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L a p u n k c í m f e j é t S z é c h e n y i Hitelének 1830. é v i e lső k i a d á s a c i m b e t ű i után 
k é s z í t t e t t ü k . 
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A HITEL 
második évfolyamát a vállakozásunkba 
fektetett fáradság és munka tiszta ön-
tudatával indítjuk útjára. Egy esztendő 
leforgása után — bármennyire is rövid 
időnek tűnik egy folyóirat életében — 
úgy érezzük, jogunk van feltenni a 
kérdést: vajjon eddig hozott anyagi és 
szellemi áldozatunk arányban áll-e 
az elért eredménnyel? A sok biztató 
és bátorító szó, az együttérzésnek szá-
mos jele, amellyel lapunk tavalyi év-
folyamának lezárása után találkoz-
tunk, arról győzött meg, hogy érde-
mes e munkát folytatni, mert vannak, 
akikhez szólanunk lehet és vannak, 
akik szükségesnek érzik lapunk mon-
danivalóit. Mélyen átérezzük, hogy 
ugyanakkor a növekvő figyelem, a 
táguló érdeklődés még nagyobb fele-
lősséget ró reánk, még fokozottabb 
körültekintésre és igyekezetre sarkal. 
Az a tény, hogy sokakhoz szólhatunk, 
már a közvélemény befolyásolásának, 
sőt néha talán alakításának a fele-
lősségét ruházza ránk. Azt pedig tisz-
tán látjuk, hogy közvéleményünk egy-
öntetűen megújulásra, ernyedt nem-
zeti életünk megújítására vágyik. Elvi 
állásfoglalásokon túl egyre sürgetőbb 
szükség kérdéseink megoldásának cél-
szerű, gyakorlati módjait keresni. 
Munkánk sok meggondoltságot kíván, 
de a meggondoltság mellett egyre több 
merészséget is. Az „egyedüllévő” ma-
gyarokat hívjuk s az új év terve: 
alkotásra késztetni a feszülő cselek-
vésvágyakat. 

A HITEL SZERKESZTŐI. 
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A k i a d ó k ö z l e m é n y e ! 

Folyóiratunk e számának elfogadását előfizetői kötelezett-
ség vállalásának tekintjük. Kérjük tehát azokat az olvasóinkat, 
akik lapunkra nem kívánnak előfizetni, hogy a kézhez kapott 
számot haladéktalanul juttassák vissza kiadóhivatalunk címére. 
Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy bárkinek is ellenszol-
gáltatás nélkül küldhessük lapunkat. Nagyszámú hátralékosain-
kat viszont tartozásuk azonnali beküldésére kérjük. A nagy ösz-
szegre rugó előfizatési hátralékok miatt kénytelenek voltunk 
folyóiratunk előfizetési díját mérsékelten felemelni, mert csak 
így tudjuk mind technikai kiállításában, mind anyagában válto-
zatlanul az elért szinten tartani. 

A Hitel előfizetési díja az 1937. évre belföldön 150 lej. 
(Egyes szám ára 40 lej.) 

Magyarországon 7 Pengő, Csehszlovákiában 25 Kc. 

Magyarországi előfizetőinket kérjük, hogy előfize-
tési díjaikat Moktár, Budapest, Kálvin-téri fiókjá-
hoz, dr. Albrecht Ferenc lapelőfizetési számlájára 

fizessék be. 

Jelezzük továbbá, hogy finom, famentes papíron, 
amatör kiadásban 

adjuk ki lapunkat azok számára, akik csekély támogatással 
akarják munkatársaink kutató munkáját lehetővé tenni. Az 
amatör kiadás előfizetési díja egy évre 300 lej (12 Pengő, 50 
Kc.) Kérjük azokat az olvasóinkat, akik az amatör kiadásra 
tartanak igényt, azonban ezt még nem jelentették be, vagy 
tévedésből egyszerű kiadású példányt kaptak, közöljék igényü-
ket kiadóhivatalunkkal. 
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A Z IDŐFELETTI S Z É C H É N Y I 
Szerző a Nemzeti Casino 1937. febr. 

7.-én tartott lakomáján mondotta el alábbi 
beszédét. Külön öröm és megtiszteltetés 
számunkra, hogy közlésre a Hitelnek kül-
dötte meg. 

Különös helyrajza van a szellemi világnak; megtörténik, 
hogyha valakihez százados multba visszatérünk, ezzel előbbre hala-
dunk. A Széchényihez való visszatérés mindig egy lépés — előre. 

Ennek az oka bizonyára nem mibennünk, hanem Széchényi-
ben rejlik. Széchényiben sok az időfelettiség — hiszen ez az igazi 
nagyság mértéke. Neki megvan az a különös sajátsága, hogy örök 
utitársunk legyen s minden idők minden magyarja számára mond-
jon valami olyat, ami az élet lényegébe vág. Ma már tudjuk, hogy 
nem jól ismeri Széchenyit az, aki benne valami szakemberi nagy-
ságot lát, például politikust, nemzetgazdászt vagy társadalom-
nevelőt. Ilyen munkái összeolvadnak, kimélyülnek, átalakulnak. 
Nem volt vérbeli politikus, mert soha párthoz nem tartozott s mi-
kor egy ország ünnepelte, akkor is egyedül állt; viszont mikor 
magányos vadként keringett szűk döblingi szobájában: ő volt a 
legnagyobb magyar politikai tényező, egyedül is egy félelmes párt. 
Mint nemzetgazdász tulajdonképpen erkölcsi erőkkel igyekezett 
megtölteni a termelés, fogyasztás, közvetítés és elosztás szabályait 
s azt hírdette, nem jó hazafi, aki nem jó gazda, de megint jó 
gazda csak művelt és becsületes ember lehet. Mint társadalom-
nevelő egy csomó szakgatott és rendszertelennek látszó ötlettel 
— amint ő egyszer felsorolta, helyesb ekével, lóherével, jobb ven-
déglővel, versenyfutással, tudós társasággal, új magyar dictiona-
riummal — egy olyan rendszeres és gyökeres szellemi átalakítást 
indított meg, amilyen csak kettő volt ezer esztendő alatt: egyik 
Szent István korában, másik az új kor kezdetén. Ő a magyar 
életnek nem egy adott kérdését oldotta meg, mint Martinuzzi 
vagy Deák Ferenc, nem egyik ágtevékenységét fejlesztette, mint 
Verbőczy, nem részideákat testesített meg, mint Arany a költé-
szetben, Liszt a zenében, hanem magához a nemzeti lélek sub-
stantiájához nyult s a magyar embernek egy másfajta típusát 
akarta kitermelni. Ma azt mondanók, hogy szellem-erkölcsi magyar 
eugénikára vállalkozott. Olyan valamit kísérelt meg ezelőtt száz 
esztendővel, ami csak ma sikerül nagy diktátoroknak; új világot 
akart Magyarországon teremteni, egy új embertípus által; de nem 
erőszakkal, hanem ihletéssel. Semmi sem bizonyítja ezt jobban, 
mintha száz esztendő távolából összemérjük legnagyobb ellenfelé-
vel, akkor győzelmes versenytársával: Kossuth Lajossal. Ha hirte-
len megváltozik a mult század negyvenes éveinek világa s Kossuth 
egy washingtoni demokráciában találja magát, egyszerűen elakad 
ajakán a szó s ha nincs kamarilla, nincs Metternich, nincs feudális 
Magyarország: nincs mondanivalója. De Széchényi éppen olyan 
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2 Dr. Ravasz László 

tevékeny lelkesítő és újitó lett volna, ha Franklinék mellé állva, 
Észak-Amerika polgára lesz, mint így. Az utódállamok területén 
élő magyarságnak Kossuth Lajos ma nem sok újat tud mondani, 
mert ismételnie kellene azt a szabadelvű és demokrata ideológiát, 
amely bokréta-ünnepét a Páris-környéki béke alkotásában ünne-
pelte. Viszont a transsylvániai magyarság újra meg újra Széchényi-
hez fordul és az ő írásaiból, mint Sybilla-könyvekből, próbálja 
kibetüzni sorsát. Jaj , hogy csak most tért ide, az utolsó könyv-
höz, az utolsó órában! — Mindebből bátran következtethetjük, 
hogy Széchényi igéi nemcsak külső sorsunkat, adott helyzetünket 
érintik, hanem létünkbe vágnak bele, existenciánk fonódik velük 
össze, életünk értelmét derítik fel és életminőségünket döntik el. 

Ebből az is következik, hogy igazán csak most aktuális Szé-
chényi. A próféta mindig akkor a legnélkülözhetetlenebb, mikor 
leginkább elesett a népe. A magyar ma sokkal nehezebb helyzet-
ben van, mint volt az ő idejében. Akkor egy nagy birodalomnak 
volt elmaradt és eléggé nem értékelt alkotórésze, de léte bizto-
sítva volt s előtte nagy lehetőségek állottak. Ma a magyarság 
három létformában él s mindeniknek megvan a maga egyéni tra-
gikuma. Egyik a diaspora-magyarság, amely szétszórtan él az öt 
világrész embervadonban, gyárak, bányák, sáncok vérszívó poklai-
ban, mint a legkeményebb és legolcsóbb emberhús, a civilizáció 
sátáni lakomáján. Majdnem egy millió magyar az a sok parányi 
nyitott hajszálér, amelynek kapuján a nagyvilág homoktengerében 
elvész a drága magyar vér. Másik része a kisebbségi magyarság. 
Három millió magyarra rászakadt a világtörténelem s most nagy-
szerű emlékeikben élnek fájdalmas és ár-
nyékszerű életet. Ez a magyar Hades. S végül itt van a 
törzs, amelynek megvan a teljes szabadsága, de életfeltételei nem 
az ő hatalmában állanak s ha alkotmányában független is, sorsa 
nála ezerszer nagyobb történelmi erők függvénye lett. Ez a foko-
zott veszedelem fokozottabbá tenné Széchényi próféciájának tra-
gikus hevét. Gondoljuk el, micsoda erővel kiáltaná vészjeleit, fe-
nyegetéseit és biztatásait a mai világhelyzetben az a Széchényi, 
aki 1849-ben egy aránylag sokkal kisebb sorsfordulat súlya alatt 
összeroppant, hogy e prófétai ténnyel nemzete bukását jóslat-
szerűen kiábrázolja, mint ahogy némely drága, babonás tükör el-
törik, mielőtt gazdája meghal. 

Széchényi ma ismételné magát és mégis újat mondana. Taní-
tásaiból közvetlen igazságként kivillanna az, ami akkor még sej-
telem volt s villámfényes csattanással állana elénk az új élet-
parancs. Akkor nem értettük, de ma megértenénk, mert megtaní-
tott rá a sorsunk. 

Ez az életparancs azt hangsúlyozná, hogy a magyarság egy 
lelki valóság, corpus spirituale, amelynek minden tagja egyformán 
drága s csak együtt, a maga egészében tartható fenn. Diaspora, 
kisebbségi és nemzeti magyarság együtt áll és együtt esik. De ez 
a magyarság nem politikai összefüggést mutat, egységét nem is a 
vér, a faj biztosítja, lényege egy merőben lelki valóság. 
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Az időfeletti Széchényi 3 

Ehhez a lelki 
testhez az Árpádházi szent és hős királyok éppúgy hozzátartoz-
nak, mint a hortobágyi öreg bojtárok, Rákóczi Ferenc a barokk-
fejedelem éppúgy, mint a kis proletár gyerek, a színmagyar Arany 
János éppúgy, mint a horvát eredetű Zrinyi, a szláv vérű Petőfi 
s a német ősöktől származó Liszt Ferenc vagy Semmelweis. 

Ha a magyarság lelki tényező, lényege egy műveltség. Ennek 
a műveltségnek megvan a maga etnikai eredete. Nem folyó az, 
amelyik nem áldja önön forrását, nem műveltség az, amely el-
feledkezik a vonalaknak, színeknek, meséknek és daloknak áldott 
méhéről, a nép lelkéről és alkotásairól. De ez a műveltség törté-
nelem, egy csomó dicsőséges és még több szomorú eseménynek, 
vereségnek és győzelmeknek állandó emlékkészlete, amelyet ma-
gával kell hordoznia mindenkinek, aki élő tagja akar lenni a ma-
gyarság szellemi testének. Még ezenfelül bizonyos gondolkozás-
mód, új magatartás, közerkölcs, lovagiasság, hallgatagság, hűség és 
a ki nem tört tűzhányók virágokat és édesbort termő heve. Valami 
olyan közös vonás, hogy a magyar paraszt emlékeztessen a ma-
gyar úrra, a magyar úr nobilitására; a magyar úr juttassa eszünkbe 
a magyar paraszt szótalan bátorságát, keménységét, acélos testét 
és lelkét, mint a solitaire a gyémántkavicsot. Költőkben és művé-
szekben legyen valami a magyar katonák kockajátszó virtusából 
s a magyar katona lelke mélyén hordozza magában az örök ma-
gyar poétát, aki a halál orcája előtt is virágot tesz a kalapjára. 
Ebben a magyar lelkületben részt vehet a diaspora, a kisebbségi 
és a törzsökös magyar. Hozzátartozhatik az itt lakó nemzetiség 
fia, aki tán még magyarul sem tud és kiszakadhat belőle, aki csak 
magyarul tud, ha idegen a lelke. 

Még tovább menne Széchényi. Elmondaná azt, hogy ez a 
magyar lélek csak a magyar sors formájában él. 

Széchényi az örök magyar sorsmagyarázó. Ő látta meg elő-
ször, ha nem is mondotta ezzel a szóval, hogy magyarnak lenni 
annyi, mint sorsot vállalni. Turáni lovasnép idevetődik a Kárpátok 
medencéjébe és megáll kelet és nyugat határán, világbirodalmak 
mérkőzése pontjánál. Itt játszódott le a nyugati és bizánci keresz-
tyénség roppant küzdelme. Utána 400 éven át itt vívta döntő csatáit 
az európai keresztyén mívelődés halálos ellenségével, az iszlám-
mal. A XIX. század közepére szláv és germán erők feszültségi 
öve lett s érezni lehet, hogy ma már két roppant energiájú világ-
nézetnek, két politikai világvallásnak ütközőpontja. 

Itt állott meg a magyar ezer esztendőn keresztül. Virágos 
kerteket és templomokat épített vulkánok oldalára, szántott-vetett 
lávafolyamok partján. Ezer esztendő alatt nem volt háromszor 
olyan negyven esztendeje, hogy exisztenciáját kockára ne kellett 
volna tennie. Más nép küzdött azért, hogy művelt legyen, gazdag 
legyen, új birodalmat hódítson, elvesztett régiekért bosszút álljon: 
mi mindig azért harcoltunk, hogy éljünk. Mi naponként kockára 
tettük és naponként nyertük meg az életet. 

Ez teszi érthetővé a magyar lélek alaphangulatát. Mindig 
idegen és mindig árva, akit igazán sohasem ismernek és aki maga 
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4 Dr. Ravasz László: Az időfeletti Széchenyi 

is mindig idegenkedő. Különös ösztönnel minden pillanatban nyu-
gat mellé áll, pedig az adott helyzet érdeke mindig az ellenkezőt 
javasolta volna. Ezért jellemzi a magyar lelket a halállal való já-
ték, a könnyelműségnek és vakmerőségnek, önfeláldozásnak és 
hányavetiségnek ösztönös hősiességgé való olvadása. 

Egy romanti-
kus költő, amikor arról beszélt, hogy az ég egy kincset ád min-
den hazának s a nemzet híven őrzi birtokát, azt kérdezte, hogy 
mit adott az Ég a magyarnak ilyen örökrészül? Erre mondotta 
azt a nagy igét : tiéd hazám egy szentelt fájdalom! 

Ne felejtsük el, hogy Széchényi 
István ennek a szent fájdalomnak volt legnagyobb hősi halottja. 

De épen abban, hogy a magyar élet mindig kockázat, je-
lentkezik az is, hogy a magyar élet mindig csoda. Isten csodája, 
hogy még áll hazánk, kiáltott fel Petőfi, s nem magyar az, aki e 
szüntelenül megismétlődő csoda örömében és áhitatában nem osz-
tozik. Ezért a magyarsághoz bizonyos vallásos minősülés kell, Amor 
Fati, amely igent mond a minket magyarokká rendelő örök Akaratra. 

És Széchényi még egy tanítását hangoztatná ma. Azt a taní-
tását, hogy a magyarság küldetés. Széchényi volt az, aki ezen a 
földön legtisztábban meglátta a magyar öncélúságot; ő beszélt elő-
ször magasrendű nemzeti misszióról. Mátyás, Zrinyi, Bethlen Gá-
bor egy-egy feladatot látott, Széchényi látott missziót. 

Széchényi érezte, hogy a nemzeti öncélúság formális kategó-
ria. A nemzet nem azért él, hogy legyen, hanem hogy méltó legyen 
élnie. Egy nemzet nem azért él, hogy hibái, dőreségei, hazugságai 
és bűnei számára oltárokat építsen, palotákat emeljen, hadserege-
ket tartson, költőket és történetírókat fizessen. Egy nemzet azért 
él, hogy a legmagasabbrendű emberi eszményeket és értékeket 
nemzeti géniuszának mintáiban valósítsa meg. A nemzet léte és 
küldetése nemcsak „Schöpfungsgedanke”, hanem „Erlösungs-
gedanke” is. 

Igy állítja elénk Széchényi nemzeti küldetésünk hármas lép-
csőzetét. Első az a történelmi hivatásunk, hogy itt a Duna-
medencében közvetítő, kiegyenlítő és összetartó erő legyünk. 
Második az az exisztenciális küldetésünk, hogy hozzuk felszínre 
minden rejtelmes erőnket s nemzeti egyéniségünk és nemzeti 
míveltségünk nagy történelmi alkotásával fokozzuk az emberiség-
nek erkölcsi és szellemi tőkéjét. Mindez azonban csak akkor tör-
ténhetik meg, ha egyesekül és nemzetül is Isten kezéből vesszük 
a megbizatást. Ő előtte végezzük szolgálatunkat s neki számolunk 
be mindarról, amit megtettünk és elmulasztottunk. Ez a mi erkölcsi 
missziónk. Széchényi látása szerint a nemzeti lét a keresztyén hit 
legmélyebb gyökereivel fonódik össze s teljes világosságot a szuve-
rén Isten orcája előtt nyer. Az időfeletti Széchényi egy személyün-
ket kereső hívás az örökkévalóságból hozzánk, azaz a mindenkori 
magyarokhoz. 

DR. RAVASZ LÁSZLÓ. 
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A M Á S O D I K K Ö R 

AZ ERTÉKELÉS a történetíró feladata; a helyzet becsületes 
vizsgálata és az abból levont elfogulatlan következtetés a kortárs 
feladatául marad. Ami szép és nemes volt s ami a nemzet életét 
előre vitte annak értékelése úgysem maradhat el s ami rossz, aljas, 
sötét és gyújtogató volt, az bizonyára elnyeri megérdemelt bűnte-
tését. A történelmi igazságszolgáltatás nem a mi feladatunk. Szük-
séges azonban vizsgálat tárgyává tennünk a kort, amely lezárult, 
az eszméket, amelyek mozgatták, az elért eredményeket, a kény-
szerű hiányokat, hogy mindezek józan mérlegelésével képet alkot-
hassunk helyzetünkről, lehetőségeinkről s a feladatokról, amelyek 
nemzeti életünk újabb fejezetének útját megszabják. 

De vajjon joggal beszélünk-e arról, hogy életünk határkőhöz ér-
kezett? A külső okok s ezzel összefonódott belső helyzetünk egy-
aránt erre engednek következtetni. A kisebbségi kérdés általános 
európai rendezésének reménye — amely az elmult korszak kisebb-
ségi törekvéseinek meghatározója volt — szétfoszlott. E remények 
szétfoszlásához az európai helyzet kuszáltságán kívül hozzájárult 
a kisebbségi szerződések megszületésének körülményeiből folyó 
bslső ellentmondás is. A kisebbségek jogait biztosító szerződése-
ket ugyanis nem az illető kisebbségek anyaországai kötötték a 
kisebbségekkel bíró államokkal, hanem a társult főhatalmak ki-
vánták ezáltal biztosítani a kisebbségek jogait a hat új vagy meg-
növekedett szövetséges államban s a négy legyőzött volt központi 
hatalomban. A kisebbségi szerződések egyenes következményei 
annak a propagandának, melyet a társult főhatalmak s az utód-
államok indítottak meg a háború alatt, főképp abból a célból, hogy 
az Egyesült Államokat maguk mellett harcba tudják hívni. A nem-
zetek önrendelkezési joga volt e propaganda vezérszólama, a szö-
vetségesek pl. 1917. jan. 10.-én Wilsonhoz intézett jegyzékükben 
Európa békéjét a „nemzetiségek jogainak tiszteletére és minden 
nagy és kis nép szabad fejlődésének elvére” kívánják alapozni. 
Wilson 1917. ápr. 20.-i üzenetében a harcot „a népek felszabadí-
tásáér t a kis nemzetek jogaiért és szabadságáért” akarja fölvenni.1 

Természetes, hogy a Békekonferencia, melyre a naív és széplelkű 
s nemes eszméiben vakon bízó Wilson elnök is megérkezett, már 
nem tudott szakítani ezzel a gondolattal s a nemzetek önrendel-
kezésének jogcímén megteremtett államokban a másfajú kisebbsé-
gek jogait is biztosítani kívánta, mint Clemenceau írta Paderewski-
hez, az új lengyel köztársaság elnökéhez, már azért is, mert „e 

1 Baranyai Zoltán: A kisebbségi jogok védelme, 1922, 106. l. 
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kisebbségek könnyebben kibékülnek új helyzetükkel, ha tudják, 
hogy már kezdettől fogva védelemben és bíztosítékban részesül-
nek az igazságtalan bánásmód és az elnyomatás mindennemű ve-
szélyével szemben.” 

Ha olvassuk a Nemzetek Szövetségének alapító okmányát, 
nem tudjuk, hogy a naívság vagy a cinizmus nagyobb benne. „A 
Magas Szerződő Felek — szól az okmány bekezdése — avégből, 
hogy a nemzetek együttműködését előmozdítsák és a nemzetközi 
békét és biztonságot megvalósítsák, azzal, hogy nyilt, igazságos és 
becsületes nemzetközi összeköttetéseket tartanak fenn, .... azzal, 
hogy a szervezett népek egymásközötti érintkezésében az igazság 
uralmát és mindennemű szerződéses kötelezettségnek lelkiismeretes 
tiszteletbentartását biztosítják, .... megállapították a Nemzetek Szö-
vetségének alább következő Egyezségokmányát.” 

Mind-
ezeket csak azért írtuk, hogy szembeállíthassuk ezzel az első igaz, 
kisebbségi jogvédelmül szolgáló westfáliai békeaktát (Osnabrück, 
1648), melyet a harmincéves háború befejezése után kötöttek a 
hadviselő felek, az akkori katolikus és protestáns hatalmak (köz-
tük mint a svéd király szövetségese a transsylván fejedelem is), 
egyenlő jogokat biztosítván Európa protestáns kisebbségének a 
katolikus többséggel szemben. A szerződés szövege szerint (XIII. § ) 
az aláíró hatalmak kötelesek megvédelmezni a szerződés föltéte-
leit. A westfáliai szerződés egyike volt a legidőtállóbbaknak, hi-
szen mikor kétszáz évvel később (1859-ben) az osztrák kormány 
kiadta a magyarországi protestáns egyházak autonom jogait meg-
semmisítő rendeletét, a protestánsok védelemért a westfáliai béke 
aláíró hatalmaihoz fordultak. Bár Szekfű Gyula kutatásai megdön-
tötték azt a közhiedelmet, hogy a protestáns hatalmak tiltakozó 
jegyzéket küldtek volna Ausztriának, az aláíró hatalmak közvéle-
ményének határozott állásfoglalása bizonyára hozzájárult a rende-
let gyors visszavonásához.1 

A kisebbségi szerződések alkati hibája tehát, hogy nem a 
közvetlenül érdekelt országok között jött létre, hanem a győző ha-
talmak között s egy olyan szerv védelme alá helyeztetett, melynek 
eredményes működése az emberiség fejlődésének egy haladottabb 
állapotát kívánja meg. Európa pedig aligha érett még meg erre az 
állapotra. A fejlődésnek ez a foka bizonyára meghozhatná a ki-
sebbségi kérdés általános, európai rendezését, azonban kérdéses, 
hogy ez az állapot mikor fog bekövetkezni, vagy be fog-e követ-
kezni egyáltalán? Mivel azonban erre sem a kisebbségek, sem 
azok az államok, melyaknek nemzettestvérei kisebbségi sorsban 
élnek, nem várhatnak, előtérbe került egy másik elv: a helyi meg-
oldások rendszere, melyben a kisebbségek az államhatalommal, 
vagy a kisebbséggel bíró államok az illető kisebbségek anyaorszá-
gaival kötött közvetlen megállapodások és szerződések révén ren-
dezik a kisebbségek helyzetét. És itt reá kell mutatnunk az álta-

1 Baranyai: id. m. 105. l. 
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lános európai és a helyi rendezések között levő különbségre s 
arra, hogy az új rendező elvhez való alkalmazkodás milyen fel-
adatokat ró reánk. Míg a kisebbségi kérdésnek a békeszerződések 
alapján való rendezése kimondottan jogi kérdés volt, lelkileg vi-
szont a humánum érvényesülésére támaszkodott, addig a helyi ren-
dezés erőviszonyokra épül fel. Az előbbinél a küzdelem elvont volt, 
sem a kisebbségeknek, sem az illető államnak nem kellett erőt 
mutatnia, hiszen a kisebbségi jogok szerződésadta biztosítékainak 
a kivívása legalább is elvileg a népszövetségi eljárás rendjén meg-
valósítható lett volna, ebben az új helyzetben viszont minden ki-
sebbségnek a helyzete attól függ, hogy az anyaország a helyi szö-
vetségek rendjén mennyi előnyt tud neki biztosítani, avagy hogy 
az illető kisebbség önmagában mennyi súllyal tud jogai érvényesí-
tésébe belefeküdni. Látjuk ezt Csehszlovákiában, ahol a kormány 
a szudéta németségnek arányossági alapon való részvételt ajánl 
a kormányzásban és közhivatalokban, míg a magyar kisebbség 
számára a jogegyenlőségi rendszert tartja fenn.1 A napjainkban 
történt olasz-jugoszláv megegyezés viszont arra vet fényt, hogy két 
ország egymásközti megállapodása mennyiben játszhatik közre a 
két ország kisebbségi kérdésének megoldásában. 

MINDEN TEÓRIÁNAK meg van az a veszélye, hogy túlságosan 
egy szempontból látja a dolgokat, amelyek a valóságban sokkal sok-
rétűbbek. Ezzel a veszéllyel küzdünk tehát, amikor szellemi és 
politikai életünk jelenségeit ebből a szempontból kiindulva tesszük 

1 A politikai tudomány a kisebbségi kérdés megoldásának öt fő jogi rend-
szerét különbözteti meg. A kisebbségi védelem legalacsonyabb rendszerét képviseli 
a kisebbségekhez tartozók jogegyenlőségének biztosítása. Ez a rendszer biztosítja 
a kisebbségek tagjai részére az általános emberi, polgári és politikai jogokat Hát-
ránya, hogy a politikai és közhatalomban való részvétel a többség tetszésétől 
függvén, onnan a kisebbségek kizáratnak. Az aránylagossági rendszer elgondolása 
szerint viszont az államhatalom nem a többségé, hanem az egész lakosságé, tehát 
a kisebbségeké is, intézményesen biztosítani kell tehát, hogy a kisebbségek tagjai 
is a közhatalom gyakorlásában lélekszámuk arányában részt kapjanak. A kisebbség 
e rendszer mellett eddigi társadalmi szerepét túllépve, állami tényezővé válik, az 
egész államszervezetre rányomja bélyegét olyan módon, hogy a kisebbségek tagjai 
az állami szervezet minden részében (országgyűlés, minisztérium stb.) arányuknak 
megfelelően ott vannak. A jogegyenlőségi és az aránylagos érvényesülési rendszer 
közös jellemvonása, hogy csak a kisebbségek tagjai javára állapítanak meg jogo-
kat és nem a kisebbségek, mint szervezett egységek, javára. A kisebbségi jogok e 
rendszerek szerint tehát a kisebbséghez tartozóknak az egységes államéletben való 
részvételére, e részvétel mikéntjére vonatkoznak, de nem szervezik a kisebbsége-
ket az államon belül külön egységekké, önkormányzati testületekké. 

A kisebbségi önkormányzat rendszere a kisebbségi védelem harmadik faját 
képviseli és abban áll, hogy a kisebbséghez tartozók többé nem egyénenként vagy 
nemcsak egyénenként vesznek részt az államéletben, hanem a maguk választotta 
külön szervezet útján is. Az önkormányzati testület működése állami akaraton 
alapszik, közjogi szerv, amely állami feladatokat lát el és igényeit közigazgalási 
úton érvényesítheti, egyszóval a kisebbségekre nézve az állami ügyeket is részben 
intézi. A kisebbségi önkormányzatnak két formája alakult ki : a személyi és a terü-
leti autonómia. A személyi autonómia az ugyanazon kisebbséghez tartozókat az 
állam egész területén, lakóhelyüktől függetlenül olyan egységes közjogi szerve-
zetbe foglalja össze, amely a kisebbségeket különlegesen érdeklő közigazgatási 
ügyeket intézi. A személyi autonómiának példája az egyházi autonómia, azonban 
inkább csak magánjogi színezettel. Ilyen lett volna, ha megvalósítását engedik, a 
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vizsgálat tárgyává. Irodalmunkban és közírásunkban kétségbevon-
hatatlanul kimutatható az erős etikai és humanista jelleg, melynek 
kialakulásában kultúránk alapelemein kívül kétségtelenül közreját-
szott az igazi európai szellem közeli érvényesülésében való hit is. 
Makkai például a Magunk Reviziójában nem a magyar kisebbség-
nek Transsylvániában betöltendő hivatásáról, hanem a kisebbségek 
világhivatásáról beszélt. A transsylván irodalom megtanított a helyt-
állásra, de arra nem, hogy hogyan álljunk helyt. Ami a fiatalság-
ban a kötelességvállalás erényéből él, az is ennek az irodalomnak 
köszönhető, de ez a kötelességvállalás keserű kötelességvállalás, 
konok megkapaszkodás, csak azértis megmaradás és nem felsza-
badító, életet széppé tevő hit. Ez az irodalom és ez a szellemiség 
elvált a földtől, ködös magasságokba emelkedett vagy visszahuzó-
dott a lélek végtelen mélységeibe, közben a máról, a helyről, a 
földről, a testről egészen megfeledkezett. Nem vitatjuk ennek az ál-
láspontnak, lelki attitüdnek a szépségét, nemességét s az aszkézis 
erőt adó szerepét sem vonjuk kétségbe, mégis úgy érezzük, hogy 
a bűnbánatnak, az önmagunk kínzásának ideje lejárt, tisztító sze-
repét már elvégezte s most már azon kell igyekeznünk, hogy a 
bűnbánatban megtisztult lélekkel életünk formálását megkezdhes-
sük. Életünk formálását pedig a lelkek formálásán kell kezdenünk. 
Tehetetlen és szárnyaszegett kellett, hogy legyen a transsylván lé-
lek addig, míg reménységeit olyasmibe vetette, melynek megvaló-
sulása nem tőle, nem az ő erejétől, munkájától függött. Addig 
csak megkapaszkodni, csak helytállni lehetett, de nem alkotni, a 

kisebbségi szerződésben a szászok és székelyek részére biztosított kulturális auto-
nómia, mely vallási és tanügyi kérdésekben helyi önkormányzatot biztosított volna. 
A területi autonómia viszont azt jelenti, hogy az állam területének az a része, 
amelyen kizárólag vagy túlnyomó részben valamely nemzeti kisebbség tagjai lak-
nak, az államon belül külön egységgé vannak alakítva és ezen a területen a köz-
igazgatás bizonyos vonatkozásban a központtól önállónak van elismerve. Ilyen 
területi jellegű nemzeti önkormányzata volt a régi Transsylvániában a székelyek-
nek és a szászoknak. A szász autonómia, a szász egyetemben kulturális ügyekre 
korlátozva, az unió után is tovább élt. (Vagyonát épp ez évben osztották fel 75%-
ban a többségi, 25%-ban a szász intézmények között.) Területi autonómiát élvezett 
továbbá a békeszerződések megkötéséig Horvát-Szlavónia, amelynek területén a 
horvát nemzet bizonyos ügyekben önálló törvényhozó és végrehajtó hatalmat gya-
korolt. A régi Ausztria nemzetiségei is, mint a csehek, morvák, lengyelek, szlové-
nek, dalmátok, olaszok, túlnyomó részt külön-külön tartományi önkormányzat ré-
szesei voltak. 

A szövetségi államszerkezet a kisebbségi kérdés megoldásának negyedik kép-
zelhető alakja. Ez a rendszer a nemzetiségi egyenjogúságnak legtökéletesebb for-
mája, mely lehetőséget ad arra, hogy az egy nemzetiséghoz tartozó állampolgárok 
— mint zárt testületek — teljesen egyenlő jogokat gyakoroljanak az államélet 
összes nyilvánulásaiban s a maguk szellemét egyenlőképpen vihetik be a közhata-
lom érvényesítésébe. Ilyen alapon épült fel Svájc s ezt az alapot ajánlja a kisebb-
ségi kérdés megoldására a páneurópai mozgalom programja is. (A „Frankfurter 
Zeitung” is ezt követeli a csehszlovák német kisebbség számára.) 

Szemben az eddig ismertelett rendszerekkel, melyek egy államon belül akar-
ják a kisebbségi kérdést megoldani, az ötödik csoportba azok a rendszerek tartoz-
nak, melyek a kisebbségeket abba az államba kívánják átulalni, amelyhez jellegük 
szerint tartoznának. Ez az átutalás történhetik személyileg: kivándorlási kényszer 
előírásával, vagy áttelepítéssel, pl. görög-bolgár, török-román szerződések, és tör-
ténhetik területileg: határkiigazítással. (Egyed István dr.: A kisebbségi kérdés. 
Bpest, 1930. 26—47. l.) 
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sziklába útat vágni. 

Az irodalomnak az a hivatása, s ezt csak az irodalom teheti, 
hogy megmutassa ennek az életnek, a mi életünknek szépségeit, 
hogy élő hitté tegye, aminthogy úgy is van, hogy ez nemcsak a 
legnehezebb, de egyben a legszebb és legmagasabbrendű, mert 
férfihoz leginkább méltó életforma is. Nem a halál, hanem az 
élet dalnokai kellenek, a harci életforma vidám regősei, s ha a fia-
tal írónemzedék ezt tudná hozni, többet adna nemzetének minden-
nél. Mert míg az előbbi kisebbségi életforma megengedte a föld-
ről való elbujdosást, a lélekké és gondolattá finomodást, hiszen 
éppen az európai szellemnek ettől a megfinomodásától remélhette 
sorsának javulását, addig ez a szellem már nem szakíthatja el ma-
gát a földtől, a valóságtól, hanem azt kell megmutatnia, hogy eb-
ben a valóságban hogyan lehet élni, előrejutni és hogyan lehet 
megteremteni azt az életformát, amely amellett, hogy mélységesen 
emberi, a nemzeti sajátságok kiélésére is lehetőséget nyujt. 

A KÉT (az általános és a helyi) kisebbségvédelmi rendszer kö-
zötti különbséget igazában a politikai életben szemlélhetjük. A 
kisebbségi politika három oldala — a nemzetközi jogvédelem ki-
használása, a kisebbségek jogainak az államhatalommal szembem 
érvényesítése és végül a társadalmi erők megszervezése közül kez-
detben az első nyomult előtérbe. A kisebbségi jognak hirtelen tu-
dósai és szakértői nőttek és egész közvéleményünk sokáig remény-
ségét abba vetette, hogy a Novalis álmodta európai szellemi egy-
ség s az ebből folyó jóakarat és megértés közel van a megvalósu-
láshoz. Az idők megmutatták, hogy az álom túl korai volt. Fájdal-
mas ebből az álomból a felébredés, hiszen megvalósulása esetén 
politikai síkon magával hozhatta volna a nemzet-állam: ,,az egy 
nép, egy állam, egy kultúra” uralmának a hanyatlását és meg-
teremthette volna az objektív államot, melyben a nemzet és az 
állam fogalma egymástól elválik. Az európai helyzet alakulása 
azonban az ellenkező utat mutatja. Joggal merül fel tehát a ki-
sebbségekben a félelem, hogy a nemzetállam gondolatának ura-
lomrajutása egyben saját nemzeti létük megsemmisítését jelenti. 
Makkai Sándor a Láthatárban írt cikkében a fejlődésnek végső for-
májával számol, amikor kijelenti, hogy az „emberséget nemzeti ön-
tudatában újra feltalált Európában a kisebbségi sors nemcsak gya-
korlatilag, de lényegileg is lehetetlenné vált, mivel . . . . a nemzeti 
öntudat kivirágzása idején az ember csak saját nemzeti közössé-
gében érezheti és teheti magát emberré”. Nem mondja ki, de fej-
tegetéseiből logikusan következik, hogy a kisebbségi kérdésnek 
csak egy gyakorlati megoldása lehet: az áttelepítés. Sokan szálltak 
vitába Makkai tételeivel, mi nem követjük ezt az utat, mert 
meggyőződésünk szerint Makkai álláspontja alapjaiban elhibázott. 
Elhibázott azért, mivel fejtegetéseit a nemzeti eszme kezdetleges, 
Rajnántúli formájának változatlan és kíméletlen érvényesülésére 
építi, s nem számol azzal, hogy ez az eszme is, mint bármelyik, 
átalakulásnak, változásnak, a helyi erőviszonyok átformáló hatásá-
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nak van alávetve. Olyan ez a jóslat, mintha valaki a „cuius regio, 
eius religio” elvének a nyugaton való kíméletlen érvényesülése 
idején azt mondta volna, hogy Transsylvániában vagy a protestáns, 
vagy a katolikus lakósságnak el kell tűnnie, ki kell vándorolnia. 
Azonban ennek éppen az ellenkezője történt. Mivel több feleke-
zetnek egy területen való szimultán együttélése megvalósult, a fe-
jedelemségnek, hacsak a véres vallásháborúkat kikerülni akarta, 
módot kellett találnia ezen helyzet államjogi megalapozására. S 
megszületett az 1564.-i turdai országgyűlésnek egy egyszerű kis 
törvénycikkelye, mely nem mond többet, minthogy „a azaz 
kálvinista hitnek és a szászok, azaz ágostaiak között dispu-
ták keletkezvén, az ország békéje érdekében ezután szabad légyen 
mindkét félnek tetszés szerint a vagy vallást gyako-
rolni”.1 Ez a kis törvénycikk törte meg Transsylvániában a „cuius” 
regio, eius religio” uralmát s nem szép szavakban, de gyakorlatban 
megteremtette elsőnek Európában a vallásszabadságot. 

A „cuius regio, eius natio” mai elve sem érvényesülhet tehát 
változatlanul. Igaz, hogy az erőviszonyok megváltoztak, hiszen a 
fejedelmi Transsylvániában, különösen az első időkben felváltva 
jutott uralomra hol az egyik, hol a másik vallás, tehát egyenlő 
erők ütköztek össze, ami a modus vivendi megteremtését mind-
egyikre nézve kívánatossá és parancsolóvá tette, míg Nagyromá-
nia megalkotásával az erők súlypontja áttolódott és a magyarság 
összehasonlíthatatlanul kisebb erőt képvisel, mint akkor bármelyik 
vallás. Ennek ellenére azonban megmaradt Középeurópának, az ösz-
szekúszált nemzedek földjének, ahol a nemzeteknek, hacsak önmagu-
kat halálra sebezni nem akarják, meg kell találniok az egymás mel-
lett való élés módozatait. Kiegyezés formájában fog-e megtörténni 
ez a megoldás az érdekelt államok és kisebbségek között, vagy 
másképpen, ez a jövő titka, bizonyos azonban az, hogy a kisebb-
ségi politika régi módszerei és törekvései átértékelésre és átfor-
málásra szorulnak. A fejlődés folytonosságát ugyanis a formák 
csak akkor tudják biztosítani, ha helyet adnak a folyton megújuló 
életszemléletnek. A megmerevedésre való hajlam ugyanis túlságo-
san nagy a magyar lélekben és több nemzeti tragédiánk okozója 
volt az, hogy a haladáshoz csak zökkenők útján juthattunk. 

