
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 

Püspöki kinevezését Erdély ma-
gyarsága osztatlan örömmel fogadta. 
Tiszta és nemes egyéniségének va-
rázsa Erdélyt már régóta megfogta, 
a személye iránt megnyilvánuló 
szeretet, nagyrabecsülés és közbi-
zalom nemcsak a katolikus társa-
dalomban, hanem a másfelekeze-
tüek között is kivételes valóság. 
Töredékekre bomlott, közéleti bű-
nöktől fertőzött s a közösségi szel-
lemnek hijával való társadalmunk-
ban ma senki sincs oly egyetemes 
elismerés és tisztelet birtokában, 
mint ő. Láttuk mindazt, amit a kato-
likus főiskolások prézeseként, a R. K. 
Népszövetség igazgatójaként, a ko-
lozsvári Szent Mihály-egyházközség 
helyettes, majd választott plébánosa-
ként, majd a gyulafehérvári Egy-
házmegye apostoli kormányzójaként 
az elmult hat esztendő alatt csele-
kedett, – munkakörét mind tágítva, 
a felelős kezdemények sorát mind 
bővítve, az elért erkölcsi, szellemi 
és anyagi természetű eredményeket 
mind sokasítva. Tanuskodunk: egy 
nemzedéket nevelt fel s olyan kör-
nyezetet teremteti magának, mely 
a szó kötelező erejében hisz s ir-
tózik a puszta üres visszhangjától. 

Egész Erdély emlékezetében ma-
radnak azok a szavak, amelyek a 
még apostoli kormányzó Márton 
Áron ajkáról az Egyházmegyei Ta-
nács közgyűlésén nemrég elhang-
zottak és amelyek legteljesebben 
kifejezik egyéniségét, életfelfogását, 

azt, ami miatt oly közel érezzük őt 
magunkhoz: „Vannak adottságok, 
amikkel számolni kell, az elvég-
zésre váró feladatoknak vannak 
természetes belső és külső korlátai, 
az igények kielegítésének és a kü-
lönböző tevékenységeknek olykor 
fel kell osztódniok térben és idő-
ben, egyszer a dolgok természete, 
máskor külső kényszerítő okok kö-
vetkeztében, de azoktól, akik az 
ügyek felelős vi telével bízatnak 
meg, nem várhat ja senki azt , hogy 
a közösség érdekét részletkérdéssé 
aprózzák szét, a helyi vagy egyéni 
meggondolásokat a magasabb szem-
pont fölé emeljék, vagy a személyt 
jótékonysági alapon az intézmény 
kárára előnyben részesítsék. Akár 
személyt, akár tárgyi kérdés kerül-
jön megoldásra, egyetlen szempont 
lehet irányadó, hogy hol van a leg-
jobb munkaerő és melyik a legta-
lálóbb megoldási forma”. 

A felelősségnek ezt a hangját, 
nincs Erdélyben sorsunkért aggódó 
férfi, ki ne hallaná ujjongó öröm-
mel. Nem számít az, hogy csak egy 
testület, az Egyházmegyei Tanács 
számára hangzottak el e mondatok, 
néha kiszélesül a tér, s visszhang-
zik az egyetemes lélekben is az, 
amit csak kevesen hallottak. A 
magunk életében is vártuk a pil-
lanatot, amikor időszerűvé lesz erő-
teljesen felszólalni az önös szán-
dék, a helytelen társadalomszem-
lélet és az ezekből táplálkozó, mind 
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többször csalódást okozó lelki maga-
tartás ellen. „A mi ügyünket nem 
lehet immel-ámmal szolgálni, – 
mondta Márton Áron, – többé-ke-
vésbbé sikerült elhelyezkedési alka-
lomnak tekinteni. Mi napszámosok-
kal nem érhetjük be, nekünk a legje-
lentéktelenebb helyen is apostolokra 
van szükségünk. Olyan erőkre, akik 
saját foglalkozásukban kiválóak, 
szorosan vett kötelességüket nemcsak 
lelkiismeretesen, hanem lelkesedéssel 
végzik, a rájuk bizott szellemi, és 
erkölcsi javaknak fáradhatatlan sá-
fárai és emellett még készek műkö-
désük terét kitágítani, akarnak és 
tudnak munkát lelkesedésből, a 
nagy ügyek szeretetével vállalni”. 

Ez a mások számára adott prog-
ram az új püspök saját életprog-
ramja, s e szavaknak programmá 
kell válniok az erdélyi magyarság 
minden csoportjának s minden ve-
zető és közemberének életében is. 

Lehet-e nagyobb öröm szá-
munkra, mint a legfelelősebb posz-
ton látni azt a Márton Áront, ki a 
maga tiszta egyéniségével, az ősi 
Csíkból hozott kemény hitével, szel-
lemi és erkölcsi magatartásával pél-
dája az új magyar szellemnek s 
munkálója egy új erdélyi magyar 
életnek. Hisszük és tudjuk, hogy 
ebben a munkájában maga mellett 
fogja találni Erdély egész új ma-
gyar nemzedékét. 

Az utóbbi hetek legnagyobb 
politikai eseménye a Nemzeti Újjá-
születés Frontjának engedélyezése 
és megalakulása volt. A végre-
hajtási utasítás hiánya miatt a 
szűkszavú törvényre és rövid in-
dokolására vagyunk utalva, mikor 
lemérni igyekszünk a változást, 
melyet az egypárt-rendszerre való 
áttérés jelent. Az indokolás utal 
arra, hogy a román nemzeti erők-
nek egyesítése volt a cél az egyet-
len politikai pártban, melynek 
egyedül áll majd jogában bármi-
féle választásokon listákat letenni, 
képviselőket jelölni, tehát a poli-
tikai jogok gyakorlása csak a Fron-
ton keresztül történhetik. 

