
M A G Y A R N É P K Ö Z Ö S S É G 

A N É P K Ö Z Ö S S É G belső kérdéseinek ál talában nem ked-
vez az időjárás, az emberek figyelmét a világ felett tornyosuló fel-
legek s a vihart megelőző légköri feszültség tart ja fogságban. Mióta 
a nagy világpolitika eseményei csak úgy torlódnak s naponként 
ú jabb meglepetésekkel szolgálnak, bizony nem sokat törődik köz-
véleményünk saját ügyeivel, az emberek különös megszállottság-
ban élik napjaikat , önkéntelenül is megfeledkeznek a nemrég még 
élénken vitatott problémákról s a belső életrendezés irányelvei 
nem érdeklik a nagy többséget Mint az időjárás változásakor a 
néhánynapos láz, mindenkit át jár a politikai izgalom forrósága, az 
ér telem megbénul, a kedély forrásai e lapadnak s a kórokozó be-
tegségcsirák kiirtása, a riasztó hírek elülése után is jósokáig csak 
lézeng a közvélemény. 

A nyugodt eszmecsere ideje azonban sokáig nem késleked-
hetik, mert a nemzeti szervezet, akárcsak az egyes emberé , meg-
sínyli a hosszas tunyaságot . Újból elő kell vennünk tehát az elte-
metet t kérdéseke t s komoly fegyelemmel azon kell gondolkoznunk, 
hogy új helyzetünkben s az új lehetőségek közöt t egészségesebb 
népi életet mikép és hogyan te remthetnénk. 

  Ú J H E L Y Z E T B E N 

E Z T A CÍMET ké t hónappal ezelőtt í r tam cikkem első váz-
lata fölé. Amit akko r ír tam, azt részben az idők túlhaladták, feles-
legessé tet ték. Változatlanul csak a cím maradt meg, sőt az idő-
közben történt események még jobban aláhúzták azt, hogy az 
erdélyi magyarság új helyzetbe került . A világtörténelem szédült 
i ramát alig kehet aggyal követni és lehetetlenség a változások kö-
vetkezményei t teljes egészükben fölmérni. Viszont világosan kiraj-
zolódik pár alapvető tétel, amivel számolhatunk, sőt amivel szá-
molnunk kell. 

A kisebbségi ké rdés általános európai rendezésének reménye, 
mely több mint 17 éven keresztül a kisebbségek törekvéseinek 
meghatározója – jó pár éve már szétfoszlott. Látható volt, 
hogy a kisebbségi ké rdés megoldása nem remélhető humanisztikus 
alapon, sem pedig szankcióval nem bíró szerződések segítségével, 
a kisebbségi kérdés elsőrendűen politikai kérdés és mint i lyen ter-
mészetszerűleg az erőviszonyok eredője. A kisebbségi szerződések 
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alkati hibája – miként többször rámuta t tunk e r re a kérdésre – 
az, hogy nem a közvetlenül érdekel t országok közöt t jött létre, 
hanem a győző hatalmak között s egy olyan szerv védelme alá 
helyeztetett, melynek e redményes működése az emberiség fejlő-
désének egy haladot tabb állapotát kívánja meg. Európa pedig 
nem érett még meg erre az állapotra s így kerül t e lőtérbe egy 
másik e lv : a helyi megoldások rendszere, melyben a kisebbségek 
az államhatalommal, vagy a kisebbséggel bíró államok az illető 
kisebbségek anyaországaival kötött közvetlen megállapodások és 
szerződések révén rendezik a kisebbségek helyzetét . A kisebbségi 
szerződések lényege jogi kérdés, lelkileg a humánum érvényesülé-
sére támaszkodnak, a helyi rendezés viszont az 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 biztosí tékainak a kivívása leg-
alább is elvileg a népszövetségi eljárás rendjén megvalósítható lett 
volna, ebben az új helyzetben viszont minden kisebbségnek a 
helyzete attól függ, hogy az anyaország a helyi szövetségek 
rendjén mennyi előnyt tud neki biztosítani, avagy hogy az illető 
kisebbség önmagában mennyi súllyal tud jogai érvényesí tésébe 
belefeküdni.1 

A kisebbségi kérdés megoldása – ha egyáltalán beszélhetünk 
megoldásról a kisebbségi kérdéssel kapcsolatban – az európai 
jogfejlődés mai helyzetében nem is történhetik eredményesen, csak 
kétoldali szerződések által. Magyarország külügyminisztere a kül-
ügyi bizottság ülésén tartot t beszédében be is jelentette, hogy az 
erdélyi magyarság helyzetének megoldására Romániának kisebb-
ségi szerződés megkötésére tet t ajánlatot, a román saj tó vissz-
hangjából, valamint a hivatalos körök megnyilatkozásából pedig 
arra lehet következtetni, hogy ez az ajánlat nem fog visszautasí-
tásra találni, számolhatunk tehát azzal a lehetőséggel, hogy Romá-
nia és Magyarország között ilyen kisebbségi szerződés jön létre, 
mely az erdélyi magyarság helyzetét új a lapokra fekteti. 

A KISEBBSÉGI KÉRDÉS ÚJ RENDSZERÉNEK 
FELTÉTELEI 

B A L O G H ARTHUR a Magyar Kisebbség április 16-i számá-
ban figyelemreméltóan fejtegeti a kisebbségi kérdés új rendezésé-
nek feltételeit. „Az új rendezéshez, – írja, – törvény kell, mer t 
úgy a kormány, mint a végrehajtásra hivatott alsóbb közigazgatási 
szervek el járásának csak törvény, illetve az u tóbbiakra nézve a 
törvény alapján kiadot t végrehajtási rendeletet képezhet i az alap-
ját és a bíróságokra is csak a törvény mérvadó. Az 1938 augusz-
tus 3-i királyi rendelet csak a kormánybiztosságnak szól. Ne be-

1 V. ö. A második kör. Hitel 1937. évi 1. sz. 6 – 7 . lap. 
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széljünk tehát, – folytatja – mint ez a kisebbségi saj tóban már 
szokássá vált, törvényerejű minisztertanácsi jegyzőkönyvről. Ilyen 
jogforrást a román közjog egyszerűen nem ismer. Nem létező jogra 
nem lehet hivatkozni. Ne nevezzük azt a jegyzőkönyvet kisebb-
ségi s ta tutumnak, mert az imént mondottak szerint az ilyen nem 
lehet.”1 

Új törvényekre van szükség, – vonja le a következtetést 
Balogh Arthur dr. Új törvényekre, melyek megállapítják a kisebb-
ségekhez tartozó román állampolpárok jogi helyzetét, megszabják 
a kisebbségek jogait és ugyanakkor e jogok biztosításául az ellene 
vétőkkel szemben szigorú szankciókat léptetnek életbe. S bár e 
jogok keretéről il letéktelenség volna beszélnünk, azonban bizo-
nyára nem tar ta lmazhatnak majd kevesebbet , mint amennyit a 
békeszerződésekkel kapcsolatos kisebbségi szerződések biztosítot-
tak s mint amit a gyulafehérvári pontokban az erdélyi románság 
nemzetgyűlése önként felajánlott . 

S itt ké t körülményt kell komolyan megfontolnunk. 
1. Ami eddig a kormányzat részéről a kisebbségi ké rdésben 

történt, jóvátétel volt csupán. Jóváté te le annak, ami eddig a tör-
vényes intézkedések dacára és azokkal szemben történt . A mos-
tanig lett in tézkedések kivétel nélkül a törvények által megsza-
bott és biztosított jogaink egyrészének gyakorolhatására és életbe 
való átül te tésére vonatkoznak. Amikre tehát – ha az előző párt-
kormányok a törvényt be tar to t ták volna – úgy nem is lett volna 
szükség. 

2. Mikor kisebbségi jogokról beszélünk, ügyelnünk kell, ne-
hogy veszedelmes egyoldalúságba essünk. A jog önmagában sem-
mit sem ér, ha nincs bíztosíték a végrehajtására. Ezért tartották 
már a rómaiak is, hogy a törvényeknél fontosabb a mód, ahogy al-
kalmazzák azokat . A jogszabályok, a végrehaj tásukra vonatkozó 
rendelkezések és a jogorvoslat pontos, eredményes és gyors lehe-
tősége ad ják együtt a kisebbségi jogokat. Mindhárom téren elég a 
tennivaló. A kisebbségekre vonatkozó különböző jogszabályok a 
jogegyenlőségi rendszer kere té t egy esetben sem haladták túl.2 

Végrehaj tásuknak és a jogorvoslatnak hiányosságairól pedig olda-
lakat lehetne írni. 

1 Dr. Balogh Ar thur : Téves felfogások az új helyzettel kapcsolatban. Magyar 
Kisebbség, 1939, XVIII. évf. 7 – 8 . sz. 157–159. l. 