PROHÁSZKA Lajos ilyen értelemben beszél a finitizmus érzé-
séről, mint a magyar lélek jellemző vonásáról, amely idegenkedik 
mindattól, ami problematikus, ami megoldhatatlan és várakozásra 
késztető, viszont elszántan a szűkös, a biztos, az állandó felé húz 
és tetté csak ott válik, ahol a maga létének jól elhatárolásában, 
úgyszólván körülsáncolásában nyilvánulhat2. Ezt az elzárkozásra, 
megmerevedésre való hajlamot politikai életünkben figyelhetjük 
meg leginkább. Bizonyára azért, mivel a magyarság legkedvesebb 
életformája a politizálás volt s ennek formái annyira kialakultak, 
hogy minden következő nemzedék úgyszólván beleszületett ezekbe 

1 Hóman—Szekfű: Magyar Történet, IV. k. 268. l. 
2 Prohászka Lajos: Vándor és Bujdosó, Bp. 1936, 87. l. 
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a formákba, nem tudta magát elszakítani elődei gondolkozásától, 
elképzeléseitől. A régi magyar politikai gondolkozás kritikájának 
az utóbbi két évtizedben egész irodalma fejlődött ki, mégis e kri-
tikai átértékelés ellenére politikai szemléletben alig történt válto-
zás. Az élet jelenségei, a valóság elől való elzárkózás, az ábrán-
dokba menekülés, a változás kötelességének fel nem ismerése ma 
is meghatározó jelenségei politikai életünknek. Michels a népek 
mithoszáról beszélvén megállapítja, hogy azok lehetnek a „honnan” 
és a „hova” mithoszai, azaz az eredet és rendeltetés ábrázolásai1. 
A magyar a „honnan” mithoszát éli, a „hova” előtt gyáván meg-
torpan és a multba menekül. A magyar politika kék madara soha-
sem a jövőben, hanem mindig a multban szálldos. Az a reálpoli-
tikai képesség, mely az Árpád-házi királyok politikáját jellemezte 
s mely Mátyásban és Bethlen Gáborban még teljes erejében érvé-
nyesült, az idők folyamán kiveszett és helyet adott egy különös 
lelkiségnek, melynek van ugyan nemes páthosza s ez adott esetek-
ben csodálatos teljesítményekre képesíti, de a mindennapi realitá-
sok elől, azok formálása helyett, álmok közé menekül. Reálpoli-
tika alatt magyar vonatkozásban már régóta nem az adott hely-
zetnek céltudatos kihasználása értődik egy magasabb cél érdeké-
ben, hanem a megalkuvás, a szűkarcu igénytelenség, nem az al-
kalmazkodás, hanem a lemondás. Apponyi Albert keserűen fakad 
ki emlékirataiban: „Rettentő kicsiny mértékkel mérték az állam-
férfiui kvalitásokat: lelkileg össze kellett zsugorodnia annak, aki 
azt meg akarta ütni. 

Ez a nemzeti elsatnyulás okozza azt is, hogy 
válságos órákban tehetségnélküli kalandorok ülhettek a nemzet 
nyakára, anélkül, hogy valamirevaló ellenállással találkoznának. 
Nem lehet évtizedeken keresztül az erős akarást elfojtani és az-
tán egyszerre azt kívánni, hogy egy adott pillanatban meglegyen.”2 

Ideálpolitikának sem nevezhetjük a magyar politikát, hiszen nem 
találjuk egy magasabb eszme alázatos szolgálatát, annak kocká-
zatvállalását, a józan ész tiltása dacára is az akadályoknak való 
bátor nekivágást. Ebben egyébként belső törvényszerüség nyilat-
kozik meg, mert kis népek nem űzhetnek sem reál-, sem ideál-
politikát a maga tisztaságában, ezek összeolvadnak valami sajátos 
keverékben s adott helyzetekben hol az egyik, hol a másik válik 
uralkodó politikai gondolattá. 

„A RÉGI MAGYAR közélet — írja Jancsó Benedek — a 
parlamenti és politikai taktikának igen jó iskolája volt, de a ki-
sebbségi politikának még alkatelemeit sem lehetett benne meg-
találni.” Valóban nem. 

A régi magyar közélet viszont nem tömegeket, hanem 
jogokat dobott a harcba, nem társadalmat, hanem szónoki iskolát 

1 Michels Robert: Patriotizmus, München, 1929. V. ö. Trócsányi György: 
Prohászka Lajos könyvéről, Bp, 1936. 

2 Gr. Apponyi Albert: Emlékirataim, 52. l. 
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szervezett. Ezenfelül bizonyos kasztszerüség is jellemezte, nem-
csak azáltal, hogy az arisztokráciának és a vármegyei nemesség-
nek volt szinte kizárólagos privilégiuma, hanem azáltal is, hogy 
egy politikai rendet alakított ki, mely féltékenyen őrizte a maga 
befolyását és szigoruan elhatárolta létét a nemzet többi életmeg-
nyilvánulásaitól. A nemzetpolitika fogalma politizálássá szűkült, a 
kulturális, gazdasági, társadalmi és közjogi politika harmónikus 
együttmunkálkodásából folyó nemzetpolitika egysége nem tudott 
kifejlődni a közjogi politika egyeduralma miatt, mely magát a nem-
zet többi életmegnyilvánulásai fölé, hihetetlen magasba helyezte. 

Érdekes jelenség, hogy a nemzetpolitika széles értelmezésé-
nek lehetőségét a kisebbségi sors adta meg. Nem tudjuk ugyan, 
hogy mi lett volna a Magyar Szövetségből, ha működését meg-
engedik, de már maga a gondolat ennek a széles értelmezésnek 
felismerésére enged következtetni. Tulajdonképpen a Magyar Párt 
igyekezetében is, mikor kulturális és közgazdasági szakosztályokat 
állított fel, ez a gondolat érvényesült, viszont a formában, ahogy 
nem egyrangú félként maga mellé, hanem szakosztályként maga 
alá helyezte, már a régi politikai szellem egyeduralmi felfogása 
öltött testet. Kezdetben nem volt világos, de e szakosztályok élet-
telensége, mely minden próbálkozás ellenére is állandósult, kétség-
telenné tette, hogy ez az elgondolás nem számolt a kisebbségi lét 
belső törvényszerűségével. Azzal ugyanis, hogy míg államalkotó 
helyzetben a politikai pártok magukban hordozhatják kulturális és 
gazdasági elgondolásaikat, hiszen kormányra jutva ezeket meg-
valósíthatják, addig kisebbségi pártnál ez a lehetőség eleve hiá-
nyozván, a kulturális és gazdasági szervezetek függetlenítődnek a 
politikai párttól, illetve már mint egyenrangú felek jelentkeznek 
és egy magasabb nemzetpolitikai elgondolástól feltételezett együtt-
működésük adja a nemzeti élet egészét. Az antagonizmus mely 
politikai pártunk meg kulturális és gazdasági szervezeteink között 
fennáll, személyi ellentétektől eltekintve, e tény fel nem ismerésé-
nek tudható. Politikai pártunk vezetőségébe egészen természet-
szerűleg a háború előtti politikai életben súlyt jelentő rétegek: 
az arisztokrácia és a vármegyei nemesség, illetve az ehhez asszi-
miláltak kerültek, tehát az a szellemiség, melyet leginkább terhelt 
a régi magyar politikai gondolkozás egyoldalusága. Igy válik ért-
hetővé az a különös jelenség, hogy legjobb szándékú vezetőink is 
elzárkóznak minden újítástól, mely az élet szabad levegőjét hozná, 
mert ösztönös meggyőződésük szerint egyedül ez a réteg hordozza 
magában a politikai tudás és vezetés képességét, s félnek attól, 
hogy ha ettől a szellemiségtől akár fiatalsága, akár társadalmi 
helyzete folytán idegen kezekbe kerülne a politikai élet irányí-
tása, ez a nemzet romlását vonná maga után. Mondanunk sem 
kell, hogy ez a felfogás éppen azt a veszélyt idézi elő, amelytől 
félti a nemzet életét, hiszen ennek az elzárkózásnak a következ-
ményeként a fiatalság politikailag iskolázatlan marad, viszont azt 
semmi meg nem akaszthatja, lévén természeti törvény, hogy előbb-
utóbb kezébe ne kerüljön a vezetés. Ez az elzárkozás azonban 
azzal a hasznos következményel járt, hogy a fiatalság a politika 
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porondjáról kizáratván, más munkaterületeken fejtette ki munkás-
ságát s így nemzetszemlélete totalissá vált, teljesen mentes elődei 
egyoldalú felfogásától. A fiatalság tisztán látja, hogy a nemzet fenn-
maradása szempontjából nem lehet különbséget tenni kulturális, 
gazdasági és általános politika között. Látja, mert látnia kell, hogy 
az írónak vagy gazdasági szervezőnek a jelentősége nemzetpoliti-
kai szempontból egyenlő értékű a politikuséval. A fiatalságnak ez 
az előitéletektől, egyoldaluságtól mentes felfogása, mely élesen el-
lentétes a mult politikai gondolkozásmódjával, a legbiztatóbb jelen-
ség s olyan átalakulást idézhet elő a transsylván magyar életben, 
amely előre föl sem mérhető, 

„Sokáig a tespedés korszakában éltünk, — írja Eötvös József, 
az 1840 es években —; a kormány úgy látszott, csak azon fel-
adatokat tűzte ki magának, hogy a status quo fentartassék. az, 
úgynevezett szabadelvű párt sáncokat vont alkotmányunk körül 
és a partis primae nonus őrzésével foglalkozott s ily viszonyok 
között sem a kormánynak, sem az ellenzéknek programmra szük-
sége nem volt. A veto által visszautasítani minden fontosabb tör-
vényjavaslatot, ez volt a kormány, — zajt ütni a régi sérelmek 
felett, hogy újak ne követtessenek el, ez az ellenzék egész poli-
tikája. De az idő megváltozott; a haladás korszakába léptünk át 
s mind a kormánynak, mind az ellenzéknek, ha negatív szerepü-
ket folytatni nem akarják, tudniok kell, mit akarnak, sőt nemcsak 
tudniok, de kimondaniok szándékukat...”1 

A KISEBBSÉGI FUTAM első köre lezárult. 1921-ben a Kós 
Károlyék Kiáltó Szó-ja adta meg a rajtot és másfélévtized után 
Makkai torpantja meg a fu tókat : nem lehet. Igy egy éven belül 
immár másodszor nyílik alkalmunk határozottan szembeszállni e 
hasábokon a reménytelenség próféciájával. Németh László a ma-
gyarság belső erőtlenségét látva „fogadta szivébe az obsitot: 
protestántizmus, magyarság és halál egy itten.” Makkai Sándor 
nem a magyarság belső erőinek meggyöngüléséből, hanem a mai euró-
pai helyzet vizsgálatából vonja le ugyanezt a következtetést. A 
nemzethalál e mindegyre visszatérő viziója nem újkeletű, a ma-
gyar szellemnek alapvető sajátsága, „a kicsi nép, de nagy nemzet” 
állandóan összeütköző ellentétéből folyik. Ha kimondásukkor lesujtó 
erejüek is e próféciák, mégis azzal a haszonnal járnak, hogy a 
nemzetet önmaga vizsgálatára kényszerítik, az életösztönt legmaga-
sabb mértékéig fokozva kerestetik meg a kivezető útat. 

A transsylván lelkiséget oly hűen kifejező Reményik Sándor 
pár évvel ezelőtt ezt a címet adta egyik versének: Ahogy lehet. 
Valóban: az első kör feladatait és lelkiségét tökéletesebben, mint 
e két szóban, megfogalmazni nem is lehetett volna. A lemondás 
heroizmusának hangja ez, az állandó visszavonulásnak, de a mégis 
megmaradásnak ígéje. Éltünk és élünk: ahogy lehet. Ez a képes-
ség nagy erény. De veszedelemmé válhatik, ha a lélek rugalmassá-

1 Br. Eötvös József: Reform, Révai kiadás, 1902, 312. l. 
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gának elvesztését vonja magával. Mivel mindegyre csak hátra néz-
tünk s mértük az útat, amelyet még visszafelé megtehetünk, a figye-
lem elterelődött azokról a lehetőségekről, amelyek mégis megma-
radtak számukra. A megtartás, a konzerválás legfontosabb felada-
tunk lévén, ez az igyekezet meghatározója lett törekvéseinknek és 
szükségszerűen magával vonta az újítástól, az átalakulástól való 
irtózást. így történhetett mag, hogy intézményeinkben változás 
mindig csak azután következhetett, miután az élet már ténylegesen 
megvalósította azt. 

Az élet követelményei és intézmé-
nyeink működése között nagy űr képződött, melyet betölteni csak 
nagy anyagi és szellemi áldozattal és erőfeszítéssel lehetséges. 

Szükséges végre már látnunk, hogy mi az, amit lehet és amit nem le-
het. Lehet megmaradni magyarnak, de nem lehet megmaradni régi 
szellemmel, ha az idő megváltozott. Lehet kisszerű viszonyok kö-
zött is nagyot alkoţni, de nem lehet közösségi szellem és áldo-
zatos lélek nélkül. 

Lehet kis népnek lenni, 
de nem lehet mégis nagy nemzetnek, ha lélekkel nem pótoljuk ki 
azt, ami a számból hiányzik. Lehet nyomorúságosan is élni, de 
nem lehet anélkül, hogy nem tudnánk, miért tesszük. Lehet ered-
ményesen is küzdeni, de nem lehet anélkül, hogy a magunk harc-
modorát az ellenfelénél tökéletesebbé ne tegyük. Lehet intézmé-
nyek élén állni, de nem lehet intézményeket eredményesen vezetni, 
míg a vezetőség nem válik olyan élő szervvé, mely a nemzeti tár-
sadalomban lüktet és dolgozik. Lehet állandóan visszahúzódni, de 
nem lehet egy lépést sem előre tenni, míg a nemzet nem bízik ma-
gában. 

De végeredményében nem is az a tulajdonképpeni probléma, 
hogy mit lehet és mit nem lehet, hanem az, hogy hogyan lehet. A 
tervszerű élet kialakítása: ez a második kör feladata» 

ALBRECHT DEZSŐ. 

Erdélyi Magyar Adatbank



LAKÁSÉPITÉS ROMÁNIÁBAN 

A LAKÁST a háború utáni közel két évtized egyik igen 
fontos problémájává tette világszerte a föllépő lakásválság, a gaz-
dasági helyzet és a társadalmi viszonyok megváltozása, az építési 
technika fejlődése, stb. A nagy világégés után általában az építö 
munka cserélte fel a rombolást és a pusztuló vagy stagnáló városokban 
új lüktetésbe kezd az élet. Az általános gazdasági fellendülés befolyá-
solja az építési tevékenységet, s megkísérlem annak erősségét és hul-
lámzását bemutatni először a fővárosban, ahol a legnagyobb mé-
retű (s így a különböző jelenségeket kissé felnagyítva könnyebben 
megfigyelhetjük, azután a 40 ezernél nagyobb lakósságú vidéki 
városokban, megyeszékhelyeken (v ö. túloldali táblázatunkkal). 

A megnagyobbodott országhoz viszonyítva túl kicsire mére-
tezett főváros 1920-ban nagy fejlődésnek indul és a központosító 
rendszer következtében — az egész ország közigazgatási, ipari és 
kereskedelmi központjává lévén — elsősorban éppen az építke-
zés lendül föl. Az 1919-től eltelt tizenhat év alatt Bucureşti lakós-
sága csaknem megkétszereződik: 1930-ig a szaporulat számbelileg 
közel egyenlő a többi összehasonlításul vett 19 vidéki város 
együttes szaporulatával, 1930—31. évi válság után azonban a vi-
dékről mind többen költöznek Bucureştibe s így a harmincas évek-
ben a növekedés átlag nagyobb, mint a vidéken. Ennek a nép-
mozgalmi ténynek természetes következménye s ezért egyáltalá-
ban nem feltűnő, hogy a háború után Bucureştiben kb. ugyan-
annyit építettek, mint a többi vidéki városokban együttvéve. Táb-
lázatunk végső százalékait összehasonlítva láthatjuk, hogy 1919 és 
1934 között Bucureştiben bár csaknem félannyi lakóház, mégis 
közel ugyanannyi lakás épül, mint a vidéki városokban, ami azt 
jelenti, hogy itt több a többlakásos, tehát magasabb ház; hogy bár a 
fővárosban kevesebb ház és lakás épült, mint a vidéken, az 
azokba befektetett tőke mégis nagyobb, amiből következik, hogy 
itt drágább a lakás és általában drágább az építkezés. 

Ha megfigyeljük az építkezés évenkénti változását, láthatjuk, 
hogy a hullámzás kifejezettebb a fővárosban és kevésbbé érezhető 
a vidéken, hol a különböző tényezőkre, befolyásokra való visz-
szahatás is olyan lassú, csendes, mint maga a vidéki ember, míg 
a főváros hullámvonala ideges, gyorsan változó, hírtelen felugrik 
és ugyanolyan váratlanul esik le ismét, mintegy kifejezi a főváros 
gyorsabb lüktetésű, magasabb érverésű életét. 

A csúcspontok szerint három időszakra oszthatjuk be a ti-
zenhat évet: az első tart 1922-ig, a második 1928-ig, az utolsó 
pedig 1934-ig. 

Erdélyi Magyar Adatbank



ROMÁNIA NAGYOBB VÁROSAIBAN ÉPÜLT LAKÓHÁZAK TÁBLÁZATA 
B u c u r e ş t i 19 vidéki város Ö s s z e s e n 

Évszám Új 
lakóház 

Lakás 
Érték 

stabilizált 
millió lej 

Új 
lakóház 

Lakás 
Érték 

stabilizált 
millió lej 

Új 
lakóház 

Lakás 
Érték 

stabilizált 
millió lej 

Évszám Új 
lakóház 

Lakás 
Érték 

stabilizált 
millió lej 

Új 
lakóház 

Lakás 
Érték 

stabilizált 
millió lej 

Új 
lakóház 

Lakás 
Érték 

stabilizált 
millió lej 

Évszám Új 
lakóház 

Lakás 
Érték 

stabilizált 
millió lej 

Új 
lakóház 

Lakás 
Érték 

stabilizált 
millió lej 

Új 
lakóház 

Lakás 
Érték 

stabilizált 
millió lej 

1919 340 520 27.4 374 438 12.9 714 958 40.3 
1920 777 1207 230.0 698 849 113.6 1475 2056 343.6 
1921 1398 2078 663.3 1122 1363 372.5 2520 3441 1035.8 
1922 2526 5103 3157.7 2197 2572 1266.4 4723 7675 4424.1 
1923 2135 4050 4033.8 3203 3895 3708.4 5338 7945 7742.2 
1924 1208 2055 2247.1 3245 3893 3030.4 4453 5948 5277.5 
1925 1235 2035 2535.6 3506 4408 4015.5 4741 6443 6551.1 
1926 1232 2685 3886.8 4646 5737 5728.0 5878 8422 9614.8 
1927 2544 5009 6010.3 4177 5426 4187.0 6721 10435 10197.3 
1928 3205 5560 7510.9 4857 6259 5140.7 8062 11819 12651.6 
1929 2455 4113 2352.6 4256 5875 2952.8 6711 9988 5305.4 
1930 2154 3388 1864.0 4170 5515 2684.4 6324 8903 4548.4 
1931 2225 4645 2230.0 3711 5519 2316.9 5936 10164 4546.9 
1932 2868 6152 2706.8 4349 5996 2299.2 7217 12148 5006.0 
1933 2624 5240 2106.0 3748 5220 1856.5 6372 10460 3962.5 
1934 2892 7220 3029.0 4171 6589 2255.8 7063 13809 5284.8 

1919-1934 31818 61060 44591.3 52430 69554 41942.0 84248 130614 86532.3 

% 37.78 47.00 51.50 62.22 53.25 48.50 100.00 100.00 100.00 
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A FŐVÁROSRA vonatkozóan a lakóházak változásait jelző 
görbe (l. alábbi grafikonunkat) aránylag kisebb kilengéseket mu-
tat és átlag évi 2000—3000 között mozog. 1920 után csak 1924— 
25-ben esik le közel 1000-re és egyetlen egyszer, 1928-ban, ha-
ladja meg a 3000-et. A lakások görbéje már nagyobb ingadozáso-
kat jelez és csaknem mértani szabályossággal rajzolja ki a három 
hullámhegyet és völgyet. A csúcspontokon évenként 5—5000, az 
utolsó évben 7000 új lakást ad, s 1924-ben sem esik 2000 alá. A 

legmeredekebben az 1922. évben emelkedik kétezerről egyszerre 
ötezerre. Azután 1927-ben és 1934-ben ér el egyszerre két-kétezres 
többletet. A lakóházak és lakások görbéje közötti távolság mint-
egy a ház magasságának változását szemlélteti. Világosan látszik, 
hogy 1930-tól rohamosan nő az emeletek száma. 1919-től 1931-ig 
100 házra átlag 181 lakás esik a fővárosban és 128 a vidéken. 

A lakások árának görbéje csak két hullámhegyet ér el 1922 
és 1928-ban. 1923 és 1928 között állandóan a lakások görbéje fe-
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lett van és ebben az időközben aránylag drágább az építkezés, 
azután mélyen alul kerül és a lakások rohamos növekedése elle-
nére sem emelkedik fel ismét. 

Az 1922. és 1928. évi emelkedés összeesik a háború utáni ál-
talános gazdasági fellendüléssel. A nagyiparban például 1922-1927-ig 
a vállalatok száma 40%-kaI emelkedik, a termelés értéke pedig 134 
%-kal. 1927—1931-ig pedig a vállalatok száma 15%-ot, a termelés 
értéke pedig 44%-ot esik. 1932-től a pár évi válság után újból 
gazdasági fellendülés következik. Az építkezés már 1930-tól meg-
indult (vidéken csak 1931-től) és egy az eddiginél tartósabb és na-
gyobb erősségű lendület következik, amelyet különböző okok idéz-
nek elő és tartanak fenn. Első helyen áll a pénz értéktelenedésé-
től való félelem. A pénzpolitika bizonytalansága és a bankbetétek-
kel kapcsolatos szomorú tapasztalatok egyenesen az építkezés felé 
irányítják a szabad tőkét, ahol eleinte még magas kamatot és ez 
izgató bizonytalanság elől bíztos menedéket talál. Emellett a fő-
városban új, az építkezésre kedvező jelenségek lépnek fe l : 

1. A régi házak elértéktelenednek. A lakbérek 1929—1932-ig 
18%-ot, 1935-ig pedig 44%-ot esnek, a régi házaknál még többet, 
44, illetve 62%-ot. Az új házak adómentessége mellett a régiek 
24%-os adóterhet viselnek s különben sem felelnek meg a modern 
igényeknek (a fürdőszoba hiányzik), s így teljesen elértéktelenedve 
föltétlen szükségessé válik az átalakításuk. Ebben az időben az 
egész város területén megkezdik a régi házak lebontását és sze-
münk előtt tűnik el a magántőke és a spekulációs törekvések sze-
rencsés találkozásának segítségével a régi város, hogy helyét ame-
rikai ütemben épülő új metropolis foglalja el a maga modern vo-
nalú, tízemeletes bérpalotáival és különböző stílusban épült villa-
negyedeivel. 

2. A több lakásos bérházakat 1930 után kezdik nyugati ér-
telemben bevezetni és a külön eladható örök-lakások módszerével 
lehetővé válik a kisebb tőkéknek is épületbe való összpontosítása. 
Ez olyan előnyöket biztosít, hogy nemcsak a helyben található 
szabad, még elhelyezést nem talált tőkét szívja fel, hanem vonzereje 
kihat a vidékre is. Az utóbbi években még a vidékiek is itt vesz-
nek lakást, amivel egyrészt hozzájárulnak a főváros amúgy is len-
dületes építési tevékenysége növeléséhez, másrészt pedig elvonják 
tőkéjüket a vidék fejlődésétől. 

3. Az emeletek növekedése révén a terület ára több tulajdo-
nos között oszlik meg s így kezdetét veszi az eddig nagy szabad 
területekből álló belváros beépítése. A vasbeton váz alkalmazása 
pedig (csak 2—3 helyen használtak vasvázat) kevesbíti az építési 
anyagokat s az áltatános áresés mellett ez is olcsóbbá teszi az 
építkezést. Ezért 1932 után az épületanyagok eladása nem növe-
kedik arányosan az építkezés rohamos fellendülésével. 

A tőkének az épületekbe való ilyen nagy mértékű befekte-
tése káros hatással lehet az ipar fejlődésére. Jelen esetben azon-
ban főleg olyan tőkéről volt szó, amely amúgy sem keresi az ipar-
ban való elhelyezkedést, hanem jórészt a bankok felé irányult 
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volna. Igy éppen ez a magán-tőke járult hozzá a háború utáni 
nagy lakásválság és munkanélküliség enyhitéséhez, amelyet az új 
házak adómentességén kívül az állam semmivel sem támogatott. 
(Tudott dolog, hogy más országokban ezeknek a problémáknak a 
megoldására az állam maga volt kénytelen vállalkozni.) 

Az utóbbi két évre 1935 és 1936-ra nincsenek még pontos 
adatok, de a jelek szerint fordulóponthoz jutottunk és újabb esés 
következik. Az építési engedélyek száma 1934-ben a fővárosban 
2736, 1935-ben 2473 és 1936-ban (őszig) 1490. És ez utóbbi évben 
már feltünően előtörnek ismét az egylakásos kis házak a bérpa-
loták rovására. 

E változásnak az oka abban keresendő, hogy az építkezés 
kezd kevésbbé jövedelmező lenni: 

1. 1934 augusztus 1-től az új házak adókedvezménye meg-
szünik. 

2. A világító udvarok használatát és a túlzó területspekulá-
ciót részben megakadályozó új városrendezési terv, azután a köz-
lekedési vonalak fejlődése s a már beépült városrészek mind hoz-
zájárulnak a terület árdrágulásához. Mindez a nagy hullámzás után 
egy nyugodtabb ütemű természetes városfejlődést készít elő. 

A VIDÉKI VÁROSOK1 építkezése szempontjából lassubb, 
kevésbbé ingadozó tevékenységgel találkozunk. Ennek az egyik 
oka az, hogy vidéken a lakóház más hivatást tölt be, mint a fő-
városban. 1933-ban pl. vidéken csak 6% a három- vagy többlaká-
sos és 69% az egylakásos ház. Ugyanakkor Bucureştiben 26%-ban 
épült három- vagy többlakásos és csak 48%-ban egylakásos ház. 
A kétlakásos ház csaknem egyenlő a rányu: vidéken 22%, a fővá-
rosban 26% Míg vidéken az új épületbe általában maga a tulaj-
donos költözik be, a fővárosban 65% bérbeadásra készült. A lak-
bérnek vagy az épület rentábilitásának változása nem különösebb 
hatásu tényező a vidéki építkezés szempontjából. 

A főváros ábrájával összehasonlítva feltűnő, hogy i t t : vidé-
ken a lakóházak és lakások görbéje közel párhuzamos és közöt-
tük kisebb a távolság, ez ismét a fentebbi megállapítást bízonyítja, 
mely szerint a vidéki városban a ház csaknem egyet jelent szám-
szerint a lakással. E két görbe azonban már 1919-től csaknem 
matematikai pontossággal állandóan távolodik egymástól. A vidéki 
város fejlődése természetszerüleg vonja maga után a többlakásos 
ház terjedését. A fővárosi példára 1935-36-ban kezdenek már bér-
palotákkal kísérletezni. Eleinte a lakbéres lakásokban elhelyezett 
hivatalnokok igyekeztek magánlakásokat építeni, később anyagilag 
megerősödve már bérbeadás céljából is építenek többlakásos há-
zakat. 

1 A 19 vidéki város a következő: Cluj, Timişoara, Iaşi, Galaţi, Cernăuţi, 
Oradea, Braşov, Conştanţa, Ploeşti, Sibiu, Arad, Tg.-Mureş, Satu-Mare, Brăila, Cra-
iova, Chişinău, Bacău, Cetatea-Albă, Bălţi. 

Erdélyi Magyar Adatbank



20 Katona József 

A lakások árát jelző görbe állandóan a lakások vonala alatt 
van. Ez is mutatja, hogy vidéken az építkezés aránylag olcsóbb. 
Egy lakás ára átlag stabilizált lejben 

Bucureşti-ben vidéken 
1926—1928 1.310.000 864.000 
1929—1931 530 000 470.000 
1932—1934 420.000 360.000 

Az egy évben befektetett tőke csak 1926-ban és 1928-ban 
haladja meg az 5 milliárdot; 1922 után csak 1933-ban esik vala-
mivel a 2 milliárd alá. 

Míg 1934-ig a vidéki építkezés lassacskán követi a főváros 
ütemét 1935-től felcserélődik a szerep: a főváros építkezése kezd 
lasubbá válni, míg a vidék lendülete most élénkebb. Amíg 1935 
első negyedében az építkezési engedélyek száma Bucureştiben 
az 1934. év megfelelő időszakához viszonyítva 17%-kal nő, addig 
ugyanebben az időben a növekedés Timişoara-n 102%, Şighişoa-
ra-n 72%, Sfântu Gheorghe-n 46%, Sibiu-ban 87%. 
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NEM KEVÉSBBÉ ÉRDEKES az, ha a vidéki városokat kü-
lön-külön és egymáshoz viszonyítva is megvizsgáljuk. 

V á r o s Lakósság 
1930-ban 

1919—1934 között épült 
V á r o s Lakósság 

1930-ban lakóház lakás 

Bucureşti 631.288 31.818 61.060 
Cluj 98.569 4.044 6.750 
Timişoara 91.866 3.542 6.728 
Iaşi 102.595 4.637 6.369 
Galaţi 101.148 4.573 5.361 
Cernăuţi 111.470 3.739 5.083 
Oradea 82.355 3.342 4.915 
Braşov 59.234 3.400 4.351 
Conştanta 58.258 3.919 4.280 
Ploeşti 77.325 3.785 4.164 
Sibiu 48.013 3.137 3.680 
Arad 77.225 2.812 3.371 
Tg. Mureş 38.116 2.353 3.303 
Satu-Mare 49.917 2.175 3.047 
Brăila 68.310 2.037 2.550 
Craiova 63.063 2.159 2.329 
Chişinău 117.016 1.686 2.047 
Bacău 31.264 602 686 
Cetatea Albă 33.495 289 320 
Bălţi 30.667 199 220 
A 19 vidéki város összesen: 1.219.905 52.430 69.554 

Láthatjuk, hogy a lakások száma nem a város nagyságával 
vagy pedig a lakósság számával nő arányosan. Az építkezést más 
természetű, elsősorban gazdasági tényezők irányítják. Egy kis-
sebb lakósságú, de nagyobb jövedelmet hozó, nagyobb forgalmú 
városban több ház épül, mint egy nagy lakósságú, de lanyhább 
ipari vagy kereskedelmi életű városban. Chişinău-ban, a legnépe-
sebb vidéki városban, épült a legkevesebb lakás. Brăila-n, Aradon, 
Cernăuţi-on is kevesebb lakás épült, mint más kisebb lakósságú 
városokban. Ezzel szemben szép fejlődést mutat az építkezés te-
rén Tg-Mureş, Satu-Mare, Sibiu, Constanţa és Braşov. A hasonló 
népességüek között több lakás készült Cluj-on, azután Timişoa-
ra-n, Galaţi-on és Iaşi-ban. 

Egészen más sorrendet kapunk, ha a lakásnövekedést a la-
kósság szaporulatához viszonyítva vizsgáljuk meg. A lakósságra 
csak 1920 és 1930 évekre vannak adataink, ezért a lakásnöveke-
dést is csak erre az évtizedre vesszük számításba. (Brăila, Con-
ştanţa, Galaţi, Iaşi, és Ploeşti városoknál az 1915 és 1930 évi né-
pesedési adatokat használtuk fel.) E szerint a legtöbb új lakást a 
kisebb szaporulatú, így főleg a Kárpátokon túli városokban talál-
juk. Timişoara-n 100 új lakónak megfelel 37,3 új lakás. Követke-
zik Târgu-Mureş 36,0, Cluj, 26,7, Oradea 21,0, Sibiu 18,1 új lakás-
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L a k ó h á z - é p í t é s o r s z á g o k s z e r i n t 

Ország vagy város Alap-egység 
Az é p í t k e z é s m e n e t e 

L a k b é r v á l t o z á s 
1 9 2 9 = 1 0 0 

Ország vagy város Alap-egység 
1929 1932 1935 1932—1935 1932 1935 1932—1935 

Ausztrália 
é p í t é s i e n g e d é l y u t á n i 

é r t é k 100 135.8 4 7 8 . 9 + 3 4 3 . 1 7 7 8 0 + 3 

Nagy-Británnia 
— 

100 128.1 2 2 2 . 3 + 9 4 . 2 101 103 + 2 

Olaszország é p í t é s i e n g e d é l y 100 45 .1 104 .8 59 .7 120 111 .3 — 9 . 3 

Bucureşti é p í t é s i e n g e d é l y m 3 100 116 .0 156 .0 + 40 .0 7 5 64 — 11 

Németország l a k ó s z o b a 100 3 5 . 8 6 9 . 2 + 3 3 . 4 9 6 9 6 0 

Egyesült-Államok b e é p í t e t t m 2 100 19 .6 31 .9 + 12 .3 8 1 67 — 14 

Norvégia l a k á s 100 154 .8 165 .8 + 11 .0 9 8 9 4 — 4 

Budapest ú j h á z 100 7 3 . 8 52 .2 — 2 1 . 6 — — — 

Franciaország é p í t é s i e n g e d é l y 100 8 1 . 3 55 .7 — 2 5 . 6 1 1 3 118 + 5 

Svájc ú j l a k á s 100 141 .8 71 .4 — 7 0 . 4 104 101 — 3 

Csehszlovákia ú j h á z 100 119.7 4 3 . 7 — 7 6 . 0 152 168 + 16 
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sal. A sorozat végén vannak 
a nagyon (40—60—100%-kal) 
megnövekedett népességű vá-
rosok. Braşov-ban 100 új 
lakóra csak 10,2 új lakás 
esik, Conştanţa-n 10,6, Cer-
năuţi-on 12,1, Bucureşti-ben 
is csak 13,3. Ezekből az 
eredményekből még további 
következtetéseket is vonha-
tunk. Ez magyarázza meg 
azt is, hogy a nagy építke-
zés ellenére is a lakásviszo-
nyok csak kisebb mértékben 
javultak a fővárosban. Igy 
Bucureşti 1913. évi helyisé-
genkénti laksűrűsége 1,56; 
1930-ban ez az arányszám 
csak 1,40-re javul, ami még 
mindig túlzsufoltságot jelez. 

EZEK UTÁN hasonlítsuk 
össze a hazai építkezést a 
világ többi államaiban folyó 
építkezési tevékenységgel. Más államokban is általános jellemvo-
nás, hogy 1929-ig a gazdasági fellendülésnek megfelelően mindenhol 
emelkedik a hullámvonal és 1929-ben, ugyancsak az általános vi-
lágválságot megérezve, esni kezd. Ez az esés azután rövidebb-
hosszabb ideig tart. 1932-ben általában meglassul az esés; stagná-
lás vagy éppen újabb fellendülés indul meg. Tovább esik Svájcban, 
Csehszlovákiában, Franciaországban, Magyarországon (Budapes-
ten). Ezzel szemben Romániában (Bucureşti-ben) már 1930-ban is-
mét fölfelé emelkedik, 1931-ben Nagy-Brittániában, 1932-ben pedig 
Olasz- és Németországban is. Általában megállapítható, hogy Ro-
mániában világviszonylatban is nagy lakásépítési tevékenység volt 
a háború után, bár ez a többi országokkal ellentétben itt kizáró-
lag a magántőkére volt utalva. Ezért épültek főleg közepes és na-
gyobb lakások, ezért nem javulhatott a kis lakások terén az eddigi 
állapot, viszont külföldön éppen ezen a téren fejtettek ki nagyobb 
tevékenységet. Míg tizenhat év alatt a felsorolt húsz városban ösz-
szesen 130.614 lakás épült, addig Angliában a háború utáni tíz 
évben egymillió néplakást építettek (ebből 700,000-et állami se-
géllyel), Németországban pedig 1928-ig az állam 600.000 lakás fel-
építését segítette elő, míg a többi hivatalos közegek más 200.000 
lakás felépítéséhez járultak hozzá. 

VÉGÜL megemlíthetjük, hogy az építési anyagok nagyrésze 
belföldön kapható, az építkezésbe befektetett 86 milliárd stabili-
zált lej tehát jórészt belföldi vállalatokat, gyárakat és iparosokat 
foglalkoztatott. Igen jelentős gazdasági szempont ez. S ha adatfel-

Erdélyi Magyar Adatbank



24 Katona József: Lakásépítés Romániában 

dolgozásunk szigorú statisztikai kerete megengedné, kínálkozó volna 
kitérni más, hasonló gazdaságpolitikai következményekre. Sőt kü-
lön érdekességgel bírna az építészeti, társadalmi és egészségügyi 
részletkérdések tárgyalása. Azonban — úgy hisszük — már 
a felsorolt száraz adatok is sokban hozzájárulnak ezeknek a prob-
lémáknak megvilágításához. 

* 
Forrásmunkák: Buletinul Institutului Românesc de Conjuctura 

1933—34—35. évi számok; Urbanism c. folyóirat; Anuarul Statistic 
al României; Revue de la Situation économique mondiale, 1935—36; 
Buletin Mensuel de statistique, 1936; E. C. Decusară: O anchetă 
asupra construcţiunilor de clădiri noi în oraşele municipii dela 
1919—1928; E. C. Decusară: Construcţiunile pentru locuinţe în ora-
şele muncipii 1929—1933. 
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O S Z T Á L Y - K E R E S Z T M E T S Z E T 

„A NEVELŐ ELJÁRÁS A L A P J A : a növendék megisme-
rése” — állítja fel a tételt a mai neveléstudomány. Ezzel az, amit 
Rousseau Émil című munkájában nem egyszer hangsúlyozott, hogy 
a nevelést a gyermek megismerésére kell alapítani, tudományá 
testesedik. Hála a XIX. század ily természetű tudományos tevé-
kenységének — mindinkább általánossá is lesz az a felfogás, hogy: 
,,a pedagógia alapja a gyermektanulmány (pedológia, Kinderfor-
schung) és az ifjúságtanulmány (Kornis Gyula elnevezése szerint: 
hébélógia, Jugendkunde).”1 A Preyer „Die Seele des Kindes” című 
könyve nyomán föllendülő, a kísérleti pszichológia eszközeit föl-
használó s a Binet-től népszerűsített intelligencia-vizsgálattal bő-
vülő s ma már széles irodalommal rendelkező gyermek és ifjúság-
tanulmány kétségtelen, hogy napjainkban nagy jelentőségű szem-
pontokhoz is juttatja a lelkiismeretes nevelőt. Nézzük csak saját 
nevelésügyünk keretében: 

1. Mindenekelőtt ama Széchenyi-i tételt kell hangsúlyoznunk, 
amely szerint a cselekvésnek a helyzetismeretre kell alapozódnia. 
Ennek a tételnek helyességét a társadalompolitika minden terén 
igazolni lehet, de nem kis fontossággal bír — ha a dolog mélyére 
tekintünk — a neveléspolitika keretében is. Ez a fogalom: neve-
léspolitika ugyan kevésbbé emlegetett, mint például a gazdaságpoli-
tika, de vitathatatlan, hogy általános közművelődéspolitikánk ke-
retében mind nagyobb jelentőséget kell neki tulajdonítanunk. A 
neveléspolitika ugyanis az a cselekvés, mely az iskola-intézménye-
ket kormányzó iskolapolitikának lelket, pedagógiai lényeget bíz-
tosít, s e ponton kapcsolódik a fölvetett, helyzetismeretre törekvő 
tudományág: a gyermek- és ifjúságtanulmány is régóta vajudó is-
kolapolitikánk többi kérdéseihez. Mert abban a pillanatban, mi-
helyt iskolapolitikánk neveléspolitikával tartalmasodik, figyelmünk 
már nemcsak a nevelő intézményre, az iskolára, annak fenntartá-
sára és kormányozására korlátozódik, hanem ráirányul a neve-
lendő ifjúságra. S miként intézményeket fenntartó és kormányzó 
iskolapolitikánknak számolnia kellett gazdasági és személyi kér-
désekkel, mint feltételekkel, épúgy ennek a neveléspolitikának is 
számolnia kell bizonyos lehetőségekkel, amelyek a növendékek 
lelkivilágában, tehetségességében, társadalmi adottságaiban s a rá-
juk ható környezettel (otthon, falu, város) szembeni magatartásuk-

1 Weszely Ödön: A korszerű nevelés alapelvei, 1935, 64. l. 
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ban nyilatkozik meg. E lehetőségeket a gyermek- és ifjúságtanul-
mány tárja elénk s ebben áll elsőrendű fontossága. 

