járó konzekvenciákat maradék-
talanul le is vonnák, aminek oka társadalmunk belső szervezeti 
gyengesége, világnézeti méghasonlottsága. Emiatt menekül a de-
mokrat ikus társadalmi átszervezés elől. Képtelennek tar t ja magát 
arra, hogy a keresztény alapon álló nemzeti demokrácia jegyében 
megjelölje a nemzeti lét kialakulásának útjait, közvéleményt kez-
deményezzen és kialakítson. 
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A kisebbségi életforma szinte naponta dob felszínre különös 
gondolatformákat és paradoxonokat. Ezzel magyarázható, hogy a 
kisebbségi demokrácia nem hul la tha t ja ki rostáján a különböző 
társadalmi rétegekből jövő gondolatokat, elveket, terveket , mert 
ezáltal gyógyíthatatlanul megcsonkítaná önmagát. Viszont a tár-
sadalmi rétegződésben legfelül levő csoportok kizárólagossága, 
mely maga alá gyűr minden más ér téket , tényezőt és egyénisé-
get, a józan nemzetpoli t ikai látás sajnálatos hiányára vall . Tár-
sadalmunk számára ma még nem közkincs az a felismerés, hogy 
magyarságunk fennmaradásának kifejlődése és záloga a társadalmi 
rétegek egymástól eltérő életformájának és szellemi a lka tának, 
cselekvési dinamikájának és lényegbeli tar ta lmának az átfogó és 
egyetemes magyar világnézetben való egymásmellett i békés, meg-
értő együttélése. 

7. MAGYAR VILÁGNÉZET 

AMIKOR VILÁGNÉZETRŐL BESZELÜNK, rendszerint egy 
átfogó szemléletformára gondolunk, melyet az ember a lét és 
élet legfőbb kérdéseiről , az élet eredetéről és céljairól, világról 
és emberről magában kialakí t . 

Ez a szemléletforma, bár abszolút igazságok megismerésére 
törekszik, nem légüres térben jön létre. Mint minden ember i 
alkotás, világnézetünk rendszere is magán hordja az egyén sze-
mélyes individualitását, eredetiségét, történeti mivoltát. A világ-
nézet az oka például annak, hogy „ . . . M i c h e l a n g e l o sohasem 
tudott volna úgy festeni, mint a hollandusok, s hogy Dante soha-
sem tudta volna megírni Boccacio Dekameronját . Mindezekre 
semmi más magyarázatot nem találunk, mint sajátos egyénisé-
güket, benső le lkialkatukat , mely egészen egyéni módon alakí-
totta tárgyválasztásukat , felfogásukat, tárgyak jelentéséről vallott 
gondolatukat” (Halasy-Nagy József). Amikor tehát a világnézet 
fogalmához hozzácsatolom a „magyar” jelzőt, arra a sajátos szel-
lemtől átitatott szemléletformára utalok, melynek minden mástól 
elütő karakteré t a magyarság faji adottságai, történelmi beágya-
zottsága, földrajzi elhelyezkedése, ku l turá jának egyénisége s 
nemzeti szelleme közös kölcsönhatásukban szabják meg. 

Amikor a magyar világnézetről beszélek, a világnézetet nem 
elvont szellemi valójában vizsgálom, hanem az emberi é rdekek 
történelmi és társadalmi szövedékébe itatott ideológiát látom 
benne. A világnézet, amit sokan a vallás és politika együttes 
megjelenésének tar tanak, számomra értékelést, mérték és ér ték-
egységet jelent. Az események és helyzetek, jelenségek és fel-
adatok, alkotások és állásfoglalások aszerint nyernek súlyt vagy 
veszítik el ér téküket , hogy világnézeti ér tékrendszerem mutatója 
mit jelez. Értékelés nélkül nemcsak írni nem lehet történelmet, 
hanem történelmet csinálni és átélni sem. 
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Mint ahogy a makrokozmosz nem képzelhető el mikrokoz-
mosz nélkül (e ket tő kölcsönössége és egymásrahatása megdönt-
hete t len valóság), épen úgy az emberi történelem sem tarthat ja 
fenn egyetemes jellegét, ha nem fonódik bele minden emberi cso-
portnak históriája. Egy nemzeti kisebbség, bárha még oly kicsi 
is, a történelemnek nem passzív szemlélője, hanem cselekvő for-
málója. Tagjain és közösségén keresztülfut ugyan a történelmi 
vezérgondolat árama, de a kisebbség feldolgozza azt s szükség-
leteihez idomítja. Amikor tehát azt mondom, hogy a történelem 
anyagába a kisebbségi népek is beleszövik sajátos vonásaikat s 
fellépnek, mint történelemformáló erők, csak közhelyet ismételtem. 

A történelmi vonzásoknak és lökéseknek ebben a szüntele-
nül áramló sodrában a magyar világnézet kialakítása s a közösség 
tudatába való felszívódása a belső öntisztítás lehetőségeit, társadal-
munk strukturális átszervezését és sorskérdéseink felismerését jelenti. A 
magyar világnézet összefogja az egész egyetemes szellemi egység-
ben élő magyarság l e lké t ; tükrözi a sajátos magyar szellem és 
keresz tény nyugati kul túra ér tékdús ötvöződését s téveszthetetle-
nül vezet rá azokra a problématerületekre, amelyeken a népi kö-
zösség minden tehetségének együtt kell dolgoznia a valóságos 
magyar kérdések érdekében, 

A magyar világnézet kialakításának halaszthatat lan szüksége 
az események józan megítéléséből önként következik. De ugyan-
így következik az a belátás is, hogy a feladat súlyát nem egy 
nemzedéknek, hanem a felelősségtől áthatott egyetemes közösség-
nek kell hordoznia. S ha megtar t juk Széchenyi intését, hogy so-
hase azt keressük, ami elválaszt egymástól, hanem azt, ami egye-
sít, a magyar vi lágnézet szolgálatában megtalálhat juk az egymás-
mellé állás lehetőségeit mindannyian. 

Dr. DÁNIEL ANTAL 



ROMÁNIA ÚJ A L K O T M Á N Y A 

A HIVATALOS L A P 1938 február 27.-i 48. számának dísz-
kiadásában megjelent új a lkotmány Románia negyedik alkotmány-
törvénye. A Muntenia és Moldova egyesüléséből megszületett 
egyesült fejedelemségek első a lkotmányának a Cuza fejedelem 
által 1864 május 2.-án kihirdetett Statutum tekinthető, habár ez 
csak oktrojált a lkotmány volt, amihez az ország utólag járult 
hozzá népszavazás útján. A második a lkotmány sokkal a lkotmá-
nyosabb formák között jött létre, amennyiben azt a képviselőház 
szavazta meg s bár a szenátus elé sohasem került, 1866 június 
30.-án kihirdették és I. Károly fejedelem is er re tett esküt. 
Az 1866. évi a lkotmány a belga a lkotmány mintájára készült, 
amely akkor az európai államok közjogára érezhető befolyást gya-
korolt. Néhány módosítástól eltekintve ez az alaptörvény szabá-
lyozta a kis Románia államéletét egészen az egyesülésig. 

Az első módosítást az 1866-os a lkotmány 1879-ben szenvedte. 
Az 1878. évi berlini kongresszus ugyanis az ország függetlenségét 
csak abban az esetben volt haj landó elismerni, ha az a lkotmány 
7. szakaszát, ami szerint a román állampolgárságot csak keresz-
tények nyerhetik el, megváltoztat ják a zsidók érdekében. Ennek 
megtörténte után csak 1884-ben módosították ismét az alkotmány-
törvényt, amikor az időközben királyi címet felvett I. Károly ál-
lamfői címét és az állam új elnevezését ik ta t ták be, továbbá mó-
dosították a sajtóra, választói rendszerre és a hadseregre vonat-
kozó rendelkezéseket is. A legutolsó módosítás 1917-ben a háború 
alatt történt, amikor az agrárreform és az általános választójog 
elvét vet ték fel az a lkotmányba. 

A világháború után Basarabia, Bucovina és Transylvania 
egyesülése folytán, továbbá a békeszerződések következ tében 
szükségessé vált az alkotmány teljes átdolgozása. Ezt a feladatot 
a Bratianu kormány végezte el – az a lkotmány kidolgozását C. 
Dissescu egyetemi tanárra bízva, akinek a javaslatát mind a két 
ház megszavazta és Ferdinánd király szentesítése után a hivata-
los lap 1923 március 29.-i 282. számában jelent meg Nagyrománia 
első alkolmánytörvénye. Az új a lkotmány a régi alapelveiből át-
vette a monarchikus államformát és a nemzetszuverénitás elvét, 
továbbá más in tézkedéseke t : 52 szakaszt sértetlenül, 27 szaka-
szon pedig lényegtelen változtatásokat eszközölve. Az újí tások 
közé tartozik a nők egyenjogusítása, az idegenek honosítása, az 
altalaj államosítása, a sajtóvétségek feletti í télkezés, a szenátus 
összetétele, a törvényhozási tanács, a miniszterek felelőssége és 
az alkotmányellenes miniszteri rendeletek által okozott ká roknak 
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az állam által tör ténő megtérítése, a Semmítőszék illetékessége a 
törvények alkotmányosságának felülvizsgálására, a közigazgatási 
b í ráskodás létesítése, a nemzetvédelmi tanács, hivatalos nyelv, os-
tromállapot és az alkotmánymódosítással kapcsolatban előírt for-
maságok. Új rendelkezés továbbá az agrár törvények alkotmány-
jogi jelleggel való felruházása, a Transylvanián kívüli tar tományok 
erdőinek kisajátí tása és a zsidók honosítására vonatkozó dekré-
tumok megerősítése. 

Az 1923. évi a lkotmány egy hónap híjján tizenöt évig volt 
életben, amikor a napisajtóból jól ismert körülmények között 1938 
február 24.-én az ország képviselőválasztó polgárai népszavazás 
út ján 4,297.581 szavazattal 5.483 ellenében elfogadták a hivatalos lap 
fébruár 20.-i számában közzétet t a lkotmánytervet . 

Míg a régi alkotmányról magyar nyelven is kitűnő magyará-
za tokkal ellátott fordítás áll rendelkezésűnkre (Dr. Balogh Arthur 
és Dr. Szeghő Imre : Románia új alkotmánya, Cluj, 1923 115 l.), 
addig az új a lkotmányt magyarul csak napilapjaink ismertették 
kivonatosan vagy a szavazást megelőző napok sietségében készí-
tet t fordítások útján. Feltéve azt, hogy a régi a lkotmány főbb in-
tézkedései a tizenöt éves gyakorlat folytán közismer tekké váltak, 
az a lábbiakban csak annak az ismertetésére kívánunk szorítkozni, 
amit eddig szakszerűen még román részen sem mutat tak ki, hogy 
miben is különbözik országunk új a lkotmánytörvénye a régitől? 

AZ ÚJ ALKOTMÁNY először is lényegesen rövidebb a ré-
ginél, mert amíg az előbbi 138 szakaszból állott, addig az újnak 
mindössze 100 szakasza van. Beosztása nagyjában egyezik a régi-
vel, csupán egy új fejezete van, amelyik a románok kötelességei-
ről intézkedik, a régi a lko tmányban ugyanis csak a románok jo-
gairól volt szó és a kötelességek egy része is ide volt beolvasztva. 
Az egyes fejezetek sorrendjében azonban ké t helyen is változás 
állott be, a királyról szóló fejezet ugyanis öt fejezettel előbbre 
kerül t közvetlenül az ál lamhatalomról szóló után, a kormány és 
a miniszterek fejezete pedig két fejezettel előbbre, a törvényhozó 
tanács elé. 

Az első cím Romániát a régi alkotmányhoz híven nemzeti, 
egységes és oszthatat lan ál lamnak jelenti ki, melynek területe el-
idegeníthetet len s ahova idegen népek nem telepíthetők be. A régi 
a lkotmányban az is benne volt, hogy az ország határai csak tör-
vény út ján változtathatók meg (2. szakasz), továbbá, hogy az or-
szág külön törvénybea megállapítandó megyékre és községekre 
oszlik (4 szakasz). Ez a két intézkedés kimaradt , az első bizo-
nyára politikai meggondolásból, a második pedig az időközben 
hozott közigazgatási törvények folytán vált feleslegessé. 

A második cím „a románok kötelességei és jogai”-ról szól 
s ezek közül az első fejezetben a kötelességekről van szó. A tel-
jesen új 4 szakasz kimondja, hogy a románok faji eredetre és 
hitvallásra való tekintet nélkül kötelesek a hazát az életben való 
szerepük legfontosabb alapjának tekinteni és integritásának füg-
getlenségének, méltóságának megvédésére feláldozni magukat, kö-
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telesek munkájukkal erkölcsi emelkedéséhez és gazdasági fellen-
düléséhez hozzájárulni, a törvények által rá juk rótt köz te rheknek 
meggyőződéssel eleget tenni és a köz te rhekhez szívesen hozzájá-
rulni, amelyek nélkül az állam léte nem lehet biztosítva. Itt nem-
csak a kötelességek felsorolása új, hanem új az a meghatározás 
is, hogy „a románok faji e rede t re és hitvallásra való tekintet nél-
kül”. A régi ott, ahol a kisebbségekre is ki akar t térni, „faji ere-
detre, nyelvre és vallásra való tekintet nélkül” beszélt románokról . 
Az új meghatározást az a lkotmány különben csak a kötelessé-
geknél használja, a jogok megadásánál mindig csak általában ro-
mánokról beszél, amibe azonban alkotmányjogi ér telemben a ki-
sebbségi román állampolgárok is be leér tendők. Az 5. szakasz a 
jogegyenlőség kimondása mellett azt az ú jabban sokat hangozta-
tott elvet is a lkotmányerőre emeli, mely szerint senkit sem men-
tesíthet a vallásos hite polgári vagy katonai kötelezettségei alól. 
Régi a 6. szakasz az osztálykülönbségek eltörléséről, de új a 7., 
amelyik a kormányforma megváltoztatása, vagyonfelosztás, adó-
mentesítés vagy osztályharc melletti izgatást tiltja meg. Újítást 
tartalmaz a 8. szakasz is, amikor megtiltja a papoknak, hogy lelki 
befolyásukat politikai célok szolgálatába állítsák, hogy az egyházi 
helyiségekben politikai propaganda folyjék, hogy vallási ürüggyel 
politikai alakulatok létesüljenek és nem hivatalos személyek esküt 
vegyenek be. A 9. szakasz a régi a lkotmányban is lefektetet t el-
vet, hogy tudniillik a kormány beleegyezése nélkül idegen hata-
lom szolgálatába állott román elveszíti az állampolgárságát, azzal 
toldja meg, hogy az, aki bármilyen rövid időre bármilyen tényből 
kifolyólag idegen védelem alá helyezi mgát, szintén elveszíti a román 
állampolgárságot. Ez az intézkedés az állampolgársági törvény 36. 
szakaszának e) pont jában is benne van, de néze tünk szerint nem 
lehet úgy értelmezni, ahogy azt a volt külügyminiszter tette, aki 
a zsidók népszövetségi panaszaival kapcsolatban úgy nyilatkozott , 
hogy a Népszövetséghez való panasztevés idegen hatalom védelme 
alá helyezkedést jelent és az állampolgárság elvesztésének kocká-
zatával jár. 

A románok jogairól szóló fejezet a 10. szakasszal kezdődik, 
mely e jogokról ál talánosságban emlékezik meg, nevezetesen fel-
sorolja a lelkiismereti munka- és tanszabadságot, a sajtó-, gyüleke-
zési és egyesülési szabadságot, a következő szakaszok pedig rész-
letesebben kifejtik az ezekből folyó jogokat. Lényegesebb kü-
lönbség csak a 11. szakasznál van, mely a régi a lkotmánytól 
eltérően, ahol a honosítást a minisztertanács eszközölhette, úgy 
intézkedik, hogy honosítás (nataralizálás) csak egyénenként adható 
meg törvény útján. Ugyanez a szakasz az állampolgársági törvény 
szerint felsorolja a honosítás egyéb módjait i s : a házasságot, ro-
mán állampolgártól való születést és elismerést. É rdekes újítást 
tartalmaz az új a lkotmány a halálbüntetésre vonatkozóan. A régi 
alkotmány szerint a halálbüntetést csak a katonai büntetőtörvény-
könyvben előírt ese tekben és háború idején lehet felújítani, az új 
pedig a 15. szakaszban még hozzáteszi, hogy a minisztertanács el-
rendelheti békeidőben is a halálbüntetés alkalmazását a király, a ki-
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rályi család tagjai, idegen államfők és az állam magas tisztségeit 
viselők ellen elkövetet t merényletek esetében, ha azok hivatásuk 
gyakorlásával kapcsolatos okból történtek, valamint rablógyilkos-
ság és politikai gyilkosság büntetéseképpen. A magántulajdon 
ezután is sérthetetlen marad és kisajátítás csak közcélra történ-
het előzetes és igazságos kártér í tés mellett, az új a lkotmány azon-
ban a régitől eltérően megengedi, hogy hazaárulás és közpénzek 
elsikkasztása ese tében kivételesen a vagyonelkobozás büntetését is 
a lkalmazzák. (16. szakasz 2. bekezdés.) Az altalaj kincsei továbbra 
is az állam tula jdonába tartoznak, k iaknázás esetében a föld tulaj-
donosát legalább 50%-os részesedés illeti (17. szakasz). 

A lelkiismereti szabadság, az or thodox egyház uralkodó és 
a görög katol ikus egyháznak a többiek között elsőbbségi helyzete 
változatlan marad (19. szakasz) s újítást csak a kötelező egyházi 
házasság elrendelése hoz, ami minden esetben a polgári házasság 
megkötése után történik (20. szakasz). A tanszabadságnál a 21. 
szakasz azt az ú jabb korlátozást hozza, hogy az nem lehet ellen-
té tben „az állam érdekeivel”, a 22. szakasz pedig a vélemény-
nyilvánítási és saj tószabadságot csak ál ta lában ismeri el és nem 
sorolja fel a régi a lkotmány részletes intézkedéseit arra vonatko-
zóan, hogy cenzúra nem rendelhető el, lapok nem szüntethetők 
be, továbbá milyen a felelősség a nem rendszeresen megjelenő 
sa j tó te rmékekné l és a sajtóvétségeknél milyen bíróság illetékes. 
A levéltitok megőrzése alól csak az igazságszolgáltatás tehet ki-
vételt (23. szakasz) és továbbra is fennmarad a gyülekezési (24. 
szakasz) és egyesülési szabadság (26. szakasz), valamint a kérvé-
nyezési jog (24. szakasz). A 27. szakasz a kisebbségek szempont-
jából igen fontos intézkedést tartalmaz, amikor kimondja, hogy 
„csak román állampolgárok viselhetnek polgári és katonai köz-
hivatalokat és tisztségeket, figyelembe véve a román nemzet több-
ségi és államalkotó jellegét” (1. bekezdés). A régi a lkotmány a 
jogok tekin te tében mindig csak ál ta lában beszélt románokról , 
faji nyelvi vagy vallási különbség nélkül, itt mutatkozik először 
a jogok tekinte tében a többségi nemzet szembeáll í tása az ország 
más népeivel vagy polgáraival. Az idegenek (nem román állam-
polgárok) csak kivételesen foglalhatnak el állami hivatalokat, 
egyébként az élet és vagyon védelmére vonatkozó általános in-
tézkedések reá juk is alkalmazást nyernek, csak falusi ingatlant 
nem szerezhetnek, illetve ennek csak el lenér tékére tar thatnak 
igényt (2–4 . bekezdés). 

A törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalomról szóló cím 
alatt néhány árnyalat i eltérést találunk, amennyiben a 30. szakasz 
expressis verbis kimondja, hogy a király az ál lamfő; a 31. szakasz 
szerint a régitől el térően a törvényhozó hatalmat a király gya-
korolja a nemzeti képviselet út ján; az az intézkedés a régi alkot-
mányból, hogy minden törvényhez a törvényhozás három ágának 
hozzájárulása szükséges (király, kamara , szenátus) kimaradt, vala-
mint az is, hogy a törvényeket a három közül bármelyik kezde-
ményezheti s e helyett a 31. szakasz 7. bekezdése a kezdemé-
nyezést a királyra bízza, a két ház pedig csak az állam általános 
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érdekét szolgáló törvényjavasla tokat tehet . Kimarad a régi alkot-
mányból az az in tézkedés is, hogy a megyei és községi é rdeke-
ket a megfelelő tanácsok az a lkotmány elvei szerint szabályozzák. 

A királyi ház örökösödési szabályai csak annyi változást 
szenvednek, hogy ha a királynak nincsen törvényes örököse, ő 
maga jelölhet ki magának örököst, a régi a lkotmány szerint bár-
melyik, az új szerint valamelyik nyugateurópai uralkodó családból 
(35. szakasz). Megváltoztak azonban a régenstanácsra vonatkozó 
intézkedések. Az új a lkotmány szerint ugyanis a király életében 
a kiskorú t rónörökös mellé nem tanácsot, hanem egy régenst és 
két helyettest nevezhet ki s ugyanígy jár el a két ház is, ha a 
király kiskorú utódot hagyva úgy halna el, hogy régenst nem 
nevezett volna ki. A régens halála esetében helyét az idősebb 
helyettes foglalja először el (40. szakasz). Ha a király uralko-
dásra képtelenné válik, a régi a lkotmány szerint a törvényhozó 
testületek azonnal régenstanácsot választanak, az új szerint a 
trónörökös következik s csak annak hiányában választja meg a 
két ház a minisztertanács előter jesztésére a régenst és helyette-
seit (41. szakasz). A király személye sérthetetlen és az általa ki-
bocsátott i ratokért az azt ellenjegyző miniszter felelős, amihez az 
új a lkotmány még hozzáteszi hogy a király által kiadott írásbeli 
intézkedések közül csak a miniszterelnök kinevezését nem ellen-
jegyzi más miniszter (44 szakasz). 