A kisebbségeket ez a rendel-
kezés igen nehéz helyzet elé állí-
totta. Maga a kormányzat is bizo-
nyára érzi, hogy a román nemzet 
újjászületését célzó mozgalomban a 
faji vonás természetszerűleg meg-
határozó jellegű, tehát a másfajú 
elemek egyszerű bevonása ellen-
tétes éppen a mozgalom belső lé-

IDŐSZERÜ KÉRDÉSEK 

nyegével. A Kormányzat és ki-
sebbségek legnagyobb gondját 
kell képeznie most annak, hogy a 
kisebbségek a békeszerződések, 
gyulafehérvári pontok, alkotmány-
törvény és kisebbségi statutum 
szellemében hogyan legyenek be-
illeszthetők az új korporativ rend-
szerbe. A korporativ államrendszer 
lényege, hogy az egyének többé 
nem világnézeti vagy pártprogram 
alapján egyesülnek és törnek ha-
talomra, hanem az azonos foglal-
kozású rétegek tömörülnek érdek-
képviseletekbe s ezek kezébe kerül 
az államhatalom intézése. Arra 
a gondolatra épül fel, hogy az egyes 
termelő rétegek jobban tudják 
szakembereik útján érdekeiket kép-
viseltetni s az állam maga is ered-
ményesebben kormányzódhatik az 
egyensúlyba hozott érdekek alap-
ján. Az így érdekképviséletekre 
tagolt társadalmat viszont egy párt 
fogja össze nagyobb egységbe, ez 
tölti meg tartalommal, eszmények-
kel. S ez az eszmény ma nem lehet 
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más, mint nemzeti, minden ilyen 
párt elsőrendű célja a nemzet 
erőinek kifejlesztése. Igy a Nem-
zeti Ujjászületés Frontja is a román 
nemzet erőinek egyesítését, fejlesz-
tését tűzte ki céljáúl. 

Érdekképviselet és faji gondolat 
az új rendszer két alaptényezője. 
E két tényező összhangba hozása 
megtörtént a többségre nézve, al-
kalmazni kell ezt az elvet a ki-
sebbségekre is. Mert egy nép-
kisebbség nem szakmai képviselet, 
nem az egyesek gazdasági érde-
keinek összesítése, hanem minde-
nekelőtt nemzeti közösség, melynek 
mindezeken az érdekeken túl ma-
gasabbrendű céljai és feladatai 
vannak. Egyéniségének, nyelvének, 
öntudatának fenntartása elsőrendű 
célja; a megoldás tehát csak ak-
kor lehet megnyugtató, ha a ki-
sebbségek számára is biztosíttatik 
a kisebbségi érdekképviseleti szer-
vek felállítása s ezen túl a nép-
képviseletnek olyan elismert szerve, 
melyben ezek a korporációk egy-
ségesen jelentkezhetnek. 

Bármi legyen azonban felfogásunk 
e kérdéssel kapcsolatban, nyilván-
való, hogy a magyarság magatar-
tásának egységesnek és határozott-
nak kell lennie. Fájdalmasan nél-
külöztük közéletünk vezetőinek 
irányítását éppen ezekben az idők-
ben, midőn a tanácstalanság a fal-
vakban és városokon teljes és a 
túlbúzgó, a kormány intencióit fél-
reismerő közegek a magyarság be-
terelésével foglalkoznak. Irigyked-
ve néztünk át német szomszéda-
inkhoz, akiket vezetőségük a ta-
nácstalanság, az egyéni elhatáro-
zás és a kiszolgáltatottság kínzó 
és gyengítő érzésétől meg tudott 
szabadítani. 

* 
A magyarság számára sürgős és 

halaszthatatlan feladat – és az az 
érzésünk, hogy ebben az irányban 

távolról sem történt meg minden, 
ami megtehető lett volna – hogy 
hiányzó népképviseleti szervét 
megalkossa s azt – akár hallgató-
lagosan is – elismertesse. Meny-
nyivel nagyobb visszhangja támad-
na a jogos kívánságoknak, ha azok 
nem a „mi és barátaink”, hanem 
a magyarság elismert, egységes és 
élő szervezete részéről hangozhat-
nának el. Ugy érezzük: a jogfoly-
tonosság elve csak addig indokolt, 
míg az élet azt túl nem haladja 
és olyan változott helyzetet nem 
teremt, amelyben a jogfolytonosság 
anakronizmussá nem válik. Vajjon 
gondolhat-e még Ottó az osztrák 
t rónra? Amennyire kétségtelen, 
hogy a kisebbségek számára lehe-
tőséget kell nyujtani arra, hogy a 
maguk külön egyéniségét megőriz-
ve gyakorolhassák politikai jogai-
kat, annyira biztos az is, hogy a 
régi, megszüntetett keret helyett 
újabbat, alkalmasabbat, korsze-
rübbet, államjogi és saját helyze-
tünknek megfelelőbbet kell alkot-
nunk. 

Magunk is valljuk, hogy nép-
képviseleti szervünket méltatlanul 
érte a feloszlatás, mert a pártok 
marakodásában részt nem vett ki-
sebbségi párt mindig csak társa-
dalmi párt lehet, a vérségileg ösz-
szekötött emberek érdekképvisele-
tét és a népközösség elemi védel-
mét látja el, hatalomra nem törhet, 
míg a többségi pártok guvernamen-
tálisak voltak, belső természetük 
szerint hatalomra törtek és ép ez 
a mohó, nyers hatalomratörés idézte 
elő azt a helyzetet, mely a politi-
kai pártok feloszlatását szükséges-
sé tette. Ismétlem: méltatlan volt a 
feloszlatás, de ha a helyzet s talán 
célzatosság is így hozta magával, 
mi a fontos s a merev forma-e, a 
jogos méltatlanság hangoztatása s 
a makacs kitartás, vagy pedig a 
lényeg, az hogy teremtessék meg 
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mielőbb, bármi néven, a magyar-
ságnak egy olyan népképviseleti 
szerve, mely kívánságainak hangot 
adhasson, jogokat érvényesítsen, le-
hetőségeket kiharcoljon? Rendkí-
vüli rugalmasság, a lényeget min-
dig őrző alkalmazkodás, az erőté-
nyezők állandó számbavétele, a 
tényleges helyzet reális felismerése 
szükséges a helytálláshoz. Terv-
szerűség a szándékokban és erély 
a végrehajtásban. 

