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SOKAT HALLUNK és olvasunk arról a mindinkább érez-
hető és egyre általánosuló tényről, hogy erdélyi magyar néptöme-
geink műveltségének színvonala egyidő óta, ha nem is hanyatlott , 
de keveset vagy éppen semmit sem emelkedet t . Ennek okát ki 
ezzel, ki azzal magyarázza, indokolja, mentegeti vagy sérelmezi. 
Mindegy. Elérkezet t a t izenkettedik órája annak, hogy ezt a sú-
lyos kérdést többé necsak lélektanilag vagy társadalomtudományi 
bölcseletek s hangzatos elméletek nagyítóüvegén keresztül bon-
coljuk, hanem a divatos falukutatás tényleges e redményeképpen 
a gyakorlati megvalósítás terén is kezdjünk és tegyünk már va-
lamit. Mert feltűnő az az egyöntetűség, mely több, egymástól na-
gyobb távolságra fekvő község adatainak vizsgálatában megnyil-
vánul. Nem elszigetelt tényekről , körülményekről és jelenségekről 
van itt szó, hanem olyan közös és általános járványszerű beteg-
ségről, melyben erdélyi falvaink nagyrésze együttesen szenved 
vagy esetleg sorvad. Olyan egyetemes kórtünet te l állunk szemben, 
melynek hatásos orvoslására éppen olyan általánosan bevált gyógy-
szert készíthetünk, mint a métely vagy a spanyol-nátha kórokozói 
ellen. 

RÉGI IGAZSÁG, hogy egy népnek a műveltségi foka ren-
desen a papírfogyasztástól függ. Németországban az 1870–71. évi 
szerencsés hadjáratot követő években annyi papíros fogyott el, 
mint soha sem azelőtt, sem azután. Minden honpolgár írt, olva-
sott, rajzolt, számított, tervezett és – gondolkodott . Nálunk Jóka i 
korában gazdagodtak meg a fővárosi és szaporodtak el a vidéki 
könyvkereskedők. A papírfogyasztáshoz tehát szükséges az a 
tömegsugallat, mely a mi erdélyi népünk lelkében is változatlanul 
él és cselekszik. 

Legszélesebb rétegeink szorgalmasan olvasnak minden falucs-
kában. Olvassák pedig a legkönnyebb fajsúlyú könyveket , az ide-
gen és hazai ponyvatermékeket . Nincs falu, ahol legelsőnek ne 
ezt a szórakoztatói kalandos, rémséges és idegizgató „irodal-
mat” olvasnák. Türelmetlenül várják a következő folytatásos füze-
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tet, mely az esemény legérdekesebb részletét tartalmazza, majd 
hetekig beszélnek az izgalmasabb fordulatokról, es ténként itt-ott 
összegyűlnek, hogy hangosan felolvassanak, sőt mezei munkaköz-
ben is el-elsajnálják egyik-másik szerencsétlenül járt regényalak 
szomorú sorsát, í télkeznek az íróval együtt vagy ellentétes véle-
kedéssel elevenek és holtak felett, könyv nélkül kisebb nagyobb 
tör téne teket tanulnak meg, a jkaikon mondatok változnak szálló-
igékké, míg végül bensőjükben é lménnyé lesz a könyv léha és 
pusztító világa. Olvasni tehát nemcsak tudnak, de jól tudnak. Igaz, 
hogy jobb könyvhöz méltó buzgósággal olvassák ezt a könnyen 
megszerezhető vagy éppen olcsón megvehető vásárfiát. Olvasóink 
mégsem hibásak. Mindössze élnek a könnyű a lkalommal . Nagyobb 
napilapjainknak kellene számolniok – az üzleti é rdeken túl – 
azzal a reá juk háruló kötelességgel, melyet kisebbségi sorsunkban 
még áldozatosan is teljesíteniök kell, hogy ne ad janak az olvasók 
tömegeinek kezébe csalogató vásárfiában vagy hírverő zsákba-
macskaképpen irodalmilag értéktelen, sőt néha kútmérgező aján-
dékregényeket , hanem ugyanolyan papíron, ugyanolyan terjedelem-
ben, ugyanolyan kiállításban egy-egy Tamási-, Nyírő-, Kodolányi-, 
Bibó- vagy Móricz-könyvet. Szerencsés válogatással ugyanazt az üz-
leti célt is elérnék, s ezen felül felelős hivatásuknak is méltóan és 
eredményesen tennének eleget. 