2 A politikai tudomány a kisebbségi kérdés megoldásának őt 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. Hátránya, 
hogy a politikai és közhatalomban való részvétel a többség tetszésétől függvén, onnan 
a kisebbségek kizáratnak. Az aránylagossdgi rendszer elgondolása szerint viszont az 
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KÜSZÖBÖN ÁLL – a k á r a kisebbségi szerződés folyamán, 
akár anélkül – az erdélyi magyar kisebbség helyzetének rende-
zése. A kormányzat számára lehetőség nyílik, hogy befejezze azt 
a müvet, melyet a kisebbségi kormánybiztosság felállításával és a 
működésére vonatkozó irányelvek megszabásával indított meg. 

Két esztendővel ezelőtt – reménytelen elnyomatásunk idején 
– vitába szállottunk Makka i „nem lehet” tételével. Fejtegetéseit 
a lapjában elhibázottnak tar tot tuk, mivel a nemzeti eszme kezdetle-
ges, rajnántúli formájának változatlan és kíméletlen érvényesülésére 
építette s nem számolt azzal, hogy ez az eszme is, mint bármelyik, 
átalakulásnak, változásnak, a helyi viszonyok átformáló hatásának 
van alávetve. „Olyan ez a jóslat, – í r tuk – mintha valaki a 
„cuius regio, eius religio” elvének a nyugaton való kíméletlen ér-
vényesülése idején azt mondta volna, hogy Erdélyben vagy a pro-
testáns, vagy a katolikus lakosságnak el kell tünnie, ki kell ván-
dorolnia. Azonban ennek éppen az ellenkezője tör tént . Mivel több 
felekezetnek egy területen való szimultán együttélése megvalósult, 
a fejedelemségnek, hacsak a véres vallásháborut kikerülni akar ta , 
módot kellett találnia ennek a helyzetnek államjogi megalapozására.” 

A fejedelemség módot is talált erre, mikor az 1564. évi tor-
dai országgyűléssel kimondatta elsőnek Európában a vallásszabad-
ságot. Ma sem lehet máskép. A vallási gondolat helyébe lépett nem-

államhatalom nem a többségé, hanem az egész lakosságé, tehát a kisebbségeké is 
intézményesen biztosítani kell tehát, hogy a kisebbségek tagjai is a közhatalom gya-
korlásában 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 min-
den részében (országgyűlés, minisztérium, stb.) arányuknak megfelelően ott vannak. 
A jogegyenlőségi és az aránylagos érvényesülési rendszer közös jellemvonása, hogy 
csak a kisebbségek tagjai javára állapítanak mag jogokat és nem a kisebbségek, mint 
szervezett egységek javára. A kisebbségi jogok e rendszerek szerint tehát a kisebb-
séghez tartozóknak az egységes államéletben való részvételére, e részvétel mikéntjére 
vonatkoznak, de nem szervezik a kisebbségeket 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 alap-
szik, közjogi szerv, amely állami feladatokat lát el és igényeit közigazgatási úton 
érvényesítheti, egyszóval a kisebbségekre nézve az állami ügyeket is részben intézi. 
A kisebbségi önkormányzatnak két formája alakult k i : a személyi és a területi 
autonómia. A személyi autonómia az ugyanazon kisebbséghez tartozókat az állam 
egész területén, lakóhelyüktől függetlenül olyan egységes közjogi szervezetbe foglalja 
össze, amely a kisebbségeket különlegesen érdeklő közigazgatási ügyeket intézi. A 
személyi autonómiának példája az egyházi autonómia, azonban inkább csak magán-
jogi színezettel Ilyen lett volna, ha megvalósítását engedik, a kisebbségi szerződés-
ben a szászok és székelyek részére biztosított kulturális autonómia, 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 
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zeti gondolat ugyanazzal a problémával találja szembe magát Er-
délyben, ahol több nemzet él kever ten egy területen és a nemze-
teknek, hacsak önmagukat halálra sebezni nem akar ják, meg kell 
találniok az egymás mellett való élés módozatait. Húsz éve mult 
annak, hogy a gyulafehérvári határozatokban kimondották az er-
délyi nemzetiségi küzdelmek hagyományának megfelelő elvet: tel-
jes nemzeti szabadságot az ittlakó n é p e k n e k ! Az elmult húsz év 
alatt sok úttal próbálkoztak, de bebizonyosodott, hogy Erdély föld-
jén ez az egyetlen járható út. Erdély különleges nemzetiségi viszo-
nyai különleges rendezést k ívánnak! 

ÚJ POLITIKAI RENDSZER 

A J Ö V Ő T vizsgáltuk eddig, számbavéve azokat a latens té-
nyezőket is, melyek sorsunkra határozólag hathatnak. E széles ke-
retből visszanézve, szűknek és kisszerűeknek tetszenek azok a 
belső harcok, melyek túlságosan harmonikusnak amúgy sem mond-
ható közéletünket uralták. 

Egy nép politikai ösztöne, életrevalósága – ép úgy, mint az 
egyes emberé is – válságos helyzetekken tünik ki. Az erdélyi 
magyarság pedig, mintha vizsgáztatni akar ta volna sajátmagát, az 
elmult év válságos helyzeteit önmaga bajaival tetézte. Jóformán 
külön sem választható, mit állított fel a helyzet és mit a magyar-

túlnyomó részben valamely nemzeti kisebbség tagjai laknak, az államon belül 
külön egységgé vannak alakítva és ezen a területen a közigazgatás bizonyos vonat-
kozásban a központtól önállónak van elismerve. Ilyen területi jellegű nemzeti ön-
kormányzata volt a régi Erdélyben a székelyeknek és a szászoknak. A szász auto-
nómia, a szász egyetemben kulturális ügyekre korlátozva, az unió után is tovább élt 
Területi autonómiát élvezett továbbá a békeszerződések megkötéséig Horvát-Szlavó-
nia, amelynek területén a horvát nemzet bizonyos ügyekben önálló törvényhozó és 
végrehajtó hatalmat gyakorolt. A régi Ausztria nemzetiségei is, mint a csehek, mor-
vák, lengyelek, szlovének, dalmátok, olaszok, túlnyomórészt külön-külön tartomány 
önkormányzat részesei voltak. 

A szövetségi államszerkezet a kisebbségi kérdés megoldásának negyedik kép-
zelhető alakja. Ez a rendszer a nemzetiségi egyenjogúságnak legtökéletesebb formája, 
mely lehetőséget ad arra, hogy az egy nemzetiséghez tartozó állampolgárok – mint 
zárt testületek – teljesen egyenlő jogokat gyakoroljanak az államélet összes nyilvá-
nulásaiban s a maguk szellemét egyenlőképpen vihetik be a közhatalom érvényesí-
tésébe Ilyen alapon épült fel Svájc s ezt az alapot ajánlja a kisebbségi kérdés meg-
oldására a páneurópai mozgalom programja is. 

Szemben az eddig ismertetett 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 átutalni, 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. (V. ö. Egyed István dr . : A kisebbségi kér-
dés. Bpest, 1930. 2 6 – 4 7 . l.) 
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ság. Csak mikor a szomszédainkhoz, a szászokhoz tekintet tünk át, 
akik játszi könnyedséggel oldották meg a hasonló feladatokat , ak -
kor lá that tuk: mennyire nehezítet te helyzetünket az, hogy nem 
volt rend a por tánkon. Kivülről – félek – gyakran kel thet tük a 
veszekedő házaspár benyomását , akik a szomszédokhoz szaladnak 
igazságtevés végett, Soha még ennyire nem é rződö t t : mennyire 
hiányzik életünkből a vezérlő gondolat és az a befelé is öntuda-
tos politikai réteg, mely ennek a gondolatnak hordozója. 

Az új politikai rendszert – elég adalék hiján – még ma 
nem tudjuk egészen felmérni. 

1 Néhány hónap elmulta u tán sem lehet egészen tisztán látni, 
hogy a Nemzeti Újjászületés Front jának milyen szerepe lesz az állam-
életben, még kevésbbé azt, hogy a Magyar Alosztály milyen sze-
repet tölthet be s mennyire tudhat ja a magyarság politikai képvi-
seletét ellátni. Formailag az Alosztály visszaesést jelent a régi 
helyzettel: az önálló Magyar Párt ta l szemben. Visszaesést, mert 
az utóbbi belső alkotásu lehetett , a politikai küzdelmet önállóan 
vehette fel és független parlamenti tényezőként léphetet t fel. Az 
eredmények azonban többnyire nem a helyes, hanem az alkalmas 
formáktól, alkalmas emberektől és főkép az alkalmas időktől füg-
genek. A Magyar Pár t hosszú küzdelmei során aránylag kevés 
eredményt tud felmutatni, igaz, hogy túlnyomó részt nem az ő 
hibájából. A formailag gyengébb Magyar Alosztály jelentősebb 
eredményeket érhet el, igaz, hogy túlnyomó részt nem az ő eré-
nyéből. Königgrätz nélkül nem lett volna kiegyezés. 