2. Tisztán neveléstani szempontból véve a kérdést, a gyermek-
és ifjúságtanulmány fontossága csak növekszik.1 

a) Elfogadott neveléstudományi elv, hogy a nevelő munka 
előfeltétele a növendék megértése. Csak az lehet jó nevelő, aki a 
megismert gyermeket meg is érti. Persze ez a nevelői megértés 
több a növendék lelki életének átélésénél: kapcsolatbalépés a 
növendék lelkiéletével, hogy ezáltal szervesen eggyéforrva átönt-
sük a növendék lelkébe és szellemi életébe lelki tulajdonságainkat 
és szellemi értékünket, azaz jótékonyan befolyásoljuk minden élet-
megnyilvánulásában. Tehát bele kell élnünk magunkat a nö-
vendék lelki állapotába és érzésvilágába. Kiváltképen szükség van 
erre a dicséret és jutalom, az elítélés és büntetés, a buzdítás és 
bíztatás alkalmával. Ha ez megvan, nem tarthatunk igazságtalan-
ságtól és hatástalanságtól. 

b) A beleélés segít az ifjúról alkotott helyes felfogáshoz. Aki 
beleéli magát növendékei lelkivilágába, magyarázatot talál olyan 
életmegnyilvánulásokra is, melyek a nevelő szemében természet-
elleneseknek és betegeseknek mutatkoznak, holott a gyermek 
szempontjából talán a legnemesebb és legtermészetesebb meg-
nyilatkozások. A helyes felfogásnak különös jelentősége a gyermek 
és az ifjú jogainak elismerésénél és ezen jogok szülte túlkapások 
korlátozásánál van. 

c) A gyermekről és az ifjúról alkotott e felfogás határozza 
meg végül, hogy hogyan értékeljük a növendék tulajdonságait és 
bíztosítja a jó tulajdonságok és hajlamok kifejlesztését és a káros 
hajlamok letompítását és megszüntetését. A nevelő és nevelendő 
viszonyának milyensége — talán hangsúlyoznunk sem kell — leg-
nagyobbrészt ettől, az egymás értékelésének helyességétől függ. 

3. Végül ha összekapcsoljuk a neveléspolitikai és neveléstani 
előbb fejtegetett szempontokat, akkor a nemzetpedagógia terén az 
ifjúság megismerésének egy harmadik jelentőségével is találkozunk. 
Növendékünket nemcsak mint egyént ismerjük meg, hanem mint 
a nemzeti közösség, egyáltalán a társadalom tagját is. Ennek a 
megismerésnek eredményeképen pedig el nem maradhat a társa-
salmi nevelés valóra válása az összetartozás érzésének fölkelté-
sével és az iskolaközösség kialakításával. „ A nevelésnek az egy-
séghez tartozást kell tudatossá tennie.”2 

Három szempontot emlegettünk. Önmagában mindegyik külön 
jelentőségü. Együttes fölfogásukban pedig kétségtelenül oly sze-
repet tárnak az ifjúságtanulmány munkájának segítségével nevelő-
ink elé, amelyet élő lelkiismerettel elkerülni, semmibe venni 
nem lehet. 

1 V. ö. Weszely: i. m. „Az ifjúság megismerése” c. fejezettel. 
3 Imre Sándor: Nemzetnevelés, 1912, 63. és 64. l. 
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JELEN KÖZLEMÉNYÜNK csak ifjúságtanulmányi kísérlet. 
Több nem is lehet, mert megismerő munkánkat csak kis területen 
végeztük: egyetlen iskola falai között, s ott is egyelőre csak egy 
osztály keretében. 

A növendékek a hetedik osztály tanulói. Huszonnégy kér-
désre kellett válaszolniok s a huszonhárom ifjú válaszait három 
csoportba foglaljuk össze: egyrészt az általános társadalmi hely-
zetre vonatkoznak, másrészt néhány közművelődési eredményre, 
problémára vetnek világot, végül kritikai magatartásuk szempont-
jából méltók figyelemre. 

1. A növendékek társadalmi helyzete s iskolán kívüli környezete 
kétségkívül a legjelentősebb tényező. Az osztály tanulóinak leg-
nagyobb része, kétharmada, kisnépességü családokból való: egyet-
len fiú ha t ; egy testvére van ötnek; két testvére ugyancsak 
ötnek; népesebb családnak heten tagjai (háromnál több a test-
vérek száma). Ha ezeket az adatokat a szülők foglalkozása szerint 
tekintjük, az látjuk, hogy ügyvéd-, mérnök-, gyógyszerész-családok 
egy-két gyermekesek (egyetlen három gyermekes), míg a kishiva-
talnokoké a népesebb. Máskülönben a szülők foglalkozását te-
kintve a kishivatalnokok vezetnek (9), ügyvéd-, gyógyszerész- és 
tanító-gyermek kettő-kettő van; a többiek különböző foglalko-
zási ágakból kerültek ki (iparos-fiú csak három). A szülők e tár-
sadalmi megosztottsága a tanulóknak határozottan előnyös kultúr-
környezetet bíztosít. Az apák többsége végzett ember : 9 főiskolai 
diplomás, 9 érettségizett, s a maradék öt apának is 4—6 évi kö-
zépiskolai tanulmánya van. Az anyagi környezet sem mondható 
rossznak, hiszen a tanulók családjai 65%-ban kielégítő gazdasági 
helyzetben élnek. Teljes szegénységet hárman, nyomort egy jelez. 
Ugyancsak négy a jólétben lévőknek a száma. S ha most az 
anyagi helyzetet a lakásviszonyokban tekintjük (ami nem minden 
esetben eligazító), akkor egyszobás lakásban két, kétszobás lakás-
can négy családot találunk, vagyis a tanulók nagyobb része oly 
család tagja, amely háromszoba-konyhás lakást tudott magának 
berendezni. Egyszóval oly osztályközösséggel kell számolnunk, 
amely jobbára az értelmiségi rétegből származik, előnyös kultúr-
és megfelelő gazdasági környezethatás bélyegeit hordja magán. 

2. Az általános társadalmi helyzet a növendék otlboni kör-
nyezetének néhány vonását rajzolja elénk. A környezet megisme-
rése elsősorban és csaknem egyedül a növendék érzelmi világa és 
általános gondolkodása szempontjából fontos. Némileg meghatározó 
erejű a növendék értelmi megnyilatkozásainak, önértékeinek és a 
tudományban tanusított érdeklődési körének keretein belül is, bár 
ezeken a területeken a növendék — különösképpen a felsőbb osz-
tályokban — már kialakuló egyéniségként is jelentkezhetik. 

A fejlődő ifjú-egyéniség érdeklődési körét általában három 
tényező szabja meg: lelkialkata (veleszületett képességek és haj-
lamok), testi adottságai és a környezet. Ez utóbbinál válik fontossá 
az iskola is, mint nevelő környezet. A nevelőnek az a kötelessége, 
hogy meglássa azokat a kultúrértékeket és megnyilvánulásokat, 
melyek az egyes növendékek lelkében hajlamaiknak és képessé-
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geiknek megfelelően s az otthoni környezet hatása alatt körvona-
lazódnak. Ez a meglátás a nevelés eredményessége szempontjából 
döntő fontosságú, ugyanis „a neveléstudomány egyik legfontosabb 
feladata kiszemelni azokat a kultúrértékeket, melyeket a jövő 
nemzedéknek át akar adni, mint olyanokat, melyek egyrészt 
becses tartalommal töltik el lelkét, s őket ezzel a kultúra folya-
matába belekapcsolja, másrészt alkalmasak arra, hogy értékes 
képességeiket fejlessze, s ezzel őket a nemzeti kultúra keretében 
való önálló munkára alkalmassá tegye.”1 Ezeknek a kultúrértékek-
nek három csoportját különböztetik meg: 

a) a reálisztikus értékek csoportjába a testi kultúra, a technikai 
és a gazdasági kultúra, azaz elsősorban az önfenntartást szolgáló 
értékek tartoznak. A tanulmányozott osztályban a többség ily 
érdeklődésü: technikai tudományok terén nyolcan tűnnek ki, 
négy érdeklődése a természet felé fordul, két tanuló a testkultú-
rában vezet, egy földművelő s ugyancsak egy rádió-technikus. 

b) A szociális kultúrértékek a társadalmi műveltséget, az 
állampolgári műveltséget és az erkölcsi műveltséget foglalják össze. 
Ezeknek a kultúrértékeknek területén a jobbára értelmiségi pá-
lyára készülő osztálynak közéleti érdeklődése a legjellegzetesebb. 
Áz osztályból három tanulót a transsylvániai magyarság sorsa 
egyáltalán nem érdekel, de tizenketten ösztönszerüleg gondolnak 
arra, hogy a trassylvániai magyarság társadalmi életében — főleg 
a szervezés terén — esetleg feladatok hárulnak reájuk. Érdekes 
ebből a szempontból az a vélemény-megnyilvánulás, amelynek 
eredményeképpen megállapíthatjuk, hogy az osztály túlnyomó több-
sége Mussolinit és Hitlert tartja korunk legnagyobb egyéniségei-
nek, azért, mer „akaraterőt”, „tetterőt”, „szervezőtehetséget” mu-
tatnak. Ezek a válaszok közvetett úton kiegészítik azokat, ame-
lyeket a transsylvániai magyarság jövőjére vonatkozólag adtak. A 
falu — nagyjában városi fiúk lévén — nem igen érdekli a több-
séget, bár a nép iránt némelyeknél határozott rokonszenv nyilat-
kozik meg. Hét fiút azonban közömbösen hagy a kérdés, kettőt 
egyáltalán nem érdekel, három nem foglalkozik a problémával, 
mert „a nép is romlott”. Általában rezignáció és magasabbrendű 
öntudat hiánya állapítható meg, mit világosan megindokol az 
osztály felfogásában jelentkező önző szellem és kirívó anyagias-
ság. Például a román-magyar közeledést a többség azért tartja 
szükségesnek, mert „ebből reánk előnyök származnak”, mert „elő-
nyös”, mert „hasznos”, mert „egyéni érdekből eredményes”, mert 
„akkor jobban el lehetne helyezkedni”. A megnyilatkozók között 
már kevesebben vannak olyanok, kik a kérdésben mélyebb prob-
lémát látnak, kik a surlódásokat a „tévesen értelmezett helyze-
tekből” származtatják, kik meglátják, hogy „a magyarságnak a jót 
a románoktól is meg kell tanulnia”, kik felismerik azt, hogy a 
magyarság csak akkor versenyezhet a románsággal, ha ismeri a 
román népet, kik eljutnak addig a megfontolásig, hogy „szüksé-
ges a kiegyezés, mivel csak kéz a kézben lehet a tudományokban 

1 Weszely: i. m. 434. l. 
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előrehaladni, ami alapja a politikai közeledésnek”. Kétségtelen, 
hogy valamely érettségre vallanak azok a válaszok is, amelyek 
a magyarság nemzeti öntudatát féltik a kiegyezéstől. S egészen 
meglepő az a gondolkodás, mely szerint a közeledés annál is in-
kább természetes követelmény, mert „a transzilvániai—transzil-
vániai, és nem magyar és nem román”. De van olyan, ki a meg-
egyezést nem tartja lehetségesnek, mert a két nép „érdekei tel-
jesen különbözők — már az állások terén is”. 

c) Az utolsó csoportban az ideális kultúrértékek: a vallási, 
esztétikai és tudományos értékek tartoznak. Az osztályban meg-
nyilatkozó reálisztikus érdeklődéssel szemben a szellemtudomá-
nyok és a művészet aránylag háttérbe szorul. Zenében és iroda-
lomban négy, nyelvek terén ugyancsak négy, filozófiában három, 
a történelemben egy, a színműveszetben egy válik ki. Általános 
műveltségük meglehetősen laza és rendszertelen. Egy kivételével 
az egész osztály folyóiratolvasó, igénytelenségük azonban meg-
döbbentő. A Jóbaráttól eltekintve az olvasott folyóiratok nép-
szerűsége a következő: a Tolnai Világlapját 12, a Színházi Életet 
7, a Délibábot 4, az Új Időket 3, a Die Woche-t és a Realitatea 
Ilustrată-t 2—2, a Buvárt, a Magyar Utat, Képes Krónikát, a 
Wiener Bühne-t és a Technikai Szaklapot 1—1 olvassa. Meggon-
dolkoztató, hogy bár városunk a transsylván közművelődési 
élet központja, mégis egy folyóiratolvasó osztály tanulói sem 
az Iskolát, sem a Helikont, sem a Pásztortüzet, sem a Hitelt, 
sem a Vasárnapot, sem más értékesebb magyar folyóiratun-
kat nem ismerik. A napilap-olvasás már kielégítőbb. Itt is ugyan 
a Jóestét vezet (13), de számos olvasója van az Ellenzéknek és 
Keleti Ujságnak is (9—9), míg a Magyar Lapokat 4, az Estilapot 
és a România Nouă-t 3—3, az Universul-t és a Curentul-t 2—2, a 
Magyar Ujságot és Dimineaţa-t 1—1 lapozza át naponta. Feltünően 
jó azonban az osztály nyelvismerete. Mindannyian beszélnek ro-
mánul, nyolcan németül, négyen franciául, egyikük angolul is tud. 
Természetesen azért a többség magyar irodalmi műveket olvas; 
idegen műveket is 6; többnyire idegen műveket 4 olvas. Nem 
széles olvasottságukon belül a műfajok közül a novella vezet (11), 
következik a regény (6), a költeményekért ketten lelkesednek, a 
drámai irodalmat egy kedveli, míg hárman nem tesznek különb-
séget e műfajok között. 

3. A környezet ismerete a társadalmi nevelés szempontjából 
elengedhetetlen, a növendéknek kultúr-érdeklődése viszont az 
általános nevelés, a ráhatás és az értelmi irányítás szempontjából 
alapvető feltétel. De nem kevésbbé lényegbevágó a növendékek 
kritikai magatartásának és hivatástudatának a tanulmányozása, amely 
nem ritkán neveléspolitikai távlatokat tárhat a nevelő elé. A ta-
nulmányozott osztály közvéleménye például az iskola terhére írja 
a fegyelem hiányát, s ugyanakkor — látszólag nagy következetlen-
séggel — kárhoztatja az iskola szigorát. Finom és nagyjelentőségű 
megkülönböztetés ez. A szigor az ifjúság szemléletében nem azo-
nos a fegyelemmel, a szigor felfogásuk szerint inkább az igazság-
talanságnak a televénye. Kárhoztatják továbbá az intézet konzer-
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vatívizmusát s ezzel kapcsolatosan a sportszerű nevelés és az össze-
tartásra való ösztönzés pozitív javaslatait teszik. A nyelvtanítás 
keretében kifogásolják, hogy a nyelv csak eszköz az idegen iro-
dalmak tanításában és nem a nyelv elsajátítása a cél. Öntudatos 
kifogás, hogy az iskola elfelejti az általános ismeretterjesztés szol-
gálatát, mire vonatkozóan délutáni ismeretterjesztő órák beiktatá-
sát javasolják. Egyik azt is szóvá teszi, hogy az ifjúsági problémák 
tárgyalása s ezzel kapcsolatosan az ifjúság életrenevelése elhanya-
golódik. Ezt az utóbbi problémát a kifogásoknál csak egy emle-
geti, a javaslatoknál azonban már heten kérik. Látszik, hogy a 
kérdés élő probléma a növendékek között. De hasonlóképen fog-
lalkoztatja gondolkodásukat a tanár és diák viszonya: kívánják a 
„közvetlenséget a diákokkal szemben”, s ebből kifolyólag az egyé-
niség elismerését, a méltánylást, egyáltalán a mindegyiknél egy-
formán hangoztatott „igazságosság”-ot. 

A jövőjükről anyagiasan és önző módon gondolkoznak. Hol 
ebben, hol abban a válaszban előtünik az önző szellem, amely az 
egyiknél abban a kívánalomban csúcsosodik ki, hogy az iskola 
adjon neki jövőt biztosító „diplomát”. Általában homályos előre-
látással s felkészületlenül, többnyire apjuk társadalmi helyzetétől 
befolyásoltan gondolkoznak az életről. Orvosi pályára készül 5, 
külföldi tanulmányokról ábrándozik 3, elektro-technikát és gyógy-
szerészetet kíván tanulni 2—2, építészmérnök, természetrajztanár, 
kémikus, gazdász, színész és C. F. R. hivatalnok akar lenni 1—1. 
Négyen nem gondolkoznak előre, mert „reménytelen”, mert „csak 
utópia lenne”. 

A FENTI sokban hiányos adatokból különösebb általános 
következtetéseket levonni lelkiismeretlenség lenne. Kétségtelen 
azonban, hogy a tanulmányozott osztály egy társadalmi réteg után-
pótlásának a keresztmetszetét is adja. Származásilag túlnyomó 
többségben városi és értelmiségi osztálybeliek. Kitünő nyelvtudás-
sal, műveltségi igénytelenséggel s megdöbbentő közömbösséggel. 
Az úgynevezett „deklasszálódás” minden tünetét magukban hor-
dozzák. A régi középosztály céltalansága, erőtlen vágyakozásai s 
tehetetlensége egyként mindanyioknak jellemzője. Eszmények he-
lyett az önzés, elmélyülés helyett a felületesség uralja őket. Kö-
zömbösség és beletörődöttség adja a lényegüket. Általában tulaj-
donságaik inkább negatív értéküek. 

Általánosítani semmikép sem szeretnénk. Azonban nem hall-
gathatjuk el azt a tényt, hogy a tanulmányozott osztály következ-
tetésre alkalmas negatívumaiért részben nevelési rendszerünk is 
a felelős, mert ha az osztály 5—6 tehetségesebb tanulóját tekint-
jük, épen ezeknél találjuk a legkirívóbb tájékozatlanságot, közöm-
bösséget és önzést, pedig ha a többiekkel nem is, de ezekkel 
eredményt lehítne elérni. Sok a hiba a környezetben, gátló erejű 
a városi közszellem is, de mindent mégsem lehet ezeknek a 
terhére írni. Iskolapolitikánkból hiányzik a neveléspolitika. 

KELEMEN BÉLA. 
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F A L U K U T A T Á S 

„Itt tátong azon mélység, mely mindaddig nemzeti 
koporsó gyanánt tárva fog állani előttünk, mig azt az ön-
ismeret s javulásnak csak jobb emberek által gyakorolt 
szelleme.... bé nem töltik.” Széchenyi István. 

Ö T O L T M E N T I S Z É K E L Y K Ö Z S É G N É P M O Z G A L M A 

A NAGYHAGYMÁSBÓL eredő s a felcsíki szűk medencébe 
alázuhanó Olt felső folyása mentén népmozgalmi szempontból kü-
lön értékelhető egységterületet hat község alkot: Sândominic (SzD), 
Tomeşti (SzT.), Ineu (J.), Cârta (K.), Dăneşti (D.) és Mădăraş (M.). 
Hajdan e községek között a települési terület egysége mellett köz-
igazgatási kapcsoltság is állhatott fenn. A „hatközség havasa” 
legalább is erről tanuskodik. Ma azonban mindenik külön politi-
kai község, s egyházilag is csak K. és J . tartoznak össze. A né-
pesség szempontjából SzD. a legnagyobb település — elszűkült 
folyóvölgyben, az Olt forrásvidékén, gyengén termő határral ; SzT., 
J., K. és D. egymással szorosan egybeépült külön egység, az utóbbi 
három 1922-ig Nagyboldogasszony egyháza keretében szervezetileg 
is összetartozó községcsoport) — táguló, de azért még mindig sze-
gényes táj keretében, akárcsak a legdélibb falu, M. — a tágas, de 
szíkes Sósmező szélén. 

Adataink M. községre nem terjednek ki s így a „hatközség” 
természetes oltmenti egységterületét csak az északibb öt falu szám-
sorában mutathatjuk be. Ez a kényszerítő körülmény azonban tá-
volról sem befolyásolja eredményeink értékét, mert a tanumányo-
zott községek így is minden szempontból mutatják a táj különle-
ges problémáit: 

KÖZSÉG 
Terület 

kat. 
holdak-

ban 

J e l e n l e v ő p o l g á r i n é p e s s é g 1 ) 
KÖZSÉG 

Terület 
kat. 

holdak-
ban 

1869 1880 1890 1900 1910 1920 1929 KÖZSÉG 
Terület 

kat. 
holdak-

ban é v v é g é n 

Sândominic 22.535 3.883 4.161 3.996 4.424 5.391 5.028 5.762 
To meşti 12.774 2.143 2.403 2.381 2.500 2.791 2.317 3.089 
Ineu 8.203 1.646 1.974 1.790 2.142 2.237 2.072 2.303 
Cârţa 5.648 933 943 905 1.092 1.245 993 1.318 
Daneşti 10.772 2.262 2.266 2.253 2.437 2.700 2.411 2.727 

Összesen 59,932 10.827 11.747 11.325 12.595 14.364 12.821 15.199 

1 Források: 1869—1910: Magyar Statisztikai Közlemények; 1920: Jakabffy 
Elemér dr . : Transsylvánia Statisztikája; 1929: Indicatorul statistic — Az 1920. évi 
számsor nem népszámlálási adatokat tartalmaz; minden okunk megvan helyessé-
gében kételkedni. 
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Általánosságban: oly területen mozgunk, mely megközelíti a 
hatvanezer kat. holdat s ahol a lakosság ma már — ütemes sza-
porodása eredményeképpen — túlhaladta a tizenötezret. A terület 
és a népesség viszonya azonban sajátos megítélést kíván. Hegyes 
vidék ez, hol a tágabb keret is szűk lehetőségeket tartogat. 

I. Általános áttekintés. 

AZ ÖT KÖZSÉG (nevezzük: oltmenti egységterület) hetvenöt 
éves népmozgalmát félévtizedes összegekben az alábbi táblázat 
foglalja össze: 

ÉV 

Házas-
ság-

kötések 
Szüle-
tések 

Halál-
esetek 

Termé-
szetes 
szapo-
rulat 

Az év végén kiszámitott 
népesség 

Ki-
vándorolt ÉV 

Házas-
ság-

kötések 
Szüle-
tések 

Halál-
esetek 

Termé-
szetes 
szapo-
rulat a természe-

tes szapora-
lat alapján 

a különböző 
népszámlálá-
sok alapján 

Ki-
vándorolt ÉV 

abszolut száma 

a természe-
tes szapora-
lat alapján 

a különböző 
népszámlálá-
sok alapján 

Ki-
vándorolt 

1860—64 460 1.983 1.386 597 
1 865—69 527 2.165 1.406 759 10.827 
1870—74 504 2.303 1.397 906 11.733 998 
1875—79 409 2.234 1.404 830 12.563 11.747 1880—84 442 2.395 2.243 152 12.715 11.747 

1.385 1885—89 430 2.356 1.506 850 13.565 11.325 1.385 
1890—94 589 2.516 1.508 1.008 14.573 943 1895—99 463 2.782 1.538 1.244 15.817 12.595 

943 
1900—04 489 2.635 1.776 859 16.676 12.595 

235 1905—09 666 3.002 1.979 1.023 17.699 14.364 
235 

1910—14 581 3.144 2.092 1.052 18.851 14.364 
1915—19 305 1.892 1.770 122 18.973 2.354 
1920—24 640 2.735 1.641 1.094 20.067 
1925—29 759 2.588 1.541 1.047 21.114 15.199 
1930—34 632 2.258 1.402 856 21.970 

1860—1934 7.826 36.988 24.589 12.399 21.970 kb. 16.000 kb. 6000 

A tanulmányozott háromnegyedszázad jellegzetes és népmozgal-
mi szempontból külön figyelmet érdemlő tanuságokat rejt magában: 

1. A születéseknek a mult század első felében még csak gyen-
gén emelkedő vonala a hatvanas években erős lendülettel hág fel 
a 40,9 ezrelékes szintre, hol közel három évtizedig ingadozik, majd 
a mult század utolsó évtizedében új fejlődésnek indul, s 
1905 és 1910 között országos figyelmet keltve2 a 46.3 ezrelékes 
arányt is eléri, amely közel tíz ezrelékkel haladta meg az akkori 
országos arányszámot s jobb a háború előtti Románia falvaiban 
általános 40.0 ezreléknél is. A hadviselés természetesen, mint min-
denütt, itt is roppant erővel nyomja el ezt a páratlan lendületet, 
amely a különleges helyzet megváltozása után sem tér vissza, sőt a 
háború után a születések állandó csökkenésével kell számolnunk. 
S amennyire vígasztaló a háború előtti példátlan fölemelkedés — 
éppen abban az időben, mikor a régi Magyarország születési szá-

2 M. Stat. Közl. Új sorozat, 32. k, 10. l. 
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Az oltmenti egységterület népmozgalma 1858—1935. 

ma nemhogy fejlődőben, de a népesség növekedéséhez viszonyítva 
visszaesőben van, éppen annyira megdöbbentő a háború utáni zu-
hanás, amely ma már túlhaladja a törzsmagyarságnak állandóan 
sülyedő születési arányszámait is3. 

2. A halálozás számsorának vizsgálata már több részletezést, 
körültekintést kíván, elsősorban a halottak korszerinti külön cso-
portosítását (amit sietünk is megtenni), de már itt az általános 
részben is megfigyelhetjük az 1882—83. évi difteritisz járványtól 
eltekintve a halálozási szám állandó romlását egészen az 1914— 
15.-i járványos halálesetek előidézte maximumig, de ugyanakkor 
megállapíthatjuk a halálozási arányszám kisebb-nagyobb zökke-
nőkkel akadályozott, de azért következetes javulását is. 

3. A természetes szaporulat a születések és a halálesetek függ-
vénye. Az általános irányvonal nem kétséges a már elmondottak 
alapján: a mult században emelkedik — eltekintve az 1882—83. 
évi mély hullámvölgytől; a fejlődés azonban már a századforduló-
kor megáll s a sorozatos járványok: az 1907-es himlő és difteri-
tisz, az 1914—16. évi különféle s az 1918. évi spanyolnátha jár-
vány egyrészt nem engedik meg a születésekkel arányos termé-
szetes szaporulatot, másrészt fokozzák a születések megcsappaná-
sával anélkül is nagymérvű veszteségeket, A háború után a ter-
mészetes szaporulat is visszafejlődőben van, ami azonban távolról 

3 V. ö. Thirring Gusztáv: A születések csökkenése és népmozgalmunk újabb 
fejleményei. M. Stat. Szemle, 1931, IX. évf. 7—8. és 12. l. 
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sem jelenti azt, hogy emberszükséglettel állnánk szembe, sőt a fö-
lösleg rajokban hagyja el ma is az Oltvölgyét. A tanulmányozott 
75 esztendőben úgy hatezerre tehetjük a kivándoroltak számát, mi 
a mai népességnek több mint egyharmada (37.5 százaléka). 

Mindehhez még csak azt kell hozzátennünk, hogy ez az egy-
ségterület a transsylván magyarság kebelében népmozgalmi szem-
pontból igen előkelő helyet elfoglaló Ciuc megye egyik jellegze-
zetes területe, s akkor nyilvánvaló, hogy a helyzetkép általános 
szempontból is figyelemreméltó. Nem Kemse ez : „sülyedő falucso-
port az Oltmentén”) sőt ma még fejlődőben lévő népsziget. De ha 
már itt is kórokozókkal találkozunk, minő lehet a kórjelzés más 
helyeken, hol a betegség nyomairól már is hírt hallunk. Mindez 
gondolkodásra késztet s külön érdekességet tulajdonít a számso-
rok sokak előtt unalmas rengetegének. 

II. Nehány részletes eredmény. 

SZŰKEN MÉRT terjedelmünkhöz mérten a népmozgalmi 
kérdések három jellegzetes csoportján belül részletezzük ada-
tainkat. 

1. Csökkenő születés-számok. 

A NEMZETKÖZI statisztikatudománynak s népesedéspoliti-
kának immár félévszázada kétségkívül legizgalmasabb kérdése a 
születések nagymérvű és állandó csökkenése, valamint az ezzel 
járó népmozgalmi problémák. A születéseknek csökkenése a XIX. 
század utolsó évtizedében vált nyilvánvalóvá s azóta Európaszerte 
állandó ütemben folyik: 

ÁLLAM 
Ezer lélekre 

jutott 
születés 

1881-90-ben 

Ezer lélekre 
jutott 

születés 
1929-ben 

Születések 
arányszámá-

nak 
1881—1929 

közötti 
csökkenése 
százalékban 

Születési ‰ 
szerint hányadik 
volt az oldalt jel-

zett államok 
sorában 

ÁLLAM 
Ezer lélekre 

jutott 
születés 

1881-90-ben 

Ezer lélekre 
jutott 

születés 
1929-ben 

Születések 
arányszámá-

nak 
1881—1929 

közötti 
csökkenése 
százalékban 

Születési ‰ 
szerint hányadik 
volt az oldalt jel-

zett államok 
sorában 

ÁLLAM 
Ezer lélekre 

jutott 
születés 

1881-90-ben 

Ezer lélekre 
jutott 

születés 
1929-ben 

Születések 
arányszámá-

nak 
1881—1929 

közötti 
csökkenése 
százalékban 

Születési ‰ 
szerint hányadik 
volt az oldalt jel-

zett államok 
sorában 

ÁLLAM 
Ezer lélekre 

jutott 
születés 

1881-90-ben 

Ezer lélekre 
jutott 

születés 
1929-ben 

Születések 
arányszámá-

nak 
1881—1929 

közötti 
csökkenése 
százalékban 1881—90 1929 

Ausztria 37.9 16.7 56.0 4 12 
Németország 36.8 17.9 51.4 6 8 
Anglia 32.5 16.3 49,9 10 13 
Svédország 29.1 15.1 48.2 12 14 
Magyarország 44.1 25.0 43.4 1 5 
Norvégia 30.0 17.5 41.7 11 10 
Finnország 35.0 21.0 40.0 8 7 
Svájc 28.1 17.0 39.5 13 11 
Olaszország 37.8 25.1 33.6 5 4 
Németalföld 34.2 22.8 33.4 9 6 
Franciaország 23.9 17.7 24.9 14 9 
Románia 41.4 32.4 21.8 2 2 
Spanyolország 36.2 28.9 20.2 7 3 
Bulgária 39.4 37.3 5.4 3 1 
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Az európai születéscsökkenés jelensége4 nyilvánvalóan szám-
beli „Untergang des Abendlandes”, hiszen elsősorban a nyugati ál-
lamokat veszélyezteti, hol a születési arányszám feltűnően alacsony 
(l. Franciaország erősen féltett 17.7 ezrelékét). Azonban a kérdés 
számunkra sem idegen, főleg azóta, mióta a számsorok tudtul ad-
ják, hogy bár még viszonylag emelkedett szinten, de az európai 
zuhanásba a mi születési arányszámunk is belekerült: 

A születések csökkenése az oltmenti egységterületen 1905—32. 

ÉV 
1000 lélekre 

jutott 
újszülött 

Ha az 
1905. évi 

‰ 100-zaI 
egyenlő 

1905 40.0 100 
1906 43.5 108.7 
1907 44.0 110 
1908 46.3 115.7 
1909 42.4 106 
1910 43.9 109.7 
1911 42.0 105 
1912 46.1 115.2 
1913 38.9 97.5 
1914 41.0 102.5 
1915 30.2 75.5 
1916 20.6 51.5 
1917 20.3 50.7 
1918 20.2 50.5 

ÉV 
1000 lélekre 

jutott 
újszülött 

Ha az 
1905. évi 

‰ 100-zal 
egyenlő 

1919 39.8 99.5 
1920 38.6 96.5 
1921 39.7 99.2 
1922 36.6 91.5 
1923 36.2 90.5 
1924 39.5 98.7 
1925 33.0 82.5 
1926 37.0 92.5 
1927 37.1 92.5 
1928 34.9 87.2 
1929 32.6 81.5 
1930 32.2 80.5 
1931 33.4 83.5 
1932 26.0 65.0 

Ha kiinduló pontul a háború előtti emelkedés kezdő eszten-
dejét, 1905-öt, vesszük — 40.0 ezrelékes arányszámával, akkor az 
eltelt három évtizedet öt időszakra oszthat juk: a) 1905—12: két 
csúcseredménnyel: 1908: 46.3 ezrelék és 1912: 46.1 ezrelék; b) 
1913—18: állandó esés az 1918. évi 20.2 ezrelékes minimumig: c) 
1919—24: ingadozás valamivel az 1905. évi alap-arányszám alatt ; 
d) 1925—32 következetes csökkenés az 1932. évi 26.0 ezrelékes 
minimumig; e) 1933 óta: ingadozás a 26.0—26.4 ezrelékes sülyedt 
arányszámok között. — Az 1908. évi maximum és az 1932—33. 
évi minimum különbsége 20.3 ezrelék, ami 43.9 százalékos csök-
kenésnek felel meg. Ez a csökkenés, mely a legutóbbi évek alatt 
sem javul, sőt a születéskorlátozás általánosulásával esetleg még 
romlani fog, annál inkább tragikus, mert egyrészt erre a mély 
pontra az említett községek félannyi idő (24 év) alatt jutottak, 
mint az előbb áttekintett államok, másrészt a mostani 20.0—20.6 
ezrelékes születési arányszám bár még nem rossz, de már kielégí-
tőnek semmikép sem mondható. Főleg akkor, amikor a román 
községek a zuhanás ellenére is még mindig magas színten állanak. 
Igy pl. a Muscel megyei (Munténia) Nucşoara község5 nyolc évtized 

4 V. ö. Thirring:i . m, 1. l. — Megjegyzés: táblázatunkban Bulgária adatai 
1891—1900, illetve 1926-ból valók. 

5 Eugenia Lupescu: Contribuţii la studiul mişcărei populaţiei pe un secol, 
intr’un sat de munte, Nucşoara—Jud. Muscel. Cartea Căminului Cultural, 1.: Echi-
pe studenţeşti la sate, 324. l. 
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2. A halandóság kérdésköre. 

A SZÜLETÉSEK csökkenésével párhuzamosan lesz mindin-
kább fontosabbá népesedési szempontból a halálozás színvonalá-
nak leszorítása, az emberi élet megőrzését elősegítő okok erősí-
tése. Ez a kérdés a mai statisztikatudománynak és népesedéspoli-
tikának ép oly hangsúlyos törekvése, mint a születéskorlátozás 
következményeinek helyes föltárása és kiszámítása. Annál is in-
kább, mert a nemzetközi viszonylatban állandóan javuló halan-
dóság távolról sem követi mindenütt a születési mutató hanyatlását. 
Ebből a szempontból az európai államokat két csoportba soroz-
hatjuk. Vannak államok, amelyeknek népmozgalma a születések 
csökkenésének és a halálozás javulásának párhuzamosságáról ta-
nuskodik; de vannak számosan olyanok, ahol a születések nagy-
mérvű csökkenésével szemben a halálozás igen kis mértékben 
javult. Franciaország erőteljes népesedéspolitikája 42.3 százalékos 
különbséget tudott kierőszakolni, amely szerfölött szép eredmény 
(míg a születések 8.6, addig a halálozás 14.9%-kal csökkent). Ál-
talánosságban kielégítő nyugateurópai népesedéspolitikát mulat 
Németalföld is, hol a halálozás javulása 29.0 százalékkal haladja 
meg a születések csökkenését. Ugyanilyen eredményt találunk 
Olaszország népmozgalmában is. Romániában 33.6, Bulgáriában 
22.6, Magyarországon 14.0 százalékkal nagyobb a halálozás javu-
lása, mint a születések csökkenése. Azonban Németországban, 
Svájcban, Ausztriában, Angliában és a skandináv államokban már 
alul marad a halálozás javulása. Németországban 16.3, Svájcban 
26.0, Norvégiában 37.6, Angliában 48.9 százalékkal kisebb a halá-

6 P. Georgescu: Evoluţia demografică a satului Cornova 1817—1930. Arhiva 
pentru ştiinţa şi reforma socială, 1932. X. évf. 1—4. sz. 80. l. 

7 Roman Cressin: Monografia comunei Şanţ. Sociologie Românească, 1936, 
I. évf. 5. sz. 21. l. 

8 Buletinul Demografic al României. 1936, V. évf. 5. sz. 

alatt ugyan 56.7 ezrelékről leesett 46.2 ezrelékre, ez a csökkenés 
azonban nem oly nagy (18.6 százalék) s a 46.2 ezrelékes arány-
szám példátlanul magas. Hasonlókép szép eredményt találunk a 
besszarábiai Cornova községben6, hol 100 év alatt mindössze 29.3 
százalékkal esett a születési arányszám és ma is 43.7 ezreléket 
mutat. Persze ezek csak kiragadott példák. A kezünkben lévő ki-
adványok éppen ezekről szólanak. Távolról sem akarunk általáno-
sítani, hiszen vannak gyengébb eredmények is, mint pl. a Şanţ-i 
(Năşăud megye)7, hol közel egy évszázad alatt 44.4 százalékkal 
romlott a születési arányszám, bár igaz, hogy még ma is 32.0 ez-
reléket lesz ki. Egyet azonban semmikép sem tagadhatunk le: az 
egységterület születési arányszáma 1935-ben8 általánosan lemaradt: 

az oltmenti egységterület születési arányszáma : 26.3 ezrelék 
Ciuc megyei falvak 

„ „ 
27.9 

„ 

transsylvániai 
„ „ „ 

27.2 
„ 

romániai 
„ „ „ 

33.0 
„ 
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lozás javulása, mint a születések csökkenése. De különösképen 
Ausztria és Svédország mutat feltünően rossz eredményt. Az 
előbbiben a születések csökkenése 47.2% a halálozás 18.6%-os 
javulásával szemben, ami 60.6 százalékos különbséget jelent. Ez a 
különbség Svédországban még rosszabb, hol a születések 36.7 és 
a halálozás 13.1%-os csökkenése úgy aránylik egymáshoz, mint 
100:35.7, vagyis a születési mutató csökkenéséhez viszonyítva a 
halálozási javulás 64.3 százalékkal kisebb.9 

Ha a halandóság történetét az oltmenti egységterületen vizs-
gáljuk, úgy a javulás általános európai törvényét csak a legutóbbi 
másfél évtizedben állapíthatjuk meg. a) A mult század folyamán 
a halálozás 20—30 ezrelék között ingadozik, kivéve az 1882—83. 
évi, a difteritisz járvány folytán egészen különleges arányokat 
öltő halálozási görbét. b) Századunk első két évtizedében a soro-
zatos járványok teszik szeszélyesen ingadozóvá a halálozási arány-
számokat: maximumok: 1908: 36.0 ezrelék, 1914: 38.6 ezrelék és 
1918: 28.4 ezrelék; minimumok: 1903: 19.6 ezrelék, 1917: 19.5 ez-
relék és 1919: 19.8 ezrelék. c) Az utolsó másfél évtized maximuma 
1922: 29.6 ezrelék, a halálozási arányszám azóta folytonosan 
sülyed az 1933. évi 15.0 ezrelékig. Ezt a fejlődést összehasonlítva 
a háború előtti Magyarország, illetve a törzsmagyarság halálozási 
arányszám-fejlődésével, jellemző eltérést találunk: a) 1905-ig álta-
lában magasabb az országos halálozási arányszám; b) 1905 óta 
azonban az egységterület halálozási arányszáma meghaladta az 
országos arányszámot s fölötte áll a törzsmagyarság halálozási 
arányszámának is.10 Kétségkívül a fokozatos romlást kell megálla-

9 V. ö. Schneller; i. m 880. l. — Megjegyzés: a születések és a halálo-
zások arányszámának csökkenését 1905. és 1927—28 évek között számítottuk ki. 

10 Igaz, hogy a születési arányszám is állandóan meghaladta és meghaladja 
1918 előtt az országos és 1918 óta a törzsmagyarság kebelében megállapítható 
születési arányszámot. 
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A HALÁLOZÁS kérdéskörén belül a statisztikatudománynak 
általános megállapítása, hogy „az elhalálozás rendje az élet kü-
lönböző szakaiban típikus: sűrűn hull a csecsemők zsenge hajtása 
és nagy a halál aratása az öregek között, ellenben felettébb élet-
életerősek a serdülő kor évjáratai (5—20 évesek) és csekély az 
az elhalálozás a produktívaknak fiatalabb tagozatában (20—40 
évesek), míg a felcseperedett, de még az iskolás koron innen álló 
gyermekek (1—4 évesek) és a munkabírók meglettebb csoportja 
(40—60 évesek) mortalitás dolgában átmenetet mutatnak a halá-
lozás hullámhegyei és hullámvölgyei közt”.17 

A nyugateurópai államokban törvényszerű, hogy a legnagyobb 
arányszámot a 60 éven fölüli halottak képviselik. Ha három kor-
csoportot veszünk figyelembe, úgy a gyermekhalálozásnak van a 
legkisebb nyugateurópai arányszáma. Ez az arány azonban Közép-
európában már torzul, Keleteurópában pedig ép a fordítottja áll: 
a magas gyermekhalálozással szemben viszonylag alacsony a 60 
éven fölüli életkorban elhaltak arányszáma. 