* 

Vajjon csak ábránd, álmodozás, 
avagy pár fiatal okvetetlenkedése 
az a mindegyre visszatérő gondo-
lat, hogy az erdélyi magyar élet 
egészsége csak úgy érhető el, ha 
megalkotódik a Magyar Szövetség, 
melyben minden nemzeti feladat 
megtalálja a maga munkását és fe-
lelősét? Vajjon ábránd és okvetet-
lenkedés csupán annak hangozta-
tása, hogy eljött az ideje megte-
remteni azt az új erdélyi magyar 
életet, melyben az insurgens akciók 
helyébe tervszerü munka, a parci-
ális érdekek helyébe közösségi 
szempontok, a tétlen kiábrándult-
ság helyébe a boldogan felismert 
életcélok lépnek? Ami tegnap áb-
ránd volt, holnap valósággá válha-
tik. Az erdélyi magyar élet holt-
tengerének mélyében korallszigetek 
épülnek. Építik azok az egyedül-
levő magyarok, akikből a csalódá-
sok sora sem tudta kiölni a hitet, 
hogy az erdélyi magyarság életé-
ben a tisztultabb közszellemnek, 
nagyobb felelősségtudatnak, áldo-
zatkész munkának kell érvénye-
sülnie. Az új év bizonyára meg-
hozza, akár mint szervezeti formát, 
akár mint erkölcsi principiumot ezt 
a Magyar Szövetséget, amely az 
egységes, korszerű, mindenre kiter-
jedő munkának letéteményese lesz. 
A közhangulat, a helyesen felis-
mert közérdek s ezzel a jobbító 
akarat ezt Erdélyszerte kívánja s 

ezzel a közhangulattal számolniok 
kell azoknak is, akik támaszukat 
nem a közfelfogásban keresik. Bár-
milyen ideiglenes megoldást is 
találjanak, nem lehet lemondani 
arról, hogy a Magyar Szövetség 
megalkotása életparancs. 

A fiatalság, ha korszerű eszmét 
hordozott és mellette kitartott, 
mindig és mindenhol megvalósította 
azt – az elzárkózással, makacs-
sággal szemben – hol harc árán, 
hol türelemmel. És ahogy várni 
tudtunk türelmesen, mert a magyar-
ság érdekei ezt úgy kívánták, épp 
olyan biztos, hogy harcolni is fo-
gunk eszményeink megvalósításá-
ért, ha ezzel magasabb érdeket 
nem veszélyeztetünk. 

* 

Írnom kell még az irányítás 
hiányáról. Nem a politikai irányí-
tásra gondolok, – arról máshelyt 
beszéltem a körülmények engedte 
világossággal, – hanem arról a 
belső irányításról, mely megszabná 
a követendő utat, rendszerezné az 
elgondolásokat, egyeztetné a ter-
veket, erkölcsi normákat szabna 
meg és vállalná az új erdélyi ma-
gyar élet munkálását. Az egyház-
fők felelősségére gondolok. Az er-
délyi magyar élet az egyházak kö-
rül épült fel. Biztos bástyái közé 
vittük előbb szükségszerűségből, 
aztán már felismert örömmel kin-
cseinket, értékeinket. Az egyház 
számunkra sokkal több, mint a hi-
vek pasztorális gondozó szerve. A 
széteső bizonytalanságban, egyéni 
és nemzeti válságainkban az egy-
házak egyedüli biztos támaszaink. 
Az erdélyi magyar élet az össze-
fogó gondolat hiánya miatt eler-
nyedt, fáradt kietlenség üli meg a 
lelkeket. Bűnök burjánzanak és a 
jobbak irányításra várnak. Egyház-
főinkre vár az a magasztos, né-
pünket újjáélesztő hivatás, hogy 
meghirdessék és szigorúan meg-
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követeljék minden egyestől, legyen 
az kicsi, vagy nagy, azt az erkölcsi 
magatartást, az ügyeknek azt az 
alázatos szolgálatát, azt a felemel-
kedettséget, mely egy népnek és 
egyházainak egyedüli szilárd tá-
masza. 

Régi hitszónokokra gondolok 

most, akik gátlást nem ismerő fe-
lelősségérzettől és az igazság tüzé-
től hajtva fejedelmekkel és világi 
hatalmasságokkal mertek szembe-
szállni, földesuraikat merték leckéz-
tetni, ha szent ügyek védelme azt 
úgy kívánta. A helyzetek ismét-
lődnek. ALBRECHT DEZSŐ 

kifejtésére térnénk, szükséges né-
hány alapvető fogalom tisztázása. 

A népi műveltség fogalmának 
elsősorban szellemi tartalma van s 
így azokat a hagyományos, nem-
zedékről-nemzedékre öröklődő mű-
veltségi javakat jelenti, amelyeket 
nemzetünk nagy többsége, a föld-
műveléssel foglalkozó parasztság 
híven őriz nyelvben zenében, nép-
költészetben, díszitő művészetben, vi-
seletben, építésmódban, közösségi 
életformában, gondolkozásban, világ-
nézetben, egyszóval a teljes mű-
veltségben. Ez a műveltség – ép 
alakjában – a legmélyebben és a 
legigazabban magyar műveltség, 
mert megőrzője a parasztság, mely 
ősi soron a faluközösségben élve a 
legkevésbbé volt kitéve idegen 
hatásoknak és a hagyomány alap-
ján állva, a nemparaszt osztályok-
tól hozzá leszállt műveltségeleme-
ket is teljesen magyarrá hasoní-
totta, a saját képére formálta. Faji 
(etnikai) mivoltán kívül a maga 
egységében ennek a műveltségnek 
az egyetemesség, közösség (kollek-
tivum) és a vallásosság a legjel-
lemzőbb vonása, mert: 1. kiterjed 
az egész emberi élet minden vo-
natkozására; 2. mert egy ősi kö-
zösség, a parasztság minden tagja 
alakította ki, tartja fenn és egyfor-
mán birtokolja és 3. mert gyöke-
rében a legteljesebb módon, évez-
redek hagyományaihoz híven spi-

ÚJ MAGYAR MŰVELŐDÉS 

Az utóbbi időben sokszor és 
sokféle vonatkozásban halljuk em-
legetni a népi gyökerű új magyar 
műveltséget, mint legsürgősebben 
megvalósítandó népközösségi fel-
adatunkat. A kérdést az új ma-
gyar zene apostolai: Bartók Béla 
és Kodály Zoltán állították az 
érdeklődés központjába akkor, mi-
kor a paraszti zenéből megterem-
tették az igazi, eddig nem volt 
magyar zenét. A munkájuk körül 
folyt több évtizedes viták ered-
ményeképpen középosztályunk ma-
gyar tagjaiban új fogalmak kelet-
keztek, sőt új magatartás alakult 
ki, amely minket, közösségi életünk 
figyelőit, arra késztet, hogy fog-
lalkozzunk a kérdéssel. 