2. Hasonlókép bizonytalan körvonalu a Magyar Népközösség 
képe is. A Frontba való belépéssel egyidejűleg a belügyminiszter 
Bánffy Miklós gróf nevére engedélyt bocsájtott ki, hogy a romá-
niai magyarság kulturális, gazdasági és szociális munkáinak vég-
zésére – a németekhez hasonlóan – külön szervezetbe: a Romá-
niai Magyar Népközösségbe tömörülhessen. Bár az a tény, hogy 
az utóbbi kormánynyilatkozatok a magyarságról, mint közösség-
ről emlékeznek, nem jelenti azt, mintha ezzel a magyarság köz-
jogi személyiségre való emelése elismertetett volna, mégis arra 
enged következtetni, hogy a népszemélyiség jogának elismerése 
nem idegen a kormányzat tól . A Magyar Népközösség engedélye 
zésének formája sok vitát váltott ki. Ez a forma semmikép sem 
tekinthető véglegesnek, csupán a szervezési időre szólónak, mert 
hiszen a végleges és megnyugtató megoldás csak az lehet, ha a 
kormány törvény út ján a Népközősség közjogi jogi személyiségét 
elismerve, azt a magyarsságot megillető jogok birtokossává és 
élvezőjévé teszt. A békeszerződésekben a székelyeknek és a 
szászoknak biztosított és egy megegyezés folytán a magyarság 
számára joggal igényelhető kul túrautonómia gyakorlása elképzel-
hetetlen a közjogi személyiség elismerése nélkül. 
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A M A G Y A R NÉPKÖZÖSSÉGBEN lehetőséget látunk arra , 
hogy helyzetének szabályozása u tán formailag is magját képezze 
azoknak a közjogi törekvéseknek, melyek minden kisebbségi nép 
programját meghatározzák. A Magyar Népközösségnek azonban 
van egy másik oldala is : a belső rendező és építő munka és ez 
az oldala a jelentősebb. Ez az oldala – a belső munka megindu-
lásának lehetősége – az, amiért a fiatalság rögtön a Népközös-
ség mellé állott. Hiszen a Magyar Szövetség, vagy új nevén s a 
Magyar Népközösség eszméje – merem állítani – az utóbbi évek-
ben egyedül a fiatalság lelkében élt. A fiatalság küzdött megvaló-
sításáért akkor , amikor még sem az államhatalom, sem vezetőink 
nem rajongtak érte ,Nem máshoz álltunk tehát, a magunkét akar-
juk megvalósítani. Évek óta hirdetjük e hasábokon s mindenütt, 
ahol véleményt nyilváníthattunk, hogy a magyarság legnagyobb 
hibája szervezetlensége és a tervszerű, egységes munka hiánya. 
Politikai pár tunkkal szemben hangoztatot t kívánságaink és kifo-
gásaink is – szinte kivétel nélkül – er re korlátozódtak. Hangoz-
tat tuk a belső munka fontosságát, mert a „nemzeti önvédelmi harc 
a mai látszatparlamentárizmus idején nem a parlamentben, hanem 
az élet széles területein vívandó meg és sikere nem a kép-
viselők számától, hanem a társadalom szervezettségétől, összetar-
tásától és nemzeti öntudatától függ.” 

A kisebbségi politika ké t oldalát s a belső munka fontossá-
gát már az első időkben felismerték, csak sajnos nem követték, 
Hajdu István dr., a fiatalon elhunyt közíró, í r ta már 1923-ban: 
„A kisebbségi politika nem egyéb, mint két irányú munka, éspedig 
egy belső rendező és építő, és egy külső munka, mely az előbbi 
lehetőségének, e redményének védelméből és biztosításából áll. A 
belső munka a kisebbség zár t fórumain és munkaterein, a külső 
az állam politikai és kormányzat i életének nagy nyilvános fóru-
main zajlik le. A ket tő szerves összefüggésben van egymással. 
A ke t tő között i viszony példával való kifejezésére a jogi fogalmak 
közöt t van találó analógia. Fődolog a belső munka, mellékdolog 
a külső, mely csupán azér t van, hogy a fődolognak rendeltetési 
céljaira való használatát , tehát érvényesülését előmozdítsa, tökéle-
tesebbé tegye, megvédje. A kisebbségek életének, éspedig nemcsak 
a jelenvaló, hanem a jövőbeli é le tének biztosítéka és súlypontja 
a belső munkában van. Ennek az e redménye adja meg az erőt, 
mely külső munkával helyeződik bele az állam többi népeinek 
együttes politikai életébe, az állam kormányzatába.” 1 

A politikai tevékenységnek a Fron tba való átutalásával és a 
Magyar Népközösség szervezési munká jának engedélyezésével ez 

1 Idézi dr . Jakabffy Elemér: Mádéfalvi levél. Magyar Kisebbség, 1928. ápr. 
15.-i szám. 
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a kétirányú munka elvált egymástól. A politikai feladatok végzé-
sére a Front Magyar Alosztálya hivatott, a népi feladatok végzé-
sére a Népközösség Ezt a merev szétválasztást a gyakorla tban 
ugyan szinte lehetetlen keresztülvinni, hiszen a kétfaj ta tevékeny-
ség között olyan szoros az összefüggés és jóformán meg sem álla-
pítható, hogy a politikai tevékenység hol kezdődik és hol van 
határa, mégis meg kell k í sére ln i ; ez nemcsak a kormányza tnak , 
hanem a magyarságnak is kívánsága, hogy népközösségi szerve 
állandóvá és a politika hullámzásától függetlenné válhassék, Kor-
mányzati szempontból nézve, ez a szétválasztás lehetséges. Mert 
a politika onnan tekintve a többség számára harc a hatalom el-
nyeréséért , vagy a kisebbségeknél negative harc a megszerzett 
jogok biztosításáért, érvényesí téséért és új jogok megszerzéséért . 
Tehát ami akadályt a hatalom vagy csupán a hatalommal való 
visszaélés a magyarság ú t jába tesz, azt az Alosztálynak kell el-
hárítania, viszont ami új kere te t az Alosztály kiharcol, azt a Nép-
közösségnek kell megtöltenie élettel. 

A MAGYAR NÉPKÖZÖSSÉG – ALAPSZERVEZET 

KISEBBSÉGI ÉLETÜNK első húsz évének előterében a po-
litikai tevékenység, a közjogi harc, a jogvédelem állott. Termé-
szetes ez. A magyarság államalkotó népből vált kisebbségi néppé, 
nem lehetet tehát fogékonysága a társadalmi erők, a társadalmi 
szervezés fontossága iránt. Régi helyzetét próbálta tartani , ezért 
ennek a kornak jellemzője a konzerválás, a megtartás, a védeke-
zés volt. Mivel mindegyre hát ranézet t és mérte az útat, amelyet 
visszafelé még meg lehet tenni, nem láthatta és nem használhat ta 
ki azokat a lehetőségeket , melyeket – bármilyen politikai rend-
szer mellett – a társadalmi erők szervezése jelenthet. 

Nem azt kívánom ezzel mondani, mintha az elmult húsz év 
alatt semmi sem tör tént volna a társadalmi munka terén. Sok hő-
sies és – nem egyszer – eredményes kisérlet tör tént az egyes 
élettevékenységek megszervezésére. Ez az, amit László Dezső úgy 
fejez ki, hogy „részletekben, az élet egyes köreiben az erdélyi 
magyarság valóban bámulatra méltó sikereket ér t el és olyan alko-
tásokat hozott létre, amelyek egyetemes magyar szempontokból is 
a legnagyobb elismerésre méltók.”1 A hangsúly azonban azon 
van, hogy ezek az alkotások és ezek a munkák nem szerves egy-
ségben, hanem részletmunkaként elaprózottan jelentkeztek. A tár -
sadalmi erők megszervezésének szükségessége nem vált központi 
gondolattá (központi gondolatnak változatlanul a politikai tevé-
kenység maradt), s így a társadalmi erők szervezése csak úgy és 
olyan mér tékben történt, ahogy azt az egyes szervezetek műkö-
dése megkívánta. Mivel alapszervezet nem volt, minden egyes intéz-

1 László Dezső: Magyar tengely Ellenzék, 1939. febr. 12-i. sz. 
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ménynek vagy szervezetnek óriási többle tmunkát jelentett, hogy 
a szervezetét a gyökerekig kiépítse. A Gazdasági Egyletnek csak 
úgy, mint a szövetkezeteknek, vagy a közművelődési vállalkozá-
soknak külön külön kellett gyökérzetet engedniök s a hajszál-
gyökerek – mivel a terület azonos – sokszor egymás elől szív-
ták el a nedvességet. 

Ez a régóta hiányzó alapszervezet valósulhat meg a Magyar 
Népközösségben. Az az alapszervezet, melyben a részletmun-
kák már nem külön-külön, hanem egységben jelentkeznek s így 
a húszéves kényszerű analizis u tán a régen vár t szintézis lehető-
ségét t e remt i meg. 