Falvaink népe ugyanilyen mohósággal olvassa a napi hír-
lapokat . Ez természetes, sőt örvendetes. Kíváncsi a politikai élet 
külső és belső hullámzására, a maga vidékén vagy bárhol történt 
közérdekű eseményekre , az ú jabb rendele tek pontos szövegére 
s tb. stb. A z újságolvasásban csak az a baj , hogy népünk még nem 
ismeri a magyar nyelven megjelenő napilapok pontos szellemi és világ-
nézeti irányát, mindent elhisz a nyomtatot t betűnek s így egyes 
sa j tó te rmékeknek annyira a hatása alá kerül , hogy mindenben es-
küszik főfor rására : megszokott napilapjának egyoldalú és célzatos 
hírszolgálatára. A falusi értelmiség káros kötelességmulasztása, hogy 
nem őrködik éberen a lakosság újságválasztása és vásárlása 
felett. Háromszék legel ter jedtebb napilapja a Népújság, mely az 
egyes fa lvakban is a legmagasabb példányszámban fogy el. Ez-
u tán következik a Brassói Lapok, melyet nem annyira példányon-
ként , mint inkább évharmadi előfizetés út ján vásárolnak. Harma-
dik helyen áll a Magyar Ujság, mely el terjedését olcsó árának 
köszönheti . Csak ezután következik a nép számára szerkesztett 
Magyar Nép, mely falvanként átlagosan 1 5 – 2 0 előfizetőt számlál. 
A Keleti Újság az Erdélyi Gazdával majdnem egyenlő példány-
számban fogy Háromszék fenti községeiben. Még megemlíthető a 
helyi Székely Nép, az Ellenzék és a Magyar Lapok, melyek csak szór-
ványosan találtak olvasó talajra. Ál ta lában előfizetők csak a mű-
veltebb osztályból kerülnek ki, míg a nép csak egylejes napilapot 
vásárol. 