A népi művelődés egyes vonat-
kozásainak követelése elég régi 
eredetű és természetesen először 
irodalmi síkon jelentkezett. Ady, 
Szabó Dezső és Móricz Zsigmond 
jelentik e gondolat történetét leg-
újabb irodalmunkban. Maga a gon-
dolat európai jelenség s kapcsolat-
ban van a magas műveltség eler-
nyedésével, valamint a liberálizmus 
bukása után fellépett spirituális 
szellemi áramlattal és a naciona-
lizmus térhódításával is. Politikai, 
gazdasági, társadalmi és szellemi 
vonatkozásainak tisztázása után 
végre elérkeztünk oda, hogy eléggé 
világosan látjuk a kérdés egész 
rendszerét. Mielőtt azonban ennek 
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rituális, tényleges lelki valóság. 
A fölötte élő magas műveltség 

a polgáriasult magyar rétegek sa-
játja. Ezek a rétegek eleven kap-
csolatban állván a körüllakó nem-
magyar népek magas műveltségé-
vel, főként a ránknehezedő német-
séggel, nagymértékben vettek át 
idegen műveltségi elemeket, ame-
lyeket nem tudtak teljesen a ma-
gyar géniuszhoz hasonítani, részint 
mert sok vonatkozásban elszakad-
tak a magyar hagyományt jelentő 
népi műveltségtől, részint mert vá-
rosainkban oly nagy mértékben ke-
veredtek idegenvérű és hagyományú 
elemekkel, hogy jobbára csak nyel-
vük jelenti magyar mivoltukat, 
egyebekben pedig műveltségük sem 
magyarnak, sem komoly művelt-
ségnek nem mondható. A mai ma-
gas műveltséget hordozó rétegek 
gondolkodásban, – a népközösség 
anyagi javainak elosztásában és 
társadalmilag is oly távol állanak 
a parasztságtól, hogy a két magyar 
csoport közötti szakadás teljesnek 
mondható. Elismerjük, hogy polgári 
rétegeinknek egy kis töredéke: a 
nevelői réteg rendelkezik a legjobb 
értelmű nyugati magyar műveltség-
gel és a magyar nemesi-történeti 
hagyománnyal, de ez a töredék is 
távol áll parasztságunktól és az 
általa képviselt teljesértelmű ma-
gyar műveltségtől. A kétféle mű-
veltség és a bennük jelentkező 
kétféle hagyomány és érdek oly 
nagymérvü szakadást jelent a ma-
gyar lélekben, hogy ezt az egész-
ségtelen állapotot népi létünk és 
nemzeti mivoltunk fenntartása ér-
dekében sürgősen meg kell szün-
tetnünk. 

Az ellentét, a szakadás meg-
szüntetése csak egyetlen módon 
történhetik meg igazán, ha t. i, az 
értékes, nyugati hatású „történeti 
műveltséggel ötvözött nemesi ma-
gas műveltségnek s a népi vagy 

parasztműveltségnek tökéletes egy-
ségét, szintézisét megteremtjük. En-
nek az a módja, hogy a magas 
műveltséget minden vonatkozásban 
rá kell építeni a népi műveltségre, 
mint természetes talajára, amely-
ből éltető nedveit szívja. Ez lenne 
az új magyar művelődés, amelyben 
megvalósulhatna az egységes ma-
gyar szellemiség. 

Olyan nemzeti feladat ez, mely-
nek végrehajtását erdélyi magyar 
életünkben is minden erőnkkel 
munkálni kell. Az új magyar mű-
velődés egyes részleteit elvileg 
vagy gyakorlatilag már megterem-
tették ugyan, de a maga szerves 
mivoltában még nem valósult meg. 
A kezdeményezés, szervezés, a 
megvalósítás feladata kétségtelenül 
nevelői osztályunkat illeti. Azon-
ban az új magyar művelődésnek 
bizonyos feltételei vannak, olyan 
feltétélek, amelyek bármely nem-
zet egészséges műveltségénél nél-
külözhetetlenek. 

1. Az első feltétel az osztály-
mentes erdélyi magyar népközösség 
megvalósulása, tehát tökéletes tár-
sadalmi szervezettség, a nemesi cí-
mek elhagyása, a ténylegesen még 
mindig meglevő osztálybeli és szü-
letési előjogok megszüntetése és 
annak a közismert elvnek a végre-
hajtása, hogy a nevelői réteg (kö-
zéposztály) nem a többi magyar 
rétegek fölötti uralkodásra és uras-
kodásra rendeltetett, hanem olyan 
népvezetésre, amely számára na-
gyobb felelősséget, hűséget, oda-
adást, áldozatot, lemondást és ön-
zetlen szolgálatot jelent. 

2. Gazdaságilag feltétel a mi 
sajátos erdélyi helyzetünkben egy 
teljesen a parasztságra, mint a leg-
nagyobb termelői és fogyasztói ré-
tegre épített gazdasági rendszer, a 
kisbirtokosság korszerű és magas-
fokú gazdasági műveltsége; népi 
hitelpolitika és nem a nagybankok 
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kizsákmányoló vagy népi feladatok 
iránt érzéketlen uralma; a termé-
nyek értékesítésének szervezete 
(szövetkezetek). Mindennek nem 
azért kell történnie, hogy a közép-
osztály állástalan fiai megéljenek, 
hanem elsősorban a parasztság és 
így a nemzet gazdasági megerősí-
tése érdekében. 

3. Az új művelődésnek kihatá-
sában egyik legfontosabb feltétele 
az, hogy a keresztény vallástól el-
idegenedett liberális és materiálista 
rétegeink térjenek vissza bensőleg 
is az Egyházba, mert lelkiségünk 
és a közösségi cselekvéseinket 
meghatározó etikánk a Krisztus 
evangéliumából táplálkozik. Népi 
műveltségünk szelleme mélyen val-
lásos, ez a vallásosság pedig csakis 
keresztyén lehet. 

4. Politikai feltétele azt kívánja, 
hogy a parasztság tényleges szere-
pet kapjon a népközösségi élet 
minden területén élete irányításá-
ban, tehát az Egyház kormányzá-
sában csakúgy, mint a gazdasági és 
művelődési élet irányításában. Ed-
dig mindenütt arisztokraták és kö-
zéposztálybeliek töltötték be ezt a 
szerepet, ő pedig adózott és sta-
tisztált. Ha erre jelenleg felkészült-
sége és hivatástudatának fel nem 
ébredése miatt még alkalmatlan, 
úgy sürgősen reá kell nevelni erre 
a szerepre. Parasztságunknak ez a 
régvárt politikai nagykorúsítása 
egyenesen létérdeknek mondható. 