Ha nehány rendelkezésünkre álló adatot a korszerinti halá-
lozás szempontjából összevetünk (l. grafikonunkat), a transsylván 
magyar népesedéspolitika egyik érdekes problémája tárul e lénk: 

a) Svédország, Norvégia, Franciaország, Svájc, Dánia, Auszt-
ria, Finnország, Németalföld, Németország, Csehszlovákia, Olasz-
ország, Spanyolország, Magyarország és Bulgária 1920—21. évi 

11 Thirring: i. m. 12. l. 12 Schneller: i. m. 880. l. 
13 Georgescu: i. m. 80. l. 
15 Cressin: i. m. 21. l. 
17 Schneller: i. m. 845. l. 

14 Lupescu: i. m. 325. l. 
16 Bul. Demogr. 1936. V. évf. 5. sz. 

az oltmenti egységterület halálozási arányszáma 16.2 ezrelék 
Ciuc megyei falvak 

„ „ 
17.4 

„ 

transsylvániai 
„ „ „ 

19.0 
„ 

romániai 
„ „ „ 

21.5 
„ 

pítanunk az egységterület halálozási történetében, s a javulás is, 
mit 1922 óta tapasztalunk, csak önmagában értékes. Hiszen amíg 
az oltmenti egységterület halálozási arányszámának 1910—30 kö-
zött 11.5 százalékos javulását állapíthatjuk meg (27.0 ezrelékről 
23.9 ezrelékre), addig ugyanebben az időszakban a törzsmagyar-
ságé 13.9 százalékkal (21.7 ezrelékről 18.7 ezrelékre)11, Romániáé 
13.7 százalékkal (24.2 ezrelékről 20.9 ezrelékre)12 javult. S ha 
összevetjük nehány román község halálozási arányszám-javulásával, 
a kérdés csak tisztázódik: Cornova13 39.6 százalékos javulást 
mutat, ami 1911—20 közötti 36.6 ezrelékes átlag-halálozását 22.1 
ezrelékre sülyesztette (1921—30); hasonlókép kielégítő eredményt 
találunk Nucşoara-n14, hol a javulás 13.5 százalék s az 1930. évi 
arányszám 23.3 ezrelék; igaz, hogy van lanyhább fejlődés is, mint 
pl. Şanţ-on15, hol a javulás csak 8.7 százalék, ami legfeljebb a 21.0 
ezrelékes halálozási arányszám mellett bocsájtható meg. 1935-ben16 

a halálozási arányszám szempontjából azonban már viszonylagosan 
kiélégítő a helyzet: 
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adataiból kiszámított európai átlag (v. ö. Schneller: i. m. 878. l.) 
szerint 60 éven fölüli életkorban az összes halottak 39.4 százaléka, 
5—60 éves életkorban 34.5 százalék s 5 éven aluli életkorban 
26.9 százalék hal el. A skandináv államoknak, valamint Francia-
országnak és Svájcnak az adatai a legjellegzetesebbek: átlag 50 
százalékos öreg-halálozás, 15 százalékos gyermekhalálozás, Német-
országban és a szomszédos államokban (Dánia, Ausztria, Német-
alföld) az öreghalálozás alacsonyabb: 35—45 százalék, a gyermek-
halálozás magasabb: 20—30 százalék. Mindinkább jövünk kelet 
felé, ezek a számok annál inkább eltolódnak. Igy 

b) a háború utáni Magyarország (törzsmagyarság) kebelében 
a tipikus középeurópai és a Balkán, valamint Keleteurópa szélén 
uralkodó arányszámokat találjuk: tömegesebb gyermekhalálozás 
(37,1 százalék), csökkentebb öreghalálozás (28.6 százalék), mely 
arányszámok már a szomszédos Bulgáriában 22.1 százalékos öreg-
halálozásra és 43.0 százalékos gyermekhalálozásra módosulnak. 

c) A Balkánon és Keleteurópában a további eltolódások jel-
legzetesek, Bulgária adatai már példát mutatnak. De típikusan 
megtaláljuk ezt a jelenséget éppen a tanulmányozott egységterü-
leten, mely ebből a szempontból tiszta Keleteurópa. Három évti-
zedes átlagban tekintve (1906—1935) az összes elhaltakból az 

1 éven aluli életkorra esik 29.5 százalék 
1—4 éves 

„ „ 
19.9 

„ 

5 éven aluli 
„ „ 

49.4 
„ 

5—19 éves 
„ „ 

7.2 
„ 

20—39 „ 
„ „ 

7.5 
„ 

40—59 „ 
„ „ 

9.4 
„ 

60 éven fölüli 
„ „ 

26.1 
„ 

arányszámok nemcsak az oltmenti egységterületre érvényesek, ha-
nem kisebb-nagyobb eltolódással, módosultsággal ez a helyzet 
Ciuc megye, a székelyek lakta területek s az erős népmozgalmú 

Ezek az 
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transsylván m a g y a r szigetek mástájain is. Itt csak Odorheiu megyé-
ből a Hargita alatti Dealul község adatait mutatjuk be : az öreg-
halálozás 24.6 százalékával szemben a gyermekhalálozás 51.0%18. 

A korszerinti elemzés feltünő eredménye tehát kétségkívül az, 
hogy csecsemő- és gyermekhalálozásunk messze túlnövi a vizsgált 
európai átlagot (összehasonlításba csak Bulgária jöhet), viszont más 
korcsoportjaink arányszáma igen jónak mondható.19 

A GYERMEK-, de főként a csecsemőhalandóság vitathatatla-
nul a leghatékonyabb tényező az oltmenti egységterület népessé-
gének alakításában, A gyermekhalálozás harmincéves átlaga közel 
50 százalék, de 1914-ben meghaladja a 65 százalékot is. A cse-
csemőhalottak száma viszont átlag a gyermekhalottak 3/5 része, ill. 
az összes halottaknak közel 30.0 százaléka. Örvendetes tényként 
szögezhetjük le azonban, hogy a legutóbbi években dícsérendő ja-
vulással találkozunk: 

A csecsemő- és gyermekhalandóság fejlődése az oltmenti 
egységterületen. 

ÉV 

100 élveszü-
löttre esett 

csecsemőkor-
ban, 1 éven 
alul elhalt 

100 halottra 
esett 5 éven 
aluli halott 

ÉV 

100 élveszü-
lőttre esett 

csecsemőkor-
ban, 1 éven 
alul elhalt 

100 halottra 
esett 5 éven 
aluli halott 

1906 22.8 53.2 1919 11.8 34.8 
1907 23.4 60.5 1920—21 22.0 48.4 
1903 19.0 60.9 1922 30.6 57.7 

1909—10 15.9 50.9 1923—24 16.7 49.1 
1911 26.3 55.1 1925—26 21.1 40.9 

1912—13 20.0 52.6 1927 24.5 51.5 
1914 25.8 65.6 1928—29 20.4 46.4 
1915 26.3 54.5 1930 30.9 56.7 

1916—17 24.0 45.7 1931—32 19.7 43.8 
1918 22.0 29.1 1933—35 15.2 33.7 

Sajnos, hogy adataink nem ölelik fel az ú. n. újszülöttkori 
halandóság, azaz az egyhónapon aluli életkorban elhaltak arány-
számait, és hogy nélkülöznünk kell a halál-okok számbavételét is 

18 Érdekes, hogy a gyenge népmozgalmat fölmutató transsylván magyar kö-
zösségek korszerinti halálozása mindinkább megközelíti az európai átlagot. A Cluj 
megyei Baciu a Középeurópa keletén jellegzetes arányszámokat mutatja; az ugyan 
e megyéből való Leghia-n a törzsmagyarság átlagát találjuk meg; viszont Körösi 
Csoma Sándor kihalásnak indult faluja (Chiurus, Treiscaune-megye) az európai át-
laghoz hasonul. Ebben a tényben kétségkivül nagy tanulság rejlik. A gyenge nép-
mozgalom Európához hangolja a számsorokat és egyben kiszélesíti a „Nyugat al-
konya” határterületét. 

19 Ha az összehasonlító példaként eddig is emlegetett Şanţ és Cornova ro-
mán községeket tekintjük, úgy ott a keleteurópai arányszámok másik jellegzetes-
ségével is találkozunk, éspedig az 5—60 éves korosztályok viszonylagosan magas 
halálozási arányszámával, mely az öreghalálozás arányszámát még inkább leszorítja. 
Ez a rendezetlen népegészségügyi viszonyoknak s a népbetegségek korlátlan ural-
mának következménye. 
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TERÜLET2 0 

Meghalt 
1 éven alul az 
ugyanazon 

években élve 
születettek 

százalékában 

TERÜLET2 0 

Meghalt 
1 éven alul az 
ugyanazon 

években élve 
születettek 

százalékában 

EURÓPA 1931—33 

Románia 18.0 
Magyarország 16.3 
Litvánia 14.4 
Lengyelország 13 8 
Csehszlovákia 13.3 
Spanyolország 11.4 
Németország 7.9 
Franciaország 7.6 
Irország 6.8 
Svájc 4.9 
Németalföld 4.7 

ROMÁNIA 1934—35 

Oltenia 16.2 
Transsylvania 16.7 
Muntenia 17.7 
Bănat 18.2 
Románia 18.9 
Moldova 19.4 
Crişana 19.7 
Dobrogea 20.9 
Bucovina 21.4 
Basarabia 21.5 

TRANSSYLVÁNIA 1934—35 

Braşov 12.7 
Târnava-Mare 13.9 
Făgăraş 14.1 
Sibiu 14.6 
Treiscaune 14.8 
Ciuc 15.6 
Târnava-Mică 16.3 
Mureş 16.4 
Alba 16.4 
Transsylvánia 16.7 
Hunedoara 17.1 
Năsăud 17.2 
Turda 17.3 
Caraş 17.6 
Someş 17.7 
Cluj 17.7 
Severin 18.2 
Maramureş 18.2 
Csatolt terület 18.2 
Odorheiu 18.4 
Satu-Mare 18.8 
Románia 18.9 
Sălaj 19.5 
Arad 20.7 
Bihor 20.7 

Igaz, hogy a nyers csecsemőhalan-
dósági arányszámok is sokat mon-
danak. S egyet leszögezhetünk (bár 
nem nagy vígasztalás), hogy a cse-
csemőhalandóság szempontjából nem 
éppen előnyös helyzetben lévő álla-
munk keretében az oltmenti egység-
terület kétségtelenül igen előkelő he-
lyen áll. Mert 1934—35-ben21 száz 
élveszülöttre esett csecsemő halott 

3. Népfölösleg. 

A NÉPESEDÉSPOLITIKÁT ter-
mészetesen a születések és a halá-
lozások száma nem csak önmagáért, 
hanem az eredményért, a természe-
tes szaporulat milyenségéért izgatja. 
Minket azonban elsősorban nem ez 
ösztökélt, mert székely népünk sza-
porasága ma sem kétséges, hanem 
inkább az, hogyha már az európai 
népésedés rákfenéje: a születéskor-
látozás elérte a mi falvainkat is, minő 
a pusztítása s vajjon a halálozási 
arányszám javulása mennyiben pó-
tolja a veszteségeket. Az eredmény 
maga egyelőre kielégítő. Az oltmenti 
egységterület természetes szaporu-
lata még ma is — zuhanása ellenére 
is — bíztató. Igy 1934—35-ben22 

1000 falusi lélekre esik természetes 
szaporulat 

20 A csecsemőhalandóság európai adatait 
l. Lupescu: i. m. 324. l.; a romániai adatokat 
v. ö. Bul. Demogr. 1935. IV. évf. 5 sz. és 
1936. V. évf. 5. sz. 

21, 22 Bul. Demogr. 1935. IV. évf. 5. sz. és 
1936. V. évf. 5. sz. 

országos átlagban 18.9 
transsylván 

„ 
16.7 

Ciuc megyei 
„ 

15.6 
az oltmenti egységterületen 15.1 

országos átlagban 11.6 
transsylván 

„ 
8.2 

Ciuc megyei 
„ 

9.9 
az oltmenti egységterületen 10.3 
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Természetes szaporulat (összehasonlító táblázat)23 

1 0 0 0 l é l e k r e j u t o t t t e r m é s z e t e s s z a p o r u l a t 
ÉV Svéd-

ország 
Francia 
ország Japán Románia Transsyl-

vánia 
Ciuc 

megye 
Oltmenti 
egység 
terület 

Törzs-
magyar-

ság 

1 9 2 0 9.0 3 .0 10.8 8 . 5 12.5 16.3 10.0 
1921 6 .8 1.8 12.4 10.5 17.3 18.3 10.6 
1922 7.4 2 .4 11.9 10.1 11.6 7.0 9.4 
1923 6.1 1.8 12.1 9 .0 12.8 13.0 9.7 
1924 5 . 8 1.5 12.6 14.1 8 .6 15.5 22 .3 6.5 
1925 5 . 8 1.6 14.7 14.1 7 .3 14.5 10.3 11.2 
1926 5 .1 1.3 15.6 13.4 7.4 12.4 13.8 10.7 
1927 3.4 1.6 11.9 6 .5 9.9 13.6 8.0 
1928 1.7 15.1 9 .8 12.6 17.5 9.1 
1929 12.3 7.8 9 .8 14.8 7.3 
1930 15.4 10.7 14.8 11.7 
1931 12 .5 8 .5 11.1 10.2 
1932 14.2 8.2 10.9 12.1 
1933 13.3 7 .0 11.1 10.9 
1934 11.7 6 .5 9 .2 10.6 
1935 9 .6 5 .2 9 .9 10.0 

Természetes szaporulatunk esik. De ez még távolról sem ag-
gasztó — itt, az oltmenti egységterületen. A szaporulat — sajnos 
térbeli és gazdasági viszonyaink folytán —még így is fölötte nagy-
nak mutatkozik, hiszen falvaink évente százakat dobnak ki a 
nagyvilágba — bolyongónak, iparosnak, kültelki munkásnak, nap-
számosnak és cselédnek. A Hitel mult évi 4. számában az egység-
terület egyik községének, D.-nek adataiban mutattunk rá ennek a 
jelenségnek egyes kérdéseire, melyek általánosak. Itt, a felvett egy-
ségterületen, sincs olyan időszak, amikor a tényleges és a természe-
tes szaporulat közti különbség ne jelezné, hogy immár megint szá-
zak hagyták el az ősi tűzhelyt, hogy szerencsét próbáljanak más-
fele, városokban, az ősi földmívelő élethivatástól idegen foglalko-
zás keretében. 1869 óta mintegy 6000-re tehető az elvándoroltak 
száma. Persze ez magába foglalja az idegenbe férjhez ment lányok 
seregét is. De mindenképpen jelentős „nép-mozgalom”, mely kellő 
megszervezéssel kétségkívül nagy, sőt hódító erőt jelenthet. 

III. Befejezés. 

AZ OLTMENTI ÖT FALU, említettük, az erős népességű 
Ciuc megye egyik legjellegzetesebb területe. Számadatainknak te-
hát nem önmagukban, hanem viszonylatukban van jelentőségük. 

23 Külföldi adatokra vonatkozólag l. Schneller: i. m. 844. l.; a törzsmagyar-
ság adatait v. ö. Thirring: i. m. 12. l.; a romániai adatokat R. Szeben András dol-
gozta fel (Transylvania népmozgalma, Hitel, 1936 évi 2. sz.). 
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Hiszen transsylván magyar 
népesedéspolitikánk (!) legke-
vésbbé féltendő tája ez : szá-
munkra az optimum. De ami 
itt veszély: az — általános 
probléma. S ami itt problé-
ma: az — gyors megoldást 
kíván, mert az általános ve-
szedelem akkor már közelről 
olálkodik. Ime : 

már itt, a kívánatosan jó 
népesedés területén is, komor 
valóság a születéskorlátozás 
az, amit a nagy német statisz-
tikus, Burgdörfer, „rezigná-
ció”-nak, az érvényesülésről 
való lemondásnak, a „nép ér-
elmeszesedésé”-nek nevez. Még nem tragikus nagy általánosságban, 
de két községben, K. és J.-ben máris természetes apadáshoz 
segítette hozzá a népesedést. — Ezzel szemben igaz, hogy 

a gyermekhalandóság javulóban, mint egyáltalán a halálozás 
arányszáma. Ez a csökkenés azonban még távolról sem akkora, 
hogy a születésekben való veszteséget pótolni tudná. Máskülönben 
is a halálozási arányszám ellensúlyozó szerepe csak kellő nép-
egészségügyi, főleg csecsemő- és gyermekvédelmi készültség mel-
lett képzelhető el. Ezzel pedig nem rendelkezünk. De miért is 
rendelkeznénk? Akkor, 

amikor a falvainkból kiáradó emberfölösleget csak úgy a világ 
sodrára hagyjuk, vajjon van-e értelme a születéskorlátozás elleni 
küzdelemnek, meg az esetleges népegészségügyi óvatosságnak? 

Egymással szorosan kapcsolódó kérdések. Veszedelmet előz 
megoldásuk, veszedelmet mélyít bármelyiknek elodázása. 

EZZEL KAPCSOLATOSAN három kívánalom követeli már 
régóta az aprólékos kifejtést és a gyakorlati megvalósítást: 

Az első kívánalom: falusi népességünk kivándorlóinak cél-
szerű megszervezese: 

Idemutat a beszüntetett Tudósító „figyelő”-jének is szenvedélyes hangja 
,,Évek óta jajgatjuk, hogy népünk emberfölöslege, főkép a leszegényedett vidé-
kekről, évről-évre, megszakítatlan folyamként, ezres tömegekben hagyja el ottho-
nát s máshol keres megélhetést. Jajgatjuk, de tenni nem tettünk és ma sem te-
szünk semmit, hogy legalább egyrészét, legalább gyenge, szivárgó erecskét Tran-
sylvania belsejébe indítsunk. Pedig minden adottság és lehetőség megvolna. Fa-
lusi népünk értelmessége, megbízhatósága jó ajánlólevél mindenütt, igénytelensége, 
olthatatlan földéhsége pedig képesíti arra, hogy gyökeret verjen bárhol. Csak a 
gondolat és a látószem hiányzik s hiányos, kétségbeejtően fogyatékos a felelősség-
érzete azoknak, akik a kezükben tartják a szükséges és elégséges eszközöket”. 
(1936. XIX. évf. nov.—dec. sz. 310. l.) Valóban semmi többről nincs szó, mint-
hogy a transsylván magyarság politikájában új fejezetet kell nyitni a napszámos, 
cseléd, munkás és kódorgó magyarság számára. Egyszer már világosan kell lát-
nunk, hogy ez a réteg már távolról sem csak átmeneti embercsoport, hanem ép 
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olyan állandó társadalmi osztály, mint Széchenyi „nyolcmillió jobbágy”-a s a mai 
Magyarország zsellér-milliói: új transsylván magyar társadalmi rend: a gyökérte-
lenek, de az ismeretlen ú j életet hódítók rendje. S talán nem érdektelen, hogy 
ezek az új hódítók kinek a számára szerzik meg az Ókirályság és a csatolt terü-
letek városainak kültelkeit. 

A második kivanalom: az otthoni életkeret (földmívelés, ál-
lattenyésztés, erdő- és kertgazdaság, stb.) szélesítése: 

A röghöz kötést otthon kell első ízben megpróbálni. Szűk a térség, igaz, 
de az okszerű tudás pótolja a hiányokat. Mi sem természetesebb tehát, hogy e 
pontban mindenekelőtt a falusi gazdasági népnevelésre gondolunk, aminek kere-
tében gazdasági iskolák és tanfolyamok, gazdasági egyletek és szövetkezetek, gaz-
dasági vezérek és szaktudósok — ha összedolgoznak és csak a magyar közösség 
érdekeit tekintik — bámulatos eredményt hozhatnak létre. Gondolunk azonban 
másodsorban, de nagyon hangsúlyosan arra, hogy immár elodázhatatlan a gazda-
sági kérdéseknek területi egységekre vonatkozó lelkiismetetes szétbontása, külön-
külön kifejtése és a megoldásoknak tájak szerinti alkalmas csoportosítása. Vég-
eredményében: gazdasági egységterületeknek kialakulása: gyújtópontjukban egy-
egy mintagazdasággal — ez lehetne eszménnyé. S hogy mennyire nem ábrándos 
gondolat ez, bizonyítja ama mezőségi mintagazdász, kinek sikerült mellé-
kesen társadalmi osztálya, az arisztokrácia számára is megtalálni az egyedül 
lehetséges transsylván kiútat azzal, hogy birtokát a környék példájának szánta s 
személyében megvalósította a középkori „beneficium”-ot, ami ugyan az újabb idők-
ben a „kiváltságosság” jelölésére sajátítódott ki, de ami eredeti értelmezésében 
„szolgálat, melyet maga jószántából olyan teszen, ki — magasabban áll, hogy 
sem tőle azt valaki kívánhatná”. 

A harmadik kivánalom: az emberanyag nemesítése: 
Sokszor elismételt feladatkör: az orvos, éspedig a néporvos tennivalója, A 

gyermek- és csecsemőhalandóság ugyanis járvány-következmény igen sok esetben, 
de mind gyakoribb a veleszületett gvengeség kórjelzése. (Később talán erről is kö-
zölhetünk pontos statisztikát). Nem kétséges, hogy megfelelő népegészségügyi vi-
gyázat nélkül — talán éppen legértékesebb emberanyagunk vesz el csecsemő és 
gyermek korában. Ha látókörünk kiszélesül: ez a vigyázat a pap és a tanító, az 
erkölcsi és a szellemi nevető mellett működő egyházközségi „védőnővér” munka-
körévé tudatosulhat. 

(Az adatok összegyűjtését, csoportositását és nyers földolgozását 
a Kat. Öregcserkészcsapat tagjai végezték, névszerint: Bereczki Mihály, 
Borbándi Zoltán. Gotsmann Árpád, Havadtői Imre, Monoki Lajos, 
Nagy Gyula, Nagy János, Nonn György, Orbán Sándor, Régeni Ti-
bor, Rotter László, dr. Sáry István, Schiller József, Szombathelyi 
László.) 

VENCZEL JÓZSEF. 
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A HITEL legutóbbi számában Petrovay Tibor közölt nagyobb 
tanulmányt a transsylván magyarság gazdaságpolitikájának kérdésé-
ről. E tanulmánnyal a Független Ujság „A magyar kisebbség New-
Deal-ja” címmel foglalkozott és aggodalmát fejezte ki, mi lesz, ha a 
magyarság hosszú évek munkája után eléri a teljes és következetes 
kisebbségi autárkiát, vajjon ez nem sietteti és igazolja-e a többség-
nek önellátásra irányuló törekvését és nem kényszeríti-e a romá-
niai zsidóságot is az önellátásra. A lap hangsúlyozza, hogy a kisebb-
ségi magyar new-deal megépítését szintén fontosnak tartja, de épen 
a kérdés komolysága miatt megfontolandónak véli, hogy alaposan 
a probléma mélyére nézzünk és vegyük szemügyre: mi az, ami meg-
valósítható, és mi az, ami nem. 

Úgy hisszük, a cikk írója némely tekintetben téves következte-
téseket vont le Petrovay Tibor tanulmányából. Előttünk is kétség-
telennek látszik, hogy egy állam gazdasági élete csak akkor lehet 
termékeny, ha abban minden polgár önként vállalt vagy kényszerű 
megkötöttség nélkül vehet részt. Igen jól tudjuk azt is, hogy az állam 
keretein belül egyetlen népcsoportnak vagy egyetlen társadalmi osz-
tálynak gazdasági önellátása megvalósíthatatlan. A gazdasági önellá-
tás a különböző irányú szükségleteknek az ország vagy a nemzet 
határain belül való önálló kielégítése. Az önellátás tehát a nemzeti 
termelés függetlenségét, végeredményben tehát a nemzet gazdasági 
szabadságát jelenti. Ehhez az önállósághoz azonban mindenekelőtt 
nagyobb egységes terület szükséges. Kisebb állam vagy éppen annak 
keretei között szétszórtan élő nép nem rendezkedhetik be önellátásra, 
hiszen az még a nagyobb államok életében is legfeljebb részleteiben 
valósítható meg. Itt is csak az elsőrendű életszükségleteknek a nem-
zeti termelés keretein belül való kielégítésére gondolnak, hogy ezzel 
a gazdasági életnek idegen hatalmaktól és befolyásoktól való függet-
lenségét biztosítsák. S épen azért, mert a gazdasági autárkiának vé-
delmi jellege van, csak rendkívüli időkben, ideiglenes megoldásként 
merülhet fel, mint más népek gazdasági szorongatása elleni vé-
dekezés. Mihél erősebb ez a fojtogatás és minél jobban érzi egy nép 
vagy állam a szomszéd népek gazdasági nyomását, annál erősebb 
lesz benne az a törekvés, hogy a maga gazdasági életét lehetőleg a 
szomszéd népektől függetlenítve, legelemibb érdekei szerint ren-
dezze be. 

A szónak igazi értelmében tehát nem beszélhetünk arról ko-
molyan, vajjon megvalósítható-e a kisebbségi magyarság gazdasági 
önellátása, mert nem szabad az önellátás fogalmát az öncélú kisebb-
ségi gazdaságpolitika fogalmával összetévesztenünk. Elmosódott etnikai 
határokkal, más nemzetek között vegyesen élve, önálló vám- és ország-
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határok nélkül, gazdasági szervezetének csonkaságával egy nép sem tö-
rekedhetik a teljes gazdasági autárkia megvalósítására. Azt azonban 
semmiféle álokoskodás meg nem tilthatja, hogy ingó és ingatlan javait, 
összes gazdasági erőforrásait a maga népi céljainak szolgálatába állítsa, 
azoknak saját gazdasági céljaira való felhasználása felett éber figye-
lemmel őrködjék, gazdasági tényezői között megteremtse a tervszerű 
együttműködést, a helyesen felismert nemzeti célok szem előtt tartásá-
val igyekezzék fiainak megélhetését könnyíteni, boldogulásukat szolgálni, 
őket vagyonuk megtartásában segíteni. Kisebbségi népnek minden ere-
jével olyan gazdasági közösség megteremtésére kell törekednie, mely 
csak felesleges javait, tőkéjét, munkaalkalmait, fogyasztását adja át 
másoknak s csak a hiányzót szerzi be idegen forrásokból. Kisebbségi 
sorsban élő népnek is joga van arra, hogy elsősorban a maga lábán 
igyekezzék járni, a maga érdekeinek megfelelően igyekezzék életét 
berendezni, gazdasági életének csonkaságát pótolni, egész gazdasági 
életét az önvédelem és szoros összezárkózás alapjára helyezni. Úgy 
érezzük, a Független Ujság aggodalma alaptalan, amikor attól fél, 
hogy a magyarság gazdasági önellátása a zsidóság és románság autár-
kiáját fogja maga után vonni. A helyzet inkább megfordítva van: a 
románság, szászság és nem utolsó sorban a zsidóság már rég a maga 
érdekeinek és szükségleteinek megfelelően igyekszik gazdasági életét 
berendezni. Mi úgy érezzük, eljött az ideje annak, hogy magyarsá-
gunk is levonja ezeknek a törekvéseknek a maga számára kínálkozó 
tanulságait és a maga érdekeinek megfelelően igyekezzék megoldani 
azokat a kérdéseket, amelyek előtt éveken át tanácstalanul és tehe-
tetlenül állt. 

AZ A KÉRDÉS: hogyan valósíthatja meg egy kisebbségi sorsba 
jutott nép gazdasági életének a közösségi célok szolgálatába való ál-
lítását, tervszerű, a népi szükségleteknek és tulajdonságoknak megfe-
lelő szervezését? A szó és az írás felvilágosító erejével tisztában 
vagyunk. Kétségtelen azonban, hogy a felvetett nagyjelentőségű gaz-
dasági kérdés megoldásában a retorikának kisebb szerepe van. An-
nál fontosabb ezzel szemben a gazdasági intézmények között kiala-
kuló együttműködés s az, ami ennek az együttműködésnek folyo-
mánya: az intézmények okos és fegyelmezett, egyirányú és a szük-
ségleteknek megfelelő összedolgozása. Ezt a célt Petrovay Tibor a 
Gazdasági Tanács megteremtésével látja elérhetőnek. Logikus és ön-
ként kínálkozó kívánság ez, időszerűsége mind nagyobb. Pár héttel 
ezelőtt, Elekes Béla előadása nyomán, egyik párttagozatunk is ha-
sonló értelmű határozati javaslatot fogadott el, sürgetvén gazdasági 
életünk egységes irányítását s erre a célra külön szervet kíván léte-
síteni a Magyar Párt keretében, a pártelnök irányítása alatt. A ta-
gozat állásfoglalásra szólította fel az összes párttagozatokat s azok 
jórészt helyeselték a hozzájuk juttatott javaslatot. 

Az eszmék, úgy látszik, nálunk visszajárnak, mint a vándor-
lélek. A Magyar Pártnak már 1926., majd 1928. évi nagygyűlésén 
élénk megvitatás tárgya volt a gazdasági szervezettség megteremté-
sének kérdése. Az 1933. évi nagygyűlés már határozati javaslatot is 
fogad el, mely szerint „kisebbségi társadalmunk csak úgy tudja helyét 
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megállani, ha megmaradt gazdasági és pénzügyi intézményeit egysé-
ges irányítás mellett újjászervezi. A cél elérése érdekében megalakí-
tandó a transsylván magyarság Gazdasági Tanácsa akként, hogy ab-
ban gazdasági érdekképviseleti szerveink megfelelően képviselve 
legyenek”. E nagygyűlés a Gazdasági Tanács megalakításának fela-
datát a Magyar Párt intézőbizottságára ruházta. Nem hallottunk 
azonban arról, hogy az intézőbizottság bármilyen lépést tett volna 
e feladat megvalósítására. Bizonyos, hogy maga a közhangulat sem 
mutatott akkor a kérdés iránt megfelelő fogékonyságot. Az idők 
azonban, úgy látszik, változnak, mert a párttagozat mostani határo-
zata már élénkebb visszhangot váltott ki. Mind a sajtó, mind a ta-
gozatok állásfoglalása egyaránt mutatja, hogy gazdasági tevékenysé-
günk egységes irányítására komoly szükség van, eltérés csupán abban 
mutatkozott, hogy erre az irányításra a párt gazdasági szakosztálya, 
illetve a párt hatásköre alatt létesítendő szerv, vagy pedig egy, a 
párttól teljesen független gazdasági szerv hivatott-e? Alkalmat adott 
a kérdés annak a megvitatására, hogy gazdasági tevékenységünket a 
politikaitól függetleníteni kell-e vagy pedig politikai szervezetünk 
köteles egész transsylván magyar életünk irányítására s így a gaz-
dasági tevékenység is a párt szempontjai és felfogása szerint történjék? 

A KÉRDÉSNEK kétségtelenül már elvi oldala is rendkívűl ér-
dekes és érdemes arra, hogy — sine ira et studio — komolyan meg-
vitassuk. A kisebbségi politika — Jancsó Benedek szerint — nem 
taktikai fogások szövedéke, nem a megalkuvások, a kiegyezések, a 
paktumok, szóval nem az egzigenciák tudománya, hanem egy nemzet 
önvédelmi harca. A kisebbségnek politikai szervezete tehát ezek 
szerint köteles mindazokkal a kérdésekkel foglalkozni, amelyek ezt 
az önvédelmi harcot érintik. Ez volt a transsylván magyarságnak is 
az elképzelése 18 évvel ezelőtt, amikor megalkotta a Magyar Szö-
vetséget, hogy egész magyarságunk életének legfőbb irányító szerve 
legyen. Ebben a Szövetségben egyházi, közművelődési, gazdasági és 
politikai életünk irányítói foglaltak volna helyet, — a politikai párt 
pedig a Szövetségtől függetlenül működött volna, azonban vezetői, 
irányítói révén a Szövetség munkájába is bekapcsolódva. A Magyar 
Szövetséget feloszlatták, helyette, hogy szerepét átvegye, a Magyar 
Párt alakult meg. 

Nem kétséges: a politikusnak mindazokkal a kérdésekkel fog-
lalkoznia kell, amelyek a nemzet életét érintik, tisztáznia kell a 
politikai, gazdasági, közművelődési, egyáltalán a társadalmi viszo-
nyok közötti összefüggéseket. Nem kívánhatja tehát senki, hogy a 
párt ne foglalkozzék mindenekelőtt gazdasági kérdésekkel. Ezt poli-
tikai vezérletünk az első perctől érezte is s ebből a szükségérzetből 
született meg a Párt különleges szerve, a Közgazdasági Szakosztály. 
Logikus és szükséges kezdemény volt, ki sem vitatja. Azonban meg-
fontolandó, hogy a Párt nem vette át a Szövetség hatáskörét, nem 
vált társadalmi szervezetté, nem valósította meg azt, amit a Szövet-
ség megalakításakor célul kitűztek, hanem „megmaradt politikai párt-
nak s csak egy politikai párt szerepét és feladatait vállalta”. Ha 
pedig a párt mind eddigi tevékenységével, mind személyi összetéte-
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lénél fogva nem az a nagy és mindent átfogó társadalmi szervezet, 
amelynek alapítói elképzelték, akkor bizonyára nem volna szerencsés 
dolog, hogy a régóta tervezett Gazdasági Tanács a párt keretei kö-
zött valósuljon meg. Mert amíg a Közgazdasági Szakosztály feladata 
a párt gazdasági álláspontjának kialakítása, a törvényjavaslatok 
áttanulmányozása és az azokkal szembeni állásfoglalás, szóval a 
Szakosztály csupán véleményező testület, addig a tervezett Gazda-
sági Tanácsnak nemcsak elvileg kell tisztáznia gazdasági irányulásunk 
szempontjait, hanem a közösen leszűrt gondolatok gyakorlati meg-
valósítását is vállalnia kell. A Közgazdasági Szakosztály munkája 
gyakorlati szempontból meddő lehetett és volt is, mert nincs, aki 
határozatait végrehajtsa, a létesítendő szervnek azonban olyannak 
kell lennie, hogy meg is tudja valósítani, amit elhatároz. Gazdasági 
feladatokat viszont csak gazdasági szervezetek tudnak megvalósítani, 
a Gazdasági Tanácsot tehát csak a magyarság különféle gazdasági 
szervezeteinek képviselői alkothatják, mert csak így volna biztosí-
tékunk arra, hogy a határozatok végre is hajtatnak. 

KÜLÖN és nem jelentéktelen probléma ezzel kapcsolatban az, 
hogy a Gazdasági Tanácsnak, bár a gazdasági élet képviselőiből 
tevődik össze, mégis elnöke — a szervezeti egység kihangsúlyozása 
érdekében — a Magyar Párt elnöke legyen. Első meggondolásra 
ennek mi akadálya sincsen, maga a Gazdasági Tanács belső alkata 
ezt semmiképen sem zárná ki. Azonban a további meggondolások 
gyakorlati aggodalmakat támasztanak, aggodalmakat, amelyeknek né-
hány intézményünk vezetője már évekkel ezelőtt, a kérdés vitatása 
rendjén, hangot adott: nem merülhet-e fel ilyenformán az a nehéz-
ség, hogy a tanácsot politikai jellegű szervezetnek fogják minősíteni? 
Ezt az aggodalmat ma még inkább, mint évekkel ezelőtt, nem egy 
gazdasági szervezetünk vezetője érzi és félős, hogy aggodalmuk nem 
is egészen alaptalan. 

Kár volna azonban az eszmélődést erre a mellékvágányra terelni. 
Ama probléma, hogy ki legyen a megalkotandó szerv élén, csak a 
Gazdasági Tanács megalakulásával válik időszerűvé. A lényeg az, 
hogy ezt a szervet minél előbb létre kell hozni. Üljenek össze az 
erre hívatottak és döntsék el egymás közt, kit tartanak alkalmasnak 
arra, hogy a Gazdasági Tanács élén a megvalósuláshoz segítse a ma-
gyar kisebbség new-deal-jét. 

Máskülönben Kacsó Sándor érdekes cikkben számolt be a szá-
szok gazdasági parlamentjének határozatairól. Ezeknek egyik pontja 
így szól: sürgősen meg kell valósítani a legfontosabb célkitűzést, az 
összes gazdasági erőknek, illetve szervezeteknek tervszerű együtt-
működését. És minden halogatás elkerülése érdekében mindjárt meg 
is születik a határozat: az összes szász vezető gazdasági szervezetek 
elnökei üljenek össze s alakítsák meg az ideiglenes gazdasági taná-
csot, amelynek meg kell találnia az együttműködés végleges formáit, 
a közös terv szerinti dolgozás legjobb lehetőségeit és eszközeit. 

A szászok életében most merült fel a kérdés, de azonnal meg 
is valósították. Nálunk a terv évek óta kísért. Mindenki helyesli, 
csak a kivitel módozataiban kellene megegyezni. Miért nem tud még 
sem megszületni a magyar kisebbség new-deal-je? 
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A KÉRDÉS megoldásának, úgy érezzük, két fogantyúja van: 
egyfelől a céltudatosan jelentkező közvélemény, mely az irányító intéz-
ményt a magáénak ismerje el, és másfelől a célszerűen gondolkozó 
vezetők, akik a személyi ellentéteket, előítéleteket és hiúságokat félre-
téve, a közösségi érdekek parancsai alatt állanak és az intézményt 
megvalósítják. 

A közvélemény erőtlen visszhangja épúgy, mint a megvalósí-
tásra hivatottak tartózkodása az állásfoglalástól, meg a háttérben le-
zajló elvi és személyi viták azt mutatják, hogy közvéleményünkből 
ma még hiányzik az a szellem, az a köztudat, amely a belső szolidarí-
tás elmélyítésének és az eredményes együttműködés megvalósításá-
nak elengedhetetlen feltétele. A határozott és céltudatos közvéle-
mény kialakítása tehát azonnali feladat. Eszköze? Jól tudjuk, hogy 
ezt a közszellemet puszta hírveréssel megteremteni nem lehet. De 
teljesen mellőzni az eszmeébresztést, a szándékok izgatását ugyan-
csak meggondolatlanság volna. A szónak és a betűnek nagy szerepe 
van az együttműködés eszméjének tudatosításában. Tehát ha nem is 
kizárólagos, de fontos feladatot teljesíthet a sajtó e közvélemény-
alakításban. Hiszen nem kell elvi vitákba bocsátkoznia: az elméletben 
nincs is véleményeltérés afelől, hogy gazdasági szervezeteink kiépítése 
ma egyik legidőszerűbb feladatunk. Az elmélettől a gyakorlatig azonban 
hosszú az út és ezt elsősorban a sajtónak kell megépítenie, minden 
alkalmat megragadva arra, hogy a gazdasági szervezkedés gyakorlati 
lehetőségeit és módjait állandóan napirenden tartsa. A közös célok 
ismerete és öntudata nélkül nem alakul ki az a közszellem, amely 
mindazoknak a gondolatoknak és terveknek, amelyek gazdasági be-
rendezkedésünk megvalósítását szolgálhatják, táplálója és megvalósí-
tója leend. 