A PONYVA- ÉS Ú J S Á G O L V A S Á S az olvasásra szánt idő 
nagyobbik felét foglalja el, s így szépirodalmi te rmékek olvasá-
sára aránylag kevés idő jut. Ez a megosztódás még nem lenne 
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sajnálatos, ha a népi olvasó ezalatt az idő alatt ál talánosabb és 
többoldalú át tekintést szerezhetne i rodalmunk teljes történetéről. 
A baj abból származik, hogy ezalatt a pár óra alatt mindig ugyan-
azt az írót vagy írókat , ha nem ugyanazon könyveket olvassa. 
Ugyanis a szépirodalmi könyvek nagyrészéhez örökség útján jut 
hozzá, vagyis a mai olvasó is ugyanazt olvassa, amit apja, nagyapja, 
dédapja stb. Uj szépirodalmi könyvet nem vásárol, mert nem vásá-
rolhat. Természetes, hogy a közkézen forgó írók közül kerülnek 
ki a nép legkedveltebb í rói : Petőfi és Jóka i Megjegyezhető, hogy 
a népi olvasó csak a valóságot kedveli, s ezért a valóban meg-
történt vagy megtörténhető eseményekben gyönyörködik. Ami a 
valóság ha tárán kívül esik, azt meg sem érti vagy legfennebb 
félreérti. Ezért szereti Petőfit és Jókai t . Jóka inak történeti regé-
nyeiben megérzi a mai valót s ez hosszabb időre leköti érdeklődé-
ségét, izgatja kíváncsiságát, s így kielégíti olvasó szomját. Petőfi 
a népi valóságnak ta lpraeset t és szinte közmondásra emlékezte tő 
kifejezése miatt lett a népi olvasó legkedveltebb, ha nem egyetlen 
költője. A nép tehát csak két műfaj t i smer: a regényt és a lírát, 
de ezeknek csak legkiválóbb mesterei t olvassa, ismeri és szereti. 
A többi magyar író – ha mindjárt Arany J ános vagy Gárdonyi 
Géza – csak szórványosan tűnik fel it t-ott , egy egy módosabb 
család könyvtárában. Kétségtelen, hogy népünk helyes érzékkel 
ragaszkodik legnagyobb íróinkhoz, de sajnálatos, hogy ismeret-
köre oly szűk területre korlátozódik, hogy Petőfin és Jóka in kí-
vül alig ejti ki száján egy-egy magyar író nevét. Halvány fogalma 
sincs mai magyar vagy éppen erdélyi irodalmunkról. Szerinte ma nem 
is születhetnek nagy írók, kiváló költők. Ennek a tá jékozat lanság-
nak semmikép sem népünk az oka. Húsz esztendő alatt eszünkbe 
juthatott volna, hogy az erdélyi magyar író nemcsak 2 5 0 – 3 0 0 
középosztálybeli előfizetőé, hanem az egész erdélyi magyarság 
egyeteméé. Könyvének el kell már jutnia a városi magyar iparos-
ság munkaasztalára, s a legelrejtet tebb falucska szántóvetőinek 
mindennapi életébe. Nem akarom bírálni a különböző egyesületek 
vagy könyvkiadóvállalatok népkönyvtárának ma már gazdag so-
rozatát, de éppen az erdélyi magyar irodalom népszerűsí tésének 
s egyáltalán a reá váró hivatásnak tényleges és e redményes tel-
jesítése é rdekében mulhatatlanul szükségesnek t a r t o m : erdélyi 
íróink műveinek egyszerű kiállításban, olcsóbb papíron, de bőséges pél-
dányszámban és megfelelő könyvterjesztő szervek létesítésével történő 
olcsó kiadását. A népművelődésnek veszteglő vagy hanyatló álla-
potáért középosztályunk felelős. Ma abban a szerencsés és az ed-
digi politikai és közművelődési adottságainknál előnyösebb hely-
zetben vagyunk, hogy hivatalosan megalakított és elismert Magyar 
Népközösségünk illetékes szakosztálya nemcsak tüzetesebben vizs-
gálhatja ezt a halaszthatatlan megoldásra váró kérdést, de a tény-
leges megvalósítás érdekében komoly és e redményes lépéseket 
tehet mind az egyes könyvkiadóvállalatok, mind az államhatalom 
megfelelő hatóságainak zöldasztala előtt. 

Erdélyi Magyar Adatbank



208 Dr. Debreczy Sándor 

NÉPMŰVELŐDÉSÜNK fentieken kívül még a naptárolvasá-
son alapszik. Nap tá raka t adnak ki különböző egyházaink, egyes 
heti- vagy napilapjaink, végül néhány egyesületünk. A naptárol-
vasás az olvasásra szánt időnek igen kevés hányada, mert az új 
naptár t éppen olyan hamar elolvassák, mint egy könyvet. Már 
pedig a naptárnak nem szabad könyvnek lennie, ha jól szerkesz-
tik. Legyen a falusi embernek második bibliája, melyet naponként 
forgat s állandóan tanulmányoz. Ezért fontos : ki és hogyan szer-
keszti, mer t ez a legnépszerűbb sa j tó termék a falusiak kezében. 
Fölösleges a naptárnak csupán élvezetet nyujtó eredeti novellák-
kal, versekkel, elbeszélésekkel vagy leírásokkal való agyontelí-
tése, szükségtelen a politikai események évi összegezése, nélkülöz-
hető tőlünk távoleső körülményeknek részletes ismertetése stb. 
A szükség, melyet népünk józan belátással és ösztönös kedvvel 
igényel : történelmünk ismertetése. Ezt szívesen olvasná, mert kezé-
ben nem forog egyáltalán semmiféle történelmi könyv. Ezt a hiányt 
pótolhat ja a jól szerkesztet t naptár Nem történelmünknek tan-
könyvszerü összefoglalására gondolok, ennél sokkal hasznosabb 
és megragadóbb történeti szépirodalmunk legragyogóbb szemelvényei-
nek ügyes összeválogatása és rendszerbe foglalása. Az olvasó ezáltal 
nemcsak anyagismerettel gazdagodnék de egyúttal megismerné – 
Petőfin és Jókain kívül – többi nagy íróinkat is, tanulná a leg-
szebb és legmagyarabb nyelvet s mindenek felett belekapcso-
lódnék az igazi magyar művelődés erőforrásának gyújtópontjába. 
Felej thetet len az az élmény, melyet egyszerű, tanulatlan fiatal 
lelkekből váltott ki Arany J á n o s : Rege a csodaszarvasról, Roz-
gonyiné vagy Szent László f ü v e ; Gyulai P á l : Pókainé című verse; 
Vörösmarty: Cserhalom című époszának jól megválasztott szemel-
vénye, néhány kurucköl temény stb. s tb. Ezeknek a verseknek 
vagy részleteknek közlése nem ütközhetik akadályba , mivel vala-
mennyi a régmultat s abban önmagunkat festi és tárgyalja. 