És most, amikor magára a mű-
velődésre térünk, megvalljuk, hogy 
a finn testvérnép nagyszerű pél-
dája lebeg szemünk előtt, mint 
akiknek műveltségében a népi és 
a magas rétegeknek ez az egysége 
oly tökéletes és páratlan módon 
megvalósult. Nincs terünk arra, 
hogy részletesen kifejtsük új mű-
velődésünk részleteit, csak utalunk 
arra, hogy e részletek mindeniké-
nek a népi műveltségből kell meg-

újulnia, felfrissülnie. A zene terén 
ez a követelmény az új magyar 
zene diadalra jutását jelenti a mű-
zene felett (gyakorlatilag: zene-
oktatásunk és dalosszövetségünk 
teljes átszervezését, a zeneoktatók 
és vezetők kicserélését). Ezzel 
összefügg a régi népi táncok fel-
újítása és úri körökben való álta-
lánossá tétele. 

Színjátszásunk magyarrá tételét 
is magával hozza az új magyar 
művelődés mind szellemben és tar-
talomban, mind a színészekben. 
Meg fogja szüntetni a nemzetközi 
gyökértelenséget és a zsidó befo-
lyást, mert parasztságunk drámai 
hagyományai teljesen magyar jel-
legre vallanak. (Nem zárja ki ezzel 
a nyugateurópai népek irodalmi 
értékű színpadi alkotásainak be-
mutatását.) 

Irodalomban jelenti a népkölté-
szet és az irodalom szerves egy-
ségét és szellemi azonosságát. Ez 
különben a legkönnyebben elérhető, 
hiszen Kodolányi, Tamási, Erdélyi 
József – hogy csak a legjelentő-
sebb nevekre utaljunk – már tö-
kéletesen az új művelődés emberei. 

De műveltségünk két rétegének 
ez az egysége ugyanígy megvaló-
sítandó a nevelésben, az elemi és 
középfoku oktatásban, az iskolán 
kívűli népnevelésben, mely utóbbit 
teljesen a népi műveltségből kell 
kifejleszteni, mert komoly népne-
velés nálunk sohasem volt, a képző-
művészetben, építészetben, viseletben 
s végül az új magyar világnézetben, 
amely szervesen következik az új 
művelődésből, hiszen minden mű-
veltség egyuttal közösségi maga-
tartás és hitvallás is az illető nép-
közösség életéről és hivatásáról. Ez 
az egész műveltségnek a betetőzése, 
amit Szekfű Gyula így fejezett ki: 
„A magyar műveltségnek, történeti-
nek és népinek, meg ezek szintézisé-
nek olyan mélységei vannak, hogy 
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aki egyszer megállott felettük és be-
léjük nézett, az megismerte a szá-
munkra járható utat s rajta propa-
ganda és annak csalóka képei nem 
fognak többé”. (Magyar Szemle, 
1937. XXX. k. 231. l.) 

Új művelődésünk, – melyet azért 
nem nevezünk népinek, hogy ez-
által is jelezzük a kétféle magyar 
műveltség szerves egységét, – előt-
tünk áll, mint gondolatrendszer; a 
szakemberek egyes részeit (pl. zene, 
irodalom, építészet) kimunkálták, de 
a maga teljes rendszerében még 
mindig csak virtuálitás. Hogy nép-
közösségünk minden tagjának tu-
lajdonává legyen, vérébe menjen 
át, ehhez új nemzetnevelésre, az 
új világnézetben fogant művelődés-
politikára és népközösségi szerve-
zettségünk megteremtésére van 
szükség. Erdélyben ez máskép nem 
képzelhető el, mint csakis a Ma-
gyar Szövetségben. 

Közelebbi gyakorlati feladatul azt 
írja elénk az új művelődés köve-

A népművelődésnek egyik igen 
fontos szerve, az iskolán kívüli nép-
nevelés jelentékeny eszköze a nép-
könyvtár. A jó népkönyvtárt éppen 
ezért úgy kell összeállítani, terjesz-
teni, használatát megszervezni, 
hogy az minden tekintetben meg-
feleljen annak a feladatnak, mely-
nek elvégzésére hivatott. Egy 
népnek legnagyobb kincsét s a 
nyelvét a maga ragyogó tiszta-
ságában kell munkálnia, hogy 
nemzedékről nemzedékre tovább 
szállhasson. Lélekben gazdagítani, 
erkölcsben erősíteni, szellemben 
művelni, szakismeretekben gyara-
pítani a főfeladata. Hivatott arra, 
hogy hozzászoktassa népünket a 
jó könyv olvasásához, szereteté-

telménye, hogy gyüjtsük össze, ír-
juk le, tegyük a szakemberek szá-
mára hozzáférhetővé a népi mű-
veltséget a néprajztudomány mód-
szerével. Ez a nagy munka már ép-
pen 50 éve folyik a Magyar Nép-
rajzi Társaság irányításával, ered-
ményeinek kimagasló összefoglalá-
sát a Magyarság Néprajzának négy 
gyönyörű kötetében tette hozzá-
férhetővé, de távolról sem mond-
ható, hogy népi műveltségünket meg-
örökítették. Különösen hiányzik ez 
nálunk, ahol a háború óta szerve-
zett néprajzi gyüjtőmunka nem volt, 
csak itt-ott dolgozott néhány lel-
kes ember. A szervezett és egysé-
ges néprajzi gyüjtést egész ország-
részünk területén sürgősen meg 
kell indítanunk társadalmunk min-
den rétegének bevonásával. 

Amint az új magyar művelődés 
egyetemes nemzeti feladat, annak 
kell lennie a néphagyomány-gyüj-
tésnek is. 

DÁNIEL ISTVÁN 

hez ; népünk művelődési vágyát, 
olvasási szomját kell kielégítenie. 

I. 

Sajnos, a romániai magyarság 
népkönyvtár-ügye kétségbeejtő ál-
lapotban van. Az 1930-ban kiadott 
Erdélyi Magyar Évkönyv mutat rá 
először a népkönyvtárak elhanya-
golt helyzetére. A Magyar Minerva 
1912–13. évi V. kötetének adatai 
alapján megállapítható, hogy ösz-
szesen 1417 népkönyvtár volt a 
Romániához csatolt magyarlakta 
területen. De a háborus és forradalmi 
események nagy pusztítást vittek 
véghez az erdélyi magyar nép-
könytár-állományban. Az 1928– 
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29-ben történt számbavételnél az 
1440 címre küldött megkeresés 
után megállapítást nyert, hogy a 
régiből csupán 179 népkönyvtár áll 
fenn. A hiányokat pótolandó a ko-
lozsvári Juventus iroda 94 új nép-
könyvtárt helyezett el 1929 végéig. 
A vevők nagyrészben papok, szö-
vetkezetek, egyházi közületek. A 
kiosztott népkönyvtár a „Magyar 
Nép Könyvtára” nevet viseli. Első 
sorozata 54 bekötött könyvből áll. 
Anyaga három részre oszlik: a) a 
Magyar Nép Könyvtára, b) a Ma-
gyar Ifjúság Könyvtára, c) Külön-
féle Művek. 