A N É P K Ö Z Ö S S É G közművelődési és gazdasági feladataira 
a következő c ikkek részletesen rámuta tnak . A társadalmi felada-
tokról k ívánunk csak itt szólani. 

Amilyen mér t ékben a gazdasági élet fejlődése határozta meg 
a mult századot, éppoly mér tékben nyer t jelentőséget századunk-
ban a társadalmi erők szervezése. A gazdasági verseny kímélet-
lensége, a tőke és a munka közötti harc, az anyagias szemlélet 
nyomában járó szabadosság a társadalmakat felbomlás felé vezette. 
Ott, hol a felbomlás olyan méretű volt, mint Törökországban, Olasz-
országban, vagy akár Oroszországban, hogy az ál lamfenntartó erő-
ke t is aláásta, a felbomlás megakadályozásának kötelessége a tár-
sadalomra hárult . A társadalom így államformáló tényezővé vált 
s az is maradt , hiszen nemcsak a totális ál lamokban, ahol az állam 
és a társadalom szoros egységet képez, hanem a demokrat ikus 
á l lamokban is mindinkább tért hódit a társadalomszervezés gon-
dolata. 

A társadalomszervezés jelentősége fokozot tabb mér tékben 
jelentkezik a kisebbségi népnél, mivel nála az állam helyét is a 
társadalom foglalja el. Hiszen az államhatalom intézésébe egy ki-
sebbség sem folyhat be oly mértékben, hogy társadalma számára 
az állammal való azonulást tökéletessé tegye s emiatt minden nem-
zeti kisebbség arra kényszerül, hogy azokat a közösségi szükség-
leteket , melyeket a többségi nép számára az állam végez, társa-
dalmi u ton elégítse ki 

Melyek a társadalmi munka fel tételei? Először a már előbb 
említett alapszervezet létrehozása. A szászoknál, helyesebben a 
romániai németeknél ez az alapszervezet a szomszédságokból áll. 

Mivel hasonló szervezkedésre kísérlet nálunk csak a német-
lakta vidékeken (Temesvár, Medgyes) történt , nem tudható, hogy 
ez a szervezési forma általánosságban beválik-e a magyarságnál, 
hiszen e helyeken erős környezethatás is eredményezhet te sike-
rüket. A különböző hagyományokat őrző erdélyi magyarságnál 
különben is veszedelmes volna egy uniformizált szervezési forma 
merev felállítása. A csíki székelyt és a szatmári magyart egy kapta-
fára húzni lehetetlenség. Az ősi székely nemek és ágak, majd a 
határőrhagyományok, a kalotaszegi t izedek, a polgáriasult város 
(kolozsvári Kalandos Társaság) szervezési hagyományai között 
olyan különbségek vannak, melyek eleve óvatosságra intenek. En-
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nek a helyi viszonyok szerint kiépülő alapszervezetnek f e l a d a t a : 
a) végrehajtani azokat a munkákat , amelyeket közművelődési, 

gazdasági vagy társadalmi síkon a Népközösség végezni k í v á n ; 
b) teljes erejükből támogatni az egyházak és iskolák m u n k á j á t ; 
c) megszervezni a kölcsönös segély és segítség lehetőségeit ; 
d) megteremteni a közösségbe való bevonás, az együvé tartozás 

érezte tése és a közös célok öntudatosí tása út ján a legteljesebb 
lelki egységet. 

Ez az utóbbi pont tu la jdonképen a társadalmi munka máso-
dik alapfeltétele. Mer t nyilvánvaló, hogy minden szervezet halott 
és munkára képtelen marad addig, míg a bennlevők nem éreznek 
egymással közösséget, míg nem hat ja át őket az együvétar tozás 
bajtársi melege, míg boldog öntudat tal nem vállalják a közös célok 
szolgálatát, míg nem ismerik fel azt, hogy mindnyájan magyarok 
s mint i lyenek mindnyájan az elkötelezés sztigmáját hordozzák. 
Ha ez a lelkiség nincs meg, vagy nem tudjuk megteremteni – 
neveléssel és a jobbak forradalmával – úgy hiábavaló minden 
munka, melyet a szervezeti kere tek létrehozására áldozunk. László 
Dezső is ennek a léleknek hiányát érezve sürgeti a szervezeti ten-
gelyen belül a lelki tengely kiépítését és keresi azokat a férfiakat , 
akik vállalják a közös tengely felé muta tás nagy szolgálatát és a 
személytől személyig való új erdélyi magyar hidverés szolgálatát.1 

A TÁRSADALMI SZAKOSZTÁLY munkaköré t szabatosan 
körülírni túl korai lenne. Az erdélyi magyar életben annyira új 
minden vonatkozásában ez a munkalehetőség és a munka üteme, 
módja és kere te annyira a lehetőségektől és attól függ, hogy az 
erdélyi magyarság és főképp a szociális munkák iránt nagyobb 
érzéket tanusító fiatalság mennyire siet segítségére, hogy porogram-
mot adni ma még a felelőtlenséggel határos lenne. Természete 
szerint a fentebb említett két alapfeltételen – az alapszervezet 
létrehozásán és lelki feltételeinek megteremtésén – kívül e ke-
retbe kívánkozik a népegészségügy, a jogvédelem, a társadalmi 
segítés és a társadalmi munkaszolgálat . 

A társadalmi munka kiindulópontja és célja egy: a társadalom. 
A társadalomból indul ki, hogy annak erőit felkutatva és szerve-
zés útján felfokozva minél teherbíróbbá, ellenállóbbá építse ki azt . 
Figyelmét nem kerülheti ki semmi, ami ennek a finom és érzé-
keny szervezetnek működésére befolyást gyakorolhat. Munká jának 
ha tá ra tehát végtelen: néha eltünik, mint egy búvópatak, átszel 
látszólag idegen érdekköröket , hogy aztán újból fe lbukkanjon. 
Láthatat lan és finom kapcsok fűzik össze a nemzet egyéb élet-
megnyilvánulásaival, ezért munkája is sokszor láthatatlan kell, hogy 
l egyen : azér t dolgozik, hogy a többi tevékenységek eredménye-
sek lehessenek. Viszont, hogy a társadalmi munka e redményes le-
hessen, ahhoz a társadalom segítsége szükséges. S ha naivitás 
lenne társadalmunktól azt kívánni, amit a németek szomszédsági 

1 László D e z s ő : i. cikk 
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alapszabályukban, t. i, hogy minden krit ikának a szervezkedés 
megindulásától számítva egy évig el kell hallgatnia,1 annyit joggal 
s remélem eredményesen kívánhatunk, hogy a meginduló társa-
dalmi munka iránt elfogultságmentes jóindulattal viseltessék. 

ALBRECHT DEZSŐ 

G A Z D A S Á G P O L I T I K Á N K L E H E T Ő S É G E I 

AZ ELMULT ÉVEK során több ízben is foglalkoztunk az 
erdélyi magyarság egységes szempontoktól vezetett gazdaságpoli-
t ikájának kérdésével . Sürgettük a Gazdasági Tanács megalakítá-
sát, mely éber f igyelemmel őrködve gazdasági erőforrásainknak 
saját gazdasági cél ja inkra való felhasználása felett, megteremtené 
gazdasági intézményeink között az annyira óhajtott tervszerű 
együttműködést, felmérné gazdasági feladatainkat, s kialakítaná 
az adott lehetőségek közt, de mégis nagyobb távlatok érdekében 
a magyarság gazdasági programját. Az erkölcsi és műveltségi 
javak megtartása szoros összefüggésben van a gazdasági helyzet-
tel, s ikeres önvédelmi ha rc nem képzelhető el a gazdasági szük-
ségletek szem előtt tartása nélkül . Minél jobban megalapozott egy 
nép gazdasági helyzete , rendszerint annál magasabban áll művelt-
ségi színvonala is. Ha a gazdasági viszonyok egészséges képet 
mutatnak, erősebb a szellemi és erkölcsi hagyományokhoz való 
ragaszkodás és biztosabb, eredményesebb az ellenállás minden 
szorongattatással szemben. A gazdasági tevékenységet úgy kell 
tehát szemlélnünk, mint a nemzeti élet egyik lényeges részét, 
mely szerves kapcsolatban áll a nemzeti élet közművelődési, tár-
sadalmi és biológiai tevékenységével is. 