Sokszor merül fel újabban az a kérdés, helyes és szükséges-e, 
és ha igen, milyen mértékben: nyilvános propaganda tárgyává tenni 
gazdasági szervezkedésünk kérdését, — a rendelkezésre álló eszkö-
zöket, lehetőségeket és az elérendő célokat valósággal beleharsogva 
a közvéleménybe. Valóban veszedelmes lenne az, ha a gazdasági 
szervezkedés kérdéséből is divatos jelszót csinálnánk és ezzel annak 
sorsát, — mint minden jelszóét, — előre megpecsételnénk. Ha azon-
ban tiltakozunk az ellen, hogy lapjaink csupán szenzációkkal igye-
kezzenek olvasóközönségüket kiszolgálni és azt kívánjuk tőlük, hogy 
közszellemet alakítsanak, akkor természetesen számolnunk kell azzal 
is, hogy legégetőbb kérdéseink nyilvános megvitatása és ezzel stra-
tégiánk bizonyos fokú felfedése veszélyeket is rejt magában. De 
lehetséges-e emberi alkotás és haladás szenvedés és áldozatok nél-
kül? Nem várjuk és nem kívánhatjuk sajtónktól, hogy szenzációt 
csináljon gazdasági megmozdulásainkból. Megelégednénk azzal is, 
hogy gazdasági életünk a közgazdasági rovatban ismerttessék, ha e 
rovat valóban a magyarság gazdasági életét és törekvéseit tükrözi. 
Lapjaink nagyrésze azonban közgazdasági rovatát inkább üzletszer-
zési alkalomnak nézi, vagy megelégszik azzal, ha idegen lapok szá-
munkra többnyire közömbös híranyagát közli egy-két hasábon. Ezzel 
a nemtörődömséggel kétségkívül gazdasági közvéleményt alakítani 
nem lehet. Pedig sajtónk naponta 3—400 ezer olvasóval érintke-
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zik, az egyetlen eszköz, amely társadalmi életünkben, nélkülözvén a 
közhatalom tekintélyét, bizonyos kényszerítő erőt képvisel s az egyet-
len lehetőség, amelyen keresztül új gondolatokkal lehet megtölteni a 
magyar lelkeket. Ha a magyar sajtó megmutatja a transsylván ma-
gyarságnak azokat a módokat és eszközöket, amelyekkel ki tud bon-
takozni az egyre szorítóbb gazdasági gyűrűből s megmutatja neki a 
célokat, amelyekért érdemes szervezkednie és áldozatokat hoznia, 
amelyek gazdasági életének önállóságát és a maga érdekeinek meg-
felelő berendezését jelenthetik, akkor bizonyára az a közszellem, 
melyet gazdaságpolitikánk intézményes megoldásának feltételeként 
látunk, hatékonyan jelentkezni fog. 

Álmokba azonban ne ringassuk magunkat. Hiába állnának lap-
jaink pártállás nélkül a legnagyobb önzetlenséggel közvéleményünk 
céltudatos kiépítésének szolgálatába, ha az arra hivatottak nem ve-
szik azzal a határozottsággal és erővel a kezökbe a megvalósítás 
kérdését, amelyet az ügy jelentősége megkíván. A gazdaság az a 
terület, ahol minden előítéletet, önzést és felületességet megbosszul-
nak a következmények. Az arra hivatottaktól tehát méltán elvár-
hatja közvéleményünk, hogy a személyi és intézményi előjogokat, 
egyéni és csoportérdekeket félretéve, a megoldásra váró kérdéseket 
a maguk meztelen valóságában lássák meg. Népünk életszínvonala 
alacsony, körülményei szegények és primitívek. Gazdálkodási módunk 
elmaradott. Hiteléletünk még mindíg válsággal küzd. Iparunk napról-
napra pusztulóban. Falvainkból egyre ijesztőbb mértékben folyik a 
kivándorlás. Olyan fojtó légkörben élünk, olyan kilátástalanság üli 
meg életünket, hogy éjt-napot eggyé téve kellene töprengenünk s 
viaskodnunk a módokon, amelyek megmenthetnek a reánk váró 
romlástól. 

* 
A Gazdasági Tanács, vagyis gazdasági életünknek kis lehetőségek 

között, de nagy távlatok érdekében való megszervezése a legközvet-
lenebb és a legidőszerűbb feladatunk. Mit tagadjuk s aggaszt az em-
legetett feltételek hiánya. De talán csak látszólagos a késlekedés és 
mihamar jelentkezik is a közszellem, mely céltudatos és megragadja 
az emberek lelkét. A felelősökre pedig áll Széchenyi Hitelének íté-
lete: „aki nem lát, soha sem használhat, de árthat; s csak az hajthat 
hasznot, aki lát”. 

VITA SÁNDOR. 
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1. 

A MUNKATÁBOR és a falukutatás, e kettős, legtöbbször 
együttesen jelentkező mozgalmi jelszó ma korszerű, sőt egyene-
sen divatos fogalom. Hogy mindez eddig nálunk, 

magyaroknál, csak fogalomként volt ismeretes és nem mu-
tatkozott életes valóságban, ennek okát részletesen keresni, a fo-
galom köztünk való történeti jelentkezését és fel-felvillanó kísértet-
életét nyomon követni nem lehet célom; nem lehet számbaven-
nem itt azokat a gyakorlatiassá sohasem vált elméleti lépéseket, 
amelyeket közöttünk e fogalom élővé villanyozására tiszteletre-
méltó és eléggé nem értékelhető ifjúsági szervek tettek. Úgy tet-
szik, hogy külső körülmények, kül- és belpolitikai okok mellett a 
gyakorlat iránti érzéketlenség, a tetteket megölő tervezgetés örök 
magyar betegsége is közrejátszott abban, hogy ennyi ideig nem 
történt semmi a munkatábor és a falukutatás eszméjének szerve-
zett közösségi keretek közötti megvalósítására. 

Pedig ha mástól nem, legalább a felekezeti ifjúsági egyesüle-
tektől várhattunk volna gyakorlati lépéseket is, hisz körülöttünk 
a többségi nép európai hírű falukutató munkába kezdett, a szász 
kisebbség pedig mintaszerű munkatábor-mozgalmat indított. Úgy 
látszik azonban, hogy az 1935—36. iskolai év volt az, amely for-
duló pontot jelent a transsylván magyar kisebbség körén belül e 
két fogalom életében. Egyrészt a római katolikus főiskolai hallga-
tók egyik csoportjának egész éven át folytatott elméleti és gya-
korlati előkészülése, másrészt ugyanakkor a református teológián 
a gyülekezet-megismerés elméletére vonatkozó szemináriumi munka 
komoly készülődést jelentett a nyáron végzendő tábori és falu-
kutató munkára. Mivel azonban Romániában csoportos munkát vé-
gezni csak belügyminisztériumi engedéllyel lehet, már korán meg-
indultak az engedélyszerzésre irányuló kísérletezések. Végül is si-
került Gusti Demeter bucureşti-i egyetemi tanárnak, a román falu-
kutatás európai hírű vezetőjének figyelmét a kisebbségi ifjúság 
készülődéseire felhívni. Az, hogy ő felfigyelt e munka-akarásra és 
azt jóakaratúan támogatta, reményt nyujtott az engedély megszer-
zésére. A készülődő ifjúság azonban hiába várta egészen június 
végéig az önkéntes munkaalkalmat, és hiába leste az első falu-
kutatás lehetőségét, az engedély megérkezése egyre késett. Egé-
szen az akadémiai év végéig nem mutatkozott semmi reményadó 
jel. Mivel pedig a vizsgák után a főiskolák kapui egymásután be-
zárultak, a diákság lassan-lassan hazaszívárgott. Úgy látszott, hogy 
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minden munkakedv és készülődés ellenére az idei munkatábor és 
a falukutatás lehetőségének vége. A falukutatás elméletét tanul-
mányozó teológusok is szétszéledtek, mert ők is végleg feladták 
a reményt, hogy ezen a nyáron munkatábort szervezzenek. Ugyan-
ilyen helyzetben voltak a római katolikus főiskolások is; mindkét 
komolyan készülő falukutató csoport tagjai egymástól száz meg 
száz kilóméteres távolságban csak későre értesültek arról a meg-
lepetésszerű fordulatról, amely július második felében meghozta a 
munkatábor engedélyezését. 

Magam is már otthon időztem, mikor július 20.-a táján érte-
sítést kaptam a református teológiáról, hogy végre is a Királyi 
Alapítvány (Fundaţia Culturală Regală „Principele Carol”) igazga-
tója, Guşti Demeter egyetemi tanár közbenjárására a belügyminisz-
térium főiskolás munkatábort és falukutató munkát engedélyezett 
a megyénkben fekvő Babon-ban. Az értesítés írója emlékeztetve 
engem egy korábban tett ígéretemre, arra kért, hogy vegyek 
részt a táborozáson és vezessem az első munkatábor falukutató 
munkáját1. E kérésre csak igenlő választ adhattam. Sajnos, ugyan-
akkor jeleznem kellett, hogy rajtam kívülálló okokból a táborba 
csak augusztus elsején érkezhetem meg, holott úgy volt, hogy a 
táborozás már július 28.-án reggel 5 órakor kezdődik. Válaszom-
ban arra kértem a Református Teológia felügyelete alatt álló cso-
portot, hogy addig is, míg 27.-én délelőtt a teológia székhelyén le-
szek, szerezzenek be néhány, a falutanulmányozáshoz szükséges 
könyvet, gondoskodjanak térképről, fényképező meg mérő-eszkö-
zökről is. 

Az első munkatábor, s egyben az első falukutatás megren-
dezésének kérdése egyáltalában nem volt könnyen eldönthető. 
Bár világos volt a főiskolai hallgatók vezetői és elsősorban Dr. Imre 
Lajos, teológiai igazgató, valamint a munkatábor leendő házigaz-
dája, Kós Károly, egyházmegyei főgondnok előtt, hogy a végre 
nehezen megszerzett engedélyt föltétlenül fel kell használni, mégis 
nagyon sok legyőzhetetlennek látszó akadály tette kétségessé a 
munka megvalósulását. Elsősorban nehéz kérdés volt a tábor meg-
szervezése az ország különböző sarkaiba szétszóródott főiskolások 
összegyüjtése miatt. Ennek anyagi terhét sem az egyesek, sem a 
teológia nem vállalhatta, mert nem állott semmi anyagi eszköz 
rendelkezésre. De meg a munkára felkészült tagok is az engedély 
késlekedése miatt már nagyobbrészt mind más, főként egyházi 
munkatéren dolgoztak. Ugyancsak az engedélynek késői megér-
kezése tette lehetetlenné, hogy hirtelenében a munkatábor és falu-
kutatás céljaira anyagi lehetőségek megteremtéséről gondoskod-
hassanak. Az ember- és pénzhiány azonban nem csüggesztette el 
a vezetőket. Néhány lelkes teológus kerékpárra kapott és úgy 
járta be a várost, meg a közelebb-távolabb eső falvakat, hogy az 
ott lakó tagokat a táborba hívja. A toborzás sikerült. Még csak az 

1 Később kaptam meg a Dr. Imre Lajos teológiai igazgató által aláírt meg-
bízó levelet; ebben engem mint teologiai előadót a tábor munkájának felügyele-
tével bíztak meg. 
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anyagi nehézségeket kellett elhárítani. Szerencsére az ellátást Kós 
Károly főgondnok útján a vidék református egyházmegyéje vállalta. 
Miután kát lelkes tábortag (Nagy István és Nagy Ödön) mintegy 
3000 lejt is „össze tudott szedni” a szegényebb tábortagok úti-
költségének és a tábor apróbb kiadásainak fedezésére, a táboro-
zás nagyon szerény, sőt szegényes külső feltételei biztosítottnak 
látszottak. Az előbb mondottak érthetővé teszik, hogy a tábor 
belső: lelki és szellemi feltételei még ennyire sem voltak biztatóak. 
Az esetlegesen összeállott csoportnak alig egy-két embere készült 
egész éven át a munkára, de még ez az egy-kettő sem volt iga-
zán tisztában a munkatábor és a falukutatás lényegével. Sokan 
nyaralási alkalmat vagy valami hasonlót láttak benne. Különösen 
a csoport falukutatásra való hiányos felkészültsége tett előre is 
kétkedővé mindenkit a végzendő munka értékére nézve. Mert 
az első pillanatban világos volt, hogy bármilyen eredményes testi 
munkát végez is a munkatábor, ha ezzel párhuzamosan a falu-
kutató csoport legalább a munka egyes részleteiben nem ér el 
figyelemreméltó eredményt, a táborozás nem mondható sikeres-
nek. Nem volt kétséges, hogy a testi munka mellett a szellemi 
munka eredményességétől függ minden ezután rendezendő kisebb-
ségi magyar munkatábor engedélyezésének sorsa. 

Ilyenféle gondolatok foglalkoztatták azokat, akik az első 
munkatábor és az első falukutatás nehézségeit és lehetőségeit 
latolgatva, végre is a tábor megrendezése mellett döntöttek. Csak 
a nehézségek elhárítása és a csoport komoly, önkéntes szolgálat-
készségébe vetett bizalom tette lehetővé, hogy a vezetők útnak 
indíthatták azt a kis csoportot, amely július 27.-én délután a Király-
hágó felé induló vonattal Stana-ig útazott, hogy onnan Kós Károly 
irányítása mellett gyalog tegye meg a 15 kilométeres utat a mun-
katábor színhelyéig, Babon-ig. 

2. 

„ISTEN segedelmével munkatáborunk ma reggel fél 5 órai 
kezdettel megkezdődött” — olvasom a tábori-napló 1936. július 
28.-án tett bejegyzését. Ez az időpont 15 magyar szellemi munkás 
önkéntes munkájának és egyben az első transsylván magyar mun-
katábornak a kezdetét jelenti. A következő napon még 6, majd 
később még 2 tag érkezett a táborba. Igy a résztvevők száma 
23-ra emelkedett. Valóságban azonban az időközben el-elmenegetők 
miatt 15 körül mozgott a tábor állandó munkásainak száma. 

A munkatábort sok külső és belső körülmény miatt az ille-
tékesek mindössze 15 naposnak tervezték. Egyebek között az 
anyagi eszközök nagyon korlátolt volta sem engedte meg azt, 
hogy ennél hosszabb időre terjedő legyen a táborozás. Ez az idő 
különösen a falukutató munka szempontjából már az első pilla-
natban nagyon rövidnek tetszett. Nemcsak azért, mert a tábor-
tagok között alig-alig akadt olyan, aki falukutatásban gyakorlati-
lag valaha is részi vett volna, és így általában a munka lassúbb 
menetére kellett számítanunk, de azért is, mert nyilvánvaló, hogy 
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még a gyakorlott kutató előtt is a falu rejtőzködő, mélységeiben 
titokzatos világa csak 1—2 hét multán kezd úgy-ahogy kibon-
takozni. A tábor készületlenségét és a rendelkezésre álló idő rö-
vidségét tekintetbe véve úgy gondoltam, hogy legjobb lesz a be-
ható és minden szempontra kiterjedő falutanulmányozás helyett 
(ez mellesleg a mi helyzetünkben tökéletesen lehetetlen volt!) in-
kább a falukutatás egyik-másik olyan ágára vetnünk magunkat, 
amely a rendelkezésünkre álló eszközökkel komoly alapossággal 
megoldható. 

Imígyen gondolkoztam azalatt a nehány nap alatt, míg ma-
gam a városban dolgoztam, és mialatt a tábor munkahelyén az 
első napok munkája folyt. Hogy milyenek voltak az első napok, 
arról személyes tapasztalataim nincsenek. Magam csak augusztus 
elsején ülhettem vonatra, hogy felkeresve Kós Károlyt, megtudjam 
az utat a munkatábor színhelye felé. Kós Károly láthatólag bol-
dog volt, hogy az első munkatábor megvalósult s az ő gondosko-
dása alatt kezdhette meg munkáját. Sok dolga közepette sietve 
és hévvel magyarázta el, hogy milyen nehézségek elé állította az 
első napokban a tábor testi munkához nem szokott tagjait az 
éjjel is tartó, tikkasztó, júliusvégi meleg, hogy feltörte az úri tenye-
reket az ásó, a csákány és a kasza, mennyire próbára tette a 
tábori fegyelemhez nem szokott szittya-ivadékokat a korai fel-
kelés és a napi nyolc órai kemény testi munka, stb. Nagyjában 
ezeket tudtam meg magam a tábor tagjaitól is, mikor körülbelül 
3 órai gyaloglás és kétszeri bőrigázás után, este 8 óra felé, a tá-
borba érkeztem. 

Sohasem jártam még eddig ezen a vidéken. Bevallom, hogy 
a városunkhoz közeleső, színpompás viseletéről híres vidék más 
pontjait ismerve, egészen másnak képzeltem el a tábor színhe-
lyét. Mikor a tábor tanyája felé közeledtem, éppen esteledett. 
A munkatábornak már csak nehány serényebb tagja dolgozott 
kinn az úton, de az a kettő-három sem tudott velem együtt 
futva megmenekülni a hirtelenében kerekedő és nemsokára 
öreg cseppekben szakadó záporeső elől. Csak miután kiderült, 
és magam vizes ruháimat szárazakkal cseréltem fel, néztem kö-
rül. A falut sehol sem láttam. Mint mondták, és később magam 
is láttam, eltakarta egy oldalt előugró domb, a Kölesáj hegye. 
Köröttem, a szemem előtt egy épülő mintagazdaság félben-szer-
ben lévő épületei még csak sejttették a várszerűen záródó épü-
letnégyszögben majdan nyüzsgő életet. Innen a Kölesájnak ne-
vezett kis lankás oldalvölgyből, amelyet hátul félkör-alakban 
frissen írtott nyír- és tölgyerdő környezett, mindenfelé erdő-
ékítette hegyekbe ütközött szemem. A távolban ott kéklettek a 
Meszes végső nyúlványai. Velünk átellenben bájosan, üdén ha-
sított bele a dombvonulatba a Rakottyás-torka nevű völgyecske, 
olyan enyhén, lágyan hajló vonalakkal, a zöld gyepen olyan 
festőien pettyegtetett szénaboglyákkal, mint ahogy csak egy 
századvégi tájképfestő vásznán láthatni. Nem volt itt semmi a 
kalotaszegi kopárságból. Egyszerű, nyájas vidék volt ez, alant 
a völgyben rejtőzködő fűz- és égerfákkal buján beszegett árnyé-
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kos patakkal. Közvetlenül a szemem előtt a gazdasági udvar 
kellős közepén egy egyszerű formájú, furcsán elferdült sisakú 
harangláb fúrta fejét a légbe. A falu református haranglábját 
vette meg és hozta ide fel Kós Károly, hogy a templom újra-
építése alkalmával szét ne szedjék a falusiak. Úgy is alig van 
már harangláb az egész környéken! 

Még odaérkezésem estéjén megismerkedtem a tábor eddig 
végzett munkájával és a tábori renddel is. Amint a tábori napló-
ból olvasható, az első nap Kós Károly vezetése mellett hozzá-
kezdtek egy, a megyei útból a mintagazdaság felé vezető teljesen 
járhatatlan út újjáépítéséhez. Ez út elkészítése volt a tábor testi-
munkájának főcélja. Az útkészítés mellett a gazdasági épületek 
környékén föld-talicskázó munkát is kellett végeznie a tábor egyik 
csoportjának. A helyi falukutató munka ekkor ugyan még nem 
kezdődött meg, azonban három-négy tábortag hozzáfogott már az 
első napokban a közeli nagyközség (Almas) körjegyzői és lelkészi 
hivatalában a népmozgalom és a gazdaságtörténet adatainak ösz-
szegyüjtéséhez. 

Egyébként a tábor életrendje a következő vol t : reggel 
5—½6 között felkelés, ½6—½8-ig munka, ½8—½9-ig tisztálko-
dás és reggeli, ½9—½12-ig munka, ½1-kor ebéd, utána pihenés 
vagy szabadfoglalkozás. A délutáni munka ½5—½8 között folyt. 
Nyolckor volt a vacsora. A reggeli és a vacsora után rövid biblia-
olvasás és ima. Ezt a tábortagok felváltva végezték. Nagyjában ez 
volt minden nap hivatalos munkarendje. Ami e száraz, semmit-
mondó kereteken kívül és belül esett, szóval, ami élettel töltötte 
meg ezeket a kereteket, az a sok apró, elcsüggesztő vagy felemelő 
mozzanat mind fel nem sorolható, bár mindaz hozzátartoznék a 
tábori munka igazi képének és a tábor légkörének érzékelte-
téséhez. 

3. 

AZ ELSŐ ESTE a vacsora alatt kíváncsian néztem szét az 
„étkezőben” a pompás étvággyal megáldott asztaltársaságon. Egy 
tágas, szobaszerű, de disznó-ólnak készülő építmény egyik fala 
mellett nyujtózkodott végig hosszan a tábortagoktól cövekekből 
és gyalulatlan deszkából összerótt asztal. Az asztalon hatalmas 
kenyérdarabok hevertek. De nem sokáig, mert a felhangzó csen-
getés hangjára hirtelen hamarsággal előkerült a társaság, és ezzel 
a kenyér meg minden más elfogyasztható étel sorsa meg volt pe-
csételve. Ott ültek előttem és köröttem a munkatábor tagjai, teo-
lógusok s a szakmunkára felkért néhány orvostanhallgató meg tanár-
jelölt, és ott ült az asztalnál fiatalos, tettrekészségével és munka-
akarásával a tábor egyik életrehívója és házigazdája, Kós Károly. 
A fiatalok közötti szüntelen tréfálkozást, évődést meg civakodást 
jóleső derüvel figyelte és lelkéből kacagott maga is a kiapadhatat-
lanul folyó tréfákon. Ahogy aztán vacsora után az áhitat végezté-
vel az egyházi ének komoly hangjai utolsót rezdültek és szinte 
minden átmenet nélkül felhangzottak a parasztdalok a tábortagok 
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ajkáról, maga Kós Károly is dalolta a sok szép dalt. Ez az együt-
tes éneklés nem volt benn a hivatalos munkatervben. De termé-
szetes, magától jövő és mindenképen alkalomszerű volt. A tábo-
rozás alatt újra örömmel lehetett tapasztalni, hogy ma már az 
egymást tanítgató fiatalok énekanyagát szinte kizárólag csak a 
pattogó ütemű vagy a vontatott egyhangúságukban is különleges 
szépségeket rejtő parasztdalok teszik. 

A következő nap (aug. 2.), a vasárnap kivételt jelentett a 
tábor rendes életében. Egyben újdonságot is. A kivételes állapot 
mindjárt a mindenkinek nagyon tetsző késői felkelésben jelent-
kezett. Vasárnap nem volt soha testi munka és így mindenki pi-
henhetett akár 8 óráig is. Az újdonság a falumunka megkezdése 
volt. Szerencsére még előtte való este megérkezett lóháton Kós 
Károly, és így reggeli előtt beszélhettem vele arról a tervről, ame-
lyet a falukutató munkára vonatkozólag — mint előbb is említet-
tem — meghánytam-vetettem magamban. Mivel azt ő is megfele-
lőnek ítélte, reggeli után a tábortagokkal rövid megbeszélést tar-
tottunk. Kijelöltük mindenkinek a helyét a falukutató munkában. 
Ugyanakkor számba vettük eszközeinket is. Két Kós Károlytól ka-
pott, meg egy harmadik mérőszalag, vagy 100 ív fogalmazó papír, 
egy jegyzetkönyv s egy vázlatfüzet, csak ennyi volt a falukutató 
osztag egész „műszaki” felszerelése. Egészen különleges műszer-
számba ment az egyik orvosnövendék szívhallgatója, meg egy-
két rendelkezésünkre álló fényképezőgép. Később került elő még 
egy iránytű, amely a tájoláshoz volt szükséges, Valóban nagy el-
szántság kellett ahhoz, hogy így, ilyen eszközökkel, valamit is el 
merjünk kezdeni. 

De a délelőtti templomozás után, amelyen az igét a tábor 
egyik teológus tagja hírdette, mégis csak hozzákezdtünk a falu-
kutatáshoz. A munkát a következőképpen szerveztük meg: két 
csoportot alakítottunk 3—3 emberből: mindenik csoportból az 
egyik tag rajzoló volt. E csoportok a telepedés-kép meghatározá-
sát végezték. Ez abból állott, hogy felmérték az egyes telkeket 
külön-külön; a készített vázlatba berajzolták a ház és a mellék-
épületek elhelyezkedését és lejegyezték az egyes épületek leg-
apróbb méreteit is. Ügyeltek a ház berendezése vázlatos hely-
rajzának megállapítására is. Amíg a rajzoló a méretezés felvéte-
léhez szükséges előleges vázlatot készítette, a csoport másik két 
tagja a házban lakókat, az állatállományt, a gyümölcsfák számát 
és a kertben termesztett növényféléket írta össze, szóval szám-
hasonlítási adatokat gyüjtött. Külön csoportot alkotott táborunk 
két orvostanhallgatója. Ők bizonyos előre megszerkesztett kér-
dőív alapján, külön minden lakóháznak és mellékhelyiségnek egész-
ségügyi viszonyait tanulmányozták, kikérdezték és megvizsgálták 
a házban lakókat. Ahol szükségesnek látták, nagyon szerény or-
vosságot is adogat tak : egy-egy aspirint, valami olcsó kenőcsöt, 
holmi szemvizet, stb. Szóval azt, ami éppen szegénységünkből 
telt! Emellett csoportunk egyetlen szépművészeti főiskolása is hoz-
záfogott a néprajzi vázlatok készítésének lassú, aprólékos mun-
kájához. E munkát egészítette ki a fényképezőgéppel készített fel-
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vételek sorozata. A magyar népi szókincs, a hang-, alak- és mon-
dattani sajátságok megfigyelését, egyszóval a népnyelv minél be-
hatóbb tanulmányozását is, mint a munkatábor egyik legfontosabb 
feladatát, végeztük. Sajnos, román nyelvészünk nem volt, és így 
meg kellett elégednünk azzal, hogy a helység román nyelvjárását 
csak a magyar és román szókincs egymásrahatásának viszonylatá-
ban, tehát csak egyetlen szempontból tanulmányozzuk. 

Mivel előbb már a körjegyzőségen, majd a bírónál a bel-
ügyminiszter engedélyét, meg a „Károly herceg” Királyi Alapít-
vány hivatalos értesítését bemutattuk, és aztán iratainkat a szom-
szédos községből idejövő csendőrőrmesternek átvizsgálás végett 
odaadtuk, minden fennakadás nélkül, bátran folytathattuk a 
munkát. A helyi hatóságok részéről egész idő alatt a legnagyobb 
előzékenységet tapasztaltuk. A csendőrőrmestert még csak egy-
szer láttuk, aznap délután. Ekkor felírta minden tábortag nevét, 
és aztán udvarias búcsúzkodás után elment. 

A falusiak kíváncsisággal vegyes érdeklődéssel, némelyütt 
igazi meleg szeretettel fogadtak és támogattak már első nap is 
munkánkban. Hihetőleg kissé különösnek tartották a sok hiába-
való méricskélést, a nekik bizonyára értelmetlenül aprólékos 
kérdezősködést, mint ahogy nem tudták megérteni azt sem, hogy 
miért kelünk fel kora reggel és az út építésekor miért vágjuk 
egész nap a néha szárazsága, máskor meg szivájkossága miatt 
nehezen munkálható földet, mikor nem kényszerített erre és nem 
fizet ezért senki. Nem igen hiszem, hogy kezdetben, titokban, 
elmebeli épségünket is kétségbe nem vonták. De aztán rendre 
megszokták, hogy dolgozunk, méricskélünk és kérdezősködünk. 
Hamarosan egy-egy bátortalanabbat maguk is biztattak, hogy 
beszéljen vagy segítsen nekünk. „Munkánk” és jelenlétünk in-
kább tiszteletfélét keltett, mintsem félelmet ébresztett bennük. 
Lehet, egy kicsi irígységet is, hogy nincs egyéb dolgunk, mint 
effélével bibelődni. Egy-egy cukordarabka azonban sok minden 
gyanakvást kivert a fejükből és megbarátkoztatta velünk nem-
csak a kezdetben félénk, húzódozó apróságokat, de rajtuk ke-
resztül az apát, az anyát és az egész rokonságot. Aki cukrot ad 
a gyermekeknek, jó szót a falu felnőttjeinek, akik maguk is 
csak nagy gyermekek, megnyílik előttük minden ajtó és kitárul 
számukra minden lélek. Egyszerre jók és kedvesek lettünk a fa-
lusiak szemében. Már az első vasárnap gazdag ebéddel látott 
vendégül a református egyházközség az újonnan épült iskola 
helyiségében. „Az ebédet a babon-i református eklézsia tagjai 
adták össze önként, s a lányok szolgálták fel” — ötlik szemembe 
a tábori napló megfelelő lapján. Uzsonnával az egyik nagygazda 
és református prezsbiter lepte meg a falukutató csoportot. Ha 
volt is ebben az első vendéglátásban valami városiaknak szóló, 
falust vendégszeretet-mutogatás, a naponként való érintkezésben 
minden efféle eltűnt. Hova-tovább magukhoz tartozóknak, min-
dennapi, megszokott vendégeknek tekintettek. Talán látták, hogy 
bennünket a tanulmányozáson túl is érdekel az ő sorsuk, küzdel-
mük a földdel, bajoskodásuk a világgal. Elkeseregték tehát őszin-
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tén nehézségeiket, elkacagták örömeike t . . . És nemsokára irígy-
kedtek egymásra, ha egyiknél többet ültünk, mint a másiknál, ha 
az egyiknél nyűttünk kendert, a másiknál nem, ha egyiknek segí-
tettünk sarjut gyüjteni, a másikat pedig ugyanakkor „elhanyagol-
tuk”. Nem elbizakodottság azt hinnünk, hogy a két hét alatt mi 
voltunk a falu legérdekesebb, legtöbb beszédre alkalmat adó alak-
jai. A kicsiny faluban szinte minden embert személy szerint ismer-
tünk, minden házban jártunk, minden kiütköző bajt megláttunk. 

De ez nem is volt csoda, hisz a többségében román és alig 
egyharmadában magyar falu, amelyet tanulmányozás tárgyául vá-
lasztottunk, — szerencsénkre — nagyon kis település volt. Ezt az 
igen fontos körülményt a falukutatás kilátásainak felvázolásakor 
emlegetett sok elcsüggesztő, bátortalanító mozzanat mellett, mint 
biztatót, kedvezőt el is feledtem megemlíteni. Hatvan egynéhány 
ház a megyei út két szélén, nehány félreeső cigányputri, és körül-
belül ugyannyi, a központi településtől elkülönödő lakóház alkotta 
az öklömnyi falut. Még jóformán meg sem indult az ember a falu 
egyik felén és már a felső faluvég keresztjének kezdetleges Krisz-
tus-faragványát látta maga előtt. Ilyen falut könnyű lett volna 
megfelelő eszközökkel és felkészültséggel, mondjuk, négyhetes 
falukutatással eléggé pontosan megismerni, de két hét még ennek 
is kevés volt. Az első nap elért munka-eredmény azonban nagyon 
bíztató. Kós Károly is meg volt elégedve, mikor örömmel számol-
tunk be arról, hogy aznap 16 ház teljes felvételét sikerült elkészí-
teni. Az igaz, hogy mindenki kedvvel, pontosan végezte a kijelölt 
munkát. 

Másnap, hétfőn folytatódott a testi munka is. Az egész tábor 
kora reggeltől délig dolgozott. Ebéd után a falukutató csoport (8 
ember) a faluban folytatta az előbbi napon annyiba hagyott mun-
kát. Nagyjában ilyen volt aztán minden nap munkája. Csak akkor 
változott a helyzet, mikor a táborozás vége felé észre vet-
tük, hogy ha a falukutató csoport nem dolgozik egész nap, a 
munkának még az a kis része sem végezhető el, amelyet a lehe-
tőségek figyelembevételével elég szerény keretek között mozgó-
nak szabtunk meg. Ez az észszerű lépés aztán némi ellentétet is 
ébresztett a tábor testi munkát végző tagjai és a „szellemi munká-
sok” között. Szinte-szinte a verejtékével földet öntöző testi mun-
kásnak a lebecsült szellemi munkással szemben jelentkező ősi el-
lenszenve csapott ki naponként a ,,dolgozók”-ból. De ezek a ke-
serű jelenségek csak rövid ideig tartottak. Csak olyan tűnő moz-
zanatok voltak, mint ahogy a derült égen is meg-megjelenik néha 
egy-egy sötét felleg. A tábor munkája folyt tovább, és a körül-
ményekhez képest kielégítő eredménnyel végződött. 

Egészen rideg számokban beszélve, a munkatábor testi mun-
kájának eredménye a következő volt: 

Elkészítettek a táborozók 320 méter új utat és ennek foly-
tatásaképpen megjavítottak egy 450 méteres útszakaszt. Két ki-
sebb gátacskát is fontak nyírágból, hogy az útra egy tömegben 
zúduló víz romboló munkáját csökkentsék. Talicskázással elhordtak 
kb. 100 m3 földet és ezzel két épületet szabadítottak meg az eső-
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zéskor beléjük zuhanó víztől. Az egyik épület, egy magtár pincé-
jébe befolyt kb. 400 veder vizet is kézi munkával kellett kimerí-
teni. A falusiakkal együtt folytatott jelentéktelenebb egyéni mező-
gazdasági munkákon (sarju-gyüjtés, kender nyüvés, búza hordás, 
stb.) kívül a tábor mezőgazdasági „napszámosai” 9 hold zabot, 6 
hold muhart meg füvet vágtak le és gyüjtöttek össze. A szellemi 
munka terén elért eredmény már nem ilyen kézzelfogható. Négy 
istentisztelet a református hívek, két vasárnapi iskola a gyerme-
kek számára, és a sok személyes beszélgetés bizonyára mély, fe-
ledhetetlen nyomokat hagyott a falusiak és a táborozók lelkében. 
A falugondozás mellett végzett tulajdonképeni falukutató munka 
eredményeit még csak nagy vonásokban ismertethetem. A nép-
mozgalom megfigyelése terén az egész lakosság 1895-től, a refor-
mátus lakosság 1815-től napjainkig terjedő, születési, halálozási, 
esketési, stb. adatainak összegyüjtése mellett a jelenlegi állapot 
rögzítése, a falu népmozgalmi változásainak pontos képét adja. 
Ezt mintegy kiegészíti a falu házanként és egyénenként való 
egészségügyi tanulmányozása. Az itt mutatkozó hiányoknak nem a 
lelkiismeretesen dolgozó orvosnövendékek, hanem a rendelkezésre 
álló eszközök hiányossága az oka. A gazdasági élet megfigyelése 
is tervszerűen haladt1. Itt a háború előtti és utáni birtokmegoszlás 
megállapításán túl még sok mindent meg kellett figyelni. Előttem 
fekszik egy, a helyszínen szerzett adatok alapján készült térkép-
vázlat, mely egy kis- és egy nagygazda tagosítás előtti és tagosí-
tás utáni birtokállományának érdekes megoszlását szemlélteti. Itt 
van azonban az a másfélszáz vázlatlap, amely az egyes telkek te-
lepedésképének pontos megrajzolását, a lakásberendezés és lakás-
viszonyok rögzítését lehetővé teszi. E felvételezés a falukutató 
munka legkiemelkedőbb eredménye amellett a térképvázlat mel-
lett, amely a falu településképét mutatja. Különös fontosságot 
kell tulajdonítanunk a faluban szerzett nyelvjárási megfigyeléseknek 
is. E vidék népnyelvéről eddig alig tudtunk valamit. Az az anyag, 
amelyet a falukutató csoport gyüjtött, mennyiségileg is jóval töb-
bet ölel fel, mint az eddig tudományosan ismert anyag. Ha ehhez 
hozzávesszük, hogy a gyüjtés a legújabb megfigyelési és rögzítési 
módszerrel történt, a két terjedelmes jegyzetkönyvben felhalmo-
zott nyersanyag jelentőségét nem lehet lebecsülnünk. A néprajzi 
megfigyelések eredményei főkép a tárgyi néprajz számára érdekes 
hű ceruzavázlatokban és fényképekben állanak előttünk; ezeknek 
tusrajzban való elkészítése az ezutáni feldolgozó munka feladata. 
Természetes, hogy mindez, amit itt a falukutató munka eredmé-
nyeiről mondottam, csak nagy általánosságban való ismertetése 
ennek a munkának. Lehetetlen, legalább is ilyen terjedelemben 
nem lehet felsorolni azt a sok kisebb-nagyobb megfigyelést, amely 
az itt végzett falukutatást a társadalomrajz keretében a kö-
zösségi, családi és nemzetiségközi viszonyok ismerete szempontjá-
ból figyelemreméltóvá teszi. — Mindez a július 28.-a és augusz-

1 A gazdasági állapotok vázlatát Kós Balázs már előbb ismertette. (Vö. Egy 
falu mezőgazdaságának rajza. Hitel, 1936, 297—309. l.) 
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tus 12.-e közötti rövid időköz együttes tábori munkájának és a 
13—14-én másfél napig még ottmaradt öt táborozó fáradozásának 
eredménye1. 

Érdekes hirtelenében rideg számokban kifejezve látni azt a 
viszonyt is, amely a tábor költségvetése és a teljesített munka 
ellenértéke között van. 

Kiadás. A munkatábor tagjainak élelmezése, bele-
számítva az erre a célra alkalmazott segéderő fizetését is 

összesen 7194 lej 
Bevétel. A teljesített munka értéke részletesen, 

tételekben felsorolva a következő: 
1. A megyei útból kiágazó és a tanyához vezető alsó út-

szakasz teljes földmunkája (az út hossza 260 méter, 
szélessége 5 m., a munka értéke folyóméterenként 
10 lei) 2600 lej 

2. A régebbi, 340 m. hosszú útszakasz javítása, sáncolása, 
stb. (átlag 10 napszám, egyenként 40 lej) 400 ,, 

3. A felső útszakasz (67 m.) teljesen újonnan való elké-
szítése (méterenként 15 lej) 1005 „ 

4. A lakóház és a gabonás körüli föld-mozgatás és kb-
40 m3 föld áthelyezése (köbméterenként 40 lej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 „ 

5. 9 hold zab learatása: 9 kaszás, egyenként 60 lej . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 ,, 
9 marokszedő ,, 35 ,, . . . . . . . . . . . . . . 315 ,, 
9 kévekötő „ 60 ,, ............... 540 „ 

6. 3 hold muhar és 3 hold szénafű lekaszálása (összesen 
6 kaszás, egyenként 60 lej) ... 360 „ 

Az összes munka értéke 6560 lej 
A tábor ellátási költségei és a teljesített munka értéke kö-

zött tehát mindössze 634 lejnyi kiadástöbblet van. Ezt a kiadás-
többletet több okkal is lehet magyarázni. Először is a tábor 6—8 
tagja délutánonként, sőt nehány napig egész nap falukutató mun-
kát végzett; ez idő alatt a tábor testi munkájában természetsze-
rűleg egyik sem vehetett részt. De aztán az augusztus elején meg-
induló és megszakításokkal napokig tartó esőzés miatt a tábor 
útkészítő munkájában félnapos szüneteket kellett tartani. Nem 
lehet figyelmen kívül hagyni a tábor városi tagjainak a testi mun-
kában való gyakorlatlanságát; ez különösen a mezőgazdasági 
munkában csökkentette a munkateljesítményt. 

A fent részletezett és a vidék református egyházmegyéje fe-
dezte kiadásokon kívül a tábor gyüjtés útján összehozott kb. 3000 
lejt kitevő „saját” vagyonát is felemésztette a táborozás. Ebből az 
aránylag kis összegből nehány szegényebb tábortag útiköltségét 
kellett fedezni; ezen kívül levelezési meg egyéb kiadások mellett a 
fényképezési cikkekre kellett a legtöbbet fordítanunk. Még így is 
maradt mintegy 350 lejünk. Ez az összeg később, a táborozás 

1 Az egyik tábortag, Kós András, és magam még egy újabb magánkiszállás-
sal augusztus 24—30.-a között igyekeztünk az eddigi munka hézagait kitölteni. Az 
anyag esetleges feldolgozása során még hihetőleg újra ki kell mennünk kiegészí-
tést és ellenőrzést végezni. 
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befejezése után a fényképfelvételek kidolgozási és a másolatok 
készítési költségeit fedezte. 

Ami még a fentieken kívül e munkatábor történetének isme-
retéhez tartozik, röviden összefoglalható, hisz éppen csak a leg-
utolsó mozzanatokra kell ráirányítanom a figyelmet. 

Hivatalosan a munkatábor 12.-én ért véget. Aznap este be-
kocsiztam a szomszédos nagyközség csendőrőrsére, hogy bejelent-
sem a táborozás befejezését. Az őrmester udvarias előzékenységgel 
fogadott. Előadtam jövetelem célját, és tudomására hoztam, hogy 
13—14.-én a tábor minden tagja elhagyja a falut. Az őrmester 
megköszönte bejelentésemet, és arra a kijelentésemre, hogy re-
mélem a táborral kapcsolatban semmi kifogásolni valót nem ész-
lelt, kérdéssel felelt: mondott-e ő valaha is i lyent? Hogy a helyi 
hatóságok előzékenységét, amelyre előbb is hálásan hivatkoztam, 
és most e szabadkozást miért emeltem ki, az alábbiakból kitűnik. 

Az utolsó nap, az addig munkánkat is nagyban hátráltató 
esős idő után, csodálatosan szép nyári estével végződött. A kör-
nyékről összegyülekező kedves társasággal való találkozás már a 
falusi életből a városi életbe való visszalendülés előjele volt. A 
tábortűz mellett minden volt, mi szem s szájnak ingere. Volt ked-
vesség, vídámság, ének és tréfálkozás is. Csak a falu népe hiány-
zott. De mind utóbb látjuk, szerencse, hogy a községből senkit 
sem hívtunk meg a tábortűz melletti búcsúra, amelyet eredetileg 
amúgy is csak magunkban akartunk megülni. A falusiaknak egy 
ilyen búcsún való részvétel talán kellemetlenségeket okozott volna 
a helyi hatóságok részéről és magát a tábort is nehezen kivédhető 
utólagos gyanusításoknak tette volna ki. 