Ebből a könyvsorozatból 1929 
óta még 269 könyvtár került elhe-
lyezésre a Minerva R. T. nyomdai 
vállalat támogatása mellett. Tehát 
20 esztendő alatt 363 könyvtár 
helyeztetett el a falvakban, ösz-
szesen 25.000 könyv. A soro-
zat előbb 54 kötetből állt, majd 
később 70 darabra egészítették ki. 
Ezt a népkönyvtár-akciót első ko-
moly kisérletnek kell tekintenünk. 
Kétségtelenül pozitiv eredményt 
jelent. De ugyanakkor meg kell 
állapítanunk, hogy ez csak az első 
lépés – ennek a kérdésnek ko-
moly és most már késedelem nélkül 
való megoldása felé. A 70 kötetes 
sorozatból sok könyv kifogyott 
s így a sorozat ma már hiányos. 
A sorozat egyébként nem volt cél-
tudatos népnevelői gondolat alap-
ján összeállított rendszeres gyüjte-
mény, így nem is felelhetett meg 
az eszményi követelményeknek. 

E népkönyvtárterjesztő vál-
lalkozásokon kívül még több. 
irányban is történtek igen tiszte-
letreméltó kísérletek. Bár nem szo-
rosan népkönyvtár-akciót folytatott 
a már hatodik évfolyamába lépő 
„Erdélyi Iskola”, azonban munkája 
a népvezetők nevelése, tájékozta-
tása szempontjából a legnagyobb 
figyelmet érdemli. Külön kiadvá-

nyai, különösen irodalomtörténete, 
e téren igen értékes szolgálatot 
tet tek. 

Az Ágisz szövetkezet 2 éve fo-
gott hozzá népkönyvtársorozatának 
kiadásához. Erdeme: a) olcsóbbá, 
hozzáférhetőbbé tette a könyvet, 
így népünkhöz is könnyebben el-
jut, b) a terjesztésben fürgébbnek 
és mozgékonyabbnak bizonyult, c) 
kísérletet tett a népkönyvtár rend-
szeresítésére egységes tipusu nép-
könyvtársorozatával. De ez a kisér-
let sem találta még meg a céltudato-
san összeállított és megírt nép-
könyvtártípust, amire szükségűnk 
van. 

Az egyházak iratterjesztő mun-
kája is igen figyelemreméltó. Két-
ségtelen népnevelői munkát végez-
nek, azonban munkájuk csak az 
elhanyagolt népkönyvtárügy kiegé-
szitőjének tekinthető. 

Az EGE könyvei, fűzetei, nyom-
tatványai szakismeretekben gazda-
gították népünket, de itt is az a 
feladat vár az EGE-re, hogy meg-
alkossa a rendszeresen összeállí-
tott gazdaköri népkönyvtártipust, 
mely olcsóságánál fogva eljuthat 
minden faluba. A megfelelő szak-
könyvek összeválogatásával olyan 
segítőtársat kell adnia falusi né-
pünknek, amelyik a mindennapi 
gazdasági, gyakorlati kérdésekről, 
a haladás új módszereiről állan-
dóan tájékoztatja, tanítja és ez-
által nélkülözhetetlen segédeszkö-
zévé válik népünknek. 

A népkönyvtár-terjesztői munka 
sem tudta társadalmunk vezető 
rétegét megmozdítani, felrázni és 
felhívni arra a kötelezettségre, ami 
e téren reá hárul. A kiadott köny-
vek olvasásának megszervezése, 
a könyvtárak további irányítása, 
fejlesztése, élettel való megtöltése 
is kiesett munkájának köréből. Szo-
moruan kell megállapítanunk azt a 
tényt, hogy a 20 év alatt kiosztott 
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363 könyvtárból sok van, amelyik 
olvasatlanul porosodik egy-egy 
szekrény mélyében. 

Állapítsuk meg sorrendileg, me-
lyek azok a hibák és okok, ame-
lyekért „elhanyagolt népkönyvtár-
ügyről” kell beszélnünk. 

1. Nincsen céltudatos népnevelői 
gondolat alapján összeválogatott 
és megíratott könyvekből álló nép-
könyvtárunk. 

2. Nem találták meg a terjesz-
tésnek ama rendszeres formáját, 
amellyel összes magyar falvainkba 
elhelyezhetők lettek volna a nép-
könyvtárak. 

3. A könyvtár kezelése, fejlesz-
tése, a könyvolvasás megszerve-
zése teljesen figyelmen kívül ha-
gyatott. 

4. Társadalmunk illetékes réte-
geinek figyelmét nem hívták fel 
arra, hogy feladata és kötelessége 
e probléma megoldásához áldo-
zatkészségével hozzájárulni. 

II. 

Új népkönyvtár-mozgalom előtt 
állunk tehát Mielőtt leszögeznők 
mi is a teendőt, meg kell állapíta-
nunk, hogy Európa más országai-
ban milyen nagy súlyt fektetnek a 
népkönyvtárak kérdésére. Mint igen 
figyelemreméltó intézkedést kell 
megemlítenem a Csehszlovák köz-
társaságban 1919 július 22-én ho-
zott községi közkönyvtárakról szóló 
törvényt és annak végrehajtási uta-
sítását. Úgy a 12 szakaszos tör-
vény, valamint a 65 cikkből álló 
végrehajtási útasítását, elrendeli, 
hogy minden politikai község kö-
teles a lakosság minden rétege 
műveltségének kiegészítése és mé-
lyítése céljából művelő, oktató 
és szórakoztató olvasmányokkal 
felszerelt közkönyvtárakat létesí-
teni, fenntartani és az egész la-

kosság részére hozzáférhetővé tenni. 
A nemzeti kisebbségekkel bíró po-
litikai községekben a kisebbség szá-
mára is létesítendő egy külön könyv-
tár, vagy az általános könyvtárnak 
egy külön osztálya, ha ezen kisebb-
ség az utolsó népszámlálás szerint 
legalább négyszáz személyt mutat 
fel. Ha az összlakosságnak csak 10 
százalékát érik el, úgy több köz-
ség részére kell közös könyvtárat 
létesíteni. A végrehajtási utasítás 
részletesen foglalkozik a könyvtá-
rak létesítésének, használatának, 
igazgatásának, felügyeletének ren-
dezésével és részletesen intézke-
dik arra nézve, hogy minden köz-
ség minden lakója anyanyelvre való 
tekintet nélkül megtalálja a köz-
könyvtárban azt az olvasmányt, 
amellyel műveltségét mélyíteni 
tudja. Külön rendelet szabályozza, 
hogy a járási művelődési választ-
mányok miképen működnek közre 
a községi népkönyvtár szervezésé-
ben. Külön végrehajtási utasítás in-
tézkedik a könyvtártörvény szlo-
venszkói végrehajtására, valamint 
a ruszinszkói közkönyvtárak meg-
szervezésére vonatkozólag. A nép-
könyvtárak igazgatásában is biz-
tosítja etnikai származásra való 
tekintet nélkül az arányos kép-
viseletet. 