Lényeges változáson mentek keresztül Őfelségének a tör-
vényhozó testületekkel kapcsolatos jogai. A régi a lkotmány sze-
rint a képviselőház és a szenátus, ha előbb össze nem hívta a 
király őket, minden év október 15.-én hivatalból összeül s az 
ülésszak tar tama öt hónap. A par lamentet a király nyitja meg 
trónbeszéddel s ugyanő zárja is be, sőt feloszlathatja a két házat, 
de a feloszlatási dekré tumban benne kell foglaltatnia a választó 
testület összehívásának, ami három hónapon belül kell, hogv 
megtörténjék. A parlament megnyitását elhalasztani legfeljebb 
egy hónappal lehet, azon túl csak a két ház beleegyezésével 
halaszthatók el az ülések (régi a lkotmány 90. szakasz). Az 
új alkotmány szerint a királynak egy évben csak egyszer kell össze-
hívnia a törvényhozó testületeket. A király mind a két házat, vagy 
csak egyiket is feloszlathatja, de a feloszlatási dek ré tumnak a vá-
lasztó testület és új par lament összehívását is tartalmaznia kell, 
hogy mikorra, azt nem határozza meg az alkotmány. A király 
elhalaszthatja a parlament üléseit s ezek hivatalból csak egy év mulva 
kell, hogy összeüljenek. (45. szakasz). 

Őfelsége egyéb jogai közül, melyeket a 46. szakasz sorol 
fel, új a 7. bekezdés, mely szerint, amikor a par lament nincs 
együtt, a király törvényerejű dekrétumokat hozhat, amelyeket azon-
ban a legközelebbi ülésszakon a két ház jóváhagyásának kell 
alávetni, míg a régi alkotmány szerint a király csak a törvények 
végrehajtásához szükséges szabályzatokat (regulament) készít-
hetett , anélkül, hogy a törvényeket módosíthatta, felfüggeszthette, 
vagy valakit mentesí thetet t volna alóluk (88. szakasz, 8. bekez-
dés). Ujítást tar talmaz a 9 bekezdés, mely szerint a király 
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hadat izenhet és békét köthet, a 12., mely követek kiküldésére ad fel-
hatalmazást neki, továbbá a 14. bekezdés, amelynek értelmében 
Őfelsége politikai és katonai szerződéseket köthet a par lament meg-
kérdezése nélkül. Kimaradt viszont a régi alkotmányból a 91. 
szakasz, mely szerint a királynak nincsen egyéb hatalma, mint 
amit neki az a lkotmány ad. 

A törvényhozó testület tagjainak az új alkotmány szerint 
esküt kell tenniök (48. szakasz), mandátumaik igazolását pedig 
nem a parlament, amint eddig volt, hanem a Semmitőszék végzi 
(50. szakasz). A képviselők és szenátorok nem lehetnek olyan 
vállalatoknál igazgatósági tagok, amelyek az állammal, megyével, 
vagy községgel szerződéses viszonyban állanak (53. szakasz). A parla-
mentre vonatkozó általános intézkedések közül az új alkotmány nem 
vette át a réginek a következő intézkedéseit : ha valamelyik képviselőt 
ülésszakon kívül le tar tóztat tak, csak a megfelelő ház legközelebbi 
ülésszakán történő jóváhagyás után lehet ellene az eljárást foly-
t a tn i ; az egyik ház nem ülésezhet akkor , amikor a másiknak 
nincs ü lésszaka ; katonaság csak a ház beleegyezésével helyezhető 
el a par lament kapúja elé. 

A képviselőházat az új a lkotmány teljesen újjászervezi. Az 
akt ív választójoghoz szükséges korhatárt 21 évről 30-ra emeli fel s 
a válaszlóknak e mellett földmíves és kézműves, kereskedő és iparos 
vagy intellektuális foglalkozásúaknak kell lenniök. A választás ezután 
is t i tkos és kötelező lesz, de az általános, egyenlő, közvetlen sza-
vazásról és a kisebbség képviseletéről, amiket a régi a lkotmány 
előírt, nem szól az új a lkotmány s ehelyett az egyéni választóke-
rületek elvét állítja fel, amelyeknek a különböző foglalkozási ágak 
képviseletét kell biztosítaniok. Uj választótörvény fogja megállapí-
tani a kerüle teket , a férfiak és nőknek a választójog elnyeréséhez 
szükséges kellékeit, az érdemtelenségi és összeférhetetlenségi ese-
teket, a szavazás lefolyását, a választások szabadságának biztosí-
tását és a képviselők számát. A képviselőházat eddig négy évre 
választották, ezután a mandátumok hat évre fognak szólni (61. 
szakasz). A passzív választójog, vagyis a választhatóság feltételei 
közül a korhatárt 25-ről 30 évre emelték fel és a jelölttől azt is meg-
követelik, hogy a felsorolt foglalkozások valamelyikét űzze (62. szakasz). 

A szenátus a régi a lkotmány szerint választott és jogszerinti 
szenátorokból állott, az előbbieket az ország negyven éven felüli 
választói, a megyei és községi tanácsosok, a kereskedelmi ipar-, 
munka- és mezőgazdasági kamarák választói, továbbá az egyetemi 
tanárok választották, a jogszerintieket az alkotmány sorolta fel. 
Az új a lko tmány ér te lmében háromféle, mégpedig király által ki-
nevezett, jogszerinti és választott szenátorok lesznek, ez utóbbiakat 
kötelező, t i tkos szavazással kerüle tenként az állam testületeinek 
tagjai fogják megválasztani a választótörvény által megállapítandó 
számban és feltételek mellett s ugyancsak ez a törvény fogja meg-
állapítani a férfiak és nők aktív és passzív szenátorválasztási jo-
gát. A kinevezett szenátorok aránya a választottak számának 
fele (63. szakasz). A szenátusnak jogszerinti tagjai a t rónörökös, 
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miután 18. életévét betöltötte, a régi a lko tmányban tett ama meg-
szorítás nélkül, hogy csak 25 éves korának betöltése után szavaz-
hat, a királyi család nagykorú hercegei, az ország pat r ia rkája és 
metropolitái, az orthodox és görög katol ikus egyház püspökei, az 
állam által elismert és 203.000-nél nagyobb lélekszámmal rendel-
kező egyházak egy-egy püspöke, továbbá azok, akiknek jogszerinti 
szenátorsága az új alkotmány kihirdetéséig elismertetett. A régi al-
kotmányban felsorolt jogszerinti szenátorok hosszú és bonyolult 
sorát az új a lkotmány mellőzi, anélkül, amint lát tuk, hogy ezál-
tal szerzet t jogokat sér tene meg. A jogszerinti szenátorok man-
dátuma tisztségük elveszítésével egyidejűleg szűnik meg. A ki-
nevezett és választott szenátorok mandátuma kilenc évre szól (ré-
gen ez is csak négy évre terjedt). A választott szenátorokat azon-
ban az eskütételtől számított három évenként sorshúzás útján egy 
harmadonként megújí t ják oly módon, hogy a kisorsoltak helyébe 
újakat választanak (64. szakasz). 

A kormány és a miniszterekről szóló fejezet annyi újítást 
tartalmaz, hogy az alminisztereket is a kormány tagjai között so-
rolja fel. Ennél lényegbevágóbb újítás, hogy a miniszterek csak a 
királynak tar toznak politikai felelősséggel, s így a végrehaj tó ha-
talom a törvényhozó hatalomtól bizonyos függetlenségre tesz szert 
(65. szakasz). Az is fontos újítás, hogy hogy miniszter csak az lehet, 
aki legalább három nemzedék óta román s ez alól csak a volt miniszterek 
képeznek kivételt (67. szakasz). A. 69. szakasz szerint azok az almi-
niszterek is részt vehetnek a par lament ülésein, akik nem képviselők 
vagy szenátorok, a 70. szakasz pedig a volt igazságügyminiszte-
reknek megtiltja, hogy távozásuk után egy évig ügyvédi gyakor-
latot folytassanak (6. bekezdés), a volt minisztereket pedig eltiltja 
attól, hogy távozásuk után olyan vállalatoknál igazgatósági tagsá-
got vállaljanak, amelyekkel az utolsó három évben szerződést kö-
töttek (7. bekezdés). Kimarad viszont az új alkotmányból az az 
intézkedés, mely szerint a király rendele tére nem lehet valame-
lyik minisztert felelőssége alól mentesíteni, úgyszintén az is, ame-
lyik szerint a minisztereket az állam magánjogi felelősség alá von-
hatja olyan esetekben, amikor valamely miniszteri intézkedés 
folytán az általa sérelmet szenvedett magánfél az államtól kér 
kártérí tést (régi a lkotmány 99 , új a lkotmány 71. szakasz). 

A törvényhozó tanács továbbra is szervezeti törvénye alap-
ján működik, a bírói hatalomról szóló fejezet fontos újítása viszont 
az esküdtszék megszűnése (73. szakasz 3. bekezdés) és a bírói el-
mozdíthatatlanság ügyében hat hónapon belül beígért új törvény, 
addig a fegyelmi bünte téseket királyi dekré tum útján fogják al-
kalmazni (76. szakasz). A közigazgatási bíráskodásnál az új alkot-
mány csak az alapelveket szögezi le, egyebekben hivatkozik az 
arról szóló törvényre (78 szakasz). A megyék és községeknél az 
új a lkotmány szintén csak a meglevő törvényekre hivatkozik és 
elhagyja a régi a lkotmánynak a decentralizációra vonatkozó elvi 
kijelentését, valamint a közigazgatási választásokra vonatkozó in-
tézkedéseket (79. szakasz). 

A pénzügyekről szóló címből k imaradt a régi a lkotmánynak 
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az a szakasza, mely szerint megyei és községi terhet csak az il-
lető tanács hozzájárulásával lehet kiróni és gyökeres újítást tar-
talmaz a 83. szakasz, amikor a költségvetést mind a két ház elé 
utalja, mivel eddig a költségvetést csak a képviselőház tárgyalta 
és szavazta meg (83. szakasz). A 84. szakasz harmadik és negye-
dik bekezdése a miniszterelnökség mellett az összes közhivatal 
számadása inak felülvizsgálására hivatott szervet létesít, a 87. sza-
kasz pedig a közpénzek elsikkasztását bűnténynek jelenti ki. 

A hadsereg szervezete nem változik, csak a felső honvé-
delmi tanácsról nem tesz említést az új a lkotmány. Az alkotmány 
revíziója azonban a régi a lkotmánytörvénytől eltérő módon tör-
ténik, amennyiben az csak a király kezdeményezésére és a törvény-
hozó testületek előzetes meghallgatása alapján történhetik, amelyek a 
módosí tandó szakaszokat is megjelölik. A par lament megkeresése 
t rónbeszéd út ján történik s a két ház együttes ülésen a szenátus 
e lnökének elnöklete mellett kétharmad, többséggel határoz. Az 
eredményt egy külön bizottság közli Őfelségével, melyet a két 
ház elnökei vezetnek. Az új a lkotmányszakaszokat a két ház 
külön-külön kétharmad többséggel szavazza meg (97. szakasz). 

Az utolsó fejezet á tmenet i és végső intézkedéseket tartal-
maz. Ezek szerint az agrárreform folytán nyert földekre vonat-
kozóan új tulajdonosaiknak szerzett jogaik vannak s a régi alkot-
mány 131. szakaszában megjelölt agrártörvényszakaszok továbbra 
is alkotmányjellegűek maradnak ; a 133. szakasz által ratifikált 
rendele t törvények (zsidók honosítása) út ján szerzett politikai 
jogok is tiszteletben ta r ta tnak . Az 1923. évi alkotmány, valamint 
az új a lkotmánnyal ellentétes törvények, rendeletek, szabályzatok 
és intézkedések az új a lkotmány kihirdetésével hatályukat ve-
szítik s az összes törvényeket felül fogják vizsgálni, a törvény-
kezés egységesítése és az új alkotmánnyal való összhangba hoza-
taluk érdekében. Bűnügyekben az esküdtszék mindaddig é le tben 
marad, amíg a II. Carol bünte törvénykönyvet és a bűnvádi per-
rendtar tás t az új alkotmány 73. szakaszával összhangba hozzák. 
A törvényhozó testületek összehívásáig az összes dekré tumok 
ratifikálás nélkül is törvényerővel bírnak. A királyi család statu-
tuma alkotmányjellegű és csak az a lkotmány módosítására előírt 
formák betar tásával vál toztatható meg (98. szakasz). A törvény-
hozó testületek megválasztása a 98. szakasz ér telmében megho-
zandó dekrétum alapján fog megtörténni s ez a dekré tum is 
alkotmányjel legű lesz, melyet csak kétharmad többséggel lehet 
megváltoztatni. A 100. és egyben utolsó szakasz az új alkotmány-
nak népszavazás út ján tör ténő elfogadásáról intézkedik, ami e 
tanulmány kezdetén közölt eredménnyel meg is történt. 

AZ UJ ALKOTMÁNY alapelvei, amint a fentiekből is ki-
tűnik, az államalkotó román nemzet elsőbbsége, az állampolgári 
kötelességek külön felsorakoztatása, a királyi jogkör kiterjesztése, 
a kormánynak a parlamenttől való függetlensége, a képviselőház-
nak foglalkozások szerinti érdekképviseleti testületté való átala-
kítása, a szenátorok egy részének kinevezése, a közélet politika-
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mentesítése, a politikai merénylők, ál lamrend elleni izgatók és 
közpénzek elsikkasztóinak súlyosabb büntetése, a vallásos jellegű 
politikai mozgalmak eltiltása s ugyanakkor az egyházak tekinté-
lyének emelése a kötelező egyházi esküvő elrendelesével, a köz-
intézmények vagyonkezelésének fokozot tabb ellenőrzése és az 
agrárreform eredményeinek biztosítása. Az új á l lamberendezke-
déssel természetesen a nemzeti kisebbségek helyzete is módosul 
s a kisebbségi jogok más fogalmazást nyernek. Az új a lkotmány 
szavazás alá bocsátásával kapcsola tban kiadot t királyi szózat 
hangsúlyozta, hogy „az új a lkotmány egyenlő jogokat biztosít 
minden más fajú nemzetségnek, mely az egyesült Románia földjén 
évszázadok óta él.” Ez a mondat többet ígér, mint amennyi a 
régi a lkotmányban volt, mert ott csak kisebbséghez tartozó egyé-
nekről volt szó, a királyi kijelentés azonban a kisebbségeket 
közületeknek látszik elismerni, igaz, hogy csak az őslakó kisebb-
ségeket, de ez alatt természetesen elsősorban a magyarok ér ten-
dők. Az alkotmány szövegében erre a feltevésre nem találunk 
biztos támpontot , hacsak nem következte tünk a 27 szakaszból, 
mely többségi román nemzetről beszél, „a contrario”, arra, hogy 
ahol többségi nemzetről van szó, ott nemcsak kisebbségi egyé-
neknek, hanem kisebbségi nemzetnek is kell lennie. Egyebekben 
az új alkotmány, a régi nyomán, a kisebbségeknek is egyaránt 
biztosítja az emberi és állampolgári jogokat, bá r azt, hogy e 
jogok fajra és vallásra való tekintet nélkül minden román állam-
polgárt megilletnek, csak a törvény előtti egyenlőségnél hang-
súlyozza ki (5. szakasz) s a többi jognál csak általában romá-
nokról beszél. Alkotmányjogi értelemben azonban románok alatt 
román állampolgárok ér tendők s bizonyára minden nem román 
anyanyelvű román állampolgár várakozással tekint a jövő felé. 

DR. MIKÓ IMRE. 



E G É S Z S É G P O L I T I K A I V Á Z L A T 

ALAPVETŐ KÉRDÉSEK 

MIELŐTT tárgykörünk 1 fejtegetéséhez hozzákezdenénk, szűk-
ségesnek látszik szétbontani a címbe írt fogalmat. A népegészség 
jelenti az egyének egészségét a közösség egészségének érdeké-
ben. A népegészségügy magába öleli egyrészt azokat a tényezőket , 
amelyek az előbbit jó vagy rossz irányban uralmuk alatt tar t ják, 
másrészt azokat az eszközöket, melyek a megelőzésre vagy javí-
tásra a lkalmasak. Az egészségpolitika viszont a népegészségügy 
tervszerű, központilag irányított, jövőbetekintő szolgálatát jelenti 
– komoly helyzet tanulmányból nyert valós helyzetismeret alapján. 

E fogalomtisztázás után most két alapvető kérdés tolul ér-
deklődésünk e lő te rébe : 

Egyik azzal a megállapítással kapcsolatos, hogy ez az egész-
ségpolitika a f iatalabb nemzedékek munkatere, nem mintha az 
előbbi nemzedékek számára nem lett volna időszerű, nem mintha 
azok a megoldások kötelezet tsége alól mentesek lettek volna, ha-
nem mert a fenti ér te lemben vett egészségpolitika fontosságát tel-
jes nagyságában csak az ú jabb nemzedékek látszanak felmérni – 
nálunk is, másut t is. A k é r d é s : vajjon az idősebb nemzedék tétlen 
volt a népegészségügy terén? Nemcsak azért fontos ezt eldönteni, 
mer t é rzékenykedések sarokpontja lehet, hanem főképen azért, 
mert a rendszeres és tervszerű munkának át kell vennie a kész 
dolgokat és ott folytatnia, ahol az előljáró nemzedékek elhagyták. 
Nem, az elmult nemzedékek sem voltak tét lenek. Elvégezték a 
magukét és többet azér t nem tehet tek, mert többnek szükségét 
nem lát ták. Mulasztási vádak nem őket érhetik szemelyükben, 
hanem az életük gyökerét képező individuálista szemléletet, mely 
nem a társadalmi feladatokat , hanem az egyéni é rdekeke t engedte 
előtérbe nyomulni. A háború előtti egészségpolitika ugyanis 
túlságosan szenvedte a kor fogyatékosságait: az államra hagyott 
mindent, és olyan, elsősorban kétoldalú együttműködést igénylő te-
rületen, mint a népegészségügy, egyszerűen elhanyagolta a tár-
sadalom (mint egészségügyi alany, mint közszellemhordozó) köz-
reműködésének jelentőségét. De továbbá: a régi módszer egysé-

1 Aprólékos részletek tárgyalásáról kénytelen lemondani e cikk egyrészt a 
helyszűke miatt , másrészt – mer t ha rákerül a sor – az i t t fe lvetet t összes kérdések 
úgyis beható tanulmány és tárgyalás alá fognak kerülni. E cikk nem lehet más, 
mint amit a cím megjelöl: a részletek tanulmányozásából kiépítet t vázlat, i rány-
muta tás . 
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ges, előzetes terv nélkül csak a pillanatnyi szükségletek orvoslá-
sában élte ki magá t : kormánybiztost és szükség-orvosokat kül-
dött járványok színhelyére, csat lakozott a járványok leküzdésé t 
célzó nemzetközi egyezményekhez, heti egy órában (mint leg-
utolsórendű tárgyat) tanította az egészségtant a középiskolák egyet-
len osztályában, körorvost és bábá t állított falusi központokba, 
kórházakat – távolról sem elegendő ágyszámmal – a városokba. 
A régi egészségpolitika aztán túlságosan nagy helyet biztosított a 
polgár önrendelkezési jogának és belátásának is oly műveltségi fo-
kon, mikor a tömeg, de a vezető osztályok nagyrésze is nélkü-
lözte a kellő egészségügyi ismereteket . Nem kényszerí te t te az 
embert a közösség érdekében akara ta ellenére is egészségesen 
élni s egészségügyi közszellemet sem igyekezett teremteni. E lan-
gyos és mindig csak gyógyító egészségpolitika hiányainak pótlá-
sára a karitatív tevékenység vállalkozott, de legjobb akara ta mel 
lett sem tudta azt kellőleg pótolni. Hozzáértés, tervszerűség, egy-
ség, helyzetismeret és anyagi eszközök hiánya a kari tat ív nép-
egészségügyet műkedvelő színvonalon tar tot ta és a t eendőknek 
százalékban alig kifejezhető kis hányadát érintet te. 