Mindaz, amit itt elmondtam, inkább megelégedettséggel tölt-
het el az első romániai magyar munkatábor elvégzett munkáját 
illetőleg. Ebben a tudatban a városba érkezésem után természe-
tesen első kötelességemnek tartottam, hogy megbízómnak, a Re-
formátus Teológia igazgatójának, jelentést tegyek a munkatábor-
ban tapasztalt dolgokról. Mikor a teológiára felmentem, előbb a 
tábor egyik volt tagjától, majd magától dr. Gönczy Lajostól, az 
új teológiai igazgatótól értesültem arról, hogy a munkatábort a bel-
ügyminiszter 48.723. S. számú augusztus 11.-én kiadott rendeleté-
vel megtiltotta és így a vármegyétől a teológia igazgatóságához már 
13.-án továbbított felhívás értelmében a tábor munkáját azonnal 
meg kell szüntetni. A rendelkezést ugyanaz a minisztérium adta 
ki és ugyanaz a főispáni hivatal továbbította, amelytől az enge-
dély is jött. A szűkszavú rendelkezés a feloszlatás indokát nem 
érintette. 

4. 

CSENDBEN kezdődött meg és minden hírverés nélkül folyt le 
az első romániai magyar munkatábor munkája. A táborozók közül 
senki sem látta és látja ezt a munkát többnek, mint ami volt. 
Senki sem hitte és hiszi a mutatkozó eredményeket országrenge-
tőknek vagy éppen világraszólóknak. De az, hogy végre megvolt 
az első tábor és az, hogy megtörtént az első bizonytalankodó lé-
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pés, már magában is jóleső érzést okozhat minden emelkedettebb 
szellemű magyarnak. A szavalás és a készülődés után ím itt az 
első közösségi keretek között megvalósult gyakorlati tett. De aho-
gyan a készülődés tetté valósult, ahogy és amilyen légkörben a 
tervezett munka lefolyt, arra nézve — bármilyen közel essék is 
időben hozzánk, és bármilyen közelálló is legyen személyemhez 
ez a munka — kell, hogy legyen nehány, a jövő munkatáborok 
szervezése szempontjából talán hasznosítható észrevételem. 

Különleges viszonyaink között magunk nem vehetjük egysze-
rűen át sem a hatalmas anyagi alapokkal és tudományos felkészült-
séggel rendelkező Gusti-féle királyi osztagok (echipele regale) és 
falukutató csoportok (echipele de cercetări monografice), sem a 
talán még fokozottabb mértékben eszményi német munkatáborok 
szervezetét és nagyvonalú munkamódszereit. Viszonyaink arra utal-
nak bennünket, hogy ezektől az alakulatoktól a lehetőséghez ké-
pest mindent eltanuljunk, de emellett saját magunk is igyekezzünk 
gyakorlati munkánk megfigyeléseiből a szűkre szabott lehetősé-
gek szem előtt tartásával a táborszervezést és a munkamódszert 
illető, életrevaló tanulságokat levonni. 

Világos először is az, hogy a táborozás nem a táborhelyül 
kijelölt községben, hanem ott kezdődik, ahol a táborozásra készülő 
ifjúság tanulmányait folytatja, tehát az egyetemi városban. Míg 
ugyanis a tábor testi munkájához csak nekiszánás, izomerő, némi 
ügyesség meg szakszerű helyi vezetés kell, és a munka sikerül, 
addig a tábori munka szellemi része, a falukutatás, különleges elmé-
leti felkészültséget kíván. A kutató-munka általános módszerét épp 
úgy meg kell ismertetni a kutatásra készülővel, mint annak a tu-
dományágnak különleges elméletét és főként gyakorlati fogásait, 
amelynek szempontjaival és módszereivel a falukutató munka bi-
zonyos részletét végezni kell. A tábor falukutatásának sikere első-
sorban a gondos és szakszerű előkészülettől függ. Ezt nem lehet 
eléggé és elégszer hangsúlyoznom. 

Mindjárt az előkészület fontossága után a fegyelmezettség és 
szervezettség jelentőségét kell kiemelnem. Fegyelmezettség nélkül 
a tábor munkája zökkenőknek, kisíklásoknak, sőt esetleg végleges 
megrázkódtatásoknak van kitéve. Meg kell mondanom, hogy a 
munkatábor csak tábor, azaz bizonyos határozott fegyelmezési sza-
bályok keretei közt dolgozó munkaegyüttes lehet. Ha sikeres mun-
kát akarunk, a központi vezetés és feltétlen engedelmességi köte-
lezettség elengedhetetlen követelmény. A fegyelmező erőnek azon-
ban nem a rideg és értelmetlen parancsnak, hanem a népért, a 
közösségért való önkéntes szolgálat eszméjének, tehát lényegében 
tökéletesen keresztyéni elvnek kell lennie. A szervezettséget már az 
előkészület gondossága is megalapozza. Ha ugyanis az előkészület 
szakszerű és lelkiismeretes, a kikerülő emberanyagból önként 
kikristályosodnak azok a csoportok, amelyeknek együttes és egy-
séges munkája tudományos értékű falukutatást jelent. Nem kell 
figyelmen kívül hagynunk itt a munkamegosztás korszerű elvét sem. 
Az érintett személyes tapasztalatok szerint is lehetetlen olyan tá-
borokban végezni a munkát, amelyekben a testi és szellemi munka 
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nincs megosztva. Ha a testi és szellemi munka felváltva való gya-
korlásának hihetetlen fárasztó voltát nem is tekintjük, számba kell 
vennünk azt az alapvető kutatás-módszertani elvet, hogy a faluku-
tatónak korahajnaltól éppen úgy együtt kell lennie azzal a néppel, 
amelyet megfigyel, mint a testi munkásnak a szerszámjával és a ta-
lajjal, amellyel és amelyen dolgozik. Sőt a falukutatónak a nap fo-
lyamán egyetlen perce, még az étkezés ideje sem lehet pihenés; 
állandóan és éberen kell figyelnie minden szót, minden mozdula-
tot, amelyet hall és lát, hisz értékes munkát igazában csak az 
élet minden pillanatának megfigyelése és a röpke, tünékeny je-
lenségek különböző eszközökkel való megrögzítése utján végezhet. 

Szinte éppen így magától értetődő az, hogy az ilyenfajta 
szellemi munkától el kell különítenünk még az ugyancsak szellemi 
síkba tartozó falugondozó munkát is. Ennek a szempontjai egészen 
mások, jellege is más, tudniillik gyakorlati, míg a falukutatás mint 
adatgyüjtés pusztán tudományos, helyzetrögzítő munka; ezt pedig 
semmiféle gyakorlati, vagy más külső szempont nem befolyásol-
hatja. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a falukutatás ered-
ményeit nem lehet gyakorlati célokra felhasználni. Ennek éppen 
az ellenkezője áll, mert minél kérlelhetetlenebbül felszabadítjuk a 
megfigyelést, az egyes tudományszakok kutatásmódszereitől idegen 
szempontok vagy gyakorlati irányelvek uralma alól, annál meg-
bízhatóbb és így gyakorlati szempontból is annál használhatóbb 
a kapott helyzetkép. Ezt a falukutatásra készülőnek, mint sark-
igazságot, mindig szem előtt kell tartania. Ez a magatartás tehát 
lehetetlenné teszi azt, hogy a falukutató egyben falugondozó is 
legyen, azaz hogy a falu erkölcsi, egészségügyi, jogi és más vi-
szonylataiba nevelői vagy ismeretközlő céllal avatkozzék be.1 Az 
ilyen kettős szempont szerint végzett munka a kutatótól befolyá-
solt adatokat nyújt, tehát meghamisítja a helyzetképet. 

Annak eldöntése aztán, hogy ki tartozzék a testi és ki a 
szellemi munkások csoportjába, már nem nehéz kérdés. A kivá-
lasztási elv ugyanis csak az arravalóság, illetőleg ezentúl ez elmé-
leti előkészületben való részvétel és a komoly felkészültség lehet. 

A felkészüléssel kapcsolatban nem mellékes érintenünk azt 
a kérdést sem, hogy az előkészítő munka milyen keretek között 
történhetik. Szerintem a jelenlegi állapotok megmaradása mellett 
ez is és a tábori munka is csak egyházi keretben folyhat. Ameny-
nyire fontos ezt feltétlenül belátnunk, éppen olyan fontos e pon-
ton a felekezetieskedésnek még az árnyékát is kizárnunk. Az 
egyházak csak vállvetett munkával, egymás szellemi erőinek gaz-
daságos felhasználásával tehetik lehetővé a komoly előkészítést, 
hisz az ilyen munkára alkalmazható erőket lámpával kell az egye-
temes transsylvániai magyarság soraiban keresnünk. 

1 Csak egyetlen példát említek. Az egyik kezdő falukutató a népi növény-
neveket kérdezgette; a nevek följegyzésén kívül feladata volt lejegyezni a növé-
nyeknek a népi gyógyításban való alkalmazás módját is. Egy ízben az egyik 
falusi asszony tudományos szempontból képtelen babonás gyógyítási módról tett 
említést. Erről a falukutató orvosnövendék azonnal fölvilágosította az asszonyt. 
Ennek a felvilágosításnak az volt az eredménye, hogy többé nem sikerült egyet-
len, a növényekkel kapcsolatos népi gyógyítási módot sem megtudnia. 
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Felvetődhetik, mint ahogy magánbeszélgetésben már fel is 
vetődött az a kérdés, hogy a munkatábor színhelyének megvá-
lasztására nagy gondot kell fordítani. Ez kétségtelen. De lehetet-
len nekünk a Gusti-féle királyi osztagok és falukutató csapatok 
gondos válogató eljárását követnünk. Nem azért, mintha az nem 
volna eszményi és mintaszerű. Nem! De magunk koldusszegény 
kisebbségi nép vagyunk, a Gusti módszerével való válogatás pedig 
csak olyan anyagi alapok segítségével lehet, mint amilyennel az 
ő társadalomkutató munkája a Királyi Alapítvány nagylelkű támo-
gatása révén rendelkezik. Nekünk, azaz bármilyen elképzelhető 
kisebbségi ifjúsági alakulatnak, nem áll rendelkezésünkre egy-két, 
sőt több tábor munkájának egész anyagi fedezetére akkora alap, 
mint amennyit a Gusti-féle falukutató osztagok előzetes tapoga-
tózó kiszállásai számára játszva teremtenek elő. A kisebbségi 
munkatáborok színhelyét tehát a mindenkori szükség szabja meg. 
Ahol valamit feltétlenül fel kell építeni a közösség számára, oda 
kell rajzania az ifjúságnak, hogy önkéntes munkavállalással mint-
egy maga vesse meg egy újabb közösségi intézmény vagy más 
egyetemes célt szolgáló tényező alapjait. Ehhez a helyi építő 
munkához kapcsolódnék aztán az egyidejűleg párhuzamosan vég-
zendő szellemi (falukutató) munka is. 

5. 

HA VALAKI a mi sajnálatosan kicsinyes viszonyainkat és e 
nehány sor megszületésének körülményeit ismeri, megértheti, mi-
lyen nehezen szántam rá magam arra, hogy észrevételeket írjak 
egy olyan munkáról, amelyben magam is részt vettem és amelyről 
éppen azért tárgyilagos véleményt írnom, tudom, alig-alig lehet. 
Bevallom, nem szeretem az olyan alkalmakat, amikor nem bur-
kolózhatom a személytelenségnek annyi emberi gyöngeséget elrejtő 
mezébe, hogy hűvös távolból, szenvtelenül vizsgáljam a felme-
rülő jelenségeket, és mintegy magamból kilépve ítéljek és követ-
keztessek a kívülről megfigyelt tények kényszerítő hatása alatt. 
De néha, úgy látszik, másként is kell írni. Ezért van az, hogy 
most e pár sorban talán több a személyi vonatkozás, és talán 
kevesebb az ítélkező készség, mintsem magam is üdvösnek tarta-
nám. Lehet, hogy egyesek iakább elhallgatásra ítéltek volna bizo-
nyos részleteket. De úgy gondolom, hogy ha magam ezt tettem 
volna, az egész táborozást másnak mutattam volna be, mint ami-
lyen volt. Nem titkoltam a készületlenséget, a szegénységet, mint 
ahogy nem titkoltam semmi lelki nehézséget sem, hisz magam csak 
arra törekedtem, hogy töredékesen is való és mindenki számára 
tiszta képet rajzoljak a tábor munkájáról és tanulságairól. Ezért 
nem igyekeztem semmit sem szépíteni. Őszintén leírtam azokat a 
tapasztalatokat, amelyeket a munkatáborban szereztem és azokat 
a gondolatokat, amelyek az eredmények meg hiányok láttán ön-
maguktól, a tények logikai szükségszerűségével támadtak bennem. 
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Ha most már túlbecsülnék azokat az eredményeket és a kel-
leténél többre értékelnők azokat az erkölcsi nyereségeket, ame-
lyeket a munkatábor megrendezése hozott, éppen olyan helytele-
nül cselekednénk, mint aki fanyaran, kétkedőn, rosszindulatúan 
mosolyog vagy akárcsak meghúzódva hallgat, amikor e táborozás 
kérdéséről esik szó. E táborozás megrendezése vagy meg nem ren-
dezése nem lehetett az illetékesek számára önkényesen eldöntendő 
vagy éppen elodázható kérdés. Felelősségteljes volt a döntés. De 
az is világos, hogy dönteni csak egyféleképen lehetett. Bármilyen 
kicsi elvégzett munka több, mint egy nagyszerűen kigondolt és 
részleteiben is kidolgozott, de csak elméletnek maradó terv. A 
tett több, mint a róla szóló bármilyen ékes beszéd. Valamikor el kel-
lett kezdeni a munkát, valakinek, valamilyen csoportnak, — ha 
botorkálva is, — el kellett indulnia a töretlen úton. Nem tudom, 
lehet-e különösebb érdemet látni abban, hogy éppen ez a csoport, 
éppen a református főiskolások önkéntes szolgálatra kész csapata 
indult el, hogy az előrelátható gúnnyal és a sejthető rosszakarattal 
dacolva, példát adjon a magábaroskadt s tervtelen fiatalabb nem-
zedékünknek. Da hogy olyan előjelek és annyi gátló körülmény 
között is becsületes, letagadhatatlanul számbavehető munkát vég-
zett ez az együttes, az határozottan e csoport minden egyes tag-
jának személyes érdeme. Tőlük ugyanis magtanulhatja minden 
kisebbségi sorsban élő magyar, hogy az elvégzendő munka értéke 
nem az anyagi eszközök nagyságától, sőt nem is csak a szellemi 
erők dúskáló gazdagságától függ, hanem mindenekelőtt a személyes 
nekiszánás, a lelki odaadás, az önkéntes szolgálat komolyságától. 
És nem tudom, vajjon ezért a mély, emberi és keresztyéni tanul-
ságért nem volt-e érdemes megrendezni itt, Transsylvániában az 
első magyar munkatábort és végezni az első közösségi falukutatást, 
hogy ennek hibáin, botlásain, szervezetlenségén, de egyben szel-
lemi és erkölcsi eredményein okulva kelhessenek útra az ezutáni 
szervezettebb munkatáborok és indulhassanak el az alaposabban 
felkészült és eredményesebben dolgozó falukutató osztagok.1 

Dr. SZABÓ T. ATTILA. 

1 Ezeket a sorokat a szerkesztőség kérésére még a mult év szeptemberé-
ben, tehát közvetlenül a munkatábor és a falukutatás befejezése után írtam. Köz-
lése mindeddig külső, de itt nem részletezhető okok miatt maradt el. Most, hogy 
akkor fogalmazott soraimat újra olvasom, úgy látom, semmit sem kell változtat-
nom azokon az észrevételeken, amelyeket közvetlen a munkatáborban tapasztal-
tak hatása alatt tettem. Mindössze a Kós Károly szívességéből kézhez kapott anyagi 
mérleget kellett utóbb beiktatnom a régebbi kéziratba, hogy ez is teljesebbé és ponto-
sabbá tegye azt a képet, melyet — bármennyire is igyekeztem — csak hiányosan 
sikerült megrajzolnom. 
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ESZMÉK ÉS ELVEK 

ESZMÉK ÉS ELVEK cím alatt 
szabad teret nyitunk a vélemény-
nyilvánításnak, anélkül, hogy a kü-
lönböző állásfoglalásokat magunkra 
mindenben kötelezőnek tartanók. 

N É H Á N Y S Z Ó A L I B E R Á L I Z M U S R Ó L 

A HITEL legutóbbi számában Albrecht Ferenc figyelemre 
méltó tanulmányt írt a transsylván szabadelvűségről. Komoly tu-
dományos igénye és a szellemtörténeti módszer kezelésében tanu-
sított ügyessége nem mindennapi érdekességüvé teszi munkáját, s 
talán éppen ezért nem lesz felesleges, ha röviden kimutatjuk, hol 
válik elégtelenné szellemtörténeti módszere a liberálizmus törté-
ténelmi vizsgálatában. 

Mielőtt a probléma érdemi részét tekintenénk, nem lesz ér-
dektelen, ha valamelyes ismeretkritikai felülvizsgálatnak vetjük 
alá azt a történetbölcseleti módszert, mely Albrecht tanulmányá-
nak elvi alapja. Helyes a történelmi folyamatban akár az „eszme”, 
akár az „érdek” mozgását látni, vagyis elvi állományt keresni 
benne? A való emberében nem lehet elszigetelni sem az „érdek”-
et, sem az „eszmé”-t, ezek csupán apriorisztikus igényű kategó-
riák. Az ember a maga teljes, szerves egyéniségével él a társa-
dalomban és a történelemben, illetve a társadalmi és történelmi 
intézményekben. Az igazi társadalomtudomány lényegében társa-
dalmi élettan, vagyis a társadalmi intézmények, ill. szervezetek 
tana, s következéskép épen olyan pozitív tudomány, mint a bio-
lógia. Metafizikus-apriorisztikus módszer tehát aligha alkalmaz-
ható a társadalomtudományokban. Történettudomány és társada-
lomtudomány között a legszorosabb viszony áll fent. Ha a társada-
lomtudomány a társadalmi intézmények, ill. szervezetek pozitív 
tana, a történettudomány nem lehet egyéb, mint az elmult korok 
intézményeinek, ill. szervezeteinek tana, amolyan társadalmi 
paleontológia. Mindkettő csak a pozitív tapasztalati-kísérleti mód-
szer szellemében fejleszthető, ami nem zárja ki a szabad követ-
keztetést, de megköveteli, hogy dedukciónk folytonosan alávesse 
magát egyrészt a tapasztalati-kísérleti, másrészt az ismeretkritikai 
ellenőrzésnek. Mérhetetlenül fontos a társadalmi-történelmi tudo-
mányok számára, hogy minden módszert és kategóriát, mielőtt 
társadalmi-történelmi síkon alkalmazzuk, szigoru ismeretkritikai 
felülvizsgálatnak vessük alá, mert aligha válnak be az új terepen. 
Ismeretkritikai óvatosság nélkül kitesszük magunkat annak, hogy 

Erdélyi Magyar Adatbank



Szenczei László: Néhány szó a liberálizmusról 67 

a történelmi-társadalmi tudományokban elfogadjuk a természet-
tudományos okságot és szükségszerűséget, ami nagyszerűen be-
válhat a fizikális tudományokban, de aligha alkalmazható a tár-
sadalmi történelmi tudományokban. Hasonlóképen kitesszük ma-
gunkat annak, hogy logiko-metafizikai dogmák, mint amilyen a 
dialektika, lopóznak be a társadalmi-történelmi tudományokba, 
akár a történelmi materiálizmus, akár a szellemtörténet mezében. 
A történelmi folyamatban állományt, végokot, végcélt, eszmei vagy 
elvi láncolatot keresni metafizikus előítélet. Az igazi történettu-
dományos felfogás plurálista, empirista, s csak annyiban deduk-
tív, amennyiben ez a deduktív módszer szigorú ismeretkritikai felül-
vizsgálatnak veti alá magát. 

Ezek után mit szóljunk Albrecht Ferenc dialektikus felfo-
gásához, aki a feudálizmust, a liberálizmust és a modern kort egy-
mást tagadó történelmi-dialektikai kategóriáknak tekinti? A libe-
rálizmus szerinte lerombolta a feudálizmust, s a mi korunk a maga 
során lerombolja a liberálizmust. E dialektikus elvi korszakok 
olyan mereven állanak egymással szemben, mintahogy a tétel áll 
szemben az ellentéttel. Albrecht szerint a liberálizmus, mint poli-
tikai eszme, a francia forradalomban jelenik meg először. Kb. 
1780-tól 1920-ig a liberálizmus szellemtörténeti korszakában éltünk, 
míg a világháború után új korszak nyílik meg előttünk, melynek 
„viharos történelme nem egyéb, mint a francia forradalom terem-
tette politikai, társadalmi és gazdasági rendnek a lebontása és he-
lyébe új világrend teremtése”. — A történelem azonban nem 
ilyen kategórikusan egyszerű. A feudálizmust nem a liberálizmus 
„rombolta le”, hanem a monárchia, nem is szólva, hogy a törté-
nelmi folyamatok elemzésében egy ilyen nyers és mechánikai ka-
tegória, mint a „rombolás” vagy „lebontás” csak kevés hitelre 
találhat. A hübéri anarchiából kiemelkedő királyi hatalom a hű-
béri kötelékek központosítása útján megszüntette a bárók felség-
jogait, s azt mindinkább a királyi közigazgatásra ruházta. A 
monárchikus fejlődés során a feudális báróknak csupán a földjá-
radék maradt meg vagy legjobb esetben a földmagántulajdon, s 
ezzel a hűbériség lényegében már megszünt. A liberális fejlődés át-
alakíthatta a hűbéri földbirtokot paraszti vagy urasági földma-
gántulajdonná, de a feudálizmus „lebontásával” nem kellett baj-
lódnia, mivel azt már régen elvégezte a monárchia. Még tartha-
tatlanabbá válik a feudálizmus és a liberálizmus dialektikai szem-
beállítása, ha figyelembe vesszük azokat a szerves, történelmi 
kapcsolatokat, melyek a hűbériséget összekötik a szabadelvűség-
gel. A politikai liberálizmus csak ott jeletkezhetett, ahol a mo-
nárchiának nem sikerült megsemmisítő győzelmet aratnia a hűbé-
riség felett, vagyis a liberálizmust a legbensőségesebb fejlődési 
szálak fűzik a hűbéri anarchiából kiemelkedő rendi szabadsághoz, 
mely lényegében bizonyos kiegyezés a monárchia és a feudális 
bárók között. Ahol a monárchia a maga központosító szerveze-
tével megsemmisítette a hűbéri szabadság minden nyomát, ott 
nem lehet liberálizmusról beszélni, legfeljebb forradalmiságról, s 
ez a leglényegesebb különbség Anglia és Franciaország politikai 
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fejlődése között. Amíg Angliában a bárók kiegyeztek a monárchiá-
val, s a kiegyezés alapján magántulajdonukba kaparintották a hű-
béri föld jelentékeny részét, s a királyi közigazgatás ellenőrzésére 
alkotmányos szerveket teremtettek, addig Franciaországban a hű-
bériség megsemmisítő vereséget szenvedett a monárchiával szem-
ben, ezért furcsa a liberális eszméket Franciaországra ruházni, 
holott azok már jó száz évvel a francia forradalom előtt az angol 
élet legfontosabb tényezői voltak. A liberálizmus történelmi alapja 
épen az, hogy az angol monárchia csak komprimálta, de nem ír-
totta ki a hűbéri szabadságjogokat. Az évszázados angol politikai 
gyakorlat verte eszmék és vágyképek nélkül a francia forradalom 
egyszerüen elképzelhetetlen, A forradalmi eszmevilág lényegében 
az empirikus eredetű angol politikai eszmék racionálista rendsze-
rezése. A francia forradalom nem a hűbériséget szüntette meg, 
hanem a központosított és abszolutista francia monárchiát, mely 
idővel a hűbéri csökevények melegháza lett. De Albrecht nem-
csak a hűbériség és liberálizmus viszonyát ítéli meg helytelenül, 
hanem valósággal elvágja azokat a szerves történelmi kapcsolato-
kat, melyek a liberálizmust a társadalmi fejlődés egyéb síkjaihoz 
kötik) így nem látja azt a mély és maradandó hatást, amelyet az 
egyházi szervezet demokratikus szellemű átalakulása gyakorolt a 
politikai fejlődésre. A reformáció, ez a nagy egyházi forradalom, 
Európa-szerte megrendítette a kereszténység másfélezredéves 
hierárchiáját és helyére a szabad egyházi szervezetet léptette. A 
liberálizmus, mint politikai mozgalom, mélyen és szervesen gyö-
kerezik az európai történelem leglényegesebb korszakaiban, a hű-
bériség és a királyság több évszázados harcában, a keresztény-
ség évezredes szervezetét megújító reformációban, a terménygaz-
dálkodásról a pénz- és árugazdálkodásra való áttérésben, nem is 
említve a merőben szellemi mozgalmakat, mint a humanizmust és 
a felvilágosodást. 

De ha ily súlyosan téved a feudálizmus és liberálizmus tör-
ténelmi viszonyának a megítélésében, vajjon elhigyjük-e, hogy a 
liberálizmus „felélte önmagát” és egy új kollektiv totális korszak 
előtt állunk? — „A XIX. század, mely virágzásának a kora — 
írja Albrecht Ferenc — elmult visszavonhatatlanul, s korunk más 
vezető elvet keres. A történelemnek az a kettős, egymást kiegé-
szítő menete, mely egyszer az individuálizmust helyezi előtérbe, 
most jelenleg a kollektívizmus gondolatának időszakában van. 
A „totális-állam” és a nemzeti és szociális — tehát kol-
lektív érdekekkel korlátozott kapitalizmus Német- és Olaszország-
ban, vagy a teljesen kellektív termelés Oroszországban — már 
egy új világberendezkedés beszédes tényei.Ubi facta loquuntur...” 

A liberálizmus helytelen megítélésének a magva a liberális 
eszme fogalmi tisztázatlanságában rejlik. A liberálizmus nem valami 
totális, metafizikai érvényü eszme, mely a társadalmi történelmi 
létet egészében felöleli, s így önmagában is létezik. A liberálizmus 
valójában csak jogeszme, sőt szorosan véve csak közjogi, politikai eszme, 
melynek szárnyai alatt egy egész magánjogi rendszer él és fejlődik. 
Egész történelmi léte alatt a liberálizmus mindig politikai moz-
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galom volt, s egyáltalán lehetetlenség liberálizmusról beszélni ott, 
ahol nem a maga közjogi, politikai lényegében valósult meg. Ha 
a liberálizmus kizárolagosan jogeszme, a „gazdasági liberálizmus” 
fogalmának nincsen semmi létjogosultsága, s nem több egyszerű 
metaforánál. A történelem ugyanis nem ismer olyan történelmi 
korszakot, mely a „gazdasági liberálizmus” valamennyi határoz-
mányát magában foglalná. A gazdaságtörténelem ismeri a szabad-
verseny korszakát, de ez a korszak távolról sem esik össze pl. a 
szabadkereskedelem korszakával. Amikor a szabadkereskedelera elve 
győzedelmeskedik, a szabadverseny korszaka már hanyatlóban 
van. Az állam mind rendszeresebben avatkozik be a munkások és 
munkaadók viszonyába, s maguk a munkások is hatalmas szerve-
zetekbe tömörülnek, melynek nyomása alatt a vállalkozók is kény-
telenek lemondani a versenyről. Méltán kérdezhetni, melyik az 
igazi történelmileg meghatározható gazdasági liberálizmus, az-e amikor 
volt szabadverseny, de még nem volt szabadkereskedelem, vagy 
amikor már volt szabadkereskedelem, de már nem volt szabad-
verseny? Vagy a „gazdasági liberálizmus” kritériuma az állam 
tartózkodása és közömbössége a gazdasággal szemben? Csak-
hogy az állam sohasem volt teljesen közömbös a gazdasággal szem-
ben, mert pl. sohasem engedte ki a kezéből a pénz szabályozását 
és bizonyos mértékben a vámokat sem. Lehet beszélni történel-
mileg szabadversenyről, szabadkereskedelemről vagy a viszonyla-
gos nonintervenciónizmusról, de összefogni e történélmileg külön-
böző korszakokat a „gazdasági liberálizmus” fogalmában, s ezt az 
államtörténelmi kategóriát egy kalap alá hozni a politikai liberá-
lizmussal, mely szervesen összefüggő és fejlődő jogrendszer — nyil-
ván azzal a célzattal, hogy a „gazdasági liberálizmus” történet-
kritikailag hamis és képtelen fogalmával diszkreditáljuk a politikai 
liberálizmust, — történettudományosanl aligha helytálló. Semmi sem 
bizonyítja jobban, mennyire áltörténelmi kategória az u. n. „gazdasági 
liberálizmus”, mint épen az, hogy bár a XIX. század végén és a XX. szá-
zad elején már mindenütt a szervezett gazdálkodás váltotta fel a szer-
vezetlent, mégis ebben a korban szállotta meg a politikai 
liberálizmus a maga természetes határait, ebben a korban alakult 
ki a parlamentáris demokrácia, a teljes politikai jogegyenlőség. A 
liberálizmus távolról sem jelent szervezetlenséget, csupán bizonyos 
jogok érvényesülését a szervezetben. Igy amikor a munkásszerve-
zetek a munkások számára jogokat vívnak ki, e jogok a liberális 
jogeszme édes gyermekei, mert az igazi liberálizmás a jogok egye-
temességéért, általánosságáért és egyenlőségéért küzd. Ha elfogad-
nók a „gazdasági liberálizmus”-t, mint történelmi kategóriát, abba 
a fura helyzetbe kerülnénk, hogy pl. Roosevelt reformjait kényte-
lenek lennénk „antiliberálisok”-nak minősíteni, holott nyilvánvaló, 
hogy e reformok az amerikai polgárok óriási többségének legele-
mibb gazdasági jogait és szabadságait védelmezik a nagy mono-
polista „gazdasági királyságok” oligárchikus önkényével szemben, 
A monopolista gazdasági hatalmak ma ugyanazt a történelmi sze-
repet játsszák, mint a XVII. és a XVIII. században az abszolut igé-
nyű monárchiák, következésképen Roosevelt, amikor a nagy ban-
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kok és trust-ök teljhatalmát igyekszik korlátozni, szerves és törvé-
nyes örököse az angol-amerikai szabadság legnemesebb hagyo-
mányainak. 

Mihelyt tisztán áll előttünk az u. n. „gazdasági liberálizmus” 
történettudományos alaptalansága, azt is be kell látnunk, hogy az 
igazi liberálizmus, mint az európai történelemben mélyen gyöke-
rező jogi és politikai rend, valamint az a liberális szellem, mely 
egyenes örököse a humanizmusnak, a reformációnak, a felvilágo-
sodásnak, az évezredes európai civilizáció leglényegesebb szellemi 
vonásainak, még távolról sem „élte fel önmagát.” Csak egy pillan-
tást kell vetni Anglia, Franciaország és Amerika modern történel-
mére, hogy meggyőződjünk az ellenkezőjéről. A liberálizmus bu-
kását csak ott lehet kimutatni, ahol volt liberálizmus. Oroszország 
1917-ig abszolut monarchia volt, Németország 1918-ig nem ismerte 
a parlamentáris kormányt, hogyan lehet tehát a liberálizmus bu-
kásáról beszélni ott, ahol sohasem is, ill. csak torzóiban létezett? 
Oroszország. Németország, Olaszország kollektiv-totális államrendje 
csak hiányos politikai nevelésű nemzetek életformája, s távolról 
sem egy ,,új világberendezkedés beszédes ténye,” Efajta kormány-
zást már a római birodalom ismert Sulla idejében, s Franciaország 
két ízben is átesett rajta a bonapartizmus jegyében. A totális-
államelv egyszerűen csak a cézár igénye a teljhatalomra. A törté-
nelmi viszonyok bonyolódhatnak, de a személyes uralom feltételei 
mindig ugyanazok maradnak. 

SZENCZEI LÁSZLÓ. 

E L V E K É S T Ö R V É N Y E K 

1. KISEBBSÉGI — és nem csupán kisebbségi — közírásunk 
tehertétele, hogy vitái közben ritkán tud elvi magaslatokra emel-
kedni. Chesterton szerint a férfiak rendszerint ,,a tárgyhoz szól-
nak”, míg a nők egymáshoz beszélnek. Nálunk azonban a „tárgy-
hoz szólás” rendszerint átengedi helyét valami női és veszekedő 
kedvnek, ami sohasem a megvitatandó elvet, hanem mindig csak 
a vitatkozó ellenfelet tartja szem előtt. Igy volt ez Németh László 
híres útirajza esetében és majdnem így van most Makkai Sándor 
esetében is. 

Mit is tagadjuk: a kor uralkodó áramlatai nem kedveznek 
a férfias vitának. Az emberek és a pártok érzékénysége megsok-
szorozódott s ellenfeleinket nem okkal, hanem botokkal igyek-
szünk meggyőzni. Ha Németh László vagy Makkai Sándor elvi 
szempontból hulláknak jelent ki bennünket, akkor mi nem az el-
veket, hanem a mögöttük álló személyt igyekszünk hitelében — 
esetleg becsületében — megingatni Ezzel pedig csak mondan-
dóink hitele vész el. 

Nagy hiba volt, vagy nagy hiba volna Makkainak a buda-
pesti „Láthatár”-ban megjelent Nem lehet című cikkét személyi 
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vonatkozások hánytorgatásával vagy a cikk rejtett célzatosságának 
szemszögéből vizsgálni, Ez a cikk elsősorban bizonyos tételek ki-
jelentését s ezekből vont elvi következtetéseket tartalmaz. Ha hí-
vek akarunk lenni ahhoz az „etikai elszántsághoz”, melynek „ál-
landóságáról beszélni naiv optimizmus lenne” Makkai szerint, ak-
kor ezt a cikket csupán az elvi igazság kedvéért szabad vitat-
nunk. Mert csak így derülhet ki, hogy Makkai tévedett-e s ha té-
vedett, miben van mégis igaza. 

2. Makkai tétele szerint, magában a dolog lényegében rejlik 
az az élettörvény, „amely véglegesen és megdönthetetlenül azt je-
lenti, hogy a kisebbségi kérdés megoldhatatlan” s ezért Makkai ki-
jelenti, hogy „nem tudom elképzelni a kisebbségi életnek semmi-
féle emberhez méltó elrendezését, mert magát a kisebbségi „kategó-
riát” tartom emberhez méltatlannak és lelkileg lehetetlennek.” (Kieme-
lés az eredeti cikk szerint!) 

Kemény és határozott állítás ez, amelyhez az érzelmek talán 
beleegyezően bólogatnak s mint kitűnő politikai vezércikk-szólam-
nak kétségtelenül sikere is volna. Megelőzően azonban Makkai 
kétszer is hangsúlyozza a tétel törvény-voltát s így az érzelmeken 
túl a bizonyítás elengedhetetlen. Lássuk hát, hogyan bizonyít 
Makkai! 

Mindenekelőtt állapítsuk meg azt, hogy Makkainak ,,a dolog 
lényegében rejlő élettörvénye” legfeljebb csak merész hasonlat, 
ami a helyes fogalom-alkotás megkönnyítése helyett csak zavart 
okoz. A kisebbség fogalma elválaszthatatlanul összefügg a társa-
dalom fogalmával, hiszen a politikai közösség egy számbelileg na-
gyobb és egy számbelileg kisebb csoportja között levő viszonyt 
fejezi ki. A társadalmi jelenségeket kormányzó törvényeket pedig 
távolról sem jellemzi az a „végérvényesség és megdönthetetlen-
ség”, ami esetleg a természeti törvényekben felfedezhető. Társa-
dalmi jelenségeknél az embernek az eszme, a hit, a vágy formá-
jában kifejtett befolyása néha döntő módon változtatja meg a „tör-
vény” hatékonyságát s ezért társadalmi szempontból végérvényes 
élettörvényekről beszélni túlságosan merész dolog. Makkai állítá-
sát tehát hasonlatnak kell tekinteni, mint ahogy szintén hasonlat 
Makkainak az „abszolute” érvényes természeti törvényekkel kap-
csolatban használt képe. De akkor mindkét hasonlatot félre kell 
tenni, mert mindkettő sántít és zavaros — lévén közismert, hogy 
a modern természettudomány szerint a természeti törvények is 
csak „relative” érvényesek. 

Logikusan szólva tehát: a Makkai kikerülhetetlen élettörvé-
nye nem létezik s hogyha nem létezik, akkor a kisebbségi kér-
dés sem olyan végletesen és elvileg megoldhatatlan, mint ahogy 
Makkai állítja. (Persze a kisebbségi kategória azért még mindig 
lehet emberhez méltatlan és lelkileg lehetetlen). 

Makkai szerint azonban a baj ott fészkel, hogy az emberi-
ség nem volt képes egy ilyen elvi megoldást kidolgozni. „Volt 
ugyan egy ábránd — írja Makkai — melyet a liberálizmus szel-
leme táplált s amely azzal kecsegtette a világháború kisebbségi 
sorsba taszított áldozatait, hogy az emberiség most már csakha-
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mar elnövi szomorú gyermekbetegségét, a faji és nemzeti elfogult-
ságot s helyükbe lép az emberiség egységének öntudata, s t b . . . s 
ebben a földreszállt mennyországban semmivé fognak t ö r p ü l n i . . . 
a keserves e l l en té tek . . . Egy cseppet se sajnáljuk ennek az áb-
rándnak szétfoszlását, mivel önmagában véve a lehető legnagyobb 
hazugság volt.” Olyan általánosság volt, „melynek minden eddigi 
kísérlete csak azt bizonyítja, hogy fényes ígéretei a legsötétebb 
zsarnokságot takarják” és az ,,emberi lélek a kommunizmusban 
meglátta minden általános humánum igazi és végső következmé-
n y e i t . . . ” 

Két összefüggő bekezdésből kiszakítva idéztem Makkainak 
a liberálizmusról és a humánumról vallott nézeteit, hogy láthas-
suk, miként gondolkodik arról az egyetlen elméletről, ami — 
legalább is ábrándjaiban — megkísérelhette volna a kisebbségi 
kérdés megoldását. 

Makkai szerint a liberálizmus ábrándja szétfoszlott, követke-
zőleg a kisebbségi kérdés megoldására többé nem alkalmas. Félek, 
hogy a szétfoszlásra és alkalmatlanságra vonatkozó állítást Mak-
kai ismét csak egy állítással bizonyítja. Először: Makkai véletlenül, 
vagy tudatosan a liberálizmust, mint politikai gyakorlatot, össze-
keveri magával a szabadelvűséggel, mint eszmével. Ez pedig bi-
zonyos logikai botlás, ami megengedhetetlen. A liberálizmus — 
mint politikai gyakorlat — megbukhatott, de maguk a szabadelvű 
eszmék: az ember egyenlősége a törvény előtt, az élethez, a 
munkához, a gondolat és lelkiismeret szabadságához való jog, ma 
is érvényesek, mint igazság, mint cél, ami felé törekednünk kell. 
A politikai gyakorlat bukásával azonosítani az eszme bukását ép 
olyan tévedés, mint azé, aki a kereszténységet azért jelenti ki bu-
kottnak, mert az emberek erkölcstelenek. Ha Makkai tanulmánya 
csakugyan „légüres térben”, azaz az elvek tiszta világában mo-
zog, akkor — miután tisztáztuk e téves azonosítást — a szabad-
elvű eszme „szétfoszlásáról” szóló állítását el kell vetnünk. Ezzel 
a kisebbségi kérdés elvi, törvényszerű megoldhatatlanságának egyik 
bizonyítéka elesik. Másodszor: Makkai úgy állítja be a liberáliz-
mus bukását, mint valami általános, az egész világra kiterjedő 
jelenséget. És valóban: bizonyítékként ez az állítás csak akkor 
használható fel, ha a jelenségben a tőrvény általánosságra tö-
rekvő vonását ismerjük fel. Makkai cikkének látóköre azonban 
csak a Rajnáig terjed és a Közép- és Keleteurópában lezajló ese-
ményekből vonja le általánosításait. Anglia, esetleg Franciaország 
liberálizmusának bukásáról beszélni ma még korai volna s mind-
addig amíg ez be nem következett, kikerülhetetlen törvényszerű-
séget nem szabad belemagyaráznunk közvetlen szomszédaink és 
sajátmagunk politikai történéseibe. Az angol liberálizmus Európa 
államaiban sohasem valósult meg teljesen, de barbárabb politikai 
gyakorlatból egy elvi síkon mozgó cikk még nem vonhat le meg-
semmisítő következtetést a magasabb politikai elmélet kárára. 
Harmadszor: ,,A lehető legnagyobb hazugság” szétfoszlásáról szólói 
állítás maga sem igazságos. Makkai szerint a liberálizmus ígérete 
zsarnokságot takarnak és az általános humánum végső következ-

Erdélyi Magyar Adatbank



Elvek és törvények 73 

ménye a kommunizmus (értve ez útóbbin megint a politikai gya-
korlatot). A liberálizmus Európában szokásos politikai gyakorlata 
csakugyan vezet gyakorta bizonyos pártzsarnokságra, azonban 
akkor is vitatható, hogy melyik zsarnokság jobb: egy párt vagy 
egy diktátor zsarnoksága. Azonban a humánum eszméjének végső 
fokon a kommunizmussal való azonosítása ismét csak merész ál-
lítás, ami bizonyításra szorulna. Ezt a bizonyítást Makkai meg 
sem kísérli, mert ez a bizonyítás lehetetlen. Ugyanezzel a mód-
szerrel azt is bizonyítani lehetne és kellene, hogy Jézus Krisztus 
tanítása végső fokon a flagellánsok tanításával, vagy az inkvizició 
eszméjével azonos. Ez az állítás megint vezércikk-szólam, amit az 
írástudó nem fogadhat el. Azt hiszem, felesleges fejtegetnem, hogy 
a kommunizmus politikai gyakorlata, „a munkások, parasztok és 
katonák fegyveres diktaturája” nem azonos a homo europaeus 
humánista felfogásával. Ennek a két eszme-csoportnak közös ne-
vezőre való hozása Makkai elvi következtetését nem erősíti, ha-
nem cáfolja. 