Be kel l val lanunk azonban, hogy aggódva l á t t uk : közvéle-
ményünk e kérdések fölött éveken keresztül értet lenül siklott át, 
nem ismerte fe l a tennivalókat a maguk jelentőségében, nem akar ta 
meglátni a gazdasági erőviszonyok és a politikai helyzet közötti 
összefüggéseket. Társadalmunkból hiányzott a közgazdasági érzék 
és tudás, – ezzel a baj ja l hasztalan küzködtek már Széchenyi és 
Kossuth is, – a gazdasági élet erői és irányítói pedig többnyire ide-
genek voltak a magyarságtól. A túltengő állami gondoskodás rá-
nyomta bélyegét a magyar társadalomra, melynek élete nagy mér-
tékben fejlet len és szervezet len maradt . Természetes tehát, hogy 
kisebbségi életünk még hosszú évekig magán hordozta az állami 
gyámkodás és a poli t ikai gondolkozás bélyegét és tehetet lenül, 
tanácstalanul állott azoknak a kérdéseknek megoldása előtt, ame-
lyek eddigi életében nem jelentkeztek. Az új helyzetben a véde-

1 W. Schunn: Die Nachbarschaften der Deutschen in Rumänien. 86. l. 
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kezés első számbavehető eszközei jogiak és poli t ikaiak vol tak, a 
politika és a gazdasági élet összefüggései csak évek mulva kezd-
tek nyilvánvalókká válni, a szerves és összhangos nemzeti élet 
vágya alig pár éve nyomul előtérbe s ezzel egyidejüleg vá l ik a 
gazdasági szervezkedés gondolata közvéleményünkben is egyik 
legelső nemzeti feladattá. 

A Magyar Népközösség megalakulása már ennek az új szem-
léletnek az elvi győzelmét jelenti. A régóta óhajtott Gazdasági 
Tanács a Népközösség gazdasági alosztályának létesítése által már 
megalakultnak tekinthető. Ez lesz a jövőben hivatva gazdasági 
életünk irányelveit és munkatervét megszabni, általános gazdaság-
politikánk alapelveit lefektetni , a feladatokat előre megállapított 
rangsorozott terv alapján megszabni, s a gazdasági szervezetek 
közt a munkamegosztáson alapuló összhangot megteremteni . A 
gazdasági szervezettség kérdésének – mint évekkel előbb ír tuk 
– két fogantyúja van : egyfelől a céltudatosan jelentkező közvélemény, 
mely az irányító intézményt a magáénak ismerje el, másfelől pedig 
a célszerűen gondolkozó vezetők, ak ik a személyi ellentéteket, elő-
ítéleteket, hiúságokat félretéve, a közösségi élet parancsai a la t t 
állanak és az intézményt megvalósí t ják. Akkor a közvélemény 
erőtlen visszhangja elkedvetlenítet t . Sok okunk ma sem lehet a 
derűlátásra. Mi sem jellemzőbb közgazdasági gondolkozásunk sze-
génységére, a gazdasági kérdések iránt i érzéketlenségre, mint az, 
hogy a Népközösség megszervezésével kapcsolatban egyetlen gaz-
dasági vonatkozású hozzászólást sem olvastunk lapjainkban. Pedig 
az egészséges nemzeti élet alapja gazdasági életünk megszervezése, 
fejlődő ipar és kereskedelem, jövedelmező mezőgazdaság, jól ki-
épített pénzügyi szervezet s mindezek nyomán általános gazdasági 
és társadalmi jólét. Tudjuk, hogy ennek feltételei csak igen k is 
részben függenek tőlünk, de ha valóban urai akarunk lenni sor-
sunknak, ezeknek a kérdéseknek megoldását nem tévesz the t jük 
szem elől. A gazdasági szervezkedés nem öncél, csak eszköz, 
amellyel bizonyos célokat el lehet érni . A nemzeti közösség-
nek gazdasági közösséggé ke l l válnia, s hogyha népünk látni fogja, 
hogy ez a közösség megélhetésében, boldogulásában is védelmet 
és támogatást nyujt , bizonyára nem fogja keresni a más fa jokhoz 
való kapcsolódást. 

NÉPKÖZÖSSÉG – GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 

NEMZETI ÉLETÜNKBEN a Népközösség gazdasági alosztá-
lyának létesítésével eddig ismeret len kezdeményezésről van szó s 
bizonyára több körültekintésre, a szempontok, é rdekek és vélemé-
nyek gondosabb egyeztetésére lesz szükség, mint a társadalmi és 
közművelődési tevékenység megszervezésénél. Tisztázni kel l min-
denekelőtt azt , mi lehe t a feladatköre a gazdasági élet új irányító 
szervének, az eszközöket, amelyek munkájában rendelkezésére 
állhatnak, és a célokat, amelyeknek világos és határozot t kijelö-
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lése nélkül eredményes munka nem képzelhető el. A társadalmi 
és közművelődési feladatok munkálása terén a Népközösségnek 
lényegesen könnyebb feladata lesz, mert az intézmények, amelyek-
ke l a Népközösségnek összhangos kapcsolatba kell lépnie s amelyek-
ke l társadalmi feladatait megoldhatja vagy általános érvényü művelő-
déspoli t ikánkat i rányíthat ja , csak kiegészülést, támaszt és irányítást 
kapnak a Népközösségtől, anélkül, hogy különálló szempontjaik, fel-
adataik vagy épen érdekeik a népközösségi munkában korlátozva 
lennének. Ezek az intézmények jórészt már rendelkezésre is állanak, 
s a feladat inkább tevékenységük kiszélesítése és elmélyítése le-
het . A gazdasági életben azonban a szervezetek kiépítése részben 
éppen a Népközösség tevékenységétől várható. Még egy nehézség : 
a kisebbségi magyarság egyetemes nemzetgazdasági érdekeinek 
szolgálata s az egyéni és külön vállalati é rdek között igen gyak-
ran el lentétek is keletkezhetnek, melyeknek okos egyeztetése a 
gazdasági élet i rányítóinak t isztánlátását , elfogulatlanságát és ta-
pintatát sokszor erősen igénybe veheti . Világnézeti különbözősé-
gek ütközhetnek ki s a kérdés azon dőlhet el, ismerhet-e a gaz-
dasági élet a maga külön törvényein kivül, melyek ma is a libe-
rális-kapitalista szellemből fakadnak, más, társadalmi, erkölcsi és 
nemzet i feladatokat, s mennyire hajlandó az előbbit az utóbbiak 
kedvéér t feláldozni. Röviden, mennyire magyar valamilyen gazda-
sági vállalkozás vagy szervezet , munkás, gazda, iparos vagy ke-
reskedő. 

Kényes és nehéz kérdések, pedig Népközösségünk gazdasági 
munkájának s ikere igen sok szempontból épen ezeknek tisztázá-
sától függ. Hiszen a multban is történtek kísér letek gazdasági éle-
tünk nemzeti érdekeknek megfelelő megszervezésére, irányí-
tására, – a Magyar Pár t közgazdasági szakosztályára vagy a Bank-
szindikátusra gondolunk, – azonban ezek a kísérletek, épen mert 
a létesí tet t szervezetek mögött nem állt megfelelő fegyelmező erő, 
nem jár tak igazi eredménnyel . A különálló érdekek erősebbek 
voltak az egyetemes, nemzeti érdekeknél . Erőteljes öntudatosításra 
van tehá t szükség, régi hiányosságok pótlandók, s meg kell te-
remteni azt a fegyelmező erkölcsi erőt, mely egyeseket és gazda-
sági alakulatokat összhangzó tevékenységre tere l és a nemzeti 
célok szolgálatába állít . 

Mielőtt gazdaságpolit ikánk feladatairól beszélhetnénk, szük-
ségesnek látszik t isztázni azt a kérdést , hogy a Népközösség gaz-
dasági alosztályának egyben az egyes termelő rétegek érdekvé-
delmi szervévé is ke l l -e válnia, vagy feladatai kizárólag gazdaság-
poli t ikaiak lehetnek. Nem tagadható, hogy amilyen fontos a szo-
rosabb értelemben vett gazdasági funkciók – termelés, értékesítés, 
hi telel látás – megszervezése, éppen akkora jelentőségű a megfelelő 
érdekvédelmi szervek megteremtése is. A társadalom szociális 
funkcióit azonban nem zavarhat juk össze annak gazdasági 
tényezőivel. A gazdasági élet nem ismer munkásságot, mezőgaz-
dasági réteget vagy iparos osztályt, hanem legfeljebb mezőgaz-
dasági vagy ipari termelést , fogyasztást, értékesítést, kereskedel -
met, tőkét. Ezek azok a tényezők, amelyekkel számolnunk kell, 
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amikor gazdasági életünk új alapjai t l e rak juk . A tőkés gazdaság-
társadalmi rend mai korszakában a gazdasági élet k ia lakí tásába 
elhatározó módon beleszólni, közgazdasági célokat megvalósítani 
elsősorban tőkés alapokra fektetet t gazdasági alakulatokon keresz-
tül lehet. A szociálpolitika módszere és fe ladatai nem téveszthetők 
össze a gazdasági politika lényegével s a különböző termelő réte-
gek védelme és képviselete nem azonos a szoros értelemben vett 
közgazdasági tevékenységgel, mely más tényezőkkel számol. Nem 
jelenti ez egyik vagy másik tevékenység – érdekvédelem vagy 
tényleges gazdasági tevékenység – előtérbe helyezését a másik 
mellett, csupán azt, hogy a feladatok és eszközök egyaránt külön-
választandók. Példát idézünk. Gazdatársadalmunknak é rdekkép-
viseleti szerve, egyben mezőgazdasági poli t ikánk irányítója az 
E. G. E. Tevékenységének, szervezetének a Népközösség kere te i 
közé való beil lesztése nem történik kizárólag ennek gazdasági 
alosztályán keresztül , hanem meg kel l oszolnia a társadalmi, gaz-
dasági, sőt a közművelődési alosztályok között is. Mint legjelentő-
sebb társadalmi rétegünk érdekképviselete , helyet foglal a társa-
dalmi alosztályban. A mezőgazdaság szervezésére, emelésére, i rá -
nyítására vonatkozó programja már a gazdasági alosztály ke r e -
tei között hangolódik össze más gazdasági szervezetek munkájá-
val, a gazdanevelés terén pedig kapcsolatot tart fenn a közműve-
lődési alosztállyal is. Nemzetpolitikánk sokfelé elágazó fe ladata i -
ból és érdekeiből következik ez, s biztosítékát képezi a Népkö-
zösség alosztályai közötti összhangnak is. 