A másik feleletre váró kérdés az új tennivalókra vonatkozik. 
Nevezetesen: ha a háború után megújuló életlátás felismerte a 
népegészségügy életbevágó fontosságát és az államok igyekeznek 
is megfelelni a szükségleteknek, kell-e nekünk időt töltenünk problé-
máink külön körvonalazásával és fogyó erőinket oly feladatok megoldá-
sára fordítanunk, melyek természetszerűen az állam hatáskörébe vágnak 
elsősorban és amelyeket az állani sok üdvös kezdeményezéssel (statisz-
tikai intézet, kórházak szaporítása, bába- és védőnőképzés, dis-
pensairek, mintajárások, orvosok ka tonaévének falusi szolgálatra 
való rendelése, stb.) őszintén felkarolni is látszik? A n n a k leszöge-
zése után, hogy az állami egészségügyi intézkedéseket , amennyire 
lehet, igénybevenni óhaj t juk, ki kell mondanunk, hogy külön ki-
sebbségi népegészségügy – van. Az elkülönítést sajátságos helyze-
tünk teszi szükségessé. Külön, az ura lkodó néptől sokban el térő 
problémáink vannak, ugyanazok a problémák másképen jelent-
keznek magyar népi ke re tekben . Az országos Statisztikai Hivatal 
nem ismeri el a népfajok különbözőségéből származó külön problé-
mákat, hanem adatai t csak országrészenként csoportosít ja. Pedig 
népfajonként különbözik még a születési és halálozási arány is, a 
halandóság okai mások, más betegségek jelentenek problémát 
egyiknél, mint másiknál. A valóság számbavételén alapuló, ered-
ményes egészségügy csak a népfaji különbségeket és adot tságokat 
szigorúan szemelőtt tar tva képzelhető el. Öneredetű egészség-
ügyünk mellett kardoskodik az is, hogy a hivatalos egészségügy 
érdeklődése inkább a kárpátokontúl i terüle tekre irányul. Meg-
okolttá teszi végül egészségügyünk külön járását az a mindenünnen 
megnyilvánuló tény, hogy a mások bajai legfeljebb hasonl í tanak 
a mieinkhez, de nem azonosak, tehát eszközeik sem lehetnek 
ugyanazok, – másrészt az a tapasztalat, hogy akinek fáj vala-
mije, magának kell a gyógyításról gondoskodnia, egyébkén t gyó-
gyítatlan marad. 
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A SZÜKSÉGLETEK segítség után kiál tanak. A háborúelőtti 
években esztendőkig nem látott napvilágot annyi népegészségügyi 
cikk, nem hangzott el annyi szó, előadás, mint ma egy hónap alatt s 
ez mutat ja , hogy a szükségletek benne vannak a köztudatban. Ma 
minden újságnak egészségrovata van; minden egylet egészségügyi 
pasztorációt vesz programjába, sőt olyan is akad, mely végzi is 
azt. Az egykéről tájékozottsággal bírni az általános műveltséghez 
tartozik. A nemi felvilágosítás kérdése a levegőben van; az abor-
tus ügye összes vonatkozásaival közbeszéd tárgya. Némely egylet 
intézményesí te t te is az efajta munkát (kórházi betegek rendszeres 
segélyezése, csecsemők és betegek felkutatása, vándorkosarak, 
stb.), sőt a népegészségügy mint pártpolitikai program is előtérbe 
kerül t az Országos Magyar Pár t legutóbbi nagygyűlésén, hol a 
vonatkozó indítvány nemcsak az eddigi szórványos és ötletszerű 
tevékenység elégtelenségét emelte ki, hanem a kiterjesztéssel egy-
idejűleg az egységesítés és rendszerezés reális helyzetfelmérésén 
alapuló megoldásának szükségére is rámutatot t . 

Háború utáni kisebbségi magyar é te tünkben eddig észlelhető 
népegészségügyi tényeket a következőképen csoportosíthatjuk: 

a) ismeretterjesztő, felvilágosító, népnevelő, helyzettanulmá-
nyozó tevékenység, főképpen i rodalom; 

b) in tézményes népegészségügy; 
c) népegészségügyi tényezőként szóbajövő egyének nevelése; 
d) orvoshiánnyal küzdő vidékek felkutatása és lehetőség-

szerinti ellátása. 

a) Az ismeretterjesztő, felvilágosító tevékenység hiányáról nem 
panaszkodhatunk, a régi közönyt meleg érdeklődés váltotta fel. 
Olvashattunk ilyen cikkeket nemcsak napilapjainkban, hanem a 
folyóiratokban, mind a népnevelő céluakban, mind a társadalomkuta-
tást célzó saj tószervekben, valamint a szakfolyóiratokban, sőt a szép-
i rodalmiakban is. Kifejezetten ilyen céllal alakult a Magyar Nép-
egészségügyi Szemle. Könyvalakú, sorozatos egészségügyi közle-
ményeke t adot t Hasznos Könyvtár-sorozatában az Ágisz-érdekelt-
ség. A naptárak a népegészségügyi nevelésre mindig kiadósan 
szenteltek helyet. Persze csak a szerkesztő ötlete, a kínálkozó cikk 
vagy pillanatnyi szükség szerint. Tervszerűségről szó sem lehet, 
mint ahogy nem voltak tervszerűek a hasonló célt szolgáló népies, 
felvilágosító e lőadások sem, melyeknek rendezésében a köz-
ponti és a vidéki társadalmi közművelődési és tudománymívelő 
szervek egyként kivet ték részüket. 

Szemben az e lőbbiekben tapasztal t bőséggel, sőt túlterme-
léssel, a helyzettanulmányozó munka lényegesen szegényesebb, amit 
a helyszíni munka gyakorlati nehézségei magyaráznak meg. Az 
elsorolt saj tószervek mindegyikében találunk időnként statisztikai 
megállapításokat, ezeket azonban sokszor adataik megbízhatatlan-
sága vagy a retorikus célzatosság teszi értéktelenné, a helyszíni 

SZÁMB A VEHETŐ KEZDEMÉNYEK 
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munka frissen gyüjtött adata iban aránylag ri tkán van részünk. Ér-
tékesebb munkát végeztek e téren a Hitel, a Fiatalok egyes cik-
kei, a Magyar Népagészségügyi Szemle, a Carpatpost (Carpatpress), 
az öregcserkészek orvos- vagy orvostanhallgató tagjai. Mindez azon-
ban együtt is csak bizonytalan képet ad a t eendők nagyságáról 
és az eszközökről. Amin különben nem is lehet csodálkozni, hi-
szen a teljes kérdésszövevényt összefogó rendszer ezidőszerint még 
az állami munkában is késik. A helyzetfel táró munka szórványos 
közleményeinek gyakorlati hatása nálunk az volt, hogy figyel-
münket a té rképezés szükségességére i rányítot ta és gyakran fe-
lületes sa j tómunkánkat a pontosabb dokumentáció igényei elé ál-
l í totta. 

b) Még szegényebb az intézményesített egészségpolitikai munka. 
Tudva, hogy ez alatt mindig inkább a megelőző, mint a beteg-
ápoló tevékenységet szolgáló intézményeket ér t jük, ide sorozhat-
nék az anya- és csecsemővédőket, ilyen azonban legutóbbi idő-
kig egyetlen egy vol t : a Dr. Küttel-féle Trăscău-i kezdeménye-
zés. A csecsemőknek vagy be tegeknek itt-ott végbemenő, hely-
színen való felkutatása nem számítható intézményes tevékeny-
ségnek, akárcsak a jótékony egyletek vagy egyes emberbará t or-
vosok kari tat ív tevékenysége sem. A gyérszámú kisebbségi érde-
keltségű kórházak illetve szanatór iumok megelőző tevékenysége, 
egészségpolitikai beszámíthatósága elenyésző. Ujabb kórházalapí-
tásra – nem nagy megértéssel találkozva – történt indítvány. 

c) Egészségügyi népnevelőink nevelése alig vet te kezdetét . A fia-
tal orvosnemzedék társadalmi feladatainak tudatosítása halvány 
vonalakban felfedezhető a helybeli Majláth-Kör Orvosszemináriu-
mában, az IKE és a Székely Társaság orvostanhallgatóinál és a 
fővárosi Koós Ferenc-Kör Diákosztályában. A fakul tásokra e té-
ren alig lehet számítani. Az egyetem vezetés alatt működő, vala-
mint a Gusti-féle fa lumunkához a mi if júságunk nagyon gyéren 
kapcsolódik, jól lehet : ott a társadalmi munkára nevelkedésnek ér-
tékes alkalma nyílik. 

Az egészségügyi népnevelésben nem kevésbbé fontos szere-
pet vivő bábák képzése az utóbbi évek folyamán kisebbségi vonatko-
zásban visszaesett, aminek okául főképen a nyelvi nehézségeket 
kell tartanunk, A védőnők képzése, – bár munkájuk nagy ér téke 
ma már nem vitás, – viszonyaink között egészen szórványos je-
lenség. Ennek ellenére az utóbbi években bel- és külföldi ok-
levéllel bíró gondozónőink álltak munkába és remény van, hogy 
számuk növekedni fog, bár itt is fennál lanak a nyelvi nehézségek. 
Csekély számuk1 , az idegenkedés ettől a munkát és megélhetést 
bíztosító, de terhes munkakörtől , a kötelező előzetes állami szol-
gálat miatt jó pár évig kell még várnunk munká juk látható ered-
ményeire. 

Közvetlenebb eredményeket ígér a papságnak utóbbi időben 

1 Az államnál már 450 védőnő működik! 
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elmélyülő népegészségügyi képzése. Tekintve, hogy a papok – 
lelkipásztori teendőiken túl kifejezetten szociális beállítottsággal – 
falun kezdik és gyakran folytatják is életüket , ily képzésük na-
gyonis indokolt. A mi katolikus Teológiai Akadémiánk rendes 
tanszéket állított fel a Medicina Pastoralis-nak, s ennek megfele-
lően a többi katolikus hi t tudományi főiskolák is igyekeznek át-
dolgozni az egészségtan anyagát . Ugyanez végbemegy a felekeze-
tek papnevelőiben is. A frissen kikerülő lelkipásztorok munkájá-
ban és népi felelősségtudatában ennek máris látható nyoma van. 
A tanítóképzők egészségtana is igyekszik ily értelemben átszere-
lődni. Régi t anerők továbbképzéséről sűrű – bár nem rendsze-
res – nyári kurzusok gondoskodnak az egyházak vagy külön-
böző egyletek szervezésében.1 Ugyanennek az elgondolásnak meg 
felelően a földmívesiskolák tanulóinak – mint jövendő faluvezetők-
nek – egészségügyi képzésére ú jabban szintén nagyobb súlyt lát-
szanak fektetni a főhatóságok. 

d) Végül az egészségügyi végrehajtószervek (orvosok, bábák, stb.) 
a hiányoknak megfelelő, célszerű csoportosítása, elhelyezése intézmé-
nyesen csak a legutóbbi időben vette kezdetét , a körülmények 
által megszabott szűk kere tek között (R. K. Népszövetség Orvos-
szakosztálya!). Általános munkakataszter összeállítását (orvosok szá-
mára) kezdeményezte pár éve a helybeli öregcserkészek társasága, 
– munkájá t azonban nem sikerült a teljességig fejlesztenie. 

EZEK A SZERÉNY KEZDEMÉNYEZÉSEK nem jogosítanak 
fel vérmes reményekre . Viszont a tény, hogy külső befolyások nél-
kül, legkülönbözőbb egyéni kezdésekből , társulati, egyházi, iskolai, 
sőt politikai körökből megindultak, a szükség nagyságát és a reális 
helyzetismeret elmélyülését bizonyítja. A mult szomorú társadalmi 
részvétlenségével szemben ez a jelenség valódi hatóerőket sejtet. 
Ezeket összefogni, reá juk építeni erkölcsi kötelesség és gyakorlati 
szükség. 

Tisztán rajzolódik ki most már a legközelebbi teendő. Hogy 
a Hitel 1936. évi 1. számában megjelent régi tervezetem kifejezé-
sét használjam: szervezésünk első időszakát nagyjában kinőttük. 
A tennivalókat kell rendszereznünk most s vizsgálnunk kelt magát 
a népet, pontosabban: a bajokat , melyek javításra várnak nála (nép 
alatt a társadalmi különbségeket levetkezett néptestet értjük!), – 
a módokat, amelyek rendelkezésre állanak, az eszközöket, melyeket 
igénybevehetünk, végül a kivitelre illetékes szerveket. 

1. Csak olyan nép egészségét lehet védeni, amely nép egész-
séges aka r lenni, elég gondolkodó, hogy baja inak mibenlétét okát 
és vészességét nemcsak kívülálló tényezőkben, hanem önmagában, 

MEGOLDANDÓ FELADATOK ÉS ESZKÖZEIK 

1 Állami tanítóság számára e kurzusok rendszeresek és kötelezők. 
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szokásaiban, é le tmódjában is meglássa és áldozatok árán is vál-
lalja a javítás tényeit. Következik ebből, hogy a népnevelés, mely a 
műveltségnek ezt a fokát megadhatja, sorrendben megelőzi az intézmé-
nyesített népegészségügyet. Ezér t helyes, hogy a népnevelés egyre 
nagyobb teret kap a saj tóban és a közéletben. Feltétlenül hasznos 
volna ebben rendszert teremteni, de egyelőre hagyhat juk eddigi 
medrében, mígcsak romboló célok szolgálatába nem szegődik, hi-
szen jobb többször olvasni valamit, mint egyszer sem, és ha so-
kan írnak, sokan is olvasnak, egymás ellenőrzését elvégzik. Vi-
szont feltétlenül szükséges a népnevelők, népvezetők kiképzésének állan-
dósítása és rendszerezése. Evégből a népiskolák felső, a gazdasági 
iskolák minden osztályának tananyagába részletesen be kell ve-
zetni a gyakorlati egészségtant és egészségügyi nevelést. Főható-
ságaink szándéka szerint ez lassan meg is valósul. Természetes , 
hogy a tanítóság és a papság szaknevelése itt az első teendő. Az 
állami tanítók kötelező nyári kurzusain a mi tanítóságunk is részt 
vehetne. (Egyben nyelvgyakorlás is volna!) Azonban a középisko-
lai tanárság ily értelmű nevelése sem hanyagolható el. A szakokra 
tagozódás feledtetni látszik, hogy a középiskolai tanár is elsősor-
ban nevelő és egészségügyi tekintetben sokszor több tennivalója 
akad, mint a tanítónak. Az e téren való képzetlenség megbosz-
szulja magát oly pedagógiai há t rányokban, melyeket az iskolaor-
vos nem mindig képes ellensúlyozni. Éppen ezért a középiskolai 
tanárság ily képzése ezidőszerint egyre gyakrabban hallott kíván-
ság – különösen külföldi szakirodalomban. Ha a magyar iskola-
fenntartó közületek az egyetemi évek alatt akár a Főiskola szak-
oktatást szolgáló egy-két szemeszterének lehallgatására kötelez-
nék a tanárjelöl teket , akár külön szerveznének rendszeres és kö-
telező anyagismertetést , esetleg a fa lumunkában való részvételt 
kívánnák meg, eleget tennének ennek a fontos és nem nagyon 
méltányolt kívánalomnak. Természetesen alig kell hangsúlyoznunk, 
hogy a fajegészségügyi (eugénikus) nevelés szempont ja inak minden 
fokú oktatás egészségtani anyagában meg kell j e lenniök! 

2. Távolról sem lehet mondani, hogy a hivatásos egészség-
ügyiek egyben népnevelők is vo lnának! Az individuálista gondol-
kodás uralkodik még a legtöbb orvos élet látásában, a népapostoli 
elhivatottság tudata hiányzik (gyógyszerészeknél, bábáknál nem 
kevésbbé), a városi elhelyezkedés kapósabb a falusinál és az utóbbi 
inkább csak anyagi számításból jöhet tekintetbe. Népnevelői mun-
kába nem kapcsolódik bele ma még a legtöbb orvos, sőt kellő 
megalapozottság híjján még annak jelentőségét sem méri fel. Különö-
sen a néptömegektől fajilag és vallásilag idegenek. Feltét lenül 
szükséges tehát az orvostanhallgatók (gyógyszerészek, bábák) szo-
ciális nevelése: hivatásuk altruista kidomborítása. A tennivaló itt 
láthatólag az iskolafenntartó közületeké. A már elhelyezkedet t or-
vosok ily tekintetben való újranevelése a továbbiakban ismerte-
tett Orvosszakosztályok fe ladata és egyik célkitűzése. 

3. Ezzel kapcsolatban felmerül azonban a panasz, hogy a 
falvak nemcsak azért nélkülözik a hivatásos egészségügyi szerve-
ket, mert azok nem aka r j ák vállalni a falusi életet, hanem mert 
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elszigeteltségükben egyszerűen nem is tudnak róla. Szükséges te-
hát oly közvetítő szerv létrehozása, mely az egész magyar népi te-
rületen nyilvántartsa ne csak a már működő orvosokat, hanem a 
még el nem helyezkedet t fiatal orvosokat és a letelepedési lehe-
tőségeket is, és vállalja a közvetítést . Erre egyházi jellegű társa-
dalmi egyesületeink Orvosszakosztályai hivatottak. Kevésbbé fon-
tos a közvet í tés gyógyszerészeknél, életbevágó a bábák elhelye-
zése céljából. Minthogy kisebbségi é le tünkben a bábahiány egyre 
é rezhetőbb és ennek oka a nyelvi nehézségeken kívül szintén egy 
bizonyos fokú bizonytalanság az elhelyezkedésben, nőegyleteinkre 
vár, hogy minél több tagjukat utasí tsák ily képzet tség megszerzé-
sére; az említet t Orvosszakosztályok feladata viszont, hogy – a 
keresle te t nyilvántartva – elhelyezésükről gondoskodjanak. 

4. Védőnői képesités1 szerzése célszerűen kapcsolható a szü-
lésznői oklevélhez, mely ket tős minőség egész vidékek csecsemő-, 
gyermek-, anya- és családvédelmi teendőinek végzésére, ilyen in-
tézmények önálló vezetésére képesít , szóval olyan nélkülözhetet-
len munkakörre , mely népünk legnagyobb bajainak gyökeres 
orvoslásával egyértelmű. Addig is, míg az államilag képesítet t 
gondozónők elfoglalják helyeiket, jelentős haladás volna, ha külö-
nösen a falun lakó értelmiségiek asszonyai és leányai, kik úgyis 
túlgyakran szenvednek teendőhiányban és ebből származó unalmi 
tünetekben, rövidebb, „házilag” szervezett kurzusokon saját í tanák 
el a csecsemővédelemhez szükséges ismereteket és falvaik asszo-
nyai közöt t magánbuzgalomból apostolkodnának, esetleg a köz-
ség orvosának irányítása alat t intézményesen is. Hogy ez milyen 
e redményekke l járhat, azt példák mutat ják. (Dr. Küttel Lajos 
Trascău-i kurzusa a r. kat . Nőszövetség, dr. Schmidt Béla Târgu-
Mureș-i kurzusa a ref Leányszövetség rendezésében, a Nőszövet-
ség „Anyák iskolája”!) Minthogy a csecsemővédelemhez nem ma-
gas akadémikus címek, hanem minden asszony számára felérhető 
gyakorlat i ismeretek szükségesek, e téren némi buzgalommal min-
den egylet, minden egyház, minden magánember (nő!) ered-
ménnyel dolgozhatik. 

5. Az e lmondot takhoz közvetlenül kapcsolódik magyarságunk 
egész Európával közös problémája: az egyke és a túlságos gyer-
mekhalandóság folytán visszaeső népszaporulat kérdése. 

a) Az egyke okai közül legfontosabb az anyagias önzés világ-
felfogásának szabadossága, mely most szivárog le a tanul tabb elem-
től az egyszerűbb néprétegekig és ott végzetesen találkozik a 
háború és a felforgató áramlatok okozta erkölcsi lazulással. A 
második, kevésbbé fontos o k : az anyagi viszonyok leromlása 
és bizonytalansága – inkább csak városi környezetben jöhet 
tekintetbe, minthogy a falvak anyagi helyzete a régi nagy 
szaporaság idején sem volt sokkal jobb, mint ma. Az anyagias-

1 Védőnő v. gondozónő („soră de ocrotire”) nem tévesztendő össze az Egész-
ségügyi Törvényben említett, egyes nagyvárosokban már működő „szociális asszisz-
tensnővel” („asistentă socială”). Utóbbi főiskolai képzettséggel bír munkaköre lénye-
gesen más, mint a védőnőé. Mi mindig védőnőre gondolunk e cikkben. 
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ságnak, mint világnézeti jelenségnek orvoslása – még ha egészségügyi 
kihatásai olyan súlyosak is, mint a születésszabályozás – nem szo-
rosan vett egészségügyi feladat. Évszázadok lassan érő termését 
nem lehet máról-holnapra sem törvényhozással , sem orvosi rende-
lőkkel megváltoztatni, legyen bár őszinte is a szándék. A helyes és 
erélyes népnevelés az egyetlen eszköz, mely e baj t megközelítheti- Az 
erkölcstelen vagy erkölcsmentes életfelfogás szócsöveinek (saj tó!) 
revíziója talán itt fontosabb, mint bármely más kérdésben; végre-
hajtása a lelkipásztorokra, tan í tókra , a magyar közösség minden 
vezetőjére vár. – Ami az egyke gazdasági okát illeti: a gazdasági 
helyzet javítása, nevezetesen szövetkezet i szervezés, szomszédsági 
szövetkezés, önsegélyezés, a kisgazdálkodás célszerűbbé tétele, 
és így tovább, valamint az elhelyezkedés megkönnyítése, biztosítása, 
családvédelmi intézkedések, mint családbér, gyermeknevelési se-
gély, adókedvezmény, kiegyenlítő pénztárak , „Mitmutterschaft” , 
stb. okvetlen üdvös hatást gyakorolnának a születések számára, 
de nem oldanák meg egészben a baj t . Ezek teljesítése nemzet-
gazdász szakemberekre , gazdasági célú szervezetekre v á r ! Kez-
deményezések itt is v a n n a k : régi és új szövetkezet i megindulá-
sok, népművészeti és háziipari ér tékesí tők, szőttesmozgalom, az 
EGE gazdasági kurzusai, saj tószervek gazdasági ok ta tás t célzó 
köz leményei ; – viszont látunk olyan kisebbségi iparvállalatokat , 
melyek nem vesznek fel családos tisztviselőket, sőt kötelezik al-
kalmazot t ja ikat nőtlenségre. 

b) A túlságos gyermekhalandóság, mely meghaladja a nyugat-
európai számokat, de alatta marad a románság gyermekhalandó-
ságának, nem annyira az emberanyag minőségi hibáinak tulajdo-
nítható (erről csak az alkohol- és betegségsújtotta v idékeken le-
het beszélni, továbbá nagyvárosokban és bányavidékeken), hanem 
az újszülöttek gondozása körül tapasztalható tudatlanság, hanyag-
ság, babonák, szóval a népműveltségnek mindennapi dolgokban 
tapasztalható elégtelensége a főok. Ezen segíteni a népnevelői te-
vékenység hivatott (védőnők, falusi intelligens nők elsősorban). 
Tapasztalat szerint azonban mindez nem elég, ha nincs meg a 
munkának megfelelő kere te és szervezete . A sokat emlegetet t 
anya- és csecsemővédő intézetek létesítését a lkalmasnak tar t juk, 
hogy a hát teret megadják. Más helyen ismertet tem ezek szervezé-
sének tehnikai részleteit, bizonyítva, hogy nagyobb nehézségekkel 
sem közigazgatási, sem anyagi szempontból nem kell számolni 
és legtöbb jótékonyegylet munkájába beilleszthető ilyen intézet 
felállítása és fenntartása. Hozzátennivaló itt csak annyi lehet, hogy a 
hatás teljes elérésére ezek nagy száma szükséges, mert elszige 
telt intézetek (Șumuleu, Trascău) nem tud ják megteremteni a kellő 
hálózatot , hogy minden község népe valamelyik központi fekvésű 
védőintézethez tartozzék. 