Tisztában kell lennünk tehát az-
zal, hogy mi állami támogatás hiá-
nyában, csak saját erőnkre támasz-
kodva, végezhetjük el ezt a felada-
tot. Szükséges, hogy illetékes in-
tézményeink együttes tanácskozá-
son vegyenek részt, amelyen közös 
elhatározás alapján alkossák meg 
az új Erdélyi Magyar Népkönyv-
tár tipusát s állapíttassanak meg 
azok az irányelvek, munkatervek és 
teendők, amelyek egy komoly, rend-
szeres népkönyvtár-mozgalmat je-
lentenek. 

1. Határoztassanak meg azok a 
népkönyvtár kategóriák, amelyeket 
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életkörülményeink indokolttá és 
szükségessé tesznek. 

2. Állítasson össze meghatározott 
rendszer alapján az a könyvsoro-
zat, amely megközelíti azt az esz-
ményi követelményt és törekvést, 
amellyel népnevelői feladatunknak 
eleget tudunk tenni. Amennyiben 
nem áll rendelkezésünkre minden 
könyv, úgy irattassék meg iróink 
által. Á könyvkiadók álljanak mind 
e közösségi munka szolgálatába. 

3. Készíttessék a könyvtárter-
jesztésre vonatkozólag rendszeres 
munkaterv. 

4. Szerveztessék meg a népkönyv-
tárak elhelyezése, kezelése, ellen-
őrzése, irányítása, terjesztése és fo-
kozzuk népünkben a jó könyv iránti 
szeretetet. 

5. Meg kell indítani egy erőtel-
jes társadalmi munkát, fel kell éb-
reszteni társadalmunk illetékes ré-
tegeinek lelkiismeretét, fel kell hiv-

nunk figyelmét arra a kötelességre, 
ami e téren reá hárul. 

Hiszem, hogy vezetőtársadalmunk 
meg fogja érezni azt a hatalmas 
feladatot, ami e tekintetben reá 
hárul. Tudjuk azt, hogy a kultu-
ránkhoz való ragaszkodás igénybe 
veszi lelkünk egész áldozatkészsé-
gét és ez a munka sokszor jelen-
tett fáradságos küzdelmet részünkre. 
Nem torpanhatunk meg a nehézsé-
gek előtt. Az a magyar értelmiség, 
amelyik ma anyagi nehézségek kö-
zött küzd, mégis tudni fogja, mi a 
kötelessége a nemzetfenntartó nép 
széles rétegeivel szemben és meg 
fogja hozni azt az áldozatot, ami-
vel még jobban kapcsolódik test-
véri közösségbe a magyar nép egy-
szerű fiaival. 

Hiszem, hogy soraimmal és e té-
ren kifejtendő munkámmal hozzá-
járulok az erdélyi magyar nép-
könyvtárügy új korszakának meg-
nyitásához. TELEKI ÁDÁM 

NÉPEGÉSZSÉGÜGY 

Az erdélyi magyar népegészség-
ügyi szolgálat célja olyan ember-
anyagnak a megteremtése, amely 
szilárd alapja a nemzet biológiai 
létének és az erre épülő magasabb-
rendű szellemi és anyagi életnek. 

Ennek egészségügyi akadályai, 
egyben népegészségügyünk jelen-
legi problémái: 

a) számbeli csökkenés, gyermek-
telenedés (születéskorlátozás és túl-
zott gyermekhalandóság); 

b) minőségromlás népbetegségek 
(tbc, lues), rossz szokások (alkoho-
lizmus stb.) egészségtelen életkörül-
mények (helytelen táplálkozás, la-
kásviszonyok stb.) miatt. 

Ezek a problémák csak méreteik-
ben különböznek más népcsopor-
tok hasonló problémáitól, Adat-

szerű pontossággal bőségesen volt 
alkalmunk megismerni ezeket más 
közleményekből. 

* 

Problémáink tanulmányozásából 
máris levonhatjuk a következő 
iránytszabó tanulságokat: 

a) Problémáink megoldására ma-
gunknak kell törekednünk; 

b) Túlságos papírkulturánk a 
népegészségügy terén már kiélte 
lehetőségeit, jövőnknek csak akkor 
lehet hasznos tényezője, ha intéz-
ményes. fenntartó, szervező nép-
egészségügy fejlődik belőle; 

c) E munka vezetői szakemberek, 
elsősorban orvosok és általuk irá-
nyított bábák, védőnök stb. kell, 
hogy legyenek, népnevelők, sajtó-
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munkások gazdasági szakemberek 
bevonásával. 

d) Problémáink megoldása egy 
séges irányító szerv vezetése alatt 
képzelhető el az eddig ötletszerüen, 
külön utakat járó, egyéni kezde-
ményezések összefogásával. 

c) Népegészségügyet eredmény-
nyel szolgáló tevékenység csak ki-
fejezetten keresztény szellemben 
lehetséges, tekintve, hogy különö-
sen a gyermektelenedést épen a 
modern pogány szellem hozta létre 
és terjeszti ma is. 

* 
Mint a problémák, a teendők is 

két csoportba foglalhatók! 
1. A számbeli csökkenés, pon-

tosabban s lemaradás (mert hiszen 
kimondott csökkenésről eddig még 
általánosságban nincs okunk be-
szélni) megelőzésére célba veendő 
elsősorban: 

a) A gyermektelenedés problé-
mája. Minthogy ennek oka a nép 
között terjedő születésszabályozási 
sürgősen meg kell szüntetnünk az 
anyagis életfelfogást terjesztő ténye-
zőket. Ilyenek: 

A városi osztály példája. Ellen-
súlyozására a városi elem keresz-
tény világnézetének erélyes neve-
lése (egyházak), másrészről a falusi 
fiatalság otthonában való foglal-
koztatása (gazdasági megszervezés) 
szükséges. 