GAZDASÁGPOLITIKAI FELADATOK 

GAZDASÁGI ERŐINK SZÁMBAVÉTELE, helyzetünknek rész-
letes feltárása nélkül eredményes gazdaságpoli t ikai tevékenység 
nem képzelhető el . A bizonytalanság érzése minden tevékenység-
nek legnagyobb akadálya. Ha a tervezgetések nem a reál is adott-
ságokra épülnek fel, tartós eredményük nem lehet . A népi fenn-
maradás legjobb formáit csak úgy ta lá lhat juk meg, ha á t tekint -
hető, világos képünk van mindarról, amit az építésnél fel tudunk 
használni. Ismernünk kel l elsősorbán a természetet , a tájat , amely-
ben élünk, foglalkoznunk kel l a nemzetet alkotó emberek termé-
szeti környezetével, a földdel. Tudnunk kell – az eddigi te rme-
lési eredmények vizsgálata által – hol, mit és hogyan lehet ter-
melni. Minden kis területről t iszta képet kel l szereznünk, hogy 
az eredményesebb gazdasági tevékenység feltételei t megteremt-
hessük. Tájékozva kell lennünk a földnek és népnek egymáshoz 
való viszonyáról, arról, hogy vidékenként mennyi lakosságot tart 
el ma ez a föld és mennyit tudna okszerűbb gazdálkodással el-
tartani. Aggódva figyeljük a székelyföldi elvándorlás évek során 
egyre fokozódó erejét , de nem tudjuk, valóban őstermelő lakossá-
gunknak gazdasági viszonyainkhoz mért túlszaporodásáról beszél-
hetünk-e, vagy csupán termelési módszereink elmaradottsága, il-
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le tve az állam gazdaságpolit ikájának irányzatossága az elvándor-
lás oka. Bizonyára vannak vidékeink, melyekre valóban a túlfe-
szített é le tkere tekben erősen szaporodó népesség a jellemző, s 
ezekre nézve a segítésnek más módszereit kel l megkeresnünk, 
mint ott, ahol a csökkenő népesség a maga életkereteit kitölteni 
nem tudja. De különbözni fognak a feladatok aszerint is, hogy zár t 
magyar néptömbökről vagy szórványmagyarságról van szó, vala-
mint más kérdések megoldása kerü l előtérbe ott, ahol a termé-
szet i adottságok folytán az ősi t á j s vele az életformák is keve-
set változtak, mint ott, ahol a városok s így nagyobb fogyasztó-
piacok közelsége a termelésre és életformákra, gazdálkodási mó-
dokra rányomta a maga bélyegét. Tanulmányozni kell az egyes 
vidékek termelési és fogyasztási viszonyait, ál latkereskedelmét, a 
szövetkezetek szerepét, a közvetítő kereskedelem működését, hi-
szen a mezőgazdaság rentabil i tása elsősorban mint értékesítési és 
árkérdés jelentkezik. Nem máról-holnapra megoldható feladatok 
ezek, annál is kevésbbé, mert a szükséges anyagi eszközökkel 
sem rendelkezünk, de mégis meg kell ezt a munkát kezdeni, mert 
enélkül egy új társadalom megalkotása lehetetlen. 

A föld és nép viszonya után a nemzeti vagyon lehetőségek sze-
rinti számbavétele sem maradhat el. Tudnunk kell, ha hozzávetőle-
gesen is, mi az, ami a mienk ingó és ingatlan vagyonban, vállalati 
tőkében, termelési tényezőkben, ismernünk kel l azokat a gazda-
sági vállalkozásokat, amelyek a magyar jelleget s ennek minden 
következményét vállalják, azokat, amelyekre feladatokat róhatunk 
s amelyek részeseivé, eszközeivé és szerveivé válhatnak a kisebb-
ségi magyar közgazdasági programnak. Mert ez a magyar élet 
minden gazdasági tényezőjének cselekvő együttműködését szüksé-
geli . A Népközösség az erdélyi magyarság teljes egységének meg-
valósítását célozza. Ez az egység pedig a nemzeti céloknak és 
érdekeknek, valamint ezek tudatának az azonosságát jelenti. Mit-
sem használnak tehát a mechanikus elgondolások, egy-két ember 
által ki tervel t kere tek vagy csúcsintézmények, ha nincs meg a 
külső és belső, lelki azonosság, a belső szolidaritás. 

A népközösség gazdasági alosztályának munkája tehát – az 
egyes termelési ágak kérdéseinek megoldása előtt – új köztudat 
kialakítása, a gazdasági adottságok feltárása, a gazdasági élet 
figyelése, a nemzeti vagyon számbavétele, a magánérdekeknek 
egymás közti s a közérdekkel való összhangbahozatala s a gazda-
ságpolitika munkatervébe való beillesztése. Tevékenységének jelen-
tősebb része azonban a nagy termelési ágak – mezőgazdaság, ipar 
és kereskedelem, hitelügy és az ezekhez kapcsolódó szövetkezeti ügy – 
szerint megszervezett szaktestületekben fog folyni s itt hangsúlyoznunk 
kell , hogy ezek a szaktestületek nem állhatnak reprezentációs alapon, 
hanem valóban gazdasági életünk legkitűnőbb szakembereit kell 
magukban foglalniok, hiszen sehol jobban nem bosszulják meg a 
következmények a tájékozatlanságot, az előítéleteket, a dilettan-
tizmust, mint épen ezen a területen, Elengedhetetlen feltétel a 
föld és műhelyek embereinek bevonása s általuk a szélesebb népréte-
geknek szerephezjut tatása sorsuk intézésében. Annak kell dönte-
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nie ezekben a kérdésekben, aki ezeket éléttapasztalata folytán 
ismeri is, de ugyanakkor képes a részérdekek fölött az egyetemes 
érdekeket is meglátni. 

MEZŐGAZDASÁG 

A SZAKTESTÜLETEK között a mezőgazdaságé jelentőségben 
felülmulja a többieket . A mezőgazdasági termelés első és legfon-
tosabb forrása társadalmunknak. Nem csupán 72 százalékot kitevő 
falusi népességünknek jelenti megélhetését, de a városi magyarság 
számottevő rétegei is közvetlenül érdekelve vannak benne. A leg-
jelentősebb feladatok tehát ezen a téren adódnak. Számba kel l 
venni, milyen állapotban vannak a mezőgazdaság erőtényezői – 
a föld, a termelő, az állatállomány, a gazdasági eszközök. Terme-
lésünk eredményei az utolsó harminc évben alig mutatnak fejlő-
dést, sőt egyes ágakban komoly visszaesés is tapasztalható. A búza 
erdélyi termésátlaga 1906–7-ben hektáronként 10,26 mmázsa volt, 
1936–37-ben 10,81 métermázsa. Hasonló jelentéktelen emelkedést 
mutat a rozs termésátlaga is, árpánál, zabnál és kukoricánál azon-
ban már jelentős visszaeséssel találkozunk. Ez az öt főtermény 
egész szántóterületünknek háromnegyedrészét foglalja el, s így 
mezőgazdaságunk teljes stagnációjáról beszélhetünk. A mindenki-
től elhagyott, senkitől támogatást nem élvező, tőkehiánnyal küzdő 
kisgazda nem tudta fejleszteni gazdálkodásának színvonalát. Hiába 
van meg földműveseinkben a szorgalom, ki tar tás és értelem, ha 
nincs meg a szaktudásuk. A legfontosabb feladat tehát a mező-
gazdasági kultúra emelése, a szakképzés iskolák és tanfolyamok 
által, s ezzel karöltve a gazdasági tanácsadás kérdésének az eddi-
ginél is szélesebb kere tek között való megszervezése, a vető-
magvak helyes kiválasztása, az állatállomány feljavítása. Nem új 
kérdések ezek. Az E. G. E. néhány éve ezeknek a szempontoknak 
szem előtt tartásával folytatja eredményes munkáját . A Népközös-
ségre tehát inkább az a feladat vár, hogy ki ter jessze a figyelmet 
az értékesítés, fogyasztás és hi telel látás terüle te i re is. Hiszen a 
mezőgazdálkodás eredményessége nem csupán a termelés módjától, 
tehát a gazda megfelelő műveltségétől függ, hanem attól is, 
hogyan tudja termelvényeit értékesíteni . Azonban mind a he lyes 
és okszerű termelés, mind az értékesí tés ügye ma hajótörést szen-
ved gazdaságaink tőkehiányán. Igy kapcsolódnak egymásba a kér-
dések s nyilvánvaló, hogy a gazdasági élet területén a feladatok-
nak termelési ágak és tényezők szerint való teljes különválasztása 
nem lehetséges. 