Természetesen ezek az intézmények nem jövedelmeznek; társa-
dalmi egyleteknek, magánosoknak, községeknek (a törvény elő-
írja ezt számukra!) kell a költségeket viselniök. Egyébként kellő 
számban való beáll í tásuk elképzelhetetlen. Hogy ezek egy részé-
ből idővel gyermekkórházaknak, szülőot thonoknak, tbc.-preven-
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tó r iumoknak kell kifejlődniük, külön mondani is felesleges. Egy 
dolgot azonban hangsúlyoznunk kell. Míg az anya- és csecsemő-
védők legfőbb anyagi támaszai az egyletek, községek és egyhá-
zak1 , addig a kórházak anyagi megalapozására nagyobb közületek 
altruista tőkebefekte tése , esetleg rényvénytársasági forma látszik 
alkalmasnak. Külföldi gyakori példák figyelmeztetnek az életképes 
szövetkezeti szervezettség kórházaira, gyógyszertáraira, szanató-
riumaira. Minthogy azonban a közeljövőben mindezek aligha fog-
nak munkához látni, viszont a szükség parancsolólag jelentkezik, 
addig is más megoldást kell keresni. Ez pedig a csecsemővédelmi 
különítmények, vándorosztagok létesítése. Egy orvos és egy védőnő, 
kellő felszereléssel, felkeresné a nagyobb falvakat (később a kiseb-
beket is!) főképen a november-márciusi időszakban s folytatóla-
gos előadások formájában ismertetnék és bemuta tnák a csecsemő-
gondozási tudnivalókat . Ugyanazt a községet 2–3 évenként is-
mét útba ej tenék. Segítségükre volna a község papja (vallás-
különbség nélkül), beharangozná jöttüket, helyiségről, ellátásukról 
(megtérítés ellenében) gondoskodna. Ez a munka anyagi hát-
tér nélkül ismét elképzelhetet len. Felszerelés szükséges, napikölt-
ségek, stb. Az orvost és a védőnőt díjazni kell, hiszen saját költ-
ségére aligha akad vállalkozó még a kezdők közül is. Az anya-
giakat ismét a magyar közületeknek kellene előteremteniök. Kez-
de tnek elég volna, ha minden egyház szervezne egy osztagot fe-
lekezeti többségterületei számára. Három ilyen osztag egy télen 
át óriási munkát végezhetne2 . . 

6. Arról sem szabad azonban megfeledkezni, hogy a születés-
szám-csökkenés és gyermekhalandóság okai között egyre komo-
lyabb szerepet játszik a vérbaj is. Stat iszt ikánk szerint Transyl-
vánia magyarlakta területei az országnak kevésbbé fertőzött vi-
dékei közé tar toznak, azonban a fer tőzöttségnek emelkedő iránya 
van a sokkal fer tőzöt tebb területekkel való sűrű lakosságcsere, 
cselédsor, katonaság, városi rossz példák, stb. következtében. Meg-
éret t a helyzet, hogy valamit tegyünk és ne utal juk az egész 
ügyet az egyéni szerencsétlenségek közé. Eszközeink kimondha-
tatlanul szegényesek. A keresztény nevelés mindent megtesz az 
egyedül e redményes megelőzés: a tiszta élet é rdekében. Iskoláink, 
egyleteink, keresztény saj tónk kiveszi ebből részét. A hitvallásos 
iskolák keresztény-erkölcsi , ú jabban morál-higiénikus nevelése, 
izmosodó propagandája a modernizmus túlkapásainak (laxmoral, 
paj táskodás, mozi, sajtó, veszedelmes szórakozások, stb.) vissza-
szorítására, – távoli e redményeke t igérnek, akárcsak a cselédköz-
vetítés (Márta-körök, állomási kirendeltségek) vagy a nálunk alig 
létező korai házasságot lehetővé tevő (már elsorolt) családvédelmi 
intézkedések. Mindezek – a keresztény neveléssel együtt – meg-
előző eszközök, melyek nem oldják meg a lues-problémát. A lues 

1 A Kul tusz törvény 14. §-a alapján. 
2 Sokan nehézményezni fogják, hogy az egyházakra újabb és il letéktelen 

terheket kívánunk rakni az egészségügyi pasztorációval. Utalunk azonban sajátsá-
gos helyzetünkre, az egyházak szervezettségére és arra, hogy a kul tusztörvény is 
jogalapot nyujt nekik (14. §.). 
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gyógyítása részben nevelési kérdés is, mert a hosszas kezelés si-
kere a fegyelemtől és felelősségérzéstől sokszorosan függ. De a 
lényeg mégis: gyógyszer, orvos, idő, szóval : pénz, ami bizony szű-
kösen áll. A sokat emlegetett állami ingyenkezelés1 k i tűnő volna, 
ha nemcsak a központok lakossága élvezhetné, ha gyakran és elég 
vándorkülönítményt bocsáthatna út jára. Mi nem szorgalmazha-
tunk ingyenrendelést, gyógyszerellátást közalapjaink terhére, leg-
feljebb áldozatkész orvosaink vállára r akha tunk ú jabb jótékony-
célú ingyen-munkát rendelések formájában, mely rendelésekből 
idővel a házassági előzetes tanácsadás és előzetes vizsgálat propa-
gandája indulna ki. De a gyógyszerek beszerzése, ingyenességre 
való jogosultság megállapítása, kezeltetési kényszer-eszközök hiá-
nya (a törvény idevágó erélyes intézkedései gyakorlatban nem so-
kat változtatnak a helyzeten), a ki tar táshoz legtöbbnyire elégte-
len felelősségérzés a be tegekben : olyan megoldhatat lan nehézsé-
gek elé állí tanak, melyeket saját erőnkből legyőzni nem tudunk. 
Ilyen feladatokkal csak az állami gépezet bírkózhatik meg, 

7. Ami a fajt számbelileg és minőségileg lerontó tényezők 
közül a tuberkulózist vagy a maláriát illeti, e l ter jedtségük Transylvá-
niában vidékenként más, de mindenütt megállapítható. Á mbár a 
tbc sok gondot ad népünknek, sok újat vele kapcsolatban nem 
mondhatunk. Megelőzése az általános egészségügyi nevelés, a tár-
sadalmi és gazdasági helyzet, végül az alkoholkérdés közvetlen 
függvénye, ezekről máshol esik szó. Beszélhetnénk a megelőző (erdei) 
iskolák, Oeuvre Grancher mintájára tör ténő gyermekelvonás, a 
még próbáját egészen ki nem állott megelőző gyógyszerelés be -
vezetéséről, – de csak akkor , amikor a kisebb feladatok elsorolt 
tömege megvalósul és elegendő egészségügyi munkásunk fog ren-
delkezésre állani. Ezek elsősorban állami feladatok. Nehézségüket 
mi sem mutat ja jobban, mint az, hogy minden sürgetés és nyilván-
való szükség ellenére ott is egyre késnek. A szükségletekhez ará-
nyos méretű szanatór iumokat létesíteni nem tudunk. Legfeljebb 
ingyenrendeléseket, elosztó intézményeket , ellenőrző állomásokat, 
felkutató szerveket állíthatnánk be jelen viszonyaink között Ezek-
nek pedig csak akkor van értelmük, ha szakkórházakban meg-
felelő számú kórházi ágy áll elegendő időre rendelkezésünkre . E 
kérdésben még a toronymagasan felettünk álló nyugati ál lamok is 
jajgatnak – joggal2. 

8. A vérbaj nemcsak számbelileg csökkenti a népességet. Sú-
lyosabb társadalmi há t ránya annak minőségi lerontása. Ezt ma 
már legalább a művelt osztály tudja . De a minőségromlásnak bár 
kevésbbé elismert, de talán még veszedelmesebb és ál talánosabb té-
nyezője az alkohol. Őrizkedem adatok felsorolásával bizonygatni, 
hogy magyar népünknek ma nincs jelent és jövőt kérdésessé tevő 
komolyabb veszedelme ennél. Aki e problémával szakszerűen fog-
lalkozott, t isztában van vele; aki pedig nem akarja , hogy meggyőzzék, 
azt emberi hatalom jobb meggyőződésre nem hangolhat ja . A meg-

1 Je lenleg 1249 állami dispensar működik az országban. 
2 Romániának jelenleg 3000 kórházi ágya van tbc-s betegek számára. A fél-

olyan nagy Magyarországnak 5074. Korányi szerint háromannyira volna szükség. 
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oldást minden szakember sürgeti és a sokféle javaslat közül (szesz-
á rak emelése, szombatest i korcsmazárás, felvilágosító írások és 
előadások, iskolai oktatás, k iskoruaknak való szeszkiadás eltiltása, 
derivációs tevékenység, stb., melyek részben a megvalósulás stá-
d iumában vannak, de az üzleti érdekeltség vagy a felületes ivó-
kedv ellenakcióit gyakran kénytelenek elszenvedni) – egyedül 
a fiatalság erős elvonó tevékenység út ján történő szeszmentes fog-
lalkoztatása, a veszedelem tudatosítása, sport, egyleti élet, de 
különösen életszemléletük eszményi síkon való tartása látszik al-
kalmasnak. Ám kizárólag csak abban az esetben, ha a vezetők és 
népnevelők (pap! t an í tó ! orvos!) a legteljesebb szeszmentesség (nem 
megalkuvó és kétér telmű „mértékletesség”) példáját ad ják magán-
éle tükben is. Látható, hogy itt ismét a „népnevelők nevelése” az 
első teendő, mer t ha közszellemet nem teremtünk, elveszett do-
log a kényszerí tő rendszabályok erőszakos alkalmazása Addig is 
sokat tehetnének: a) a női szervezetek, melyek csodálatosan nem lát-
szanak észrevenni a szerepet , amely a férfiak távoltartásában reá-
juk vár, b) iparvállalatok, melyek számára a munkások és vezetők 
szaszmentessége a tel jesí tmények növelése, valamint a baleseti 
arányszám leszállítása é rdekében is igen nagy fontossággal bír, 
c) gazdasági szervezeteink, melyeknek elsőrendű feladata volna ta-
nulmányozni a szőlőnek külföldön (Kalifornia, Bulgária) otthonos 
szeszmentes ér tékesí tését (mazsola, must, jam), hogy evvel is csök-
kentsék a szeszfogyasztást és pótolják a néptáplálkozásból úgyis 
fá jdalmasan hiányzó és annyira fontos cukrot, d) végül a társa-
dalmi egyletek és öntudatos magánemberek azzal, hogy a szokásjogot 
nyer t társadalmi ívási kényszernek nem engednek, hanem ellene 
fellépnek és különösen az ifjúságot tőle megkímélni igyekeznek. 
A mértékletességi egyletek, melyek ugyan nálunk alig működnek, 
tagjaikon keresztül főképen ilyen irányban dolgozhatnának. 

9. Ha okosabban intéznők, nem fordulhatna elő, hogy a leg-
drágább és legér tékesebb nép- és gyermektáplálék méreggé vál-
tozzék a régi szokás, méregigénylés és üzleti é rdekek kezében. 
A néptáplálkozással különben is ba j van, minőségi és mennyiségi 
elégtelenségét nemcsak bel- és külföldi közleményekből tudjuk, 
hanem népünkön és különösen a gyermekeken magunk is lát-
ha t juk . A hiányok okát némelyek a szegénységben látják, mások 
meg a falusi asszonyok konyhai dolgokhoz nem értését emlegetik 
okként . Míg az első helyen említett ok a gazdasági élet helye-
sebb megoldását várja, addig az utóbbival kapcsolatosan ismét a női 
szervezetek rendezhetnének az egyszerű osztályok tagjainak főző-
kurzusokat, másrészt a sokat gúnyolt és a helytelen modernség ál-
tal a legegyszerűbbeknél is ú jabban lenézésben részesülő kony-
hai és háztartási munkának kellene írásban, élőszóval és példá-
val propagandát biztosítani. Az elemi oktatás felső osztályaiban, a 
gazdasági iskolákban a táplálkozási tudnivalók behatóbb tanítása már 
csak azér t sem volna felesleges, mert az orvosok a megmondhatói, 
hogy gyakran a helytelen és elégtelen táplálkozásnak az elemi 
ismeretek hiánya is oka lehet. Míg ezek távoli módok, pillanat-
nyilag igen hasznos volna az óvodások és elemisták naponta tejjel 
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való ellátása (ez legtöbbjénél hiányzik – még falun is), ami nem 
igényel nagy befektetést , néhány módosabb ember pénz- vagy ter-
mészetbeni adományából , esetleg a tanulók kölcsönös jótékonysá-
gából (tejjegyek eladása) egész évre megvalósítható E mozgalom 
megszervezése részben a kari tat ív és szociális nőegyletekre, rész-
ben az iskolafenntartóra vár, eszköze pedig a tanító1 . A nép-
konyhák és hasonló intézmények nem hivatottak állandósulni, ki-
vételes embercsoportok (aggok, munkanélküliek) á tmenet i el látását 
célozzák, egyébként hasznosságukat szociális ká rokka l fogják 
le rontania . 

10. Letárgyaltuk a kérdések nagyját ; talán végére is ér tünk 
a s o r n a k ? Nem, annak végére érni nehezen lehet. Megem-
lítésre méltó és közvetlen megoldásra váró kérdés még a k a d 
egynéhány. így az iskolai egészségügy fontosságát sem felesleges fejte-
getni. Legtöbb iskolának nincs megfelelő orvosi szolgálata, olyan 
orvosa, aki idejének és igyekezetének javát az iskolának szen-
telhetné. Legtöbb iskolaorvosi fizetés – cigarettapénz, ehhez 
képest az orvosnak is csak jelentéktelen mellékfoglalkozása lehet 
a növendékek kezelése, megelőző ellátása pedig semmilyen. De 
máskülönben is, amíg az iskolák nem nyuj that ják a megfelelő 
felszerelést; pszichotechnikai eszközöket , fog-, szem-, stb. vizsgá-
latra szükséges felszerelést, Röntgent , quarzot (illetve ezeknek 
korlátlan használatát), addig komoly iskolaegészségügyről, meg-
előzésről, szakorvosi minőségnek megfelelő, színvonalú munkáról 
szó sem lehet. Három dolog megszervezése azonban sürgető. Az 
elemisták egészségügyi sorozása az iskolábalépés alkalmával és 
ekkor a beteges, sőt fertőző beteg gyermekek kiselejtezése, illetve 
gyógyulásig visszavetése (egyben a gyógyíttatás bevezetése!) , – 
ami főképpen állami feladat, de a tanfelügyelőségek hozzájárulá-
sával magániskolák is bevezethetik. Másik az iskolafogorvosság. 
Ezt ismét falusi iskolák számára vándorosztagokkal lehetne meg-
oldani, ingyenesen. Fontosságára ká r szót vesztegetni ma, mikor 
a romlott fogak jelentősége sohasem képzelt mére tekben bonta-
kozik ki. Városokban jó megoldása volna az iskolafogorvosság-
nak, hogy minden tanuló év elején fizessen nem nagy általány-
összeget és ezzel szemben kapja fogainak rendes felülvizsgá-
latát és kezelését is. Kizárólag buzgóságon múlik ennek a sokfelé 
bevált szokásnak bevezetése, akárcsak annak a másiknak, hogy 
a tanulók kötelesek beszerezni a fogápoló szereket és a fogápolás 
együttesen, „vezényszóra” történik, szabad ég alatt. Harmadik 
sürgősen megoldandó feladat a hivatáskutatás. Legjobb megoldása 
az volna, ha központi városokban szerelnének fel h ivatáskutató 
intézeteket , vagy ha már ilyenek vannak, vizsgálatuknak legalább 
az iskolák végző (elemi iskolák utolsó, középiskolák IV. és VIII. 
osztályos) növendékeit kötelezőleg vetnék alá. Végső ese tben 
egyesíteni lehetne ezt az érettségivel kapcsolatos utazgatással is, 

1 A „kul turzónák” állami elemi iskoláiban több helyen iskolakantint állí-
to t tak fel, ahol a gyermekek ingyen reggel i t és ebédet kapnak. A főzésben a na-
gyobb leányok segédkeznek, ami gyakor la t i háztar tás i oktatásnak vehető. 
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de ennél sokkal jobb volna, ha – a német utazó-tanácsadók 
mintájára – vándorosztagok szerveztetnének (főképen papokból, 
pedagógus és pszichológus szakorvosokból) és ezek évente végig-
látogatnák a közép- és felsőiskolákat, hogy a növendékeket kö-
telezőleg megvizsgálják. Költségességüknél fogva ilyen repülőosz-
tagok elindítása állami feladat lehetne, hitvallásos szellemű irá-
nyításról lévén azonban szó, a hitvallásos iskolákat fenntar tó 
közüle tekre hárul saját iskoláik számára a feladat. Az ú jabban 
már elemisták számára is szorgalmazott egyéni „ fe j lapok” végig-
vezetésének értelme a hivatáskutatók kezében derülne k i ; amíg 
ilyen nincs, addig az egész – elveszett adminisztráció. 

11. A szakemberek képzésének jelentőségét látjuk. Az egyetemek 
közleményei mutat ják, hogy a már ma is érezhető kisebbségi 
orvoshiány pár év alat t égetővé fog válni, különösen falvakon. 
Következik ebből az irányított szakképzés parancsoló szüksége, 
ami gyakorlatban nemcsak a hivatáskutatás révén orvosi pályára 
utasítás, ösztöndíjak ú t ján tanulási lehetőség nyuj tásában áll, 
hanem azt jelenti, hogy ami kevés diplomás orvost várhatunk, 
azok továbbképzésben részesüljenek, de nem ötletszerűen, hanem 
a mutatkozó szükséghez képest . Meglevő vagy leendő kórhá-
zainknál elhelyezendő egynehány orvoson kívül többi orvosunk-
nak az általános orvosi praxis „szakképzettségét” kellene megsze-
reznie, különös tekintettel a gyermek- és belgyógyászatra és a 
szülészetre. De mivel a falusi elhelyezkedés minden társadalmi 
hasznossága mellett sem mindig tudja biztosítani az orvos anyagi 
megélhetését, a létminimumon felül biztosítani kell a falun lete-
lepedő orvos anyagi létét . Er re – miután a pár éve felvetődött, 
államilag szerződött orvosi állások terve, úgy látszik, kútba esett 
– két megoldás kínálkozik. Egyik a magyar közületek saját orvos-
állásainak szervezése, másik a szövetkezeti orvos-tartás, kollektív 
orvos-ellátás háziorvosi alapon. Mindket tőre van már példa. 
(Ditrău-i Közbirtokosság, Falufejlesztő Szövetkezetek orvosa, 
stb.). 