HONNAN SZERZI BE könyveit a falusi o lvasó? – kérdez-
het jük. A fenti 18 község lakosságának fele egyházi vagy ifjúsági 
népkönyvtárakból illetve a legtöbb helyen gazdaköri könyvtárak-
ból. A többinek nincs egyáltalában semmiféle könyvtára. Enélkül 
pedig a műveltségi színvonal ál landóan csökken, az olvasó ösztön 
fokozatosan sorvad s végül beköszönt az általános közöny. Első-
rendű kötelességünk tehát népkönyvtárak létesítése. A gyakorlati 
megvalósulást egyaránt elérhet jük szellemileg és anyagilag tehető-
sebb falus-társaktól a jándékönyvek összegyüjtése, az olvasni aka-
rókra kisebb tagsági díjak kirovása, egy-egy estély vagy táncmu-
latság rendezése és széleskürü megszervezése, pénzbeli gyüjtések 
megindítása, végül egyházi vagy szövetkezeti magánvásárlás se-
gítségével. 

Érdekes, hogy sokkal több községben találunk kultúrházat, 
mint bármilyen kis könyvtárt . Pedig melyik kerül több á ldozatba? 
S az is bizonyos, hogy könyvtár nélkül a legcsinosabb és legnagyobb 
kul túrház is hivalkodás és meddő cicoma. A kultúrház hivatástel-
jesítésének éppen a könyv szeretete és terjesztése a legfontosabb 
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és legigazibb záloga, mert könyv által ter jed és ver gyökeret a 
műveltség a leghozzáférhetőbb formában. Számolnunk kell azzal 
is, hogy népünk nincs abban az anyagi helyzetben, hogy a mai 
erdélyi könyvárak mellett népkönyvtára ink hiányát magánvásár-
lásokkal pótolhassa. Ha olvasnivalóját nem könyvtárból szerzi be, 
szomszédja könyveire kényszerül, s így csak olyan pusztí tó ponyva-
termékhez jut, amilyenben saját könyvespolca is nagyjában bő-
velkedik. Még azok, akik a lelkésztől vagy taní tótól kölcsönöznek, 
megbízható és ér tékesebb könyveket olvashatnak. A magánvásár-
lás az anyagiakon kívül más szempontból is kényes és nehéz kér -
dés. Népünket olvasásában szinte senki se irányítja, s így a könyv-
vásárlás terén nincs sem jártassága, sem kellő ízlése. Könyveit 
hol országos vásárokon, hol vándorkereskedőktől szerzi be . Nép-
lapjainknak külön tájékoztató rovatot kellene nyitniok s abban először 
is ar ra ránevelniök népünket , hogy hol és hol ne, melyik szerző-
től milyen tar ta lmú könyvet vásároljon, azután ál landóan irányí-
taniok az olvasókat, hogy mit, kitől és hogyan olvassanak. A 
könyvellátás terén legveszedelmesebb forrás a város. Nem keve-
sen veszik igénybe városi rokonaiknak ilyen i rányú segítségét. S 
az eredmény rendszerint káros . A városi olvasók félretett de tek-
tív- vagy félpengős lim-lomregényeit kölcsönzik vagy a jándékozzák 
a falusi rokonoknak . Igy ter jedt el s lett népszerűvé falun a 
ponyva. A népnek könyvbeszerző forrásai tehát meglehetősen si-
lányak. Ezen érezhetően lehetne segíteni azáltal, ha legalább na-
gyobb napilapjaink megmaradt vasárnapi példányszámaikat igen ol-
csón vagy ingyen a nép között időnként szétosztanák. Igy falusi olva-
sóink nemcsak egy heti olvasnivalóhoz, de ér tékes és ellenőrzött 
olvasmányhoz jutnának. 