A termelés átszervezésének, az értékesítés vagy a mezőgaz-
dasági hitelel látás egységes alapon való megoldásának olyan fel-
tételei vannak, amelyeket kisgazdaságaink külön-külön nem képe-
sek megoldani. A kisgazdaságok egymástsegítése a termelés, ér té-
kesítés és hitelellátás folyamatában szövetkezés által azok meg-
erősítésének, felemelésének elengedhetetlen feltétele. Szövetkezés 
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nélkül a kisgazda alig folytathat bel ter jes termelést, minőségi ál-
lat tenyésztést , hasznothajtó tejfeldolgozást, nem részesülhet az érté-
kesí tés hasznából, nem szerezheti be olcsón gazdasági és házi 
szükségletei t . Életerős, a gazdasági élet minden területére kiter-
jedő, nemzet i szempontból független és autonom szövetkezeti szer-
vezet nélkül a mezőgazdaság átszervezése és irányítása nem való-
sí tható meg. De természetes, hogy addig szélesebb nemzetgazda-
sági jelentőséggel b í ró szövetkezeti hálózat kialakulására nem szá-
míthatunk, amíg egész társadalmunkat át nem hat ja a kooperáció 
gondolata és kényszere s amíg az új gazdaságpoli t ika gondolata 
annyira meg nem termékenyí te t te közéletünket , hogy a szövetke-
zet i szervezetek munkája összehangolódjék a többi gazdasági szer-
vezet tevékenységével . 

Az E. G. E. és amennyiben külön szövetkezeti szaktestület 
nem szerveződik, a szövetkezeti központok jelentik tehát a mező-
gazdasági szaktestület tar talmát, a gazdakörök és szövetkezetek 
pedig annak legalsó egységeit képeznék. Ezek munkája egymást 
kel l , hogy kiegészítse, s amint népünk gazdasági szükségletei a fo-
gyasztás, termelés, ér tékesí tés és hitelel látás körül forognak, úgy 
a Népközösség ezen gazdasági szervének feladata is az lesz, hogy 
ezeket a gazdasági funkciókat úgy szervezze meg, hogy mind az 
egyesek, mind a közösség érdekei t a legjobban, legeredményeseb-
ben szolgálhassák. Kétségtelenül nem könnyü feladat, a szerve-
zetek erősebb kiépítése és öntudatosítása szükséges ahhoz, hogy 
a nemzetgazdasági életben rá jukrót t megnövekedett feladatokat 
hordozni tudják . 

IPAR, KERESKEDELEM, HITELÉLET. 

A MEZŐGAZDASÁG MELLETT az ipar gazdasági életünk-
nek legjelentősebb termelési ága. A Népközösség gazdaságpoliti-
ká jának tehát az iparpoli t ika terén is figyelemreméltó feladatai 
adódnak. A he lyze t azonban lényegesen nehezebb, mint a mező-
gazdaságnál, mer t egyelőre nem állanak rendelkezésre a kis- és 
nagyiparnak azok a szervezetei , amelyek ennek az iparpoli t ikának 
eszközeivé válhatnak, s épen ezért a feladatok és lehetőségek te-
rületén is nagyobb a tájékozat lanság. Az ipari szervezetek meg-
teremtése első fe ladatként jelentkezik tehát . Ezeknek kapcsolata 
a Népközösséggel – cé l ja iknak megfelelően – két i rányú lesz. Az 
iparosságnak, mint társadalmi rétegnek, érdekképviselete, az ipar-
engedélyek, adózás, vámügy, továbbképzés, tanonckérdés ügye, a 
jóléti intézmények megteremtése elsősorban a Népközösség társa-
dalmi alosztályának feladatkörét képezhet i , míg a gazdasági al-
osztály az iparnak, mint termelési tényezőnek, gazdasági funkció-
nak a szempontját tar t ja szem előtt. Itt tehát az iparpártolás és 
iparosítás, a nyersanyagbeszerzés és feldolgozás, az értékesítés, a 
magyar te lepülésterületen rendelkezésre álló energiák gazdaságos 
fe lhasználása , a kisipari hi telel látás kérdése és a – sajnos – nem 
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nagy jelentőségű magyar nagyiparnak gazdasági é rdekeinkbe és 
szükségleteinkbe való fokozott bekapcsolódása vál ik szükségessé. 
Külön figyelmet érdemel házi iparunk fejlesztése, valamint mező-
gazdasági iparunknak a szerény tőkeviszonyainkhoz mért kife j -
lesztése. Míg a mezőgazdasági szaktestületnél inkább van szükség 
regionális tagozódásra, az ipari szaktestületnél a szakmák szerint 
(vas- és fémipart ruházat i ipar, szövő- és fonóipar, stb.) való tago-
zódás látszik célszerűbbnek. 

Nehezebb feladat előtt ál lunk, ha kereskedelmünknek a ma-
gyar gazdaságpolit ikába való bei l lesztésére gondolunk. Nem tar -
tozik a gazdasági alosztály szorosabb feladatai közé a kereske-
delmi érdekképviselet megteremtése – ez társadalmi és nem szo-
rosabb értelemben vett gazdasági feladat. A gazdasági feladato-
kat azonban – megvalljuk – alig. i smer jük. A kereskedelem ná-
lunk jórészt egy, a magyarságtól fa j i lag idegen réteg kezében volt, 
a magyar fa j benne elég gyéren s inkább a kisebb városok és 
községek kereskedelmében van képviselve. Úgy látszik, mintha 
itt inkább bizonyos előítéletek kiirtása, társadalomnevelő munka 
lenne a teendő, de ezzel párhuzamosan fogyasztószövetkezeti háló-
zatunknak kiépítése, a kiskereskedők számára pedig a közös nagy-
bani beszerzés megszervezése szorgalmazandó. 

Annál számosabb feladat vár a Népközösségre hiteléletünk 
megszervezése terén. Hitelszervezetünk már húsz évvel ezelőtt is 
súlyos szervi h ibákben szenvedett . Nemzeti hivatást betöltő pénz-
intézeteink száma igen csekély volt ( ir igykedve emleget tük min-
dig a románok Albináját s a szászok Nagyszebeni Általános Ta-
karékpénztárát) , a Nemzeti Bank hitelpoli t ikája bankja inkkal szem-
ben szűkmarkú, belső tőkeerőnk pedig igen gyenge volt. De fe-
lesleges ma itt hiteléletünk annyiszor fel tárt h ibái ra rámutatni , hi-
szen a konverzió ezt a hiteléletet amúgyis szinte teljesen meg-
semmisítette, s társadalmunk ma jóformán hi te l nélkül teng. Igaz, 
a gazdasági megrázkódtatások a légkört kissé megtiszt í tot ták, vi-
lágosabbá vált az a tudat hogy pénzintézeteinknek közhasznú 
társadalmi szervezetekké kell válniok s fé l reér thete t lenül magyar 
gazdasági célokat kell szolgálniok. Át kel l épí tenünk tehát hi tel-
szövetkezeteinket az új szempontoknak megfelelően s a hitelelosz-
tás egységes irányítás mel le t t úgy szabályozandó, hogy a rendel-
kezésre álló tőkék megfelelő térre – elsősorban életerős magyar 
vidékek vérkeringésébe beágyazott k i sebb központokba – legye-
nek irányítva. A Népközösség pénzügyi szaktestülete lesz hivatva 
kiegyenlíteni a csoport-érdekek, bankérdekek és a nemzeti é rde-
kek közt mutatkozó el lentéteket s összehangolni a hi te lé le te t az 
egyes termelési ágak és tényezők között. A nagyobb bankok mel-
lett – amelyeknek feladata elsősorban a vidéki intézetek, valamint 
a nagyipar és kereskedelem alimentálása lehet – a kisemberek 
hitelellátása (hitelszövetkezetek, kisipari és munkástakarékpénz-
tárak útján), valamint a kistőkék megóvása és gyarapítása vár 
megoldásra. 
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A GAZDASÁGI ÉLET nem tűri meg a részérdekek szerint 
való tagozódást. Termelés, fogyasztás, közvetítés, hi tel szorosan 
kapcsolódnak egymásba. Kétségtelen, hogy mezőgazdaságunknak, 
iparunknak megvannak a maga külön megoldandó feladatai és 
é rdekei . De ugyanakkor az egyes vidékek, a gazdaságilag egysé-
ges területek szerint is külön feladatok és érdékek jelentkeznek. 
A magyarság gazdaságpolitikáját felelősen irányító szervezet nem 
hagyha t ja ezeket a szempontokat sem figyelmen kívül és a ter-
melési ágak szerint való tagozódáson túl meg kell találnia a re-
gionális tagozódás lehetőségeit is. Arra gondolunk, hogy az azo-
nos é le t fe l té te lekkel rendelkező vidékek – esetleg megyék – a 
gazdálkodási módok, a forgalom, stb. figyelembevételével a gazda-
sági alosztály irányítása mellet t gazdasági körzeteket a lakí thatnak, 
külön megyei vagy körzet i gazdasági tanáccsal*, mely a gazdasági 
fejlődés menetét a lehetőségek és szükségletek figyelembevételé-
vel i rányítani igyekszik. Itt már nem lehet szó külön ipari, mező-
gazdasági vagy pénzügyi érdekről , hanem a táj, a vidék megerő-
sítése, é leterejének a fokozása a feladat. 