12. Beszélnünk kell végül az Ipari egészségügyről. Amennyi-
ben kisebbségi létünk kérdéseibe belevág, államilag vagy a mun-
káspénztár részéről megoldást nem nyert. A nagymultú Ipar-
testületek munká jában nem szerepelt a hivatáskutatás, az inas-
jelöltek alkalmasságának és képességének előzetes pontos meg-
állapítása. Sajnálatos, hogy szerepüket átvéve az Iparkamarák 
sem törődnek ezzel, a munkáspénztár sem. Kisebbségi vállala-
toknál és a kisiparban is végtelenül fontos, hogy a megszűkített 
helyekre a legalkalmasabb munkaerők vétessenek fel. Ezért az 
ipari egészségügy eme részét a vállalatoknak saját hatáskörükön 
belül kell rendezniök (szerződéses orvosok, hivatásvizsgálat szak-
in tézetekben közalapok terhére, stb.). Oly egészségügyi intézke-
dések foganatosítása, melyekről a törvény kifejezetten nem ren-
delkezik, de annál inkább a társadalmi egészségtan (fürdők, 
szoptatóhelyiségek, bölcsődék, napközi otthonok, murkásneve lő 
előadások az ipari ár ta lmak és betegségek megelőzéséről és 
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hasonlókról) iparvállalataink kötelessége. A vállalkozók nevelé-
sével, a kizsákmányoló irányú vállalatok társadalmi nel lőzésével 
lehetne e ponton segíteni. 

„EMBER KÍVÁNTATIK” 

ÉS MOST miután legalább vázlatosan lát tuk a teendők irány-
vonalait, feltör belőlünk a régi jajszó: „Ember kívántatik”, hogy 
ezeket végrehajtsa. Ha nem kerül rá ember, miként a hitetlenek, 
kényelmesek vagy keserűszájúak állítják, – akkor hiábavaló a pa-
polás, a jövőtlenség beismerése a minél több szó. 

Ember pedig van. 
Lássuk meg az elsorolt, szétágazó, egymásról nem tudó, 

egymást ismétlő, de mindenünnen jövő el indulásokban az élni-
akarást , mely a munkaakara t első mozdulata, csak egységes irányí-
tást és a siker reményét várja. Összegezzük tehát a kivitel elveit : 

1. Egészségügyről vagyis egészen szakkérdésről lévén szó, 
a kivitel céljából orvosokhoz kell fordulni e lsősorban. Minden 
más diploma, munkakör vagy jóakara t adott esetben hasznos 
segítség, esetleg kere t lehet, de a munka lényegét nem vállal-
hatja. 

2. Első teendő tehát az orvosok összegyüjtése, megszerve-
zése, velük a feladatok megismertetése, tudatosítása, rendezése, 
elfogadtatása, ily irányban történő továbbképzésük és végül ke-
retnek megfelelő szervezet létesítése. 

Ez a munka már megindult, egyes részeiben évek óta folyik 
is. Komoly remény van, hogy teljes egészében ki fog bontakozni . 
Ehhez azonban ismét néhány sajátságos adottságot kell szem előtt 
t a r t anunk : 

a) Nálunk bárminő népi életet érdeklő kezdeményezés (a 
kimondott napi politikát kivéve) kizárólag az egyházakon belül és 
segítségével képzelhető el, lévén ezeknek egyedül elég erős és idő-
álló szervezetük, külső és belső kiépítettségük, anyagi erejük. 

b) Tekintve a magyar néptest fe lekezetekre tagoltságát, a 
szervezkedés csak úgy ígér eredményt , ha minden árnyala tú 
kereszténység a magáénak vallja, többségi területein megvalósítja, 
vegyes vidékeken pedig megtalálja a módját , hogy mindannyiun-
kat egyformán érdeklő teendők mellékvágányokra ne sikulhassanak. 

c) Hogy az ilyképpen bevezetendő munka most már egész-
ségügyi téren eredményekre és ne meddő határvillongásokra ve-
zessen, egyetlen mód, hogy bár az egyes vidékek más felettes 
egyház alatt állanak, szervezésük egységes egészségügyi központ 
irányítását kapja . Ebből az elgondolásból indult meg 1934-ben az 
az orvosi mozgalom, mely a magyar keresztény orvosok egyhá-
z a n k é n t szervezését tűzte céljául közös szervezés és munkaterv 
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alapján, a jelen vázlatban körvonalazott teendők végzésére1.” Ered-
mény katol ikus részről a Kat . Népszövetség azóta működő Or-
vosszakosztá lyának létesítése lett. 

3. Bár a szervezés részleteit a közös szervezési és munka-
terv foglalja magában és így azok tárgyalására itt nincs hely, 
annyit megemlíteni mégis szükségesnek tar tok, hogy a keresztény 
társadalmi munkát végző orvosok megalakulandó csendes szö-
vetsége nem tévesztendő össze semmilyen egyleti alakulattal , 
hanem egyszerűen a kisebbségi egyházak egészségügyi teendői-
nek végzésével megbízott szervnek tekintendő, s e szakosz-
tályok az összehangolt munka é rdekében szakosztályvezetőikből 
együttesen álló közös vezetőség irányítására hallgatnak. A közös 
munka anyagi és erkölcsi há t te ré t az egyházak adják, illetve 
azok a társadalmi szervek, amelyeket ezzel az egyházak meg-
bíztak. 

4. Világos, hogy ez a szervezet hívatott átvenni az összes 
testületektől az egészségügyi munkát , vagy mint szellemi tanácsadó 
az egészségügyi teendőket végző szervezetek fölé rendelendő. 

* 
Magyarságunk irányító egészségügyi szerve alakulhat ki ebből 

a kezdeményezésből , melynek munkájá t a népi felelősségérzésből 
önként vállalkozó szakemberek végzik. Szükség van e r r e ? A 
tények beszélnek. A hivatalos orvosszervezetek részben fel sem 
veszik, részben elejtik a magyarság külön problémáiból származó 
teendőket , esetleg szűkebbkörű, kari, stb. é rdekeke t szolgálnak. 
Már pedig a magyarság biológiai a lka tának kérdése nem bízható 
sem az esetlegességre, sem a r i tkán jelentkező jóakarat ra . Egy 
nép, népünk életéről van itt szó. 

Dr NAGY ANDRÁS 

1 Megindítója e vázlat összeállítója volt. Katol ikus részről f t . Márton Áron 
kanonok-plébános, akkor a Népszövetség igazgatója állott mögötte. Református 
részről dr. Jancsó Béla helybeli orvos közvet í te t te a tárgyalásokat. A párhu-
zamos protes táns orvosszakosztályok megalakulása azonban – nem elvi, hanem 
a körülmények által diktált okokból – egyelőre elmaradt. 



STATISZTIKAI K Ö Z L E M É N Y 

AZ 1935–36. ÉVI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 
TÁJÉKOZTATÓ ADATAI. 

A FÉLÉVTIZEDDEL előbb, 1932-ben megjelent Indicatorul 
Statistic1 c. kiadványban az 1930. évi népszámlálás adatait feldol-
gozó bizottság bejelentet te, hogy nemsokára öt nagyobb kötet-
ben közzéteszi e népszámlálás igen várt eredményeit . Az első 
kiadvány – e munkaterv szerint – a népleíró adatokat fogja 
közvetíteni, a második a nép műveltségi állapotára vonatkozó szám-
sorokat ad, a harmadik épületstat iszt ikát , a negyedik foglalko-
zási statisztikát, az ötödik pedig üzemstatisztikát tartalmaz. Ter-
mészetesen mi a munkatervben említett első kiadvány elé néztünk 
nagy kíváncsisággal, mert a Indicator előszava így ír: „Az első 
mű, „A népszámlálás demográfiai adatai” c. kiadvány a lakosság 
nem, életkor, családi állapot, vallás, nemzetiség, anyanyelv, állam-
polgárság, születési hely szerint csoportosított adatait fogja tartal-
mazni. Ugyanitt a család és a családi gazdaság szerkezet i ké rdé-
sei is tárgyaltatni fognak s a nemzetiségi stat iszt ika alapján kü-
lön tanulmány tárgya lesz a nemzeti kisebbségek kérdése, valamint 
a belső népáramlások problémája”. A várva-várt s tat iszt ikai kiad-
vány azonban mind a mai napig nem jelent meg s a Statisztikai 
Évkönyvekben közölt szórványos számsoroktól el tekintve továbbra 
is a találgatásokra voltunk rászorítva saját népi adataink terüle-
tén. Felajzott várakozásunkat természetesen az időközben megje-
lent részlettanulmányok nem elégí thet ték ki s nem elégítette ki 
a mult év végén megjelent új Statisztikai Évkönyv2 sem. Nem a 
végösszegekre voltunk és vagyunk kíváncsiak, hanem a részletes, 
községek szerint rendezet t nemzetiségi adatközlésre; arra, amit 
hiába keresünk ebben a nagy feltűnést keltő, félezer lapos Év-
könyvben is. Bizony a statisztikai élet e legfr issebb ajándéka szű-
kölködik a részletezésekben, az 1930. évi népszámlálás alapján és 
az 1935–36. évi adattárból ugyan közöl egynéhány érdekes nem-
zetiségi számsort, számoszlopot, azonban ez vajmi kevés az igé-
rethez képest. Ennek ellenére azonban mégis örömünkre szolgált, 

1 Indicatorul statistic al satelor și unităților administrative din România. 
Cuprinzând rezultatele recensământului general al populației din 29 Decembrie 1930. 
(Publicația Direcției Recensământului General al Populației din Ministerul Muncii, 
Sănătății și Ocrotirilor sociale.) București, 1932. XLII. + 850 lap + 1 térkép. 

2 Anuarul Statistic al României 1935 și 1936. București, 1937. XIV. + 421 lap. 
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mert a sok bizonytalanság után egy-egy kérdéskörben legalább 
hivatalos adatokra támaszkodó tájékoztatást nyujt. Az igényes 
külsővel s gazdag tartalommal megjelent e statisztikai kiadvány 
több fejezetét éppen ezért – még mielőtt részletest összehason- 
lító feldolgozása elkészülne – az alábbiakban ismertetni köteles- 
ségünknek éreztük. 

1. Vallási adatok1. 

Országrész Összes 
lakosság 
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százalékokban 
Ókirályság 8 785,000 1.8 0.2 * 2.0 0.7 2.4 0.1 

Basarabia 2.864,000 0.5 * * 0.6 2.6 7.2 0.1 
Bucovina 854,000 11.5 * * 11.6 2.4 10.9 0.2 
Transylvania 5.550,000 20.8 10.2 0.7 31.7 3.4 3.7 0.9 

Tört. Transylvania 3.218,000 12.8 15.5 2.1 30.4 7.6 2.5 0.3 
Határvidék 2.332,000 24.8 7.5 * 32.4 1.3 4.3 1.2 

Románia 18.053,000 6.8 3.9 0.4 11.1 2.2 4.2 0.3 

2. Nemzetiségi és anyanyelvi adatok2.

Országrész Összes 
lakosság 

Magyar Német Zsidó 
nem- 
zeti- 
ségi 

anya- 
nyelvi 

nem- 
zeti- 
ségi 

anya- 
nyelvi 

nem 
zeti- 
ségi 

anya- 
nyelvi 

bevallás 
szerint 

bevallás 
szerint 

bevallás 
szerint 

százalékokban 
Ókirályság 8 785,000 0.6 0.6 0.7 0.7 2.5 1.4 
Basarabia 2.864,000 * * 2.8 2.8 7.2 7.0 
Bucovina 854,000 1.4 1.4 8.9 11.0 10.8 8.7 
Transylvania 5.550,000 20.9 23.2 12.2 12.3 3.4 2.0 

Tört. Transylvania 3.218,000 29.1 31.0 7.9 7.9 2.4 1.6 
Határvidék 2.332,000 16.8 19.2 14.3 14.6 3.8 2.2 

Románia 18.053,000| 7.9 8.61 4.1 4.2 4.0 2.9 

1 I. m. 36. oldalán közölt 27. sz. tábla alapján. (* = 0.1%-nál kevesebb.) 
2 I. m. 38. oldalán közölt 28. sz. tábla alapján, (* = l. előbb.) 
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Az előbbi második táblázat arányszámainak segítségével a ma- 
gyar nemzetiségűek és a magyar anyanyelvűek adatai a következők: 

 Magyar 
nemzetiségű 

Magyar 
anyanyelvű 

Különbség 

Oltenia 3.038 1.519 + 1.519 
Muntenia 32.224 32.144 + 80 
Dobrogea 2.433 2.433  
Moldova 21.843 24.270 – 2.427 
Basarabia 370 370  
Bucovina 11.956 11.956  
Transylvania 936.438 997.580 – 61.142 
Banat 97.968 105.504 – 7.536 
 321.090 378.080 – 56.990 

Összesen 1,427.360 1,553.856 –126.496 

Orsz. átlag alapján: 1,426.187 1,552.558 –126.371 

3. Az írni és olvasni tudók arányszámai1.

Terület Összesen Férfi Nő 

százalékokban 
a) A legjobb orsz. arányszámok:    
1. Brașov 86.9 89.7 84.1 
2. Sibiu 85.2 87.9 82.6 
3. Odorheiu 85.0 87.6 82.3 
4. Treiscaune 84.2 86.4 82.2 
5. Târnava-Mare 83.7 86.5 80.9 
6. Timiș-Torontal 80.0 85.0 75.3 
7. Făgăraș 79.5 86.7 72.3 
8. Ciuc 76.4 80.4 72.1 
b) Tartományok arányszámai:    
1. Transylvania 68.3 73.8 62.9 
2. Bucovina 65.7 72.2 59.7 
3. Muntenia 57.6 74.2 41.9 
4. Moldova 57.0 71.3 43.3 
5. Dobrogea 52.9 65.1 40.2 
6. Oltenia 49.5 70.4 31.0 
7. Basarabia 38.1 51.4 25.1 
Románia 57.0 69.2 45.5 

1 I. m. 38–39. oldalán közölt 31. sz. tábla alapján. 
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4. Ki- és visszavándorló magyarok száma 1934 35-ben1.

 Ki- Vissza- 
 vándorló 
Férfi 50 143 
Nő 101 51 
Kisérő 62 50 
Összesen 213 244 
Honnan és hová?  
U.S.A 55 94 
Argentína 44 82 
Brazília 27 43 
Uruguay 5 15 
Canada 76 – 
Columbia – 2 
Délamerika 1 4 
Mexikó 1 1 
Más ország 4 3 

5. Iskolai adatok. 
Az iskolai adatok szempontjából az új Évkönyv csak néhány 

részletezéssel bővíti ki azokat az adatokat, amelyeket eddig is is- 
mertünk és ismertettek2. A következő két táblával kapcsolatosan az 
alábbi számítások figyelembevétele szükséges: 

a) Iskolaköteles magyar gyermekek arányszámai: 
 Iskolaköteles 

(5–18 éves) 
Óvodába jár 

% 
Elemibe jár 

% 
Középisk. jár 
vagy nem jár 
iskolába (%) 

1930–31 261.400 6.9 61.6 31.5 
1931–32 233.572 7.3 72.3 20.4 
1932–33 262.402 6.5 69.0 24.5 
1933–34 265.254 6.5 67.8 25.7 
1934–35 277.653 6.7 66.1 27.2 

1 I. m. 78–79. oldalán közölt 56. sz. tábla alapján. 
2 V. ö. R. Szeben András: A transylvaniai magyarság népoktatásügyének 

statisztikai mérlege a másfél évtizedes román uralom alatt. M. Stat. Szemle, 1934, 
XII. évf. 10. sz.; Dr. György Lajos: Az erdélyi magyarság másfél évtizedes nép- 
oktatásügye. Iskola, 1935–36, III. évf. 1–2. sz.; az egyházi főhatóságok jelenté- 
seiben és az Iskola szemleanyagában közölt iskolai adatok; Anuarul Statistic al 
României 1934; N. Istrate: Ardealul și Banatul în lumina cifrelor. Transilvania, 
Banatul, Crișana, Maramureșul. 1918–1928. I. k. 686. és 688. l.; Dr. Kiss Árpád: 
Az állami magyar tannyelvű elemi iskolák és magyar tagozatok. M. Kisebbség, 
1936, XV. évf 8., 9–10.. 11. és 12. sz.; Domokos Pál Péter: Egy vármegye nép- 
oktatásügye. Iskola, 1935–36, III. évf, 7–8. sz.; Venczel József: Művelődéspoli- 
tikai vázlat. Hitel, 1936. évi 2. sz. 141–142 l. 

3 Anuarul Statistic 1935–36. – 108., 110., 114., 118., 121–22., 124–25., 
127–31. oldalán közölt 77., 78., 80., 82., 83., 84. és 85. sz. tábla alapján. 

 Ki- Vissza- 
 vándorló 
Életkor szerint:  
15 éven aluli 61 23 
15 és 20 év közötti 22 19 
21 és 55 év közötti 117 162 
55 éven felüli 13 40 

Foglalkozás szerint:  
Előmunkás 25 41 
Munkás 4 24 
Földmunkás 24 65 
Szabadfoglalkozású 5 12 

Foglalkozás 
nélküli }férfi 34 16 

nő 120 83 
Más  1 3 



5./a. Iskolai adatok (óvodisták és elemi iskolások). 

 
 

Országrész 
Év 

Iskolaköteles 
magyar 

gyermekek 
száma 

 
Óvodista magyar gyermekek 

 
Elemi iskolás magyar gyermekek 

A magyar 
iskolaköteles 
gyermekek 
közül nem 

jár sem óvo- 
dába, sem 
elemibe 

 

Iskolai 
év  közül  közül 

összes 
száma 

állami 
óvodába 

járt 

magán- 
óvodába 

járt 

összes 
száma 

állami 
elemi is- 
kolába 

járt 

magán- 
elemi 

iskolába 
járt 

magán- 
vizsgára 
jelentke- 

zett 
1931 261.400 18.073 16.664 1.409 161.268 87.110 74.037 121 82.059 1930/31 
1932 233.572 17.269 16.163 1.106 169.111 96.668 72.327 116 47.192 1931/32 
1933 262.402 17.018 15.614 1.404 181.138 105.249 75.809 80 64.246 1932/33 
1934 265.254 17.423 16.000 1,423 180.101 106.009 74.032 60 67.730 1933/34 

Régi Királyság 5.065 1.587 1.579 8 3.321 3.040 281 – 157  
Basarabia 262 51 51 – 87 87 – – 124  
Bucovina 3.372 4 4 – 2.322 2.302 20 – 1.046  

Transylvania 256.555 15.781 14.366 1.415 174.371 100.580 73.731 60 66.403  
1935 277.653 18.863 17.535 1.328 183.765 117.796 65.861 108 75.325* 1934/35 

Régi Királyság 5.204 1.734 1.716 18 7.595 7.105 490 – ?*  
Basarabia 29 1 1 – 84 84 – – ?*  
Bucovina 3,867 6 6 – 3.636 3.608 28 – 225*  

Transylvania  268.553 17.122 15.812 1.310 172.450 106.999 65.343 108 78.981*  

* Számolási hibák az Évkönyvben.
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5./b. Iskolai adatok (állami középiskolások)*. 

Iskolai év 
Iskola típus 

Róm. kat., 
ref. és unit. 

tanulók 
összesen 

A tanulók közül 
Róm. kat. ref. unit. 