A sajtó. Az anyagias világfel; 
fogású sajtó szervezett mellőzése, 
megfelelő sajtóról való gondosko-
dás (sajtó-munkások). 

A gyermektelenedés ellensúlyo-
zása céljából sürgősen megoldandó 
a magzatelhajtással foglalkozó és 
születéskorlátozást hirdető orvosok 
leváltása megfelelő egészségügyi 
személyzettel. Ez elsősorban az 
Orvosi Kamarákra tartoznék. A 
magunk hatáskörén belül az egy-
házak oly szervezeteire, melyek or-
vosaikat tömörítve becsületszó-ér-

vényű nyilatkozattal kötik meg ke-
zűket a magzatelhajtás, stb. tekin-
tetében. Ily orvosainkat állásokba, 
elsősorban falvakba elhelyezni igye-
keznek (nyilvántartás, közvetítés), 
számukra a magyar közületekkel 
előnyös javadalmazási egyezkedé-
seket hoznak létre, különös tekin-
tettel olyan vidékekre, ahol orvos 
nincs vagy már aggálymentes orvos 
működik, biztositván orvosainkat új 
helyeiken úgy érkölcsi, mint szük-
ség esetén anyagi támogatásukról. 
Különös gond fordítandó az új or-
vosok keresztény világnézetű neve-
lésére (egyházak). 

b) A gyermekhalandóság ellen-
súlyozására megfelelő szellemű or-
vosok elhelyezése szolgál a falvakon. 
Még fontosabb azonban a nagyobb 
falvakban anya- és csecsemővédő 
intézmények létrehozása. Ha mind-
egyik vagyonnal rendelkező erdélyi 
magyar szervezetünk csak egyet-
len ilyen intézmény felállítását és 
fenntartását vállalná, a csecsemőha-
landóság terén egészségügyi mérle-
günk pár év alatt jelentősen meg-
javulna. 

Jóllehet a népnevelés egészség-
ügyi téren eddig is igyekezett meg-
tenni a magáét (különösen a ké-
nyelmes sajtó-úton), kivánni való 
azért e téren is bőven mutatkozik. 
Igy a népnevelők illetékes főható-
ságainak fokozatosan ki kell cse-
rélniök az olyan népnevelőket, kik 
a társadalmi munkához kellő érzék-
kel nem bírnak, vagy éppen káros 
példát mutatnak. Uj népnevelők-
nek szociális gondolkozást kell adni. 
(Papneveldék, tanítóképzők, gazda-
sági iskolák, stb.) De ezeken kivül 
igénybe kell venni a népnevelés 
oly eszközeit, mint vándor-osztagok, 
előadások vagy előadás-sorozatok. 
(Társadalmi egyletek keretében.) 
Nem szabad elfelejteni, hogy a gyer-
mekhalandóság szempontjából a 
szegénység legalább olyan fontos 
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tényező, mint a tudatlanság. A nép-
nevelésen kívül tehát a gazdasági 
megszervezésnek is megvan a maga 
szerepe a népegészségügyben! (Szö-
vetkezeti szervezés, EGE, stb.) 

2. A minőségromlás ellensúlyozá-
sára erélyes eszközökkel kell küz-
deni a legnagyobb veszedelem, az 
alkohol ellen. Sajnos, hogy épen a 
népnevelők e téren tétlenek, sőt 
sokan épen rossz példát adnak. 
Társadalmi szervezeteink hasznosan 
dolgozhatnának a jövőn, ha új al-
kalmazottaiktól absztinenciát köve-
telnének. 

A tbc. és lues leküzdése megha-
ladja eszközeinket és lehetőségein-
ket. Az állami egészségügyi szer-
vezet lehetőségeinek igénybevétele, 
a felelősségérzés fejlesztése, profi-
laktikus nevelés – csupa népneve-
lői feladatok – lehetnek teljesít-
hető kötelességeink. 

Az életkörülmények (táplálkozás, 
építkezés, stb.) körül felfedezhető 
hibák megszűntetése szakemberek 
bekapcsolásával ismét csak a nép-
nevelés hatáskörébe tartozik, akár-
csak a gazdasági szervezettség élet-
színvonalat emelő lehetőségei. 

* 
Sorrendben mi az első teendő? 
Látható, hogy nincs olyan ember, 

nincs olyan magán- vagy közéleti 
tevékenység, melyet a népegész-
ségügy helyes szervezettség és irá-
nyítás mellett munkába ne állít-
hatna. Ilyen sokoldalú és szétágazó 
munka egyéni ötletszerűséggel, tőke-

befektetés, egységes irányítás nélkül 
kitűzött célját eredményesen nem 
szolgálhatja. Mi tehát sorrendben 
az első teendő? Olyan központi, 
irányító szervet létesíteni, mely a 
népegészségügy problémáit meg-
oldani egyedüli hivatásának tekinti, 
munkatervét részleteiben kidol-
gozza, munkaerőit számbaveszi, 
elindítja, irányítja, munkájának 
anyagi alapot is tud b iz tos í t an i . . . 

Ugy látszik, pillanatnyilag három 
dolog hiányzik ehhez. Első: az egész-
ségügyi problémák fontosságának 
felismerése. A népegészségügyet 
hosszú-hosszú évek alatt sem sike-
rült túlságosan közjogi beállított-
ságú közéletünk elsőrendű problé-
mái közé besoroztatni. Második: 
a keret, mely az emlitett központilag 
irányító szerv létesítésére lehetősé-
get nyujtson. Harmadik: a pénz, 
amelynek hiánya, ha valahol, itt 
nevetséges erőlködéssé teszi a leg-
jobb akaratú kezdeményezést is. 

Honnan kerül elő mindez? Elő-
kerül-e egyáltalán? Nem tudható. 
Csak egy biztos. Hogy a népegész-
ségügy a fennmaradás alapja. Nép-
egészségügy nélkül közéleti tevé-
kenységünk nagyon hasonló ahhoz 
a házigazdához, ki házának vizek-
től alámosott, omladozó fundamen-
tumával és falaival nem törődik, 
hanem drága és mutatós szőnye-
gekkel takarja el a bomlás ag-
gasztó jeleit . . . 

Dr. NAGY ANDRÁS 
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