Ilyen merész és a fentiek szerint alaptalan kijelentés után 
miképen higyjük el, hogy „a nemzeti öntudat soha nem ismert 
újértelmű kivirágzása és megteljesülése, mely hadat üzen minden 
elszíntelenítő és képmutató hazugságnak, olyan elvi igazság, ami 
minden vitát kikapcsolva kézzelfoghatóan igazolja Makkainak a 
kisebbségi sors elvi lehetetlenségéről szóló állitását? Makkai sze-
rint ugyanis a liberális ábránd szétfoszlását közvetlenül az okozta, 
hogy „a nemzetek megérezték azt, hogy emberi mivoltuk faji és 
történelmi sajátságaik k i m ű v e l é s é b e n . . . áll” s így „kétségtelen, 
hogy a nacionálizmusnak ez a fellángolása most már a jövendőt 
alakító leghatalmasabb tényezővé vált. Ezzel együtt a z o n b a n . . . 
teljesen megvilágosodott annak az igazsága is, hogy az emberi-
séget nemzeti öntudatában újra feltalált Európában a kisebbségi 
sors nemcsak gyakorlatilag, hanem elvileg és lényegileg is lehe-
tetlenné és tarthatatlanná vált.” 

Igyekeztem ismét pontosan idézni a szétszórt részeket, hogy 
tisztán álljon előttünk Makkai felfogása. Az idézetekből kétség-
telen, hogy Makkai a harmadik birodalmak faji alapon felépült 
( l . fentebb: „ f a j i és történelmi sajátságaik” stb.) új Európáját tartja 
ama „légüres térben abszolute érvényes törvénynek”, amelyhez a 
kisebbségi kérdésnek alkalmazkodnia kell. 

Kénytelen vagyok megállapítani, hogy Makkainak elvi síkon 
mozgó cikke ismét össszevéti a gyakorlatot az elmélettel. Mert 
lehetséges, hogy nemsokára egész Európában általános lesz a faji 
uralom, de ez még mindig nem jelenti a faji vagy nemzeti kizáró-
lagosság alapján bekövetkezett tények elvi helyességét. Én a ma-
gam részéről például szívesen állítanám szembe Makkai eme fel-
fogásával Krisztus Urunk evangéliumát, mely tudvalevően minden 
népekhez szól, faji, nemzeti vagy történelmi megkülönböztetés 
nélkül. Elvi szempontból tehát a krisztusi törvény vagy a humá-
nizmus álláspontja magasabbrendü és követésre méltóbb, mint a 
fajelmélet számtalan változata. Igy hát elvileg ez az „újértelmű 
kivirágzás és megteljesedés” semmit sem bizonyít. 
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Itt a Makkai cikke érzésem szerint elhagyta az elvi magas-
latot és leszállt a gyakorlati élet szintjére. Ezzel pedig nemcsak 
cikkének elvi jelentőségét csökkentette, hanem alkalmat adott 
bárkinek is arra, hogy Makkai állításait a gyakorlati politika 
szempontjából sikeresen támadja vagy félremagyarázza. És való-
b a n : mihelyt Makkainak ehhez az érveléséhez érünk, alig lehet 
ezt nem többé-kevésbbé gyakorlati szempontok szerint bírálni. 

Mert ha elfogadjuk Makkai állítását, hogy a nemzeti öntudat 
kivirágzása megdönthetetlen törvény, akkor e törvény és a kisebb-
ségi sors között valóban feloldhatatlan ellentmondás van. ,,A faji 
és történelmi sajátságait” kiélő nemzet és a kisebbség kizárják 
egymást. Ha az egyiket feltételezzük, a másiknak meg kell semmi-
sülnie, mert mindkettőnek egyidőben való létezése — Makkai 
kedvenc kifejezésével elve — elvileg lehetetlen. Azonban a 
kisebbség jelenléte az európai nemzettestekben ma még kimutat-
ható. Viszont az „élettörvények”, ha elméleti antinómiákat meg is 
tűrnek, gyakorlatiakat hosszabb ideig nem engedélyeznek. Valami-
féle megoldásnak tehát be kell következnie. Makkai hallgatólago-
san az egyik megoldást választja. Azonban mi akadályozhatna meg 
egy többségi népet abban, hogy elfogadva Makkai elméletét, a 
másik megoldást válassza? A két egymást kizáró tétel közül a 
többségi nép természetesen sajátmagát választja és joggal hivat-
kozik Makkai „élettörvényére”, mint egy szintén többségi ember 
révén felfedezett igazságra. És akkor Makkai mit szegez szembe 
ezzel az igazsággal, ami sajátja? Mivel igazolja egyazon területen 
élő két népfaj egyenlő jogát az élethez? Nagyon félek, hogy 
ebben az esetben ismét kénytelenek volnánk előszedni az „áb-
rándnak, legnagyobb hazugságnak” bélyegzett humánum eszméit, 
mert csupán ezek az eszmék hirdetik — nem a nemzetnek, a 
fajnak — hanem az embernek emberséghez való jogát. 

Csak ez lehet a megoldás és nem más. Az olvasó észreve-
hette, hogy mindezideig igyekeztem Makkai érvelését és eszméit 
pontosan követni. Most is azt követem, mikor megoldásról be-
szélek, mert Makkaival együtt voltam kénytelen elhagyni az elvi 
síkot. Most én is áll í tok: Európa, Középeurópa területén a nem-
zetek egymásbakuszálódnak, a fonadék talán örökre szétválasz-
hatatlan. És ha a mindig jelenlévő kisebbségnek emberi létet 
akarunk biztosítani, akkor csupán egyetlen út van nyitva szá-
munkra. És ez a Demokrácia, a s z a b a d e l v ü s é g . . . az Ábránd 
útja. Ez az igazság. 

3. Itt érkeztünk el Makkainak azokhoz a megállapításaihoz, 
melyek alaptételének minden tévedése mellett is igazak. Ezek a 
megállapítások vagy jelenségek függetlenek az okok elvi minémü-
ségétől. Tehát nem is kutatom azokat az okokat, mert elégséges 
annak megállapítása, hogy e jelenségek előidézéséhez nem feltét-
lenül szükséges a Makkai féle „elvi lehetetlenség.” 

Kétségtelen, hogy mindazok a súlyos nehézségek fennállanak, 
amelyeket Makkai a kisebbségi élet tehertételeiként, jelöl meg. 
Mindezek valóban hozzájárulnak a kisebbségi életnek a többségi 
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nemzet életétől való megkülönböztetéséhez. De az is kétségtelen, 
hogy mindezek a nehézségek még nem elégségesek a biztos 
nemzethalál előidézéséhez. Ha ez így volna, ma már nem volnának 
lengyelek, nem volnának esztek, finnek és különösképen nem 
volnának zsidók. 

Mindazonáltal igaza van Makkainak abban, hogy ezek a 
kisebbségi élettől egyelőre elválaszhatatlan nehézségek a kisebb-
ségi lelkületben torzulásokat és elszűküléseket okoznak. A kisebb-
ségi közéletet és különösen a szellemi életet bizonyos parlagia-
sodás veszélye fenyegeti. Még azok is, akik pedig magasabb mű-
veltségük folytán nagyobb látókörrel rendelkezhetnének, szívesen 
hanyagolják el a távolabbi összefüggések vizsgálatát házi haszná-
latra szánt szempontok kedvéért. Ezek a szellemi önellátást hir-
detők mintegy védett honi ipart igyekeznek teremteni a határo-
kon belül és folyton csodálkoznak, hogy értékeiket és szempont-
jaikat nem tudják a külfölddel versenyképes formában előállítani. 
„A kisebbség l é t j o g á t . . . sajátos kultúrája igazolja” — mondja 
Makkai. De csak akkor, ha ez a kultúra nem tagadja az európai 
szellemi közösséget és egyenlő értékű vele, — ha eredményben 
nem is mindig, de legalább is igényben. 

Itt téved ismét Makkai, mikor azt állítja, hogy „a kisebbsé-
gek ku l tú ré l e t e . . . feltétlenül visszafejlődésre van ítélve, mert el-
vágatott az egységes magyar nemzeti kultúra anyagi és szellemi 
erőforrásaitól”. Az anyagi erőforrások hiánya csakugyan súlyos 
teher — és itt volna szükség az önellátás megszervezésére. De 
szellemi téren lényegesen más a helyzet. Szellemi téren az erő-
forrásokat soha sem lehet határok mögé szorítaní. Hogy egyik 
régi kedvenc hasonlatommal éljek: az eszme, a gondolat és az 
érzés úgy terjed, mint a náthaláz. Elindul Angliából és Madagasz-
kárban áll meg vagy még ott sem. 

A kisebbségi sors tehát nem szükségképen egyenlő a teljes 
szellemi elzártsággal. Bizonyos, hogy az anyanemzet körében le-
folyó szellemi áramlatok csak szűrőn keresztül jutnak el a ki-
sebbségi néphez. De a szűrő rácsán fennakadó anyagokat a ki-
sebbség máshonnét fogja pótolni. Pótolni fogja, mert kénytelen 
vele. A kisebbség ezért fordul mindig ahhoz az európai közös 
kultúrforráshoz, amelyből az anvanemzet is merít. A kisebbség „sa-
játos kultúráján” ezért észrevehető mindig az a kifejezett és néha 
még az anyanemzeténél is kifejezettebb európai vonás, amely 
épen ezt a „sajátosságot” kölcsönzi neki. 

Ennél a kérdésnél jut a kisebbségi közműveltség válaszútra. 
Ha elzárkózik és csupán önmagából akar meríteni, akkor csakha-
mar elszíntelenedik, elszürkül és Makkai megállapításait igazolja. 
Ha azonban felismeri az európai szellemi közösség jelentőségét, 
akkor biztosította kultúrájának egyetemességét és életlehetőségeit. 
A magyar közművelődés története mindig azt bizonyította, hogy 
a Nyugat szellemi áramlatainak vizsgálata, felfedezése és köve-
tése törvénvszerű bizonyossággal vezette vissza a kutatót saját 
magyarságához. Ebből a szempontból tehát a kisebbség nyugati 
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tájékozódása sem jelenthet veszedelmet és ennek az igazságnak 
felismerése esetén Makkai borulátása sem igazolódik. 

Persze ehhez feltétlenül szükséges az, hogy a kisebbség gon-
dolkodó fejei belássák a szellemi kapcsolatok fenntartásának fon-
tosságát és tudatosan védekezzenek az eltokolódás veszélye ellen. 
Ha önmagamat és alkotásaimat a nyugati kultúrák alkotásaival 
hasonlítom össze, akkor soha sem fog el az önelégültség langyos 
érzése, ami minden haladásnak és fejlődésnek ellensége. Ha azon-
ban hűtlenek leszünk a nagy magyar hagyományhoz, amely a 
szemet mindig Nyugat felé fordította, akkor csakugyan igaza lesz 
Makkainak, aki szerint „az irodalom és m ű v é s z e t . . . elmarad a 
versenyben, ha hiányzanak egyrészt az összehasonlító és kiegé-
szítő, másrészt a technikai eszközei.” Az összehasonlítás és kiegé-
szítés eszközei előttünk állanak, csak épen nem kell a szemet 
behunyni. Egyedül rajtunk múlik, hogy ezekben a kérdésekben 
ne Makkainak legyen végérvényesen igaza, hanem nekünk. 

I. SZEMLÉR FERENC 
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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 . 

T R A N S S Y L V Á N D I É T A . 

VALAMI mély és ma még meg sem állapítható oka van an-
nak, hogy az egyébként hajlékony transsylván magyar szellemi-
ségben elkésve, csak azután jelentkeznek bizonyos szellemi áram-
latok, miután a másik két magyar nemzetrész életében útjukat 
elvégezték. Igy történt a diákmozgalmak idején, a fiatal magyar-
ság népi gondolatvilágának érvényesítésekor s ez történt most is, 
midőn három évvel a Debreceni Diéta és két évvel az érsekújvári 
Tavaszi Parlament után vetődött fel csak a fiatalság találkozásából 
kinövő egységnek a gondolata. Egy évvel ezelőtt Tamási Áron 
még hiába szorgalmazta a cselekvő fiatal magyarok egységes tá-
borának megteremtését, igyekezete közönybe fulladt. Úgy látszik 
azonban a Független Ujság kedvezőbb lélektani pillanatban újí-
totta fel húsvéti számában ezt a gondolatot. Fiatal magyarok tavaszi 
találkozója elé címmel megrendezett ankétja során tizennyolc fiatal 
transsylván magyar szólalt meg, a jobboldali árnyalatoktól a bal-
oldalig, és a kérdésre, hogy lehetségesnek tartják-e a transsylvá-
niai magyarság fiatal szellemi csoportjainak találkozását és milyen 
reményeket fűznek a találkozáshoz, válaszuk csodálatosan egy-
öntetű volt: a parlamentáris találkozó kívánatos, az összefogás, a 
közös munkaprogramm kialakítása égető történelmi szükség. A 
vágy, hogy az elválasztó kérdések kikapcsolásával a cselekvés 
mezején kell megkeresni az összefogás lehetőségét, egyaránt cseng 
ki minden hozzászóló soraiból. „Reálista transsylván programm ki-
alakítása, — közös célkitűzések megállapítása, — minimális poli-
tikai és kultúrpolitikai programm megalkotása, — fölös viták he-
lyett a cselekvés kívánsága, — közös munkaprogramm, mely a 
cselekvésben egyesít” — ezek azok a visszatérő remények, me-
lyeket mindenik a találkozóhoz fűz. 

Az ankétok természetrajzát ismerve, ahol mindenki ösztönö-
sen már úgy kíván felelni, hogy az a kérdező kívánságainak meg-
feleljen, e reménységekből bizonyára sokat le kell ütnünk. A fel-
lobbanó szavak iránti legnagyobb borúlátással sem törölhető el 
azonban az az örvendetes tény, hogy a fiatalságnak eddig, ha 
nem is mereven szembenálló, de mindenképpen külön útakon 
járó rétegeiben először nyilvánult meg a készség arra, hogy be-
csületesen együtt keressék meg életünknek gyökérkérdéseit s 
együtt alakítsák ki azt a cselekvésben egyesítő munkaprogram-
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mot, melyet mindenki magáénak elfogadhat és követhet. Az az 
irányzat, amely Makkai Nem lehet-jét kiváltotta, elmosta a különb-
ségeket s mindnyájan érezzük, hogy erre csak összefogással s 
ebből kinövő tettekkel lehet felelni. Az élet nagyon leegyszerű-
södött; amink van : csupasz életünk s a hely, ahol lábunkat meg-
vethetjük. Világáramlatok érvényesülését nem igen figyeljük, mert 
tudjuk, hogy egyik sem hozhatja sorsunk javulását és keveset 
izgatódunk azon is, hogy Spanyolországban a jobb- vagy a bal-
oldal győz, legfeljebb sajnáljuk őket, a nemzetieket és a kormány-
pártiakat egyformán. 

Az egységnek — bár egyelőre csak a fiatalság egységének — 
vágya tehát megszületett és nem volna igaz magyar ember, aki 
ezt a legnagyobb örömmel ne üdvözölné. A fiatalság, melyet oly 
szívesen ítélnek tehetetlen-gyengének és érdemetlennek az öregek, 
íme, mégis példát tud mutatni, ha egyelőre másban nem is, de 
jószándékban, az összefogás becsületes igyekezetében. A transsyl-
ván magyar élet sokkal súlyosabb, semhogy nemzedéki ellentéte-
ket élezhetnénk, mégis meg kell mondanunk, hogy örömmel és 
reménységgel tölt el bennünket az, hogy a fiatalság végre meg-
mozdult, kezdi megtalálni a hangját, társakat és szövetségeseket 
keres, hogy feladatainak tisztázása után nekifogjon életünk átalá-
kításának. Ez a fiatalság eddig tétovázó volt, riadt és habozó; 
bukott angyalként dobta magát minden irányzat karjába, melytől 
megváltást remélt, hogy azután még hamarabb kiábránduljon; 
menekülő volt és mégis megkötött. Önmagát marcangolta csak. 
Érezte a feladatokat, de képtelen volt munkálásukat megkezdeni. 
Nem az egyesekre értjük ezt, hiszen sokaknak közülük, főként 
„az egyedüllevő fiatal magyarok”-nak alkotások jelzik az életét, 
hanem a tömegre, a közösségre s különösen a fiatalság közszelle-
mére gondolunk. Erről a közszellemről eddig nem sok jót mond-
hattunk. A „Fiatalok” demokratikus felfogása és transsylván ön-
célúsága, a baloldal népvalóság-eszméje és a Hitel önreviziója, — 
hogy Tamási meghatározásával éljünk, — külön-külön szín és 
érték, azonban aligha tagadhatjuk, hogy mindhárom csak kevesek 
munkája, szelleme és igyekezete volt. A tömeg hallgatott. Néha 
kicsapott egy-egy hang: egy percnyi megállást, békességet, egy 
darabka kék eget kívánt, néha egy-egy hangzatos mozgalomnál 
tömegesebben összesodorta őket a vágy, mint a céltalanul bolyongó 
fellegeket a szél, de egységes megnyilvánulást sohasem tapasztal-
hattunk. Hivatására ébred-e ez a fiatalság, le tudja-e vetkezni 
gátlásait, alkotó nemzedék tud-e lenni? — kérdések, melyekre 
feleletet az ankét tizennyolc résztvevőjének soraiból még nem 
kaptunk, de sok más, kicsi és mégis jelentős megnyilvánulásból 
azt látjuk, hogy ez az idő közeledik. A fiatalság egységének meg-
teremtéséhez közelebb állunk, mint valaha, A tennivalókon lehet 
vitázni, a sorrenden is, de hogy tenni kell, azon aligha. 

A fiatalságnak ez a találkozója, melyen nemzeti életünk leg-
súlyosabb kérdései kerülnének megvitatásra és tisztázásra, — ha 
megvalósulását engedik, — jelentőségben föl nem mérhető. Otthon 
kell hagynia azonban mindenkinek azt, ami elválasztani képes, és 
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csak jószándékot és halálosan komoly igyekezetet szabad magá-
val hoznia. Nem az a fontos, hogy melyikünknek lesz igaza, ha-
nem, hogy megtaláljuk azt az igaz és helyes utat, melyre nemze-
tünknek lépnie kell. Eddig az volt minden igyekezetünk: kimu-
tatni azt, ami szétválaszt, most meg kell keresnünk azt, ami ösz-
szekapcsol. Értelme sem lenne, ha a fiatalok különböző képviselői 
azért gyűlnének össze, hogy megállapítsák az egyes csoportok 
közötti különbségeket. Olyan világnézeti kérdések vitatását tehát, 
melyek csak meddő harcokat idéznek elő, ki kell küszöbölni és 
közösen megvalósítható célkitüzésekben kell megállapodni. Egy 
világnézetről azonban mégis beszélni kell, sőt ez a találkozó leg-
fontosabb feladata: kialakitani azt a transsylván magyar világnézetet, 
azt az alapvető néhány pontot, melyet minden transsylván fiatal magyar, 
akiben nemzeti megmaradásunk akarata él, magáévá tehet. 

Mik azok az alapvető pontok, amelyeknek tisztázásán ez a 
magyar világnézet s a belőle kinövő fiatalság egysége felépülhet? 
Először: a nemzeti gondolat tisztázása a kisebbségi életformán belül. 
Másodszor: a társadalmi kötelességtudat formálása: társadalmunk külön 
valóságának elemzése, irányulásának megállapítása, fölszinre do-
bott szükségleteinek számbavétele, s mindezen túl olyan társada-
lom kialakítása, melyben a nemzeti egység a teljes társadalmi e g y -
ségre épül fel. Harmadszor: a nemzeti szervezet alapelveinek tisztá-
zása. Népi és demokratikus szervezet, a tömegek közéleti neve-
lése, szerephez juttatása, öntudatos egyéniségnevelés, mint egy új 
nemzetszervezet alapelvei, melyek az elvi társadalmi egységnek 
gyakorlati érvényesülést szereznek. Cél: nemzeti programmal azo-
nosult tömeg és olyan vezetőség, amely a nemzeti társadalomban 
lüktet és dolgozik és amelynek kiválasztásában csak a szakérte-
lem, a képesség és az arravalóság játszhat szerepet. Negyedszer: 
az egyházak szerepének, fontosságának és szükségességének elismerése. 
Ugyanakkor azonban állásfoglalás az egyházak együttműködése 
mellett és a felekezeti féltékenykedések ellen. Ötödször: egészséges 
közszellem kialakitása. A nyílt és őszinte kritika megteremtése. 
Mindezzel együtt a közszellem fegyelme, mely ítéletével sújt min-
denkit, aki a közösségi érdek ellen vét. Hatodszor: munkaterületek 
kijelölése, szétválasztása és egy nagyobb egységben való összefoglalása. 
Végül a lehetőségek közötti azonnali teendők megállapítása. 

Mindez csak vázlat, csak pár gondolat, amely ennek a talál-
kozónak feladatát alkothatná. Parlamentet emlegetnek. Mi kerül-
tük eddig a parlament elnevezést. Kerültük, mert nagyképű, s 
mert nem fejezi ki egyáltalán, amire gondolunk. Találkozóról be-
szélünk legszívesebben, mert érzésünk szerint tálálkozóra van 
szükség, ahol a lelkek megnyílnak egymás előtt. S ha szervezeti 
formáról is szó kell, hogy essék, úgy beszéljünk inkább diétáról, 
amely többet és lényegesebbet fejez ki : mai értelmében érdek-
képviseleti szerv, ahova minden szervezet és munkaközösség el-
küldené a maga követeit egy új, kétszavas követi megbízással: 
szolgáld nemzetedet. S mivel az alapvető kérdések tisztázása után 
reális program kialakitása a cél, ott a helyük a vidék „egyedűl-
levő fiatal magyarjainak”, akik a gyakorlatban próbálták meg-

Erdélyi Magyar Adatbank



Br. Atzél Ede 

valósítani, sokhelyt sikerrel azt, ami ennek a találkozónak tár-
gya lehet. 

És most, az elgondolások és tervek után jöjjön a valóság. 
Tegyük fel a kérdést: a mai idők alkalmasak-e egy ilyen talál-
kozó megrendezésére? Vajjon a szabad véleménynyilvánítás és 
helyzetünk őszinte lemérése lehetővé válik-e? Az esetleges ta-
gadó válasz sem jelentheti azonban a terv elejtését. Meg kell ta-
lálnunk és meg is találhatjuk azt a formát, amely a kérdések 
tisztázását lehetővé teszi. Csak külön kell választanunk a felada-
tokat, amelyek parlament nélkül is megvalósíthatók. Az a tran-
szilván magyar világnézet és program, amelyről fentebb beszél-
tünk, baráti megbeszélések során is, de főként a sajtóban tisztáz-
ható. Megpróbálhatjuk a diéta összehívását, de ha akadályokba 
ütközik, akkor se akadjunk fenn, hanem azzal a rugalmassággal, 
amelyet életünk tőlünk megkíván, keressük a módot, amely el-
vezet a diétától várt eredményekhez. 

ALBRECHT DEZSŐ. 

A Z E G E G A Z D A S Á G I N É P N E V E L É S E . 

AZ AGRÁRREFORM folytán lényegesen megváltozott a kis-
és nagybirtok egymáshoz való mennyiségi viszonya a kisbirtok 
javára, de minőségileg éppen az ellenkezője történt. A volt nagy-
birtokosok ma kevés kivétellel aktív gazdák és ha sorozatos 
hibákat is követtek el, ezek csak ritkán írhatók gazdasági 
járatlanságuk rovására, inkább irreális gondolkodásuknak gyászos 
eredményei : elhitték, hogy a gyors meggazdagodásban fel-
vehetik a versenyt a náluk sokkal tapasztaltabbakkal. Azokat a 
tapasztalatokat, melyeket mások hosszú évek alatt szereztek meg 
az üzleti, ipari, pénzügyi élet terén, azokhoz ők rövid úton jutottak, 
de nagy veszteségek árán. Pénzre váltották fel az időt. De a 
szerzett tapasztalatok nem multak el nyomtalanul felettük, vissza-
tértek a földhöz, tanulni akarnak s ehhez meg is van minden 
lehetőségük. 

A kisgazdák ritkán követték el e hibákat, de viszont gazda-
sági tudásuk hiányos és haladásuk is lassú. Ezért és a szervezet-
lenségükből származó öntudatlanságuk miatt nem is tudják be-
tölteni azt a szerepet, amelyre hivatva lennének. Az értékesítés 
és a fogyasztás megszervezése pedig öntudatos tömörülés és cél-
tudatos termelés hiányában csak hangzatos jelszó. 

A mezőgazdasági problémák eredője ebben a kívánságban 
van. Ezt fölismerni és következtetéseket levonni: régóta várt szük-
ségesség. Az EGE vállalkozott is reá s a vezetőség tisztában 
lévén azzal, hogy tartós eredményt csak akkor érhet el, ha meg-
szervezi és a munkába bevonja a nép széles rétegeit, hírverő és 
szervező munkába fogott. 

Az út nem volt töretlen, de kiépített sem. Ezelőtt is történ-
tek már próbálkozások ezen a téren. Többnyire eredménytelenek 
maradtak azonban és ennek tulajdonítható, hogy sokan már előre 
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számolva az oly gyakran tapasztalt sikertelenséggel, bizalmatlanul 
nézték ezt az újabb kezdeményezést is, de a propaganda minden 
kishitűség ellenére is szomjas talajra talált, mely mohón itta be a 
kimondott igaz szavakat. Minden gazdasági szükséglet ugyanis 
idővel lelki szükségletet vált ki és így magyarázható, hogy azok 
az emberek és főként fiatalok, akik a változott körülmények 
folytán kicsinyes és önző életkörülmények közé voltak szorítva s 
nem elégíthették ki sem tehetségüket, sem becsvágyukat, az 
EGE működése révén újabb életlehetőségeket és célt láttak maguk 
előtt feltűnni. Ennek tudható be, hogy a sajtó, gyűlésezés és egyé-
nenkénti rábeszélés révén majdnem máról-holnapra sikerült a lap-
pangó közvéleményt nyilvánosságra hozni. 

MINDEN beszéd és írás annyit ér, amennyi belőle megvalósul. 
A tömeg előtt mindkettő többnyire csak a tűz szerepét játssza, 
mely a vasat felmelegíti. A legízzóbb vas is kihűl azonban anélkül, 
hogy eredeti alakja megváltozna, ha erős kezek ki nem formálják 
rendeltetésének megfelelően ott és úgy, ahogy szükséges. A népet 
sem lehet íróasztal mellől vagy szónoki emelvényről megismerni 
és irányítani, ehhez otthonában kell felkeresni. Ez meg is történt. 
Az elmult télen az EGE 23 községben rendezett kéthetes tanfolya-
mot 703 rendes és számos rendkívüli hallgató számára. 

A tanfolyamok céljával a hallgatók közül sokan nem voltak 
tisztában, vegyes érzelmekkel fogadták a kezdeményezést, volt 
olyan is, aki megkérdezte, hogy melyik képviselőre kell szavazni. 
Az a távolság, mely a néptől annyira elválasztott, okozta, hogy a 
nép még önzetlenségre sem mert gondolni vezetőivel szemben. 
Évszázadok óta csak akkor keresték fel, ha katona, adó, vagy 
szavazat kellett és más találkozásoknak is csak ritkán érezte elő-
nyeit. El lehetünk tehát készülve arra, hogy a falvakon a nép 
bizalmatlanságával találkozunk s örömteljes meglepetés volt szá-
momra, hogy azon a hat tanfolyamon, melyen több vagy kevesebb 
ideig jelen voltam, a bizalmatlanságnak legkisebb jelét sem tapasz-
taltam. Az eleinte talán udvariasságból ki nem mutatott bizalmat-
lanság rövidesen bizalommá változott, mert meggyőződtek, hogy 
közös sorsnak vagyunk hordozói, melynek egyedüli kiváltsága mind 
a jóban, mind a rosszban: a sorrend. Belátták, hogy a kéznek és 
fejnek egyenetlenségéből mind a kettőre csak kár származhat. 

Az oktatók nagyrésze még hasonló munkát nem végzett. 
Félve fogtak neki a munkának, de utólag mindnyájan szívesen 
gondolnak vissza — azzal a megelégedéssel, melyet csak a jól 
végzett munka tudata nyujt. A hallgatók ugyan, bármeny-
nyien is voltak, nem tükrözhették vissza hűen a falvak lelkületét, 
hiszen csak a leghaladóbb gondolkozásuak jöttek el. De nem le-
het két hétig egy faluban élni anélkül, hogy az ember ne vegye 
észre az élet lüktetését. A részt nem vevők körében is egyre nö-
vekedett az érdeklődés és a tamások egyre gyengülő ellenérvei 
többnyire dicséretté változtak át. De nehogy valaki téves követ-
keztetést vonjon le ennyi szép hallatára. Mindenki iparkodott jó 
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színben feltűnni és a hibák csak eltakartattak, de nem szűntek 
meg. A legjobb esetben is csak halványodtak. De ki várhatott 
ennél többet? Jelentős eredmény volt már a tudásszomj és a 
gondolkodni akarás felébresztése is, mely többeket arra készte-
tett, hogy beiratkozzék maga vagy beírassa a fiát valamelyik föld-
mívesiskolába. 

Az érdeklődés foka az általam látogatott helyeken úgyszól-
ván csak a hallgatók értelmiségi fokától függött. Most látszott 
csak meg igazán, hogy mennyire törődött a tanító, a pap, az értelmi-
ség a falujával, a szülő a gyermekével. A vagyoni különbségek sem 
személyenként, sem vidékenként nem befolyásolták az emberek igazi 
értékét, legfeljebb az érdeklődési kör nőtt a gondtalanság és a több 
szabad idő következtében. Természetes, hogy az idősebbek, akik-
nek a gazdaságból már nemcsak a munka, hanem a gond is kijutott, 
jobban érdeklődtek és tapasztalataik meg önnállóságuk révén 
hamarabb tudtak eredményt felmutatni, mint a fiatalok, akik a 
tanulatlan szülők gyakori akadályozása révén hamar elkedvetle-
nedve visszazökkennek a régi kerékvágásba. Az idősebb hallga-
tók azonban magukkal ragadták a fiatalokat, kiknek nagyobb ru-
gékonysága előítéletekkel is kevésbbé volt megterhelve, ámbár az 
idősebbek is a remélhetőnél jóval több fogékonyságot mutattak 
minden újítás iránt. Voltak 70 évesek, kik fiatalos hévvel ve-
tekedtek, és volt olyan 14 éves, ki napokig dolgozott nap-
számban, csakhogy a tandíjat összegyüjthesse. Egy-egy sikerült 
előadás vagy gyakorlati bemutatás azt eredményezte, hogy a 
hallgatók nemcsak megtanulták, de — legalább is egyelőre — ott-
honukban meg is valósították az új eljárást. 

Tanultak a hallgatók, de az előadók még többet. A tanítás 
által felelevenítették sok téren már halványodó tudásukat és sok-
ban kötelezővé tették magukra nézve a tanítottak megvalósítá-
sát saját gazdaságukban is. Ez pedig roppant fontos lépés, mert a jó 
példa a legjobb tanítómester. Ezéit céllá kell tennünk, hogy min-
den faluban legyen egy kis mintagazdaság, amelynek gazdája 
nem csak magára, hanem a községre is gondol. Az oktatók fel-
adata, hogy otthonuk környékén kikeressék az arravaló 
gazdákat, kik képesek lesznek az oktatók támogatása és irányí-
tása mellett megközelíteni a kitűzött célt. Nem szabad ugyan-
akkor elfelejtenünk, hogy a gazdák általában kétszer annyit tud-
nak, mint amennyit róluk feltételeznek, de félannyit valósítanak 
meg, mint amire képesek, és ezért örökös nógatásuk szükséges, 
mert ellenőrzés hiányában a legtöbb gazda rest a haladásra. Ok-
tatni és segíteni kötelesség, bárhol és bármikor tehetjük. Közös a 
sorsunk és szociális egység nélkül faji alapon nyugvó egység sem 
alakulhat ki. Ennek a szociális egységnek pedig első feltétele az, 
hogy akik még tehetik, ne kíméljenek áldozatot és fáradságot az 
eredmény érdekében. 

Fontos kérdés végül, hogy a fiatalok hogyan tudják megva-
lósítani szüleik birtokán az iskolában vagy tanfolyamon tanultakat. 
Erre vonatkozó kérdésemre egy fiú így felelt: „Apám nem akarja, 
hogy többet tudjak nála, de azt sem akarja, hogy ne látszodjon 
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rajtam az iskola”. További kérdésemre, melyben az iránt érdek-
lődtem, hogy miként fest ez a gyakorlatban, így válaszolt: „Apám 
megszidott, hogy miért szántottam meg távollétében a tarló felét, 
de amikor ősszel a megszántott rész sokkal könyebben szántódott, 
megszidott, hogy miért nem tudtam megszántani annak idején az 
egészet”. Volt apa, aki a fiát hozta el a tanfolyamokra, de az 
első nap után maga is beiratkozott, mert állítása szerínt úgy ér-
dekelte, hogy nem tudott elmaradni többé. Viszont sok jószándék 
is semmisül meg a szülők maradiságán, mely azonban néha szük-
séges azért, hogy visszatartsa a túlheves fiatalokat. A gyermek 
siet és a szülő azon igyekezetében, hogy visszatartsa, észrevétlenül 
maga is gyorsabban lép. Igy volt és így lesz ez mindég, a vezetők 
feladata pedig az irány megjelölése és az iram ésszerü fokozása. 

NEM LEHET célja e soroknak a tanfolyamok technikai le-
bonyolításával és a szükséges újításokkal foglalkozni, és ezért 
csak általános szempontokat említ meg inkább. A mezőgazdasági 
tudás fejlesztése volt a cél, valamint tagok szerzése és megszer-
vezése az Egylet munkájának érdekében, A kő bedobódott a kö-
zöny tengerébe és a felvert hullámok messze gyűrűznek, de ha-
mar elsimulnak, ha nem lesz, aki állandóan mozgásban tartsa. 
Tisztikarunk legénységet szerzett és szerez állandóan, de hol van 
az altiszti kar, mely a gondolatokat meg is valósíttatja? Csak az 
a szervezet ér valamit, mely nem a véletlenre van bízva és amely-
nek létezése nem csupán egyesek jó hangulatára és szabadidejére, 
hanem jól irányított és ellenőrzött munkavezetőkre van alapítva. 
Ezért jó gazdaköri vezetőréteget kell teremtenünk magunknak, 
hogy annak segítségével ébren tarthassuk és eredményesen fel-
használhassuk a felkeltett érdeklődést és jóindulatot. Vissza 
kell adnunk az önzetlen munka, tudás és szervezés által elért 
eredmények révén a föld népének az ősi röggel és vezetőivel 
szemben elvesztett bizalmát. Be kell bizonyítani, hogy érdemes szak-
szerűen foglalkozni a földdel. És ha kézzelfoghatóan tudjuk majd 
szemléltetni hanyagságuk gyászos következményeit és szorgalmuk 
gyümölcseit, a siker sem fog elmaradni. Mind az előmenetel, mind 
a hanyatlás nem csupán egy okra vezethető vissza, de mivel a 
lánc a leggyengébb szemnél szakad el, fokozottabb mértékben 
kell súlyt fektetnünk arra, hogy legnagyobb ér tékünknek: a föld 
művelőinek és a földnek teherbíró képessége növeltessék, mert a 
terhelés nem fog elmaradni. 

A munkának és életnek frontján ezek a reményen felül 
sikerült tanfolyamok csak egy-két hetes összpontosított támadásnak 
tekintendők: a feladatok távlata a végtelenbe vész. 

BR. ATZÉL EDE 
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A Z Ü G Y V É D - M O Z G A L O M . 

A TÜRELMETLEN nemzeti mozgalmak napról-napra súlyosab-
ban éreztetik hatásukat és keltenek aggodalmat kisebbségi körök-
ben. Igy újabban a román ügyvédek nemzeti mozgalma és ennek 
következtében a kamarák állásfoglalása foglalkoztatta közvélemé-
nyünket. Amint ugyanis ismeretes, az országos ügyvédszövetség a 
mult év december 12—13.-án tartott ülésén foglalkozott azzal a kér-
déssel, hogyan lehetne az ügyvédi kar nemzeti jellegét bíztosítani. 
Addig azonban nem foglaltak állást ebben a kérdésben, amíg az ösz-
szes kamaráknak véleményét nem ismerik. Az ügyvédszövetség uta-
sítására éppen ezért az ország kamarái rendkívüli közgyűlésre hívták 
össze tagjaikat, hogy a fenti kérdésben nyilatkozzanak, s a mozgalom 
tulajdonképeni célja az, hogy a bejegyzésekkel kapcsolatban rend-
szabályokat foganatosítson: „azokról az eszközökről kell határozni, 
melyek a román ügyvédi kamaráknak megadják azt az etnikai jel-
leget, amelyhez joguk van” (v. ö. a közgyűlési meghívóval). 

A föltett kérdésre az ügyvédszövetséghez tartozó 66 kamara 
közül 54 válaszolt. Az 54 kamara közül, — mint azt Periţeanu, az 
Ügyvédszövetség elnöke a febr. 21.-i választmányi ülésen megálla-
pította — 35 határozott módon a romanizálás mellett foglalt állást, 
(A transsylvániai kamarák közül a Baia-i, Braşov-i, Caraş-i, Făgăraş-i, 
Hunedoara-i, Lugoj-i, Oradea-i, Sălaj-i, Sighişoara-i, és a Timişoara-i 
kamarák.) 14 kamara kétértelmű választ adott, öt pedig (Bălţi, Ce-
tatea-Albă, Mercurea-Ciuc, Odorheiu és Olt) határozottan a romani-
zálás ellen foglalt állást. 

Az ügyvédszövetség hivatalos lapjának (Buletinul Uniunii Avo-
caţilor) 1937. 2—3. száma közölte a beérkezett válaszokat. Ezek 
közül a transsylván kamarák válaszát ragadjuk ki: 

Aradi a kérdésnek a közgyűlésen való tárgyalását nem java-
solja. Törvényhozási úton oldandó meg. Addig a bejegyzések szigoru 
felülvizsgálását követeli. 

Baia: 15 évig csak románok legyenek bejegyezhetők. 
Braşov: nemzetiségi arányszám elve érvényesüljön. 
Cluj: a románok elsőbbsége biztosítandó. 
Făgăraş: a szerzett jogok tiszteletbentartásával a jövőben az 

etnikai arányszám érvényesüljön. 
Hunedoara: a kamaráknak sajátos román jelleget kell adni. 
Lugoj: románok elsőbbsége. 
Maramureş: minél teljesebb nemzeti jelleg, de törvényhozás útján. 
Miercurea-Ciuc: a román elem elsőbbségének elve élesen ellen-

tétes az alkotmánnyal és az ügyvédtörvénnyel. 
Mureş: két javaslat: egy a románok, egy a kisebbségek részé-

ről, előbbi a romanizálás mellett, utóbbi ellene foglalt állást. Hatá-
rozathozatal nem történt. 