Az egész országban:     
1930/31 7.238 5.648 1.174 416 
1931/32 7.492 5.782 1.253 457 
1932/33 7.948 6.101 1.490 357 
1933/34 8.459 6.501 1.681 277 
1934/35 9.614 7.366 1.869 379 

Csak 
Transylvániában: 

    
    

1930/31 5.504 4.004 1.126 374 
1931/32 5.702 4.053 1.213 436 
1932/33 6.108 4.328 1.455 325 
1933/34 6.461 4.630 1.593 238 

fiúliceum 2.385 1.795 530 60 
leányliceum 459 289 144 26 
fiúgimnázium 1.100 909 185 6 
leánygimnázium 848 509 315 24 
vegyesgimnázium 551 372 167 12 
tanítóképző 117 70 35 12 
tanítónőképző 83 41 41 1 
fiú-kereskedelmi iskola 33 17 16 – 
fiú felsőkereskedelmi 323 249 70 4 
leány-felsőkereskedelmi 59 37 20 2 
leánytovábbképző 122 84 35 3 
fiú-ipariskola 68 48 18 2 
fiú-felsőipariskola 297 202 9 86 
háztartástani iskola 16 8 8 – 

1934/35 7.312 5.170 1.794 348 

fiúliceum 2.622 1.983 569 70 
leányliceum 617 371 206 40 
fiúgimnázium 989 784 201 4 
leánygimnázium 831 485 323 23 
vegyesgimnázium 802 621 167 14 
tanítóképző 211 148 46 17 
tanítónőképző 108 57 43 8 
fiú kereskedelmi iskola 33 14 2 17 
fiú-felsőkereskedelmi 345 244 7 94 
leány-felsőkereskedelmi 84 45 2 37 
leánytovábbképző 168 118 47 3 
fiú ipariskola 100 63 19 18 
fiú-felsőipariskola 380 221 156 3 
háztartástani iskola 22 16 6  

* E táblának a magyar középiskolások szempontjából csak tájékoztató jel- 
lege lehet, mert a nemzetiségi adatok ismeretlenek. 
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b) Az óvodába járó magyar gyermekek arányszámai: 

  Óvodába 
jár 

összesen 

Állami 
óvodába jár 

% 

Magán- 
óvodába jár 

% 
1930–31  18.073 92.0 8.0 
1931–32  17.269 93.4 6.6 
1932–33  17.018 91.8 8.2 
1933–34  17.423 91.9 8.1 
1934–35  18.863 92.4 7.6 

c) Az elemi iskolás magyar gyermekek arányszámai: 

7. A lakosság és az egyetemi hallgatók 
párhuzamos arányszámai1. 
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 Lakosság: 18,053.000 71.9 7.9 4.1 4.0 3.2 2.3 2.0 4.6

1933/34: egy. hallgatók: 40.903 77.2 3.2 1.8 14.8 0.5 1.0 0.2 1.9

1934/35: egy. hallgatók: 41.307 79.0 3.2 1.6 13.2 0.5 0.9 0.6 1.2

 Különbség: 1933–34 +5.3 –3.7 –2.3 +10.8 –2.7 –1.3 –1.8 –2.7

1934–35 +7.1 –3.7 –2.5 +9.2 –2.7 –1.4 –1.4 –3.4

1 I. m. 37. oldalán közölt 29. sz. tábla és a 148. és 149. oldalon közölt
95. sz. tábla alapján. 

  Elemibe jár 
összesen 

Állami 
elemibe jár 

% 

Magán- 
elemibe jár 

% 
1930–31  161.268 54.0 45.9 
1931–32  169.111 57.1 42.8 
1932-33  181.138 58.1 41.8 
1933-34  180.101 58.8 41.1 
1934–35  183.765 63.7 36.2 



 

8. Magyar egyetemi hallgatók 1933/34–1934/351.

Egyetemi város, 
fakultás vagy főis- 

kola 

Magyar beiratkozottak Magyar végzettek 

1933/34 1934/35 1933/34 1934/35 

București 124 205 27 44 

Iași 10 10 – 1 

Cluj 1175 1165 103 109 

Cernăuți – 2 – 1 

Oradea 89 – 19 – 

Timișoara 45 50 6 – 
Orvosi 176 160 19 13 

Állatorvosi 9 5 3 4 

Gyógyszerészeti 9 84 16 30 

Term.-tudományi 219 163 6 21 

Bölcsészeti 213 206 51 44 

Jogi 573 551 17 9 

Kereskedelmi 97 89 23 24 

Gazdasági 22 21 – 1 

Építészeti 3 3 – – 

Zenei 40 46 4 3 
Szépművészeti 29 22 9 1 

Politechnikai 30 59 2 – 
Technikai 5 4 1 – 

Testnevelési 18 19 4 5 

Összesen 1.443 1.432 155 155 

Közli: VENCZEL JÓZSEF 

1 I. m. 144–149. oldalán közölt 93., 94. és 95. sz. tábla alapján. 
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M E T A M O R P H O S I S 
T R A N S Y L V A N I A E 

MAGYAR SZÖVETSÉG 

Amire belső szükség kénysze-
rített, de amiről szót ejteni nem-
régiben is még közéleti szerveze-
teink előtt véteknek számított, 
most a külső körülmények hatása 
alatt azok is emlegetik, akik az 
elítéléssel nemigen fukarkodtak, 
midőn még csak belső szervezett-
ségünk kérlelhetetlen logikájának 
engedve érte szót emeltünk. A 
Magyar Szövetségről van szó, a 
kezdeti idők e nagyszerű tervéről, 
melynek időszerűségére és szük-
ségszerűségére a fiatalság, ahol 
csak pódiumhoz juthatott, el nem 
mulasztotta a figyelmet felhívni. 
Legutóbb az őszi Találkozón hang-
zott el az ott összegyűlt fiatalság 
határozott kívánságaként az, hogy 
„addig is, mig a népszervezeti esz 
mény, a Magyar Szövetség meg-
valósulhat, jöjjön létre egy, a tran-
szilvániai magyarságot egységesen 
irányító szervezet, amely politikai, 
közművelődési és gazdasági intéz-
kedéseken keresztül a Magyar Szö-
vetség gondolatát, mint erkölcsi 
princípiumot megvalósítsa”. E kí-
vánság is követte elődei sorsát: 
eltemetődött, mint minden eszme, 
amely felemelkedést, egyetemessé-
get, összefogást kívánt ott, ahol 
kicsiny hatalmi érdekek vívták 
csatájukat. De ma, a politikai pár-
tok feloszlatása után, az új alkot-

mányjogi berendezkedés idején, ki 
tagadhatja, hogy az elképzelés 
időszerű, szükséges és el nem ha-
lasztható? 

Mi a Magyar Szövetség? Egye-
sek szerint feloszlatott szerveze-
tünk lényegében a Szövetség ha-
táskörét látta el, tehát nincs másra 
szükség, minthogy más néven meg-
alakulva ugyanazt a munkát vé-
gezze. Felfogásunk ezzel homlok-
egyenest ellenkezik. Amit a Párt 
végzett, az a Szövetség munka-
körének csak egyik része, mely-
nek jelentősége, bár az érdekkép-
viseleti rendszerre való áttéréssel 
meg is csökken, le nem becsül-
hető. Emellett azonban egyenlő 
fontosságuaknak jelentkeznek mind-
azok a kívánalmak, amelyek a 
népélet egyéb területein tárulnak 
elénk. Be kell már végre látnunk, 
hogy a népközösség szerves egy-
ség, melynek nemcsak közjogi igé-
nyei vannak, hanem gazdaságiak, 
közművelődésiek, egészségügyiek 
és erkölcsiek is. Magyar Szövetség 
csak olyan szervezet lehet, mely 
magábanfoglalja mindazokat a lé-
tező és megalkotandó intézményeket, 
amelyek a népközösség elemi igé-
nyeit elégitik ki. Egységes, össze-
fogó és élő szervezetre, kisebb-
ségi csúcsintézményre van szük-
ségünk. Ebben a keretben pedig 
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egységes, harmonikus munkára. 
Mindenki láthatta, hova vezet a 
széthúzásnak, az egymás iránti 
bizalmatlanságnak, a testvérharc-
nak eluralgása. Magyar á tok? 
Nem. Csak felelőtlenség és gyen-
geség. Valamennyiünk gyengesége 
és felelőtlensége, akik eltűrjük, 
hogy személyes érdekek és elfo-
gultságok harcának áldozatul esse-
nek legnagyobb nemzeti értékeink. 

Megalkotható-e a Magyar Szö-
vetség? E pillanatban még másod-
rendű kérdés. A keretnél fonto-
sabb a szellem, amely betölti, és 
a formai megalakulásnál a lélek, 
amely előidézi. Ezért mondtuk az 
őszi Találkozón, hogy a Magyar 
Szövetség – érzésünk szerint – 
erkölcsi principium, amely a szer-
vezeti formától függetlenül a lé-
tező intézmények magatartásában 
és együttműködési technikájában 
kell, hogy megnyilvánuljon. Keres-
sük, kutatjuk és várjuk azokat a 
vezetőket, akik felismerve a pil-
lanat parancsoló szükségszerűsé-
gét, le tudják vetkezni elfogultsá-
gukat, el tudják felejteni a harc 
közben adott és kapott bántáso-
kat, és azzal a zarándoki komoly-
sággal és alázatossággal, melyet a 
nemzet szolgálata követel, alkotó 
munkára fogják össze intézmé-
nyeinket, Viszont keressük, ku-
tatjuk és építjük azt a közszelle-
met, mely elég független és önálló 

lesz ahhoz, hogy az együttmun-
kálkodástól húzódó vezetőinket 
együttmunkálkodásra kényszerítse 
vagy másokkal helyettesítse. Nin-
csen testvérharcra elfecsérelhető 
további húsz évünk. Az elmult 
húsz esztendő eléggé legyengített 
ahhoz, hogy a megsokasodott fel-
adatoknak csak együttes munká-
val felelhessünk meg. 

S ha a lélek, az összetartó, egy-
más felelősségét hordozó magyar 
lélek kialakul, úgy a Magyar Szö-
vetség lényegében megszületett. 
Csak a formát kell hozzá megta-
lálni s ez nem lehetetlen. Az új 
alkotmánytörvény 26. szakasza ki-
mondja, hogy „a román állampol-
gároknak joguk van egyesülni, al-
kalmazkodva a törvényekhez”. A 
jogi személyiségekről szóló tör-
vény viszont egy ilyen szervezet 
megalkotására lehetőséget nyujt. 
A szenvedélyes politikai harcokat 
megszüntető új rendszer bizonyára 
nem szegülne ellen egy ilyen po-
litikamentes szervezet megalkotá-
sának, ha ebben a magyarság egye-
temének kívánságát látná. 

A Magyar Szövetség, az alko-
tásra képes magyar erők szövet-
ségének megalkotása életparancs s 
megkísérlésének elmulasztása olyan 
bűn, mely alól feloldozást a mai 
nemzedék nem nyerhet. 

ALBRECHT DEZSŐ 

AZ ÚJ NEMZEDÉK KÖZSZELLEME 

Az Ellenzék c. napilap az év 
elején megszólaltatta fiatal szelle-
miségünk néhány vezetőjét, hogy 
egy ankét keretében megállapít-
hassa: az új nemzedék miként 
látja az elmult év politikai, köz-
művelődési és ifjúsági életének 
eseményeit, miben látja erőnket, 

gyengeségeinket, és milyen követ-
keztetéseket von le az események-
ből és jelenségekből mindnyájunk 
jövőjére nézve. Az ankét oly idő-
ben zajlott le, amikor már a külső 
események is a kisebbségi élet új 
korszakát ígérik, az új nemzedék 
néhány tagjának megszólaltatása 

82 



Metamorphosis Transylvaniae 

tehát e válságos időszakban mint-
egy erőpróbának is számítható s 
az az érzésünk, hogy a magyar 
közösség életének figyelői nem 
csalatkoztak. Az ankét nyilatko-
zatai meglepően egységes látás-
módra utaltak s olyan szemléletre, 
mely az életváltás idején a leg-
nagyobb figyelmet érdemli. 

A nemrég lezajlott Találkozó 
és az azt követő megnyilatkozá-
sok után előrelátható volt, hogy 
a férfikorba kerülő fiatalság más 
szemszögből nézi és taglalja a 
kisebbségi kérdést, mint apái. 
Amíg az idősebb nemzedék fi-
gyelme inkább a külső támadások 
elleni védelemre összpontosul, a 
fiatalabbak inkább befelé, önma-
gunk felé néznek és a kisebbségi 
kérdés megoldását is elsősorban a 
társadalom belső magatartásának 
megváltoztatásától, az erkölcsileg és 
társadalmilag erős magyarságtól 
várják. „Egyetlenegy dolog van, 
ami megrázkódtatások után záloga 
lehet a jövendőnek: a magyarság 
belső ereje, ami öntudattal és hí-
vatásérzettel párosul.” (Tamási 
Áron.) Ezért a fiatalság a politikai 
realitást a mai politikán kívül 
látja, népe kérdésének megoldását 
nem a parlamenttől reméli. A po-
litika ennek a nemzedéknek az 
életében mást jelent, mint beavat-
kozást a mindennapi élet apró 
személyes harcaiba, képviselői 
mandátumokért való versenyfutást 
vagy parlamenti szószéken elért 
szónoki sikert. A régi politikából 
ki kellett ábrándulnia, mert úgy 
látta, hogy „kár a sok erőért és 
áldozatért, melyekkel más úton 
többet érnénk el”. A honpolgárok 
jó vagy kevésbbé jó élete nem 
egészen a parlament működésétől 
függ. Nem azt jelenti ez, mintha 
a fiatalság nem kívánná népe éle-
tét a külső veszedelmek ellen 
éppen olyan eréllyel és határo-

zottsággal megvédeni, mint az 
idősebbek, csupán azt, hogy népe 
jövendőjének biztosítását nem a 
parlamenti harcokban elért ered-
ményektől, hanem a magyarság 
belső erejétől várja, „ami öntu-
dattal és hivatásérzettel párosul”. 
De „ezt a belső erőt csak úgy le-
het létrehozni, ha egységes, erős 
és erkölcsös nemzeti társadalmat 
szervezünk” (Tamási Áron). Ho-
gyan alakítható ki ez a belső erő ? 
El lehet-e érni csakis szellemi 
képzéssel, neveléssel, a belső ma-
gatartás megváltoztatására irányuló 
próbálkozásokkal? A hangsúly 
bizonyára a nemzetnevelés kér-
désére helyeződik a jövőben. Az 
eddigi életstíluson, a legbensőbb 
lényegünkön való változtatás szük-
ségessége egyre inkább előtérbe 
jut. A színes szavak helyébe a 
szürke, de pozitív munka megbe-
csülése lép, a választási csatáro-
zások helyébe a jobb, igazibb 
emberalkotás. Milyen messze va-
gyunk azonban ezektől! Társa-
dalmunk alig alkalmas még az új 
értelmű kisebbségi magatartásra, 
népi tömegeink jórészt csak vé-
letlen állapot szerint magyarok, 
magyarságuk nem vált még ben-
nük belső meggyőződéssé, élménnyé. 
A nemzeti öntudatnak a közép-
osztály a hordozója, tehát vállán 
nyugszik a kötelesség, hogy a 
legszélesebb népi rétegek magyar-
ságát belső érzéssé emelje s a 
népet nemzeti életünk, sorsunk 
hordozójává, vállalójává, sőt irá-
nyítójává tegye. De vajjon mai 
lanyha, önző és áldozatoktól visz-
szariadó középosztályunk képes 
lesz-e a nagy feladatra, a társa-
dalom átalakí tására? 

Az Ellenzék nyilatkozóit nem 
sok optimizmus fűti társadalmunk 
vezetőivel szemben. Magával a 
magyar nemzetkisebbséggel kap-
csolatosan azonban szinte egyönte-
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tűen derűlátók az összes nyilat-
kozók. „Sok olyan kisebb-nagyobb 
jelentőségű esemény történt, ame-
lyek indokolttá teszik azt a hie-
delmünket, hogy ez az esztendő 
nem múlik el népközösségünk 
belső életének régóta kívánatos és 
gyökeres átalakulása nélkül.” (Ven-
czel József.) A „teljesen egységes 
és kemény politikai arcvonal ki-
építésének feltételei a társadalom 
részéről adva vannak, megvalósí-
tása csupán a vezetőkön múlik. 
Egységbe és mind szorosabb egy-
ségbe kovácsol az idő.” (Albrecht 
Dezső.) „Minden borúlátó megíté-
léssel szemben a leghatározottab-
ban vallom, hogy az elmult 1937. 
esztendő is nagyban szolgálta ki-
sebbségi népközösségünk új öntu-
datosodását.” (László Dezső.) Ha 
a kikovácsolódott érzelmi közös-
ség nem is téveszthet meg, mert 
– mint Kéki Béla mondja – nem 
áll mögötte még a nélkülözhetet-
len erős politikai, közművelődési 
és gazdasági szervezettségünk, de 
a feladat „ezt az érzelmi egysé-
get, amelyet olyan tisztán muta-
tott meg népközösségünk, a leg-
határozottabb és legszervesebb 
gazdasági) politikai és társadalmi 
egységgé építeni”. „Indíttassék meg 
a kisebbségi élet első korszaká-
nak felszámolása, szakítsunk e 
korszak lemondással teli jelszavá-
val : ahogy lehet – s álljon rajtba 
az új kisebbségi életkorszak, amely 
sem jelszavában, sem életütemé-
ben, sem eredményeiben nem le-
het kishitű, hanem arra törekszik, 
hogy a lehetőségeken belül előre-
törjön.” (Venczel József.) 

A derülátó figyelőnek azonban 
eleddig csak csalódásban volt ré-
sze. A tapogatózó „ahogy lehet” 
politika folytatódott. Pedig a ki-
sebbségi életnek új korszaka, ame-
lyet pár hónap előtt a fiatalok em-
legettek, ha nem is az elképzelt for-

mában, de annál észrevehetőbben 
jelentkezett. A közélet politika-
mentesítése, az érdekképviseleti 
alapon berendezkedő állam gondo-
lata az egész magyar társadalmat 
új, meggondolgoztató kérdések elé 
állították. Azonban sajnálatosan ta-
pasztalhatjuk, hogy az új követel-
ményekhez való alkalmazkodás mi-
kéntje felől szó sem esik, a mai 
kényszerhelyzet sem elegendő ah-
hoz, hogy időszerű magatartás és 
ebből sarjadó bölcs taktika legyen 
úrrá közéletünkben. Végeredmé-
nyében a politika csak egy eszköz 
volt a kitűzött cél érdekében s azért 
harcolt a politikus, hogy kisebbségi 
életünk kapja meg a maga bizton-
ságát és nyugodt fejlődési lehető-
ségét, s ismerjék el népi egyéni-
ségünk megtartására való jogunkat. 
Az eszköz időszerűtlenné lett, a 
cél érdekében tehát új eszközök 
szükségesek: népközösségünk társa-
dalmi és gazdasági összefogását kell 
elmélyítenünk és egyre izmosodó 
gazdasági erőinkre kell felépíte-
nünk iskolaügyünket, népnevelé-
sünket, valamint társadalmi intéz-
ményeinket, 

A legutóbbi választás gyönyörű 
eredménye méltán tölthetett el 
elégedettséggel nemzeti öntudatunk 
megerősödését illetőleg. Ha azon-
ban a választásokat úgy fogjuk fel, 
mint nemzeti együvétartozásunk-
ról való bizonyságtételt, akkor azt 
is be kell látnunk, hogy életünk-
nek a politikán kívül is számos 
olyan területe maradt, ahol ennek 
az együvétartozásnak nap-nap után 
gyakorlati bizonyítékait adhatjuk. 
Folyóiratunk hasábjain nem egy-
szer hangoztattuk, hogy egy ki-
sebbségi társadalom megmaradása 
elsősorban saját társadalmának bel-
ső, szoros összezárkózásán, társa-
dalmi, közművelődési és gazdasági 
szervezeteinek kiépítésén múlik. Ime, 
politikánknak ez a színtere meg-
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maradt; tőlünk függ, hogy a meg-
őrzött lehetőségekkel okosan tud-
junk élni. „A belső, népi politika 
lesz mindinkább hangsúlyossá: a 
népnevelés, az egészségvédelem, 
a gazdaságvédelem és a jogvéde-
lem. A mindennapi kenyér sovány-
sága mögött nagy feladatok tornyo-
sulnak s a felelősség közszelleme 
erősödik.” (Venczel József.) 

Kényszeríteni tudja-e intézmé-
nyeink, szervezeteink vezetőit ez 
az egyre erőteljesebben megnyilat-
kozó közszellem az új helyzet ál-
tal követelt magatartásra? Gazda-
sági, közművelődési életünknek egy-
aránt nagy hiányai vannak, „Né-
hány egyedülálló kísérlettől elte-
kintve ma sem folyik kellő közös-
ségi tudattal intézményes tudomá-
nyos, művészi munka értékeink és 
érdekeink megvédésére.” (Mikó Im-
re.) A „műemlékgondozástól a nép-
rajzi kutatásig egész sor művelő-
déspolitikai kérdés vár megoldásra, 
de úgy látjuk, tapodtat sem ha-
ladnak ezek az ügyek. A transylván 
magyarság műveltségi színvonalá-
nak kétségtelen sűlyedése elé né-
zünk, ha tudománypolitikai kérdé-
seink valahogyan megoldást nem 
nyernek.” (Kéki Béla.) Ezekért az 
ügyekért, a transylván magyarság 
minden ügyéért „elsősorban a 30– 
40 közötti férfi korosztály felelős. 
Ebből következik, hogy mindent el 
kell követnie azért, hogy a ma-
gyar közösséget lelkileg a saját ké-
pére formálja és hogy felelős el-
gondolásait megvalósítsa az élet-
ben” (Tamási Áron). 

Szemben állanak-e ezek az el-
gondolások az idősebb nemzedék 
elgondolásaival? Lényegükben bi-
zonyára nem. „Ma a két nemze-
dék között egyetlen különbség van, 
amely azonban nem elválasztó, ha-
nem kiegyenlítő jellegű: az ifjúság 
gyermekkora óta kisebbségi sors-
ban élt, annak lehetőségeit tuda-

tosan érzi és ösztönösen használja ki 
anélkül, hogy összehasonlítások za-
varnák.” (Asztalos Sándor.) Az új 
nemzedék közszellemét a szolgálat 
és kötelesség határozzák meg s ha 
elégedetlen sokszor közéletünk üte-
mével és módszereivel, az éppen 
felelősségtudatából és szigorúbb er-
kölcsi felfogásából következik. Nap-
ról-napra látja, hogy a legnyo-
masztóbb idők sem tudnak testvé-
rekül egymáshoz melegíteni, a köz-
érdek leplébe bújt önzés, a meg-
győződéstelen harc, áldozatoktól 
való visszahúzódás, társadalmi osz-
tályok vállain felkapaszkodó tör-
tetés és az egymás elleni áskáló-
dás annyi példájával találkozik, 
hogy nem csoda, ha sokszor tele 
van elégedetlenséggel. Az igazi 
nagyságokat sem mindig a közélet 
nagyjaiban találta megismerni, ha-
nem a lelki értékeket hordozók kö-
zött, akik népnevelők, papok, or-
vosok, szövetkezeti vezetők, s akik 
nem másokat szerveznek meg, ha-
nem elsősorban saját magukat igye-
keznek alkalmassá formálni a ki-
sebbségi élet hordozására, s akik 
nem osztályhelyzetük, vagyoni ál-
lapotuk öntudatát, hanem a ma-
gyarság öntudatát hordozzák ma-
gukban. 