FENTIEKBŐL kitűnik, hogy irodalmilag teljesen tá jékozat lan 
és magára maradt népünk elsősorban időtöltésből, meddő szóra-
kozásból olvasgat a hosszú, unalmas téli es téken, vasárnap dél-
utánonként , néha esténként vagy olykor-olykor esős napokon. 
Igen kevés hányada olvas állandó önművelésének szükségéből. 
Legtöbbje kíváncsiságának kielégítésére vagy gazdaságának hasz-
nosítására forgatja a könyvet . Ennek oka pedig az állandó irá-
nyítás és felelős tá jékozta tás hiányában rejlik, habár könnyen 
meg lehet éreztetni a falusi emberre l is az olvasás gyümölcsöz-
tetésének szükségét, ha arra tereljük a szót, hogy az olyan gazda, 
ki nem olvas vagy értéktelent olvas, elsősorban éppen saját gyer-
mekei iránt az Istentől, élettől és fajától vállalt apai kötelezettsé-
gének nem tud eleget tenni. Minthogy gyermekeit nem képes 
sem tanítani, sem nevelni, a következő nemzedék műveletlensé-
gének s egyáltalán a mai életre való céltudatos neveléshiányának 
s számtalan esetben végleges elkallódásának éppen az apai ha-
nyagság, közönyösség és műveletlenség az oka. Nincs olyan ha tá-
sos eszköz, mellyel könnyebben célhoz lehetne jutni a falusi em-
ber csökönyösködő, bizalmatlankodó és gyanakvó világában, mint 
saját gye rmeke sorsának észszerű feltárása és tárgyalása által. 
Örvendetes azonban az a tény, hogy falusi olvasóink nagyrésze 
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éppen a negyvenévesekből, tehát az életük virágában lévő apák 
soraiból kerül ki. Gyermekeik elérték azt a kort, amikor meg 
kell szerettetni velük a könyvet , az önképzés szükségét s az ön-
tudatos í tás parancsoló munkájá t . Őszintén mondogatták ezek a 
testi munkától kimart tenyerű apák, hogy többet olvasnának, ha 
lenne mit s ha olcsón jutnának ér tékes könyvekhez. Az a néhány 
Petőfi- vagy Jókai-kötet , idei és régi naptár, 8 – 1 2 drb. a jándék-
és ponyvaregény nem elégíti ki olvasó készségüket s ebben szük-
ségszerűen segítségükre kell sietnünk: minden magyar intézménynek, 
egyesületnek, egyháznak, saj tónak, vállalatnak s végül minden 
egyes felelős fa j tes tvérnek. 

Népművelődésünknek fenti súlyos és életbevágó létkérdései 
megoldásra várnak. Legajánlatosabb, ha Magyar Népközösségünk 
illetékes szakosztályának valamelyik arra hivatott vezetőférfia 
vállalja a megvalósítás nehéz kötelezettségét s társadalmi, vallási, 
nemzedéki és minden más elhatárolásra való tekintet nélkül meg-
szervezi népünknek magyar , de elsősorban erdélyi könyvvel való 
ellátását. Igy gyógyulni kezdhetne az a seb, melyet húsz esztendő 
tétlensége ejtett néptömegeink fejlődésén. A sok beszéd, tárgyalás, 
szervezkedés u tán elkövetkezhetik a tett ideje. Falvaink szeme 
oly mereven néz reánk, erdélyi magyar középosztályra, mint 
Ábe lé a menekülő Kain lelkiismeretére. 
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