Odorheiu: ünnepélyesen tiltakozik a javaslat ellen, mint az al-
kotmánnyal, a jogegyenlőség elvével, az ügyvédi függetlenséggel és 
a kamarák autonómiájával ellentétes próbálkozás ellen. 

Oradea: a román jelleg biztosítására javaslatokat tesz. 
Sălaj: a szerzett jogok biztosítása mellett jövőben az egész 
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ország nemzetiségi aránya szerinti beírás. A vezetés kizárólag ro-
mánoké legyen. 

Satu-Mare: elismeri a vezetésben a románok elsőbbségét, amint 
ez ott az egyesülés óta meg is történt. A román elem elégedetlen-
sége inkább gazdasági okokra vezethető vissza, ezen kell segíteni. 

Sibiu: a román jelleg kidomborítása nem kiván különleges intéz-
kedéseket. A történelmi kisebbségek számának megszorítása igazság-
talan. A zsidók számára a beírások felfüggesztendők addig, míg 
számúk az 1931-es népszámlálási országos arányszámukig csökken. 

Sighişoara: a román elsőbbség biztosítása. 
Someş: megállapítja, hogy a kisebbségi ügyvédek száma napról-

napra esik, a románoké nő, nem szükséges tehát erőszakos beavatkozás. 
Timişoara: romanizálás mellett. 
Turda: a román elem elsőbbsége biztosítandó. 
Nem beszélve ezúttal arról, hogy ez a mozgalom mennyire el-

lentétes alkotmányunk szellemével, mely tudvalevőleg a teljes jogegyen-
lőség elvén épül fel, csupán a mozgalom vezetőinek szemszögéből 
nézve, ennek a kérdésnek országrészünkben a magyar ügyvédekkel 
szembeni feltevése teljesen indokolatlan. Indokolatlan azért, mert 
egyetlen megyében — így a székelylakta megyékben sem — érik el 
a magyar ügyvédek azt a számot, amely a magyar lakosság arány-
számának megfelelne. Igy pl. Arad megyében 7%, Bihor megyében 
15.52%, Braşov megyében 12.8%, Ciuc megyében 23.6%, Cluj me-
gyében 13.7%, Mureş megyében 5%, Odorheiu megyében 16%, 
Târnava-Mică megyében 8.6%, Timiş megyében 3.3%, és Treiscaune 
megyében 11.5%-kal van kevesebb magyar ügyvéd, mint amennyi 
az etnikai arányszám alapján a magyarságot megilletné. Akkor, ami-
kor a transsylvániai ügyvédek száma 2648, magyar csak 542 (20%), 
bár a népszámlálás szerint a magyarság lélekszáma: 1,353.675 (24.4%). 
Amíg országos viszonylatban minden 1300 lakosra jut egy ügyvéd, 
addig egy magyar ügyvéd 2824 magyar lakosra esik. De továbbá az 
utolsó tíz évben a román ügyvédek száma évről-évre emelkedik, a 
magyaroké viszont csökken. Igy pl. az 1930-ban bejegyzett román ügy-
védek száma elérte a 73%-ot (a román lakosság 57.9%-os arányszáma 
mellett), míg a magyar ügyvédek száma csak 15%-ot tett ki. 

Az alábbi táblázat az utóbbi 10 évben beíratkozott román és 
magyar ügyvédek számát és százalékát mutatja: 

1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 

Összesen: 96 85 247 104 116 133 244 127 101 45 

Ebből román: 
% 

65 
67,7 

62 
72,9 

145 
58,7 

65 
62,5 

84 
72,7 

83 
62,4 

150 
61,4 

69 
54,3 

60 
59,4 

30 
66,6 

Ebből magyar: 
% 

17 
17,7 

14 
16,4 

43 
17,4 

17 
16,3 

16 
15,0 

17 
12,7 

31 
12,7 

14 
11,0 

16 
15,8 

9 
20,0 
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Vessünk azonban futó pillantást — a fenti kérdéssel kapcso-
latosan — a bírói kar, a tisztviselők és a közjegyzői kamarák nemze-
tiségi megoszlására is. 

A Transsylvániában működő 
98 táblabíró közül 83 román és 3 magyar (3.06%). 

269 törvényszéki bíró közül 241 román és 13 magyar (4.8%), 
375 járásbíró közül 294 román és 40 magyar (10.6%). 
Bírósági tisztviselők száma 2125, ebből 1745 román (82.1%) és 

233 (10.9%) magyar. 
Az 1935 évi hivatalos nemzetiségi statisztika szerint a trans-

sylvániai lakosság 24.4%-a magyar. Amint a fentiekből látható: a 
bírói kar és igazságügyi tisztviselők száma még fele részben sem 
közelíti meg ezt az arányszámot.1 S a közjegyzői kamarákban sem 
jobb a helyzet. Transsylvánia területén gyakorlatot folytató 165 köz-
jegyző közül 155, tehát 94% román és csak elenyészően csekély 4, 
azaz 2.4% a magyar, ezenkivül 4 német (2.4%) és 2 egyéb nemze-
tiségű (1.2%).2 

DR. KISS ÁRPÁD. 

A Z ÚJ M E Z Ő G A Z D A S Á G I T Ö R V É N Y . 

A román földreform abból az elgondolásból született, hogy 
a földet ténylegesen művelő, de földbirtokkal nem rendelkező 
tömeg földhöz jusson az eddigi nagybirtokok szétdarabolása és az 
egyes részeknek a földigénylők közötti kiosztása révén. Ezt az 
elgondolást alátámasztotta az az elmélet is, hogy a tulajdonos 
saját földjét saját keze munkájával belterjesebben és így eredmé-
nyesebben művelheti meg. Nem célunk vitába szállani ezzel az 
elgondolással, sem pedig azzal, hogy ennek keresztülviteléhez meg-
felelő volt-e a földreform vagy sem. 

Tény az, hogy mezőgazdasági országoknak (Dánia, Német-
alföld, stb.) a kis- és középbirtoktípus felel meg legjobban. Ez 
azonban nem elég. Ősi eszközökkel, rablógazdálkodással jó ered-
ményt elérni nem lehet. Hogy a kis- és középbirtok érezhetően 
jobb erdményeket érjen el, a mezőgazdasági tudomány által elő-
írt minimális követelményeket is be kell tartania. Meg kell te-
hát őrizni a kis- és középbirtoktípust anélkül azonban, hogy a 
kisbirtok alatt túlzottan kis részekre felaprózott darabokat érte-
nénk és be kell vezetni az irányított mezőgazdaságot. Ezt célozza 
az új mezőgazdasági törvény. 

1 L. a Magyar Kisebbség 1937. évi 4. számában: Birák, igazságügyi alkalma-
zottak nemzetiségi megoszlása Transylvániában 1936 nov. 1-én. Összeállította 
Dr. Kovács Árpád. 

2 L. a Magyar Kisebbség 1937. évi 5—6. számában dr. Kovács Árpádnak 
Etnikai aránytalanság a közjegyzői kamarákban c. cikkét. 
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1. E célnak megfelelően a törvény első részében újabb nagy-
birtokok alakítását és a birtokok túlzottan kis darabokra való felosztását 
óhajtja megakadályozni. Ezért kimondja, hogy senki sem vásárol-
hat annyi ingatlant, hogy eddigi birtokával együtt 50 hektárnál 
nagyobb birtok tulajdonosává váljék. Viszont két hektárnál kisebb 
darabokra nem oszthatók fel az eddig nagyobb ingatlanok. In-
gatlant csak a törvényben felsoroltak szerezhetnek és azok is 
csak úgy, ha az állam nem gyakorolta elővételi jogát. Ezek a 
megszorítások vonatkoznak az ajándékozás és öröklés útjáni szer-
zésekre is. Ezek az intézkedések kizárólag a falusi mezőgazda-
sági birtokokra vonatkoznak, tehát az államtól, vagy az állam 
útján a kisajátítás révén nyert területekre. 

A törvényhozó elgondolása elméleti szempotból természete-
sen csak helyeselhető. Ily intézkedések nélkül bizonyos idő mulva 
a földreform előtti helyzet állott volna elő. Nagy kérdés azonban, 
hogy az állam elővételi jogának gyakorlása mily feltételek mel-
lett fog történni? Kérdés az, hogy e tekintetben az állampolgárok 
között nem lesz-e oly különbség, hogy egyeseket vagy egyes cso-
portokba tartozókat teljes mértékben megakadályozzanak abban, 
hogy földhöz jussanak? 

A törvény a falusi mezőgazdasági birtok megterhelését is meg-
szorítja. Kimondja, hogy zálogjogot ezekre csak állami földhitel-
intézet, vagy az erre külön törvény által felhatalmazott mező-
gazdasági hitelintézetek, végül a mezőgazdák hitelszövetkezetei 
szerezhetnek. Felmerül a kérdés, hogy az egyes magánvállala-
tok közötti ilyen különbségtétel nem jelent-e alkotmánysértést? 
Nem adja-e meg ez az intézkedés a már eddig is leromlott mező-
gazdasági hitel számára a kegyelemdöfést? 

2. A törvény második részében vannak a mezőgazdaság irá-
nyitására vonatkozó intézkedések. Az ország mezőgazdaságának 
irányítását egy hosszabb munkaterv és évente előkészítendő ter-
vek szerint gyakorolják. A törvény a következő kérdésekkel fog-
lalkozik: magnemesítés, magkereskedelem, kivitel, behozatal, köz-
érdekű legelők kezelése; szöllő- és gyümölcstermesztés, kertészet; 
növényvédelem; gép- és szerszámkereskedelem, mezőgazdasági 
géprészek; állattenyésztés; mezőgazdasági szerződések; mezőrend-
őrség; mentességek; büntetések. A törvény tehát a tág értelemben 
vett mezőgazdaság minden ágára figyelemmel volt és mindezeket 
szabályozta. Szabályozás alatt legtöbb esetben az állami beavat-
kozás oly túlzott mértékét kell érteni, hogy önkénytelen felvetődik 
a gondolat; elérkezettnek látta az időt a törvényhozó és megfe-
lelőnek az állami gépezetet arra, hogy ily nagymérvű beavatkozás 
káros eredményeket ne hozzon? Tudjuk, hogy a legkisebb jelen-
tőségű állami beavatkozásnál — még tökéletesen működő szervek 
mellett is — lehetőség nyílik visszaélésekre. Kizártnak tartja ezt 
nálunk a törvényhozó? 

Bármilyen haladó elméleti elgondolásból fakadt a törvény, 
végrehajtása elé a legnagyobb aggodalommnl tekintünk. 

Dr. ASZTALOS SÁNDOR 
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T A N U L S Á G O S M U L T 

Az államhatalom képviselői bizonyára minden kisebbségi 
néppel szemben bizalmatlanok, ha ez nemzetének törzsével — 
akár csupán csak kulturális — kapcsolatokat igyekszik fenntar-
tani. A transsylvániai magyarságot is gyakran éri az a vád, hogy 
Budapest felé tekint, ahonnan pedig — többségi felfogás szerint 
— olyan hatások érhetik, amelyek a román állam érdekeinek 
nem felelnek meg. Éppen ezért egy Budapesten megjelent tudo-
mányos munka kapcsán megkíséreljük az alábbiakban a többségi 
gyanakvás alapos voltát kétségbe vonni. Először azonban szük-
ségesnek tartjuk rámutatni a kisebbségek kulturális törekvései-
vel szemben megnyilatkozó bizalmatlarság alaptalanságára, okta-
lanságára. 

Belátjuk, hogy a többségi közfelfogásnak eszményibb magas-
ságokba kellene felemelkednie, hogy a valódi államérdekek teljes 
átérzése és megóvása mellett is a mostaninál több jóindulatot és 
megértést tudjon tanusítani a kisebbségi törekvések iránt. Tudo-
mányos elmélyüléssel messzebbmenő következtetéseket kellene 
levonnia abból a tényből, hogy más anyanyelvü népek milliói 
élnek az ország határain belől, mint amilyen állásfoglalást a zajló 
napi politika gyors irama megenged. 

Ha emelkedettebb gondolkozás irányítaná a kisbbségekkel 
szemben alkalmazott bánásmódot, szabadabb érvényesülést kellene 
nyernie annak a kisebbségi törekvésnek, mely kulturális téren a 
nemzet törzséhez való ragaszkodást és a lelki kapcsolatok fenntar-
tását az egyik legfontosabb kisebbségi feladatnak tartja. A több-
ségi közvéleményt a következő megértőbb felfogásnak kellene, 
irányítania: milliónyi ember abban a sajnálatraméltó helyzetben 
van, hogy anyanyelvén kívül egy más nyelv nehézségeivel kell 
megküzdenie; ez egyénenként lehet esetleg könnyü feladat, a 
nagy közösségre nézve azonban olyan többlet-teljesítmény, melyet 
a másajku nép vagy egyáltalán nem, vagy csak általános szellemi 
felkészültségének róvására tud megvalósítani. E tehertöbblet kö-
vetkezményei a szellemi feladatok terén már ma is mutatkoznak: 
a kisebbségi szellemi munkások tevékenysége különösen a tudo-
mányok terén mind jelentéktelenebb s ami legaggasztóbb a dolog-
ban: utánpótlásra — az ifjabb nemzedékek bevonása által — a 
mostani körülmények között alig lehet számítani; az egyetemes 
államérdek pedig azt kívánná, hogy a polgárság egyik nagy kö-
zösségének szellemi értékcsökkenése ne következzék be. Épen az 
államnak kellene tehát alkalmat adnia arra, hogy minden nép 
anyanyelvén — mert ez a legtökéletesebb segítőtárs a szellemi 
teljesítmény maradék nélküli kifejtésében — érhesse el azt a ma-
gasságot, mely végső ponton kétségtelenül hozzájárul az ország 
általános szellemi színvonalának emeléséhez. 

Pedig sem e törekvések, sem e vezető eszmék a kisebbségi 
nép szellemi szabadságának kérdésében nem újkeletüek. Marad-
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junk a hazai földön s hivatkozzunk csak Bariţiu Gheorghe, Şaguna 
Andrei, Suluţiu Alexandru és általában a román vezető emberekre, 
kik a hatvanhetes kiegyezés előtt, tehát már ezelőtt hatvan-
hetven évvel ugyanezeknek a problémáknak a súlyosságát han-
goztatták s természetesen a megoldást is sürgették, 

A transsylvániai származású, de Budapesten élő fiatal tudós, 
Mester Miklós, emlékeztet történelmi tanulmányában ezekre az 
időkre és emberekre.*) Megértéssel és tudományos elfogulatlan-
sággal méltatja ez országrész multszázadi román nagyjainak mun-
kásságát, melynek igen gyakran hősies küdelemmé kellett válnia, 
hiszen meg nem értéssel állott szemben. 

Ha helytáll, hogy a jelen kor a mult folytatása, nekünk, 
kisebbségi sorsban élő magyaroknak fájdalmasan kell megállapíta-
nunk, hogy a meg nem értésben van csak meg a folytonosság, 
fejlődést nem hozott számunkra a történelem súlyos félszázada. 
Szinte kétségbeejtő, hogy a kiegyezés előtti nemzetiségi harcok 
tanulságai mennyire feledésbe vesztek, mennyire hasonlít az 1937. 
évi Transsylvánia kisebbségi problémája ahhoz, melynek meg-
oldását ezelőtt sok évtizeddel épen a román vezető férfiak tar-
tották halaszthatatlan feladatnak. Lehangoló, hogy a kiegyezés 
előtti román közfelfogás, mely szerint a nemzetiségek egyéni sza-
badsága semmit sem ér a nemzeti szabadság nélkül, nem örök-
lődött át a mai román nemzedékre, — hogy az akkori román 
megnyilatkozások, a szónoki beszédek mesterművei ma vissz-
hangjukban sem maradtak fenn, hogy jó szellemként vezessék a 
román államférfiakat a kisebbségi kérdés elbírálásában. 

A nemzeti öntudatra ébredésnek kora eseményekben bizo-
nyára a mi földünkön volt a legdrámaibb. A nemzeti önállósulás 
vágya egy időben éledt fel az osztrák-magyar monárchia minden 
népében, s két harcvonalban kellett küzdenie mindegyiknek. Az 
egyik gátló hatalom közös volt: Ausztria, A másik az a nép, 
mely saját igényeivel akadályozta társnemzetének önállósulását. 

Főként e kettős küzdelem bonyolult volta akadályoz minket 
abban, hogy Mester Miklós világos fejtegetéseiből merítve, az 
akkori kor és a mai kor között az összehasonlítás tanulságait 
véglegesen le tudjuk szűrni, — ami bizonyára a tanulmány szer-
zőjének is végső célja volt. 

Az elkeseredett magvar küzdelmek az osztrák hatalommal 
szemben, a nemzeti gondolat kezdeti kiskorusága általában, vala-
mint az a tény, hogy Ausztria következetesen nekiszegezte a 
magyar törekvéseknek a nemzetiségek igényeit, melyek így gátló 
erejükkel ellenszenvessé váltak a magyarság előtt — 

Ha mind-
ezeket számbaveszük, a mult bevallása — amit Mester kíván 
tőlünk — ebben a kérdésben talán nem is kerül nagy belső 
harcunkba. 

*„Az autonom Erdély és a román nemzetiségi követelések az 1863—64 évi 
szebeni országgyűlésen”. E rovat lehetőségein kívül esik a munka tartalmának 
bővebb taglalása, különben napisajtónk elég tüzetesen foglalkozott vele. 
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A közös felsőbb hatalom azonban, amely az ellentéteket 
szította, Ausztria, ma már nincs a küzdőtéren. A mai román 
állam nincs olyan nehéz helyzetben, mint volt Magyarország, 
melynek létét állandóan megalkuvással kellett védenie s közben 
belső ellenfelekre gyanakodnia. Romániának minden vágva teljesült 
s kiegyensúlyozottságát nem zavarja egy másik Ausztria, amely 
a magyar kisebbséget megfélemlítőnek, ellenszenves belső ellen-
ségnek játssza ki. 

Miért maradtak hát a problémák mindmáig ugyanazok, 
amelyeknek megoldásáért a kiegyezés előtti román nemzedék 
olyan hősiesen tudott küzdeni és s z e n v e d n i ? . . . 

Mester Miklós, persze, a bennünk felkiáltó kérdésre nem felel-
het, mert őneki a hatvanév előtti kornak elemzése volt a feladata. 
Ezt azonban, — a legőszintébb méltánylással el kell ismernünk — 
magas tudományos színvonalon és az ilyen természetű kérdések 
tárgyalásánál szokatlan elfogulatlansággal oldotta meg. 

Bevalljuk, hogy minden román iskolázottságunk mellett e 
Budapestről érkező könyvből tanultuk megbecsülni és értékelni a 
transsylvániai románság régi vezetőinek öntudatos, áldozatos, ne-
mes munkásságát, melyet népük felemelése érdekében számunkra 
is oly példamutatóan folytattak. 

GYALLAY PAP ZSIGMOND 
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A M Ú Z E U M - E G Y E S Ü L E T L E H E T Ő S É G E I . 

A MÚZEUM-EGYESÜLET lehetőségeiről, nevezzük nevén: a 
transsylván magyar tudománypolitikáról minden különösebb időszerű-
ség nélkül szólunk. Kapcsolhatnánk ugyan mondanivalónkat a közel-
multban tartott közgyűlés alkalmához is, ezzel azonban, úgy érezzük, 
kisebbítenénk a fölszínre került kérdések időfeletti értékét, s ezért 
nem tesszük. Máskülönben is tudománypolitikáról beszélni — még-
pedig a Múzeum-Egyesülettel kapcsolatosan sohasem időszerütlen; a 
megoldatlan problémák csak megoldásukkal lesznek a multéi. 

Tudománypolitikáról kívánván tehát szólni, mindenekelőtt a két 
esztendővel előbb csendben lezajlott ünnepet, a Múzeum-Egyesület 
fennállásának háromnegyedszázados évfordulóját kell emlékezetünkbe 
visszaidéznünk. Ez alkalommal ugyanis Dr. Tavaszy Sándor felada-
tokat elemző előadásában az a nagyjelentőségű megfontolás vető-
dött fel, hogy „sohasem önmagunkért, hanem a nagy szükségben le-
ledző nemzet-társadalmunkért” kell tevékenykedni — a tudomány 
mezején is. Ugyanakkor kárhoztatni hallottuk „az akadémiai exklu-
zívitás igényét”. Visszatérést észleltünk ama feladatokhoz, amelyeket 
az értelmesedés előmozdítása, a nyelv mívelése, a történettudomá-
nyok támogatása és a honisme szolgálataként, mint a Múzeum-
Egyesület hagyományos irányeszméit ismertünk. A multat ünneplő 
és idéző közgyűlés az eljövendő tudománypolitika mellett látszott 
pálcát törni. 

Az idő múlása azonban azt bizonyítja, hogy a Múzeum-Egye-
sület térségein mi sem változik. Az, amit Aranka György a „nem-
zet növelésé”-nek mondott, Mikó Imre pedig az „értelmesedés elő-
mozdítása” alatt értett, még mindig nem jelent tényleges munkaszol-
gálatot. A Hitel 1935 áprilisi számában, ezzel kapcsolatosan tett, 
könnyen megvalósítható indítványaink — nem minden keserűség nél-
kül jegyezzük ide — semmi visszhangra sem találtak. Pedig csak any-
nyit kértünk, hogy a Múzeum-Egyesület válogassa ki az új nemze-
dék legjobbjait s tudományos nevelésükről a szakosztályok kebelé-
ben létesítendő tanulmányi körök segítségével gondoskodjék; továbbá 
indítson népszerüsítő előadássorozatokat Transsylvánia nagyobb váro-
saiban s ezáltal vállalja a tudományos közvéleményalakitás hálás fel-
adatát. Mindez elmaradt. Elmaradt épúgy, mint a kezében lévő eszkö-
zök felhasználásának, elsősorban a városunkban tartott népszerüsitő 
előadásoknak és szakülések tartásának a reformja is. Annak idején, a 
hetvenötéves emlékezés alkalmával, ezeket az eszközöket ugyancsak 
számbavettük és statisztikailag rámutattunk a megdöbbentő tervsze-
rütlenségre. Nyílt beszédű adataink a tudománymivelésben jelentkező egy-
oldaluságot állapították meg, A szellemtudományok területén nagyobb 
számban szakelőadásra csak irodalomtörténészeink és nyelvészeink 
vállalkoznak, a történelmet jobbára csak népszerűsítjük, a jog- és 
társadalomtudomány alig négy múzeum-egyleti hivatott mívelőt tud 
felmutatni, a bölcselet és neveléstudomány körében két-két tudós 
nevével találkozunk, a román-magyar kultúrkapcsolatok feladatának 
egyetlen munkálója akadt s a honisme teljesen elhanyagoltatott. 
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A M . E g y e s ü l e t k é t s z a k o s z t á l y á n a k e l ő a d á s a i 1 9 2 0 - 3 4 - b e n 

AZ ELŐADÁS TÁRGYA 
Az ösz-
szes elő-
adások 
száma 

A nép-
szerűsítő 
előadások 

száma 

A szak-
előadások 

száma 

A vándor-
gyűlési 

előadások 
száma 

I r o d a l o m t ö r t é n e t , n y e l v é s z e t 4 8 23 15 10 
R o m á n - m a g y a r í rod , k a p c s o l a t o k 4 1 2 1 
T ö r t é n e t t u d o m á n y 74 5 3 3 18 
Néprajz 2 1 — 1 
B ö l c s é s z e t 15 7 5 3 
N e v e l é s t u d o m á n y 15 5 4 6 
J o g - é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y 22 10 — 12 

A szak- és népszerűsítő előadásokkal kapcsolatosan azonban 
van más mondanivaló is, ami a számsorokból ki nem tűnik. Sőt eb-
ből a szempontból a számadatok csalóka ábrándokat szőhetnének. S 
ez az, hogy a szaküléseket és népszerűsítő órákat rendszerint alig 
nehány ember látogatja és azok is jobbára csak ilyen meg amolyan 
kötelezettségből. Az 53 történetet népszerűsítő alkalom tehát nem 
azt jelenti, hogy a tágas Jósika-díszteremben százak szoronganak, 
hanem csak annyit, hogy az unitárius kollégium nem éppen nagy dísz-
termének első sorai beteltek. S ez is már nagy szó! Mert megesik, 
hogy — érdeklődő hijján — el kell halasztani az ülést. 

Két pontból áll tehát a népszerűsítő előadások és szakülések 
reformkérdése: 1. menekedni az egyoldalu s némileg időszerűtlen 
tudománymíveléstől; s 2. rendezési fogásokkal s az érdeklődés szé-
leskörü felkeltésével közvéleményt alakítani az új, időszerű transsyl-
ván magyar tudomány mellett. 

Az első pont időrendben is az első s a másodiknak föltétele. 
Szilágyi Sándort idézzük, ki 1859-ben a Budapesti Szemlében érte-
kezik „az Erdélyi Múzeum előzményeiről” s azt írja s „Transsylvá-
niának főleg történetei s honisméje a két pont, melyben saját műkö-
désére van szorítva”. Tekintsük aztán az új helyzetalakulás külön 
kívánalmait s a kisebbségi jog- és társadalomtudomány, valamint a 
román-magyar tudományos kapcsolatok problémáit, s már is tisztázó-
dik előttünk a Múzeum-Egyesület megújulásának lehetősége, amely, 
ime, részben a multba gyökerezvén konzervativ jellegü és mégis a 
legidőszerübb mai tudománypolitikát jelenti. 

Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy ennek a tudománypolitiká-
nak — mint minden tervelésnek — két sarka van: egyik a felada-
tok tiszta látása, a másik a feladatvállalók jelentkezése, A feladatok, 
tekintsük akár a történet és a nép ismeretét, akár átalakuló társa-
dalmunk kutatását vagy jogi helyzetünk föltárását s a környező né-
pekkel való kultúrkapcsolatainknak tisztázását — nyilvánvalóak. (Hi-
szen a feladatok némelyike magánál a Múzeum-Egyesületnél is idő-
sebb.) A feladatvállalók kérdésében azonban még mindig zavarosak 
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a fogalmak. Bár a jelek szerint mind igazoltabb, hogv e teendők 
javarésze a fiatalságra vár, mégis alig akad híve annak a felfogás-
nak, hogy amit tudósaink elfelejtettek — főleg a társadalomkutatás, 
a jogtudomány és a román-magyar kultúrérintkezés térségein — azt 
csak is az új tudós-nemzedék pótolhatja. Pótolhatja, amennyiben a 
Múzeum-Egyesület céltudatos irányítás mellett munkába állítja az 
arra hivatottakat. Persze nem olyan lelkesítő pályázatra gondolunk, 
mint aminővel a Múzeum-Egyesület ez évben kísérletezni szándék-
szik, hanem a tanulmányi körökre, melyeket indítványként újból emle-
getünk. Fiatalságunk közép- és felsőfoku oktatása ugyanis ma nem 
olyan, hogy a kiválóbbak ösztönzést nyerhettek volna vagy nyerhet-
nének tudományos munkálatokra. Ebből érthető, hogy nálunk nem 
lehet várni, hanem hívni kell s tervszerüen munkába állítani a fiata-
lokat. A tudományos utánpótlás nem születik, hanem teremtetik, 

VENCZEL JÓZSEF. 

A MAI F Ő I S K O L Á S IFJÚSÁG 

CÉLOM ennyi: megmondani: milyennek látom a mai transsyl-
ván magyar főiskolai ifjúságot, azt a nemzedéket, melyhez magam 
is tartozom, 

1. A MAI FŐISKOLÁS HITTELEN. A hittelenség nem 
feltétlenül hitetlenséget jelent, hanem azt a céltalanságérzetet, 
amely elfog embereket és néha nemzedékeket, sőt egész népet 
is, amikor régi világnézetük megbukott s új célt — megváltozott 
helyzethez és körölményekhez illőt — még nem tudtak kialakí-
tani, vagy nem tudtak vérükké változtatni. Igy vagyunk mi is. 
Apáinknak milléniumi magyarság-képük volt és ebből következő 
nemzeti céljuk, amelyben hittek. Amint tudjuk, ez az elképzelés 
gyökerében mindig helytelen és egészségtelen volt s a világhábo-
rúban meg is bukott. Apáink jórésze azonban még mindig tud 
hinni ebben; azt gondolják, hogy elképzelésük helyes volt, csak 
néhány évnyi, esetleg évtizednyi folytonossági hiba támadt benne. 
Az ifjúság ilyen magyar délibábokban és ábrándképekben nem 
hisz; a régi világnézettel leszámolt, elfordult tőle, de az újat, 
amelynek 17 éve csak ki kellett volna már alakulnia, még nem 
találta meg. Pedig ez az új magyar látásmód kialakult. Az ifjú-
ság tanítómesterei e világnézet kialakításában Ady, Szabó Dezső, 
Reményik, Kós és Makkai Sándor. Tisztult a felfogás abban a 
tekintetben is, hogy Romániában meg kell valósítani egy magas-
rendű, etikai kisebbségi magyar életet, teljesen beleilleszkedve az 
állam jogi és gazdasági kereteibe, de megtartva az egyetemes 
magyar műveltséggel és szellemiséggel való tisztán szellemi ter-
mészetű kapcsolatokat. Az ebből következő kisebbségi politika 
helyi gyökerű népi politika volna. Az egész elgondolást tehát a 
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helyzettel való józan leszámolás jellemzi. Lenditőerőt a minőségi 
és keresztyén közösségi életre való törekvés ad ; ez az elgondo-
lás a romániai magyar életet isteni parancsnak, rendeltetésnek és 
küldetésnek tekinti. Hivatástudat nélkül egy nép valóban nem élhet 
erős és tartós életet. Sajnos, ezt az elgondolást, amelyet a kevés 
jobbak követni igyekeznek, az ifjúság nagy közössége még nem 
tette magáévá. Ezért látunk céltalan és remény nélkül dolgozó 
fiatalokat, akik elvégzik ugyan napi feladataikat, de a távoli nagy 
feladatok egységes képét nem képesek meglátni. Ezért az ifjuság 
vegetál és gyengeakaratu, lelkileg zilált, enervált egyöntetü, szer-
vezett és egycélu fajépítő munkára — mint közösség — képtelen. 
Hiszen nagy munkára csak olyan nemzedék képes, amelynek tagjai 
feltétlenül hisznek küldetésükben, azt vállalják és levonják annak gya-
korlati következményeit. És mert a mai főiskolás ifjúság tagjaiban 
nem látom ezt a világos céllátást, hivatás- és küldetéstudatot, hit-
telen ifjúságnak kell neveznem. Csak ebből tudom megmagya-
rázni azt a kétségbeesést és lelki fejetlenséget, amelyet Németh 
László emlékezetes útinaplója tavaly előidézett. Erőslelkü és cél-
ját látó ifjúságnak javára szolgált volna az ily erős írás. Minket 
földretepert és hetekre elvette azt a kevés hitünket és erőnket is, 
amivel azelőtt rendelkeztünk. 

2. A MAI FŐISKOLÁS A NEPKÖZÖSSEG SZOLGÁLA-
TÁT NEM FELADATNAK LÁTJA, HANEM LEHETŐSÉGNEK. 
A hittelenségből következik, hogy a népközösség szolgálatát nem 
feladatnak látja, amelyben életművét megvalósítja és amelyért 
élnie kell, hanem olyan gazdasági lehetőségnek, amely biztosítja 
anyagi létét, elhelyezkedését. Ezért az egészen önzetlen szolgá-
latok hiányoznak az életéből. A kettő — t. i. állás és a közös-
ségnek belső parancsszerü szolgálata — nem zárja ugyan ki egy-
mást, de az elhelyezkedés nem lehet a középosztály elsődleges 
életcélja. Egészen szép és fontos önkéntes szolgálatok várnak a 
főiskolásokra, de ők csak akkor teljesítik, ha anyagi hasznot, nevet 
és elhelyezkedési kilátást biztosítanak számukra. Hogy csak egy 
esetet említsek; a Főisk. Ifj. Ker. Egyesület megindította a maga 
szórványmisszióját, amelyet csak teológusok végezhetnek a nagy-
vakációban. 1936. nyarán 40 nemzetiségi területen levő ref. kis-
egyház kérte az ifjúság munkáját és az egyesület a legnagyobb 
erőfeszítéssel is csak 20 embert tudott munkába állítani. A többi 
a legnagyobb közönnyel, nemtörődömséggel engedte el a füle 
mellett a szórványok hívását, pedig nincs kérdés, mely annyira 
érdekelné a transsylvaniai magyarságot, mint éppen ez. De mert 
két hónapot oda kell adni a vakációnkból és mert fizetést nem 
kapunk, nincs elég embere ennek az ügynek. 

Nagy önzést és érdekkeresést látunk a főiskolások életében. 
Azonban elégtétellel kell látnunk, hogy az önzők e sívár gyüle-
kezete mellett ott van a főiskolás életben a munkavállalók kis 
társasága is, amely mindig kész idejének és munkaerejének egy-
részét a közösség szolgálatába állítani. 
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3. A MAI FŐISKOLÁS A KÖZÜGYEK IRÁNT ÉRDEK-
TELEN. Az idősebb nemzedék tagjaitól gyakran hallhatjuk né-
pünk közügyek iránti érdektelenségét. Azt mondják, hogy minket 
a legnagyobb ügyek sem tudnak szervezett közösséggé kovácsolni, 
mert önzők és széthúzók vagyunk, mindenikünk csak a saját 
maga bajával törődik: magyarok vagyunk. De azzal biztatnak 
sokan, hogy az új nemzedék, mely már Romániában nőtt fel, 
más lesz, mert hiszen még csak 17 éves kisebbség vagyunk, de 
lám a zsidók és szászok! Sajnos, magam is ehhez a bizonyos új 
nemzedékhez tartozom, és mégis azt kell mondänem, hogy nem 
vagyunk jobbak apáinknál ezen a téren sem. A közügyek minket 
sem túlságosan izgatnak. A közügyekben többnyire csak akkor 
veszünk részt, ha az közvetlen haszonnal jár. Igy pl. ha több 
diáksegélyről van szó, hamar kész az ifjúság diáktanácsot alkotni, 
tiltakozni és követelni. De a három magyar felekezet diákegye-
sületeinek vezetői is megmondhatják, hogy együttvéve sem képe-
sek a főiskolákon tanuló emberek felét megmozgatni. Összejöve-
teleikre — amikor ilyenek még voltak — szinte mindig ugyanaz 
a 40—50 ember járt el. 

A közügyek iránti felületes érdeklődés persze nem tagadható 
le. Nyári értekezleteink igen sok embert mozgattak meg, azonban 
tartós, komoly érdeklődésről és ennek nyomán mozgalmaink ál-
landó támogatásáról szó se lehetett. (Most már nem is kell részt-
venni a közügyekben a diákságnak, mert ez alól az egyetemi 
tanács legújabb rendelkezései felmentették). De nemcsak a főis-
kolás közösség dolgai iránt vagyunk közönyösök, hanem meglevő 
intézményeink iránt is. Gondolok pl. az egyház iránti magatartá-
sunkra. Azt senki sem meri kétségbevonni, hogy egyházainknak 
közösségi életünk minden terén elhatározó jelentősége van. Jól 
ismerjük az erről szóló közhelyeket is. De nincs intézmény, ame-
lyet inkább elhanyagolnánk, mint ezt. Pedig az egyháznak nem 
arra van szüksége, hogy elismerjük kegyes leereszkedéssel fon-
tosságát, hanem arra, hogy támogassuk és falain belül legyünk. 
Az ifjúság nem vallásos, ezt minden kegyes hiresztelés ellenére is 
határozottan állítom. Templomba se szeret járni. (Hogy néha egy-
házi körmenetekben, nyári vallásos konferenciákon résztvesz, ez 
a vallásosság, ill. személyes keresztyénség szempontjából semmit 
sem jelent). Ebben a közömbösségben a hagyományok meggyön-
gülésének jelét látom; elszakadást a népi gyökerektől, amelyekre 
oly szívesen szeretünk hivatkozni, mint a halálos beteg szokott 
egykori egészségére. Mert népünk egyházias és nagy tömegekben 
látogatja a templomot akkor is, ha Krisztus iránt közömbös. Ezért 
nagy baj fajtánk e lelki megosztottsága. Szerintem az ifjúságnak 
itt, Transsylvániában akkor is egyháziasnak kell lennie, s részt 
kell vennie az egyház életében, tevékenységeiben, ha nem is vallásos. 

4. ROMLIK A MAI FŐISKOLÁS MŰVELTSÉGI SZÍNVO-
NALA. Diáktársaim sokat tanulnak, igaz. Komolyan veszik tanul-
mányi kötelezettségeiket. Ezért elismerés és őszinte dícséret illeti 
őket. De a szakképzettség mellett műveltségük nagyon fogyaté-
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kos. Egyrészük állami iskolákban végezte a gimnáziumot s olya-
nokra is akadhatunk közöttük, akik a főiskolára kerülvén, job-
ban tudnak románul, mint magyarul. Ezektől nem is kívánhatjuk, 
hogy ismerjék műveltségünket. De a felekezeti iskoláinkból kike-
rülő ifjúság sem ismeri eléggé a magyar szellemi hagyományokat. 
Irodalmat nem eléggé alaposan, történetet szinte sehogyse tanul-
nak. Különösen az utóbbi években találkozunk fiatalokkal, akik 
ijesztő tudatlanságot árulnak el műveltségünk ismeretében. Ezt 
annak tulajdonítom, hogy a gimnáziumban főként a román tan-
tárgyakat kellett tanulnia az érettségi miatt. Amikor aztán főis-
kolára került, vagy a saját szakjára készül, s ezért nem tud 
mással foglalkozni, vagy pedig nem érzi ijesztő műveletlenségét, 
s ezért nem is igyekszik pótolni hiányosságait. Ha összehasonlí-
tom háború előtti tanult ismerőseimet főiskolás barátaimmal, azt 
kell mondanom, hogy mi minden jó tulajdonságunk és a kisebb-
ségi helyzetben való arravalóságunk mellett is sokkal alacsonyabb 
szellemi színvonalon állunk, mint az idősebbek. 

5. A MAI FŐISKOLÁS NEM POLITIZÁL. És ezt jól is 
teszi. Ezelőtt 5—6 évvel a baloldali gondolkozás mondataitól vol-
tak hangosak diáktanyáink és ezek a mondatok elvegyültek a 
falumunka zajával. Akkor mindkettő divatos volt. Ma a jobb-
oldaliság volna ugyanilyen divat, de azért egy-két terrorfiut le-
számítva, az ifjúság nem hódolt be a hitlerizmusnak. Mert a mi 
ifjúságunk sokkal józanabb és a eléggé meg-
edzett ahhoz, semhogy politikai kalandokra ragadtatná magát. A 
zsidókal nem rokonszenvezik, de hát akkor sem rokonszenvezett, 
amikor a hítlerizmusnak még híre-pora sem volt. 

Politikai gondolkodása egyébként mérsékelt. Valahol a kö-
zépen halad, mélyen érezve a népkisebbségi valóságot. A tény 
különben, hogy t. i. nem folytat végletes politizálást, mint román 
társai, helyénvaló dolog. A főiskolás élet nem arra való, hogy 
terméketlen szócsaták alkalma legyen. 

* * 
* 

HA VÉGIGNÉZEK a főiskolásságnak általam ismert részén 
a hibák mellett sok jó jelt is látok életében. De nem látok egy-
séges célu és irányu nagy lendiiletet, és nem látok irányzatot, 
amely egyesítse a főiskolás ifjúság szétszórt erőit. Pedig feladat, tenni-
való már itt is volna elég. Hiányzik a szintétikus látás, az akarat 
és cselekvés. Úgy látom, hogy jelenleg nincs semmi mozgalom az 
ifjúság soraiban. Az ifjúság fél és hallgat. 

A Fiatalok mozgalma óta nem volt társaság vagy diákmoz-
galom, amely a felekezetek ifjúságát bár egy évre is egyesíteni és 
közös irányban vezetni tudta volna. De anélkül, hogy ezt az 
ifjúság kifejezné — várja az új vezetést és irányítást. Kiváncsian 
kémlelem magam is: mi lesz az a gondolat, amely jótékony ha-
talmába fogja keríteni ezt a megoszlott akaratu, tespedő ifjúságot, 
amely az önmaga erejében sem hisz s a jövőt nem látja. 

NAGY ÖDÖN. 
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