Az Ellenzék nyilatkozataiból 
minduntalan kicseng a fiatalság 
vágya a magyarság belső életének 
igazi összhangja után. „A kisebb-
ségi nemzettest is totális igények-
kel rendelkezik és mérhetetlen kár 
származik abból, hogy különböző 
élettevékenységeket végző intéz-
ményeink között a tervszerű, észre-
vétlen, de mégis nagyvonalú együtt -
munkálkodás hiányzik. Hiába vá-
runk eredményt addig, míg ezek 
meg nem valósulnak.” (Albrecht 
Dezső.) Az összhangos egészet al-
kotó nemzettársadalom lesz a cél, 
mert meghasonlott, belső ellenté-
tektől elgyengült magyarságra lassú 
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szétmorzsolódás vár. Ezért a fiatal-
ság elfogulatlan szemmel keresi az 
egységet gátló kérdéseket s min-
dent elkövet, hogy a belső ellen-
tétek, helyi és részletérdekek, sze-
mélyi viszályok a kisebbségi élet-
ből eltűnjenek. A harmonikus nem-
zettársadalom utáni vágy és a ki-

csinyes belső viszályoktól való ir-
tózás éppen olyan jellemző a nem-
zedék gondolkozására, mint az, 
hogy a kisebbségi kérdés megol-
dását nem kívülről, hanem az er-
kölcsileg és társadalmilag erős ma-
gyarság belső öntudatosodásától 
várja. VITA SÁNDOR 

KOVÁTS JÓZSEF 
1906–1937 

Az ember életét a hálás utókor 
néhány évszám, lexikális adat szűk 
keretébe préseli, de mit őriznek 
meg ezek egy gyötrelmes emberélet 
emlékeiből? Közös élmények raja 
fűzött Kováts Józsefhez s most ho-
gyan dadogjam el róla, hogy 1906 
május 16-án született Transylvania 
fővárosában, diákéveit is itt töltötte 
az 1925-ben tett érettségiig, azután 
a pécsi egyetemre iratkozott be s 
ott 1931-ben doktorátust szerzett 
olasz és magyar irodalomból; Rómá-
ban töltött egy esztendőt a Collegium 
Hungaricumban s hazatérve mint 
író és újságíró dolgozott 1937 de-
cember 23-án bekövetkezett halá-
láig. Némák ezek a számok, ride-
gen hallgatnak a Kováts József tu-
lajdonképpeni életéről, szenvedé-
seinek szakadatlan láncolatáról. 
Ötödik gimnazista korában ugyanis 
egy téli torokgyulladás után szívbu-
rokgyulladást kapott s azóta sűrűn 
válságosra forduló, elégtelen szív-
működése a testi kínok egész pok-
lát megjáratta vele. Visszapillantva 
életének utolsó állomásáról, min-
den szavát, cselekedetét, tréfáit és 
gonoszkodását ebből értjük meg: 
az állandó halálközelségből. Igaz, 
ha kissé messzebb került tőle a ha-
lál, akkor komázni kezdett vele 
s ilyenkor nem volt harsányabb 
kedvű barát Kováts Jóskánál, de 

az utóbbi években csaknem szün-
telen ágyhoz szegezve, megcsende-
sedett s ekkor váltak írásai is egyre 
szélesebben áradóvá és gazdagabbá. 

Hosszabb lélekzetű tanulmá-
nyai, kritikai írásai, a tág látókör, 
alapos műveltség és több nem-
zet kultúrájában elmélyedt szellem 
jegyeit viselik. Sajátságos volt nála, 
hogy legtöbbször túlzott bőkezű-
séggel osztogatta a dicséreteket, 
máskor meg az éles vágásokot, s 
csak elmúlásának megrendítő napja 
után értettük meg: ő, aki napon-
ként tusázott a halál gondolatával, 
lenézte az emberi és földi igazság 
kicsinyes méricskélését. Ez ugyan 
előidézhetett itt-ott aránytalansá-
gokat, de sok éleslátásra valló 
megállapításának, kritikai észrevé-
telének a hitelét meg nem in-
gatta, csak közvetlen, emberi, szub-
jektív hangsúlyt adott írásainak. 

Legigazabb l é n y e g e szerint 
amugyis szépíró, elbeszélő volt. 
Főerősségét épp abban látom, hogy 
pár mondatával hangulatot, külön 
légköri tudott teremteni s fogva 
tartott, míg meséjének utolsó szá-
lát is kibogozta. Akár gyermekkori 
emlékeiről beszélt, akár Jézus ha-
lálának fizikai kínszenvedéseit je-
lenítette meg az átélés megrázó 
erejével, mindig valami finom szö-
vésű érzelmesség fátylazta írásait. 
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Ettől kapták elbeszélései egyéni, 
megejtő szépségüket. Eltért kortár-
sainak kiábrándult, tárgyilagos 
hangjától; olyasféle vággyal be-
szélt az életről, mint aki már a 
túlsó parton jár. 

Elém rajzolódik a képe, beesett 
arca, keserű vonásai; hallom lágy, 
kissé nyujtott beszédét; eszembe 
jut csínytevő kedve, amelyet a 
végsőkig megőrzött s kaján örömmel 
élvezte, ha mindnyájunkat elkép-
peszthetett. Csak a szive ne vert 

volna egyre szabálytalanabbul! 
Nem tudta ellátni vérrel az egész 
testet, mindinkább nőtt, nagyob-
bodott, már a mellkasát feszítette... 

Balázs Ferenc kezdette el ezt a 
szomorú sort, Koós-Kovács István 
halála volt a folytatás s most már 
Kováts Józsefet is elsirattuk. Iróink, 
szellemi munkásaink legjavát veszí-
tettük el bennük s vajjon mikor 
elégeli meg csapásait a sujtó sors? 

KÉKI BÉLA 

TUDOMÁNYMÍVELÉSÜNK MULTJÁNAK IDÉZÉSE 

A kisebbségi ember sajátos lel-
kialkatainál fogva könnyen válik 
borúlátóvá, hiszen a kisebbségi élet 
állandó és következetes vesztesé-
gekkel jár együtt. Népközösségünk 
tárgyilagos figyelői már régen meg-
látták és megállapították, hogy 
egyrészt anyagi síkon feltartózha-
tatlan a proletárizálódás folyamata, 
másrészt a lét bizonytalansága a 
társadalmi lazulás jelenségeinek 
közvetlen okozójává lesz. Egy ideig 
még vigasztaltuk magunkat a „kul-
túrfölény” hiedelmével, de nemso-
kára e téren is szembetalálkoztunk 
az igazi valósággal, mely közmű-
veltségünk sajnálatos színvonalsű-
lyedését bizonyította. Mind anyagi, 
mind szellemi értelemben szűkül 
az a kör, mely magyarságunk élet-
lehetőségeit zárja magába. 

A borúlátónak azonban e vitat-
hatatlan jelenségek ellenére sincs 
igazaf mert a kör csak addig szű-
külhet, amíg a körbe zárt kisebb-
ségi népközösség belső ellenállása 
a nyomásnak enged. Ha ez az en-
gedékenység megszűnik, úgy az 
önvédelem cselekvő korszakába lé-
pünk: minden területen, a gazda-
sági és szellemi élet térségein egy-

aránt megindul az ellenállás ki-
építése, s ha nem is sikerül az 
elvesztett birtokokat, anyagi és 
szellemi kincseket visszaszerezni, 
bizonyára sikerül a további vesz-
teségeket megakadályozni. 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
háromnegyed százados tudományos 
működése 1859–1934 című legfris-
sebb kiadvány olyan mű, amely 
ennek az önvédelmi megerősödés-
nek vonalában jelentős szerepet 
tölthet be és tölt is be. Mint min-
den védekező cselekvésnek, úgy a 
mi önvédelmi munkánknak is szük-
sége van bíztatásokra. Amikor e 
nagy kiadványnak bevezetőjében 
arról olvasunk, hogy az EME ke-
retében eddig 2509 szakelőadás, 
573 népszerüsítő és 203 vándor-
gyűlési, tehát összesen 3285 elő-
adás hangzott e l ; a Természettu-
dományi Szakosztály kiadványai 
meghaladják a hétszáz ívet, s 
129 szerző 605 dolgozatát ölelik 
fel; az önálló műveken és külön-
lenyomatokon kívül, amelyek meg-
haladják a 600-at, csak a folyó-
iratok 180 kötetet tesznek ki és 
52.000 lapon és 500 táblamellék-
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leten több ezer önálló dolgozatot 
és közleményt tartalmaznak a tu-
domány valamennyi ágából, a tu-
lajdonos büszke öntudata ébred föl 
bennünk, s az értékvédelemre ka-
punk indítást. 

„Nincs szükségünk tudósokra és 
tudományra” – állítják e kiad-
vány megjelentetése alkalmával is 
azok, akik unottan nézik a tran-
sylvan tudományosság mai vergő-
dését és teljesen kizárták érdeklő-
désük köréből a tudós alkotások 
szerény, de nem jelentéktelen mű-
veit. Az így ítélkezők felejtik, 
hogy – Széchenyitől kölcsönzött 
fogalmakkal éljünk: – elképzel-
hetetlen a közértelmesség szélesbí-
tése és mélyítése a kiművelt em-
berfők számának gyarapítása, de 
főként minőségi színvonaluk tar-
tása, esetleg emelése nélkül. A 
tudományosság a mi körünkben 
erre a szerepre hivatott s erőfeszí-
téseket tenni, hogy múzeumok, la-
boratóriumok és más kutató-kisér-
letező berendezkedések elveszté-
se után, a magyar egyetemi képzés 
hiánya, a támogató tanulmányi se-
gélyek megcsappanása és a tudo-
mányos eredmények közlése elé 
tornyosuló anyagi gátak ellenére 
biztosíttassék Transylvaniában a 
magyar tudomány folytonossága s 
átadassanak az új nemzedékeknek 
a transylvan tudományosság építő 
erejű hagyományai. 

A nemzetélet megerősítésének 
idején csak a felületesek vitázhat-
nak a tudományosság szüksége fe-
lett, az aggódok csak arról folytat-
hatnak eszmecserét, hogy vajjon a 
transylvan magyar tudományos élet 
– túl a hagyományokhoz való 
görcsös ragaszkodás tényén – való-
ságos eredményeiben teljesíti-e a 
maga hivatott kötelességét. Ebből 
a szempontból a most megjelent 
nagyszerű kiadványt a háromne-
gyedszázad teljes számbavétele 
szempontjából kevésnek kell tar-
tanunk: mert még mindig hiányzik 
az eredmények megállapítása mel-
lett a ki nem használt lehetőségek 
és az elfelejtett feladatok kérdésé-
nek kifejtése. Hiszen a Múzeum-
Egyesület nemcsak tudománymívelő 
intézmény, hanem egyúttal tudo-
mánypolitikai szervezet is. S ezt 
soha egy pillanatra nem téveszt-
hetjük szemünk elől – annál is 
inkább, mert az eredményes tudo-
mánymívelést éppen a bölcsen és 
célszerűen irányított tudománypo-
litika teszi lehetővé. Az a nemze-
dék, amelyik megajándékozott a 
háromnegyedszázad történetével, 
kicsinyesnek és önzőnek mutatkoz-
nék, ha megelégszik az elődök s 
önmaga munkájának számbavéte-
lével s nem törekszik arra, hogy e 
munkának ne csak emléke marad-
jon fönn, de legyenek folytatói is. 

VENCZEL JÓZSEF 

A MÚZEUM-EGYESÜLET JOG- ÉS TÁRSADALOM-
TUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK ELŐADÁSAI 

Talán nem túlozunk, ha elöljáró-
ban mindjárt megállapítják, hogy 
a Múzeum-Egyesület legfiatalabb 
szakosztálya, a jog és társadalom-
tudományi szakosztály, alapítási 
éve, 1906 óta kevésszer tapintott 

annyira az időszerű feladatokra és 
sietett azokat ennyi készséggel elő-
tárni, mint az idén. A társadalom-
tudománynak a háború előtti kez-
detleges és fejletlen volta e tudo-
mány hazai művelésének még nyuj-
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tott megfelelő kereteket és felté-
teleket, s ezért érthető, ha kez-
detben a szakosztály tevékenysége 
inkább a jog és jogbölcselet irá-
nyában fejlődött. A világháború 
és az azt követő évtizedek gyors fej-
lődést eredményeztek a társadalom-
tudományok terén és létrehozták azt 
a társadalomkutatást, amely – mi-
után e tudományban sajátosan pá-
rosul az elmélet a gyakorlattal – 
rádöbbentette a vele foglalkozó-
kat a különleges transylvan problé-
mákra, mondhatnók mindennapi fel-
adatokra is, melyeknek előtárása 
és tudományos megoldása hova-
tovább elodázhatatlanná vált. 

A társadalomtudomány, mely a 
világ legkülönbözőbb felfogású és 
berendezkedésű államaiban egyfor-
mán került a tudományos érdeklő-
dés előterébe, természetes módon 
a fiatalabbak pártfogását élvezi, s az 
újabb nemzedék tagjai foglalkoz-
nak vele különös előszeretettel. A 
viszonylag fiatal tudomány első-
sorban a fiatalságot hódította meg, 
s különösen két főszempontból üd-
vözöljük és értékeljük nagyra a 
Múzeum-Egyesület jog- és társa-
dalomtudományi szakosztályának 
ezévi előadássorozatát. Elsősorban, 
mert a legidőszerűbb tudomány 
előtérbekerülésével – reméljük – 
módot talál a nagymultú egyesület 
arra, hogy erejének legjavát a sa-
játosan transylvan problémák fel-
tárására és megvilágítására fordítsa, 
amit különös hangsúlyozás nélkül 
is bizonyára mindnyájan életszük-
ségletnek tartunk, másodsorban pe-
dig azért kelt különös örömet ben-
nünk ez a kiváló előadássorozat, 
mert munkájába sikerült ilymódon 
bekapcsolnia a fiatal, az úgyneve-
zett második nemzedéket, amely 
éppen eléggé megérett már arra, 
hogy komolyságával, felkészültsé-
gével és a transylvan problémák 
súlyának teljes tudatában álljon 

sorompóba a hazai tudomány és 
gyakorlati élet szolgálatában. 

Kisebbségi sorsunk érzékenyebbé 
tette egyéni és közösségi életünket, 
több támadási felületet nyitott meg, 
s ezzel sorsszerűen kényszerített 
az időszerű közösségi és népi kér-
désekkel foglalkoznunk. A társa-
dalomtudománynak az a minden 
más tudománytól elütő vonása, hogy 
problémáit kivétel nélkül és már 
kiindulópontjában közösségi szem-
mel nézi, idők multán alkalmassá 
tehet bennünket arra, hogy tran-
sylvan kisebbségi életünk sokszem-
pontú vizsgálata az időszerű kér-
dések rendjén a tudomány gór-
csöve alatt nézessék és oldassék 
meg. 

A jog- és társadalomtudományi 
szakosztály ezévi előadássorozata 
e nagy és távolabbi célhoz vezető 
bíztató bevezetés és előmunkálat-
kép tekinthető. Ez öt előadás so-
rán betekinthettünk a társadalom-
kutatás száz éves történetébe (Ven-
czel József), megismerhettük az an-
gol és amerikai társadalomkutatást 
(br. Díószeghy Erzsébet), mely e 
tudománynak talán a legnagyobb 
szolgálatot tette, bepillanthattunk 
az egészen újkeletű és máris nagy 
eredményekre visszatekintő román 
társadalomkutatási munkába, amely 
egészben Gusti professzor iskolájá-
nak alkotása (Bakk Péter) és meg-
ismerkedhettünk a magyar társa-
dalomkutatás problémáival, mely 
Széchenyi társadalomelméletéből in-
dul ki. (Vita Sándor) Az erdélyi 
magyar társadalomkutató munká-
ról szóló előadás (dr. Szabó T. At-
tila) a szakosztályon kívüleső okok-
ból nem adathatott a meghirdetett 
időben elő, s azt a Hitel jelen szá-
ma vezetőhelyen közli. Az elő-
adássorozat kezdeti általános és 
tájékoztató, mintegy távlatot nyitó 
jellege után ez utóbbi mutatja a 
fejlődésnek azt a máris befutott 
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pályáját, amely, mint azt már fen-
tebb is említettük, szükségképen 
saját transylvan problémáink felé 
tereli a társadalomkutatást tudo-
mányos és gyakorlati szempontból 
egyaránt. 

Hisszük, hogy a Múzeum-Egye-
sületnek ez az előadássorozata ér-

tékes kiindulópontul és alapul szol-
gál majd annak a transylvan 
magyarság-tudománynak, melynek 
elindítása érdekében régi és nagy-
multu művelődési egyesületeink ed-
dig oly keveset tettek. 

SZABÓ ISTVÁN 

A TÁRSADALOMKUTATÁS VITATÁSA 

A társadalomkutatás az utóbbi 
időben sokat vitatott magyar kér-
déssé lett. A háború utáni új ma-
gyar nemzedék eszmei csatározása 
és a romantikus faluportyákról ha-
zatértek adatközlése kezdi építeni 
azt az utat, amely végül is hallat-
lan könyvsikerekhez és hirhedt irói 
perekhez vezetett. Ez az út, amely-
nek építésére egy évtized óta oly 
sokan vállalkoztak, arra lett volna 
hivatott, hogy lehetővé tegye a 
magyar társadalom megközelítését 
s közvetlen megismerését; a cél, 
mely építőit fűtötte, kevés szóba 
sűríthető: a magyar társadalom 
előtt legyen kérdésessé a magyar 
társadalom. Fonák helyzetbe ke-
rültek azonban a „magyar önisme-
ret” fanatikusai s mikor már-már 
hihető volt a kitűzött cél elérése 
s az egymás után több kiadásban 
megjelenő könyvekhez kapcsolódó 
nagy társadalmi rokonszenv a köz-
szellem változásáról látszott tanus-
kodni, íme: nem a cél, a tanulmá-
nyozott társadalom lett kérdésessé, 
róla elterelődött a figyelem, hanem 
a tanulmányozás mikéntje, módszere, 
vagyis az eszköz fölött indult meg a 
vitatkozás. Nem ismerünk egyetlen 
oly jelentős írást sem, amelyik ér-
demében vita tárgyává tette volna 
Illyés Gyula, Szabó Zoltán, Féja 
Géza, Kovács Imre, Erdei Ferenc 
és a többiek ténybeli megállapítá-

sait, de annál nagyobb port vertek 
fel azok a megnyilatkozások, ame-
lyek a Puszták népe, A tardi hely-
zet, a Viharsarok, a Néma forra-
dalom, a Futóhomok és más ha-
sonló művek hasznosságáról vagy 
haszontalanságáról, íróik módsze-
rének helyességéről vagy helyte-
lenségéről szóltak. A művek tárgyi-
lagos adathalmaza, a helyzetfeltá-
rás megdöbbentő képei háttérbe 
szorultak, s a személyes vonatko-
zások fejtegetése nyomult előtérbe. 
Ezek a személyes vonatkozások 
nem jelentéktelenek, hiszen a lel-
kesültség vagy az indulat, mely a 
kutatót munkára ösztönzi, a szem-
pontok, amelyek munka közben 
irányítják, a rendszer, melyet a 
feldolgozásnál zsinórmértékké tesz, 
erősen befolyásolják a mű lénye-
gét, de mégis csak járulékos té-
nyezők. A lényeg az a társadalom-
kép, amely adatok és megfigyelé-
sek alapján a műben elénk tá-
rul. Mindenesetre vitatkozni lehet 
mind a társadalomkutatóval, ki rit-
kán annyira fegyelmezett, hogy vé-
leményt ne mondjon a tanulmányo-
zott társadalomról vagy e társada-
lom érdekében, mind a művel, 
mely elénk tárja ezt a társadal-
mat. Időszerű szóval élvén: perbe 
lehet fogni egyfelől az írót, más-
felől a müvet. A magyar társada-
lomkutatás legújabb fejezetének 
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tragédiája, hogy csak az író került 
a biróság elé s a mű tárgyalását 
határnap megjelölése nélkül egy-
szerűen elnapolták. 

A társadalomkutatás magyar kér-
désének ez röviden a lényege. 

Hogy ezt a sajátságos jelenséget 
teljes mértékben megérthessük, te-
kintettel kell lennünk a magyar 
társadalomkutatás minden más ha-
sonló törekvéstől különböző jelle-
gére. A közbeszédben, amikor tár-
sadalomkutatásra kerül a szó, a 
gondolattársítás folytán csak néhá-
nyan gondolnak a társadalomkuta-
tásra, mint tudományos módszerre 
s azokra az eredményekre, melyek 
ehhez a tudományos tevékenység-
hez fűződnek, a nagyobb rész előtt 
az új nemzedék mozgalma jelenik 
meg, mely magyar viszonylatban 
bizony hivalkodó hangossággal je-
lentkezik immár több mint egy 
évtizede. Ez a mozgalom pedig – 
kereken kimondhatjuk – csak 
részben tudományos, inkább poli-
tikai mozgalom. Az „önismeret” 
nem önmagáért fontos, hanem 
azért, ami belőle következik: a ja-
vulás és a javítás szempontjából. 
A háború utáni új magyar nemze-
dék jobbjai Széchenyi tanításán 
nevelkedtek s nem tudnak meg-
barátkozni a mai magyar társada-
lom időszerűtlen struktúrájával. Ez 
a tény állandó nyugtalanságban és 
elégedetlenségben nyilatkozik meg 
s a társadalomkutatás kezükben 
nem más, mint a megváltoztatásra 
ítélt viszonyok feltárásának esz-
köze. A magyar társadalomkutató 
mozgalom – közelebbről meghatá-
rozva – etikai célzatu politikai moz-
galom. E fiatalok számára a nem-
zeti önismeret, a magyarságtudo-
mány a nemzeti lelkiismeretvizs-
gálatot jelenti, amelyet – hitük 
szerint s a valóságnak megfe-
lelően – ők mások helyett vé-
geznek, azok helyett, akik az 

időszerűtlen társadalmi berendez-
kedés haszonélvezői. Természe-
tes, hogy a ráolvasás kellemet-
lenül érinti mindazokat, akik ér-
dekeltek, olyannyira kellemetlenül, 
hogy az önismereti munka valós 
értékeit is figyelmen kívül hagy-
ják s a figyelmet okosnak tartják 
ügyesen a lényegtelenre, a köny-
nyen támadható politikai tartalom-
ra terelni. 

Így a magyar társadalomkutató 
mozgalom nehéz helyzetbe került. 
A „Magyarország felfedezése” és 
a „Szolgálat és Írás” c. könyvso-
rozat írói nyilván azt szerették 
volna, hogy műveik tartalma fölött 
élénk eszmecsere induljon, vitat-
kozás, mely a helyzet javítását 
kikényszerítő közszellem szülőjévé 
lehetett volna. A hatalomtól távol-
álló emberek írásairól van itt szó, 
akik a közszellemet akarták maguk 
számára segítségül meghódítani, de 
nem gondoltak arra, hogy a Hitel, 
Világ és Stádium Széchenyijének 
legfontosabb megállapításaira min-
den lelkiismeretfurdalás nélkül rá-
mondták a kortársak, hogy nem 
többek, mint szóvirágok. Úgy lát-
szik! az elmult évszázad nem sok 
változást hozott a frazeológiában, 
hacsak azt nem, hogy ma a „szó-
virágot” némelyek a paragrafusok 
nyelvén izgatásnak minősítik. 

Egyszóval: a magyar társada-
lomkutató mozgalom komoly vál-
ságba jutott s kérdésessé lett, hogy 
vajjon folytatható-e a munka a ki-
tűzött cél érdekében? Széchenyi an-
nak idején az alkotások hosszú so-
rán keresztül győzte meg az el-
lenkezőket; de mi történik a mai 
nemzetélet bírálójával, kinek ha-
sonló alkotásokra nincs alkalma s 
ereje sincsen. A félreállás követ-
kezik-e vagy van esetleg kivezető 
út? Meggyőződésünk, hogy a ma-
gyar társadalomkutató mozgalom 
válsága csak időleges, mert ha sza-
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kit eddigi magatartásával s to-
vábbra is nem áll közvetlenül a 
politikai cél szolgálatában, hanem 
mindenekelőtt tudományos elmélyü-
lésre törekszik; úgy a nemzetélet 
átépítésének hivatott munkájában 
szerepének végrehajtását megaka-
dályozni nem igen lehet. Eddig eb-
ből a szempontból nem sok tör-
tént. Míg a Gusti-féle mozgalom 
egy évtizede szakadatlanul csak 
arra törekszik, hogy a társadalmi 
valóság minél tárgyilagosabb meg-
értéséhez anyagot gyűjtsön, addig 
ez évtized alatt számos magyar 
társadalomkutató összefogás szét-
hullását figyelhettük, mert nem a 
tudomány nyugodt alapjain állot-
tak, hanem a politikának belső erők 
szaggatta laza talajára léptek. A 
magyar nép életét tudományosan 
feltáró, elmélyült és teljesen tár-
gyilagos nemzedék bizonyára ha-
marább célba jut, mint a politikai 

társadalomkutatók, mert a tudo-
mánynak hitele van s valós tömeg-
hatást ér el, példa rá a Három 
Nemzedék. 

Sokan vagyunk, akik hiszünk ab-
ban, hogy a magyar társadalom-
kutatásnak fordulópontján állunk s 
nemsokáíg kell várnunk a hunga-
rológia időszerű alkotásaira. Oly 
művekre várunk, melyek meggyő-
ző erejüknél, tudományos hitelük-
nél, tekintélyüknél fogva lehetet-
lenné teszik az érdekeltek ügyes-
kedéseit, sőt ezek is magukévá te-
szik a mondottakat – önmagukat 
ítélvén el, s ekkor érkezünk el az 
elnapolt tárgyalás határnapjához és 
a mű vita tárgyává lesz és a mű-
vel együtt a magyar társadalom 
égető kérdései is. Ezt az elégtételt 
önmagunknak megszerezni – el 
nem mulaszthatják társadalomku-
tatóink. 

VENCZEL JÓZSEF 

VEGYES HÁZASSÁGOK TRANSYLVÁNIÁBAN 

Ez év elején dr. P. Râmneanțu 
tollából érdekes statisztikai füzet 
jelent meg. Szerző a 48 transzil-
vániai városban 1920–1937-ig kö-
tött vegyesházasságok adatait gyüj-
tötte össze és dolgozta fel. Adatai 
szerint a fenti időközben a tran-
szilvániai városokban 133.115 há-
zasság köttetett, melyből 45.454 
román férfiakra esett. Ez a 45.454 
román férfi az alábbi módon vá-
lasztotta ki házastársát : román nőt 
vett el 31.421 (59.1%), magyar nőt 
10.604 (23.3%), német nőt 2.622 
(5.8%), zsidó nőt 367 (0.8%), egyéb 
nemzetiségűt 440 (0.10%). Meg le-
het állapítani – írja Râmneanțu –, 
hogy egész számra kerekítve minden 
harmadik román férfi magyar nőt 
vesz feleségül. 

Foglalkozások szerint szerző az 
alábbi részletezést adja : román 
nemzetiségű állami hivatalnokok 
68.1%-a román nővel, 23.2%-a 
magyar nővel, 5.9%-a német nő-
vel, 1.3%-a zsidó nővel lépett há-
zasságra. Tisztek és altisztek kö-
zül román nőt vett el 75.8%, ma-
gyart 15.3%, németet 6.5%, zsidót 
1.1%. A magánhivatalnokok 60,1 
%-a a román nők közül, 27.6% a 
a magyar nők, 9.4%-a német nők, 
2.1%-a pedig a zsidó nők közül 
választott élettársat magának. Leg-
magasabb a vegyesházasságok szá-
ma az iparosok között, akik közül 
csak 59.1% kötött román nővel 
házasságot, míg magyar nővel 32.2 
%, német nővel 7.2%. 

Ezzel szembeállítva a más nem-
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zetíségű férfiak házasságának ada-
tait, kitűnik, hogy ezek sokkal 
kisebb mértékben kötnek vegyes-
házasságot. így a magyar nemze-
tiségű tisztek és altisztek közül 16 
vett el román nőt, 86 magyart, 
11 németet és 2 zsidót. A német 
tisztek és altisztek közül 20 vá-
lasztott magának élettársat a ro-
mán nők, 33 a magyar nők, 3 a 
zsidó nők közül, míg 154 német 
nőt vett feleségül. A magyar nem-
zetiségű állami hivatalnokok közül 
román nőt vett el 8.6%, ugyanez 
az arány a németeknél is, akik 
közül 9% kötött román nővel há-
zasságot, A magyar iparosok 10.4 
%-a, a német iparosok 7.1% vett 
el román nőt, míg ez utóbbiak 
20.5%-a a magyar nők közül vá-
lasztott élettársat magának. 

A nyugati határon fekvő váro-
sokban a magyar nőkkel kötött 
vegyesházasságok száma 26.6% és 
59.l% között ingadozik, a székely 
városokban felemelkedik 49.5%– 
66.7%-ig. 

Más államokban, – írja a szerző 
– a szabály az, hogy kisebbségi 
férfiak a többségiek közül választ-
ják nagyobb számban élettársukat, 
míg nálunk éppen fordítva van. 

A román sajtó érthetően sokat 
foglalkozott Râmneanțu füzetével, 
minden lap rámutatott a veszélyre, 
ami a vegyesházasságokból szár-
mazhatik és erélyes közbelépést 
sürgetett, – egészen a törvény 
általi eltiltás követeléséig – a ve-
gyes házasságok megszüntetésére. 
Felemlítették, hogy csak ezekben 
a városokban 14.033 idegen nő fér-
kőzött be a román nép testébe, 
megrontván ezzel a román vér 
tisztaságát. Átlagosan 3 leszárma-
zót számítva egy házasságból, kö-
rülbelül 42.000 olyan román fog 

e házasságokból születni, akik kö-
zönyösek, vagy ellenségesek lesz-
nek a román nép törekvéseivel 
szemben. Különösen lealacsonyító-
nak tartják a román lapok azt, 
hogy általában a román férfiak 
társadalmi állásuknál alacsonyabb 
rétegből származó magyar nőt vesz-
nek feleségül, rendszerint olyano-
kat, akik „a magyarok által vég-
zett kiválasztás után férjtelen ma-
radtak”. 

Ritkán történik, hogy egyetért-
hetünk a román sajtóval, jelen 
esetben azonban tökéletesen. Hátha 
a román sajtó eredményesebben 
fog harcolni a saját körében a 
vegyesházasságok ellen, amit mi 
nem végeztünk, holott legalább 
olyan érdekünk, lett volna. Tapasz-
talataink szerint ugyanis a vegyes 
házasságokból származó gyerme-
kek még türelmetlenebb soviniszták 
lesznek, akik már csak azért is, 
hogy a románság felé elfelejtessék 
származásuk gyengéjét, öntudato-
san, vagy öntudatlanul, de a leg-
túlzóbb nacionalizmus hirdetőivé 
válnak. Külön szerencse, hogy a 
vegyesházasságokból származó gye-
rekek száma feltűnően csekély. A 
gyermektelenség sok későbbi tra-
gédiától óvja meg a vegyesházas-
ságban élő magyar nőt, hiszen fel-
nőtt gyermekei legtöbbször ellen-
ségként kezelik anyjukat. 

A román lapok 10.604 magyar 
nőnek a román etnikumba való fel-
szívását tartják veszélyesnek, mi 
ugyanilyen veszélyesnek tartjuk a 
magunk szempontjából. A mi vé-
leményünk is a z : nincs szükség 
vegyesházasságra, maradjon meg 
mindenik a saját fajtájánál. A ja-
nicsárságból elég volt. 

A. D. 
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BETHLEN JÁNOS 

Az újságok beszámoltak arról, 
hogy a pesti öreg vízivárosi teme-
tőben kihantolták és díszsírhelyen 
helyezték el Bethlen János hamvait. 

Bethlen János 1830–1848-ig a 
transzilvániai liberális ellenzék ve-
zére volt, Wesselényi Miklós és 
Kemény Dénes ragyogó szónoki 
képessége, szárnyaló hevülete mel-
lett ő képviselte a józan, céltuda-
tos, szívósan fokról-fokra haladó 
transylván politikát. Kiváló diplo-
máciai készséggel rendelkezett. Az 
ellenzék elnyomására kiküldött 
kormánybiztost, br. Wlassichot any-
nyira befolyása alá kerítette, hogy 
végül a kormánybiztos tett ajánla-
tot az ellenzéknek, amely az or-
szággyűlés összehívásának teljesíté-
sét kívánta. A megtévedt kormány-
biztost ugyan visszahívták, de a 
helyébe küldött Estei Ferdinánd 
herceg erőszakos módszere csak-

úgy megbukott Bethlen János szí-
vósságán, aki ügyes és zseniális 
fogással elütötte a herceget a fő-
kormányzói széktől. Panaszolta is 
Ferdinánd: inkább két Wesselényi, 
mint egy Bethlen. 

Említést róla mégsem ezek miatt 
teszünk. Bethlen János igazi nagy-
ságát egy kép érzékelteti. Kemény 
Zsigmond írja róla, hogy 1848-ban, 
a forradalom kitörése előtt a ta-
nácstalan közéleti férfiak, ellenzé-
kiek és kormánypártiak Transyl-
vánia minden részéből hozzá futot-
tak, az ő háza volt a központ, 
ahol pártállástól, elvi ellentétektől 
függetlenül találkoztak és tanács-
koztak s jutottak egységes állás-
foglalásra. Bethlen János nagysága 
volt-e nagyobb, vagy a koré, amely-
ben élt, nem tudjuk, de sóvárogjuk 
az embert és a kort, amikor ez 
megtörténhetett. 

A NÉMA BÁL 

Nem valami új regénynek a cí-
me, hanem egy újszerű, meleg gon-
dolat megvalósított terve. Farsang 
kellős közepén egyik legnagyobb 
városunkban rendezték ezt a néma 
bált. Kültelki templom befejezésé-
hez szükség volt pénzre, hogyan 
lehetne előteremteni, gondolkoztak 
a sorsáért aggódok. Ha valódi bált 
rendeznek, úgy a hasznot felemész-
tik a költségek, de meg aztán va-
lahogy nincs is rendjénf hogy az 
Isten házát a testi örömök adójá-
ból emeljék. Rendezzünk néma 
bált, vetődött fel a gondolat. Kell, 
hogy annyira érett legyen társadal-
munk, hogy megérezze a gondolat 
szépségét és nemességét s az ál-
dozathozatalnak kell, hogy éljen 
akkora mértéke bennünk, hogy le 
tudjunk mondani egy bál vigassá-

gáról azért, hogy a szórakozásra 
elköltendő pénzből hitünknek új 
hajléka épüljön, – így érveltek 
azok, akikben megvolt a nemes 
érzelmek bátorsága. 

Hogyan sikerült a néma bál, nem 
tudjuk. Ide kívánkozott azonban 
az ötlete, mint Transylvania me-
tamorphosisának nemes és finom 
jelképe. Dicséret a rendezőknek, 
akik hinni tudtak abban, hogy ne-
héz időkben nemesebben és tisz-
tábban szárnyal a lélek. Hová sű-
lyednénk, ha nem volnának ilyen 
embereink, akik a hitükkel élesz-
tenek: különbbé kell válnotok. 

Akit érdekel a néma bál városa, 
lapozza fel a történelmet, meg-
találhatja: ott kötötte meg Károlyi 
Sándor kurucgenerálís 1711-ben a 
békét. 
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ÖZV. ADY LŐRINCNÉ VÉGRENDELETE 

Ady Endre édesanyja az 
alábbi végrendeletet hagyta hát-
ra. Közöljük, nemcsak, min t a 
nagy magyar költő édesanyjá-
nak megható és emberi meg-
nyilvánulását, hanem mint a fe-
lelősségérzetnek, a magánvagyon 
fölött álló erkölcsi kötelezett-
ségnek, a közvagyon igazi érté-
kelésének felemelő és nemes 
jelét . Talán okulnak belőle azok, 
akik bir tokukban levő tör té-
nelmi emlékeinket holt kövek-
nek t a r t j ák és az enyészetnek 
hagyják vagy lebontat ják. 

„Özv. Ady Lőrincné, sz. Pásztor 
Mária, érmindszenti lakósnő – éle-
tem elháríthatatlan végére gondo-
lással – egy hosszú életen át a 
Gondviseléstől nyert segítségekért 
ki nem fogyó hálával, halálom ese-
tére a következő írásbeli végren-
deletet teszem: 

Hálával gondolok mindenek fö-
lött a Gondviselésre, amelyik éle-
tem folyamán gyermekeimben ne-
kem annyi igaz boldogságot nyuj-
tott és szeretetükben annyi érték-
kel ajándékozott meg. Hálával 
gondolok az azóta szertefoszlott 
boldogságra, amit önfeledt gyer-
mekkoruk, rajongó ifjúságuk és al-
kotó férfikoruk annyi kicsiny és 
nagy dologban s annyiszor nyuj-
tott felém – és hálával még a tö-
visekre is, amikkel az élet ezeket 
az örömöket olyan hamar megso-
kalta, megsebezte, boldogságom fá-
ját oly hamar megszedte s hálával 
még az omló könnyeimre is, amik-
kel a keserű megpróbáltatásokat 
kellett kísérnem. 

Most mégis, amikor itt számot 
vetek a mult kevés örömével és 
sok fájdalmával, annyi megpróbál-
tatásával, lelkem előtt egyre job-
ban kiformálódó kötelességgé vá-
lik, hogy életem fogytán a megma-

radó vagyonkám a messze jövőben 
is elmulhatatlanul néhai szeretett 
gyermekem, Ady Endre emlékét 
szolgálja és hogy az egymást váltó 
nemzedékek kezén ez a kis va-
gyon is a maga minden jelentősé-
gével szolgálja, képviselje és a 
maga kis erejével is árassza azt a 
szeretetet, örök ragaszkodást, fö-
lötte virrasztó hálát, amivel Ady 
Endre, néhai szeretett gyermekem 
az ő ősi iskolája, a ref. Wesselényi 
kollégium iránt mindenkor visel-
kedett. 

Lelkemnek ezt a vágyát kívá-
nom rendelkezésszerűen megvaló-
sítani tehát azzal, hogy halálom 
esetére a tulajdonomat képező 
M. községben fekvő ú. n. Pe-
ley-féle telken épült, Ady-em-
léktáblával megjelölt házingatla-
nomat, a hozzátartozó belsőségte-
rülettel együtt, – mint Ady 
Endre néhai szeretett fiam em-
lékét szolgáló alapítványt – a 
Wesselényi kollégiumra hagyomá-
nyozom, azzal a kikötéssel, hogy 
ennek az ingatlannak a fenntartási 
költségein kívül előálló mindenkori 
jövedelme a kollégium szegény ta-
nulóinak segélyezésére szolgáljon 
és, hogy annak úgy a kezelése, 
mint hasznosítása, valamint az 
abból eredő segélyezés kérdései 
fölött mindenkor a ref. kollé-
gium elöljárósága határozzon. Ha 
pedig – amitől a teremtő Isten 
óvjon – e kollégium fennállása, 
intézményének áldásos működése 
a jövőben bármikor s bárminő in-
dokokból megszűnnék, e hagyomá-
nyom egész állaga fölött – ugyan-
azon cél meghatározásával – a 
rendelkezési jog illesse a transyl-
vániai ref. egyházkerületet, amely 
ezt a jogát fölötte az Igazgatóta-
nács útján gyakorolhassa. 
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E végakaratomat legfőképpen su-
galmazó lelki indokom az, hogy e 
családi házam a messze jövőben 
se kerüljön soha olyan rendelke-
zés alá, ami szeretett néhai fiam, 
Ady Endre emlékének kegyeletes 
szolgálatával bárminő ellentétbe 
kerülne. Ez az alapítványom ma-
radjon örökké ebben az állagban. 
Hasznából időnként renováltassák, 
de maradjon el nem idegeníthető, 
meg nem terhelhető tulajdona a 
hagyományos ref. Wesselényi kol-
légiumnak. 

Éppúgy néhai szeretett gyerme-
kem, Ady Endre emlékének és 
emléke iránt való kegyeletnek bo-
csátom át az M-i lakóházamban 
levő úgynevezett „Ady Endre 
szobának” összes tulajdonomat ké-
pező ingóit, könyveit és a reávo-
natkozó iratokat, amelyeket halá-
lom esetére nyomban és minden 
megterhelés nélkül, e cél szolgála-
tára, szintén a ref. Wesselényi kol-
légiumnak hagyományozok és azo-
kat az intézetnek átadni rendelem. 

Kifejezem itt is azt a kívánsá-
gomat, hogy néhai szeretett gyer-
mekem, Ady Endre szülőházát, – 
amely előtt szobra is áll – és 
amelyet időközben irányomban tel-
jesített hűséges szolgálataiért Ko-
vács Katalin M.-i lakosnak adtam 
át, a ref. Wesselényi kollégium 
elöljárósága igyekezzék a tulajdo-
nostól illő forgalmi árban megsze-
rezni és azt a fentebbi alapítványi 
vagyonhoz csatolni. Viszont Ko-
vács Katalint a hozzám és irá-

nyomban a multban tanusított 
hűségre emlékeztetéssel, erkölcsi-
leg kötelezem és kérem is arra, 
hogy ennek a szándékomnak a 
megvalósítását minden igyekezeté-
ből elősegítse és szolgálja. 

A fentebbi s a ref. Wesselényi 
kollégium javára és az ingatlan 
vagyonra vonatkozólag tett végren-
deleti intézkedésemet viszont azzal 
a korlátozással teszem, hogy azon 
ingatlan minden jövedelme, a fenn-
tartási költségek levonásával mind-
addig, míg szeretett gyermekem, 
Ady Lajos és felesége, Kaizler 
Anna életben vannak, a hagyomá-
nyos kollégium részéről az ő ja-
vukra engedtessék át. 

Minden egyéb bárhol található 
összes bárminő vagyonrészeim, in-
góim, követeléseim és jogosultsá-
gokból eredő értékeim általános 
örököséül szeretett fiamat, Ady 
Lajos ny. tankerületi főigazgatót, 
budapesti lakost rendelem és ve-
lem örökké együttérző, ragaszkodó, 
szerető szívét kérem meg arra, 
hogy segítsen e végakaratom meg-
valósításában. 

Végrendeletem végrehajtójául dr. 
Gazda Endre ügyvéd urat kérem 
föl s e végrendeletemet is az ő 
őrizetében hagyom. 

Legyen Istennek áldása szeret-
teimen és végrendeleti elhatározá-
somon. 

Zălau, 1937 szeptember hó 9-én. 

Özv. Ady Lőrincné sk.” 
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