A tennivalók egész sora bontakozik ki előttünk. A megol-
dást célzó intézkedések rendkívüli felelősséget és hozzáértést kí-
vánnak meg, k izárnak tehát minden, a pillanatnyi lelkesedéstől 
vezetett javaslatot, s ezek nem is igényelhetnek maguknak csal-

* A megye i gazdasági tanácsok a megye különböző foglalkozási ágainak 
legkiválóbb gazdasági szakembereiből alakulnának s egyik legelső feladatuk lenne 
a gazdasági adatok és adot tságok számbavétele, hogy ezek alapján a tennivalók 
megál lapí thatók legyenek. Bár gazdasági s ta t isz t ikánk adatai hiányosak, nagy 
körvonalakban mégis meg lehet belőlük állapítani a gazdasági helyzetet , valamint 
a fej lődés i rányát . A megyék közti összehasonlítások ar ra is rámuta tnak, hogy 
milyen különbségek vannak az erdélyi nemzetek gazdálkodási tevékenysége között . 
Igaz, az egyes vármegyék közt éghaj la t i és talajminőségi szempontból jelentős 
különbségek vannak s így az összehasonlítások sem lehetnek abszolut ér tékűek, 
azonban hasznos útbaigazí tásokat nyu j t anak még is. Udvarhelymegyében például 
az 1910-i népszámlálás szerint a lakosság 91.75%-a, 1930-ban 93.42%-a élt falun. 
Az őstermelés t ehá t az uralkodó gazdasági ág. Milyen fej lődést m u t a t vajjon a 
mezőgazdaság 30 év a l a t t ? 1906-ban a megye területének 24.92%-a a szántó, 1936-
ban 25.67% A búzánál bevete t t te rü le t kb. 16%-kal nőtt , a termésátlag azon-
ban nem emelkede t t : 1 9 0 6 – 7 – 8 évek átlaga 11.39 q hektáronként , 1 9 3 5 – 3 6 – 3 7 -
ben 10.5 q. Az erdélyi á t lagnak akkor is, most is alat ta marad Jelentős visszaesést 
m u t a t a rozs vetés terüle te , noha termésát laga ( 1 9 0 6 – 7 – 8 : 10.25, 1 9 3 6 – 3 7 – 3 8 : 
11.20) meghaladja az erdélyi termésát lagot . Meggondolkoztató jelenség. Az adatok 
azt muta t j ák , hogy az udvarhelymegyei gyengébb minőségü földek alkalmasabbak 
volnának rozstermelésre, mégis inkább a búzatermelést erőltetik. De hasznos tanul-
ságokkal szolgálhatnak az ál lat tenyésztés adatai is A szarvasmarhaállornány 1906-
ban 59463 drb., 1935:ben 44.661 drb. Közel 25 százalékos csökkenés. Vajjon mekkora 
része van ebben az általános elszegényedésnek, s mekkora annak, hogy inkább 
a gyorsabb fejlődésű, jobban hízó és bővebben tejelő f a j t áka t tenyészt ik. 1935-ben 
a megyében 100 km2 te rüle t re 1500, 1000 lélekre pedig 341 szarvasmarha (1906-ban 
még 478!) esett . Az arány, a nagy csökkenés ellenére, nem kedvezőtlenebb, mint 
Erdély legtöbb más vidékén, az állatállomány csökkenése általános jelenség volt. 
A kisipar adatai t nem ismer jük . A nagyipar helyzete azonban semmi fejlődést nem 
m u t a t Az ipari vállalatok száma 1913-tól 1934-ig 18-ról 29-re emelkedett , a felhasz-
nál t lóerő 1913-ban 1.109, 1934-ben 1131.5, a munkások száma pedig 698-ról 796-ra 
nő t t . Az elvándorló népesség megkötése szempontjából ez az emelkedés alig jön 
számba – Nem volna nehéz i lyenformán az egyes vidékek gazgasági adottságai t 
és lehetőségeit megállapítani, hiszen ezt jórészt el is végezték, s ezek alapján me-
gyénkén t a gazdasági fe ladatokat kijelölni és népszerűsíteni lehetne. 
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hatat lanságot . Hangsúlyozzuk s nem a csúcsintézmény felál l í tásán, 
új kere tek létesí tésén vagy messzenéző te rvek kidolgozásán van 
a lényeg, hanem az új magatartáson, melynek az in tézmények fele-
lősei részéről jelentkeznie kel l s az új közszellemen, mely társa-
dalmunkat az új program megvalósítására alkalmassá teszi. Erős 
közösségi szellem, belső önfegyelem és tudatos áldozatkészség, 
minden önös é rdek hát térbeszor í tása tehe t ik csak eredményessé a 
Népközösség gazdasági munkájá t . 

VITA SÁNDOR 

M Ű V E L Ő D É S P O L I T I K A I T E R V 

AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰVELŐDÉSPOLITIKÁRA is érvé-
nyes az erdélyi magyar közéletre mondott ítélet: csonkán és egyol-
dalúan fejlődött, belső, elvi alapvetése laza és szakadozott, az egy-
séges irányítást nélkülözi, intézményei nem a feladatoknak megfelelő 
rendszer parancsszavára, hanem ötletszerűen létesültek. A művelő-
déspolitika lényege elsikkadt, a kultúrában kifejeződő értékek, a jó, 
az igaz, a szép és az isteni értékei felett őrködő gond nem tudott 
célszerű nevelés-, tudomány-,művészet- és valláspolitikában alkalmas 
cselekvést beindítani, mert a művelődés eszményei erőtlenek. A nem-
zet lelki szükségletei a legtöbb területen hiába vár ják a számbave-
vőt, a néplélek igényei kielégületlenül sorvadnak, két évtizeden át 
nem öntudatosul a felismerés, hogy népközösségünk életében a mű-
velődéspolitika éppen olyan alapvető szerepre hivatott, mint a gaz-
dasági és társadalmi politika s emez a gazdasági javak megfelelő ter-
melése és igazságos elosztása érdekében vállal munkát, amaz a 
művelődési javak helyes termeléséről és elosztásáról gondoskodik. 

Klebelsberg Kunónak, a háború utáni magyar művelődés irány-
szabójának igazolt tétele, hogy a nemzeti lét szilárd és ellenálló funda -
mentumát a művelődés- és gazdaságpolitika illetve a műveltség és a 
vagyonosodás együtt, vállvetve építik. Anyagi jólét nélkül nem fejlőd-
hetik ki számottevő műveltség, de szellemi kultúra híján nem bon-
takozhatik ki anyagi kultúra sem, mert a gazdasági fejlődésnek is 
nélkülözhetetlen feltétele az észnek kezdeményező ereje és csiszolt-
sága, találékonysága és alkalmazkodó képessége, az érzelemnek kö-
telesség- és felelősségmélysége, az akaratnak alkotóvágya és szívós 
kitartása. Naiv gondolat a gazdasági élet prioritása a műveltséggel 
szemben, a kettő párhuzamosan fejlődik, egymásnak kölcsönös hajtó-
erői. Mikép valósítható meg az „előbb vagyonosodjunk, aztán lesz 
pénz az iskolákra” népszerűen hangzó igéje, ha írni-olvasni nem tudó 
tömegek gazdálkodnak apáik kezdetleges módján ma, a termelést 
megsokszorosító technika korában? 1 

1 V. ö. Kornis Gyula: A kul túrpol i t ikus. A kul túra válsága. Bpest, 1934, 199. l. 
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A népegészségügyi nevelés és a közösség biológiai erejének nö-
vekedése, a szövetkezeti iskolázottság és a szövetkezeti mozgalom 
izmosodása, a gazdasági szaktudás és az anyagi erők gyarapodása 
egymástól el nem különíthető, kölcsönös viszonylatban jelentkeznek s 
miként a termelő munka megszervezése, a nemzeti tőke biztosítása 
és gyarapítása s a népi szükségletek zavartalan kielégítése egyúttal 
szilárd alapját képezi vagy képezheti az egyházi munkának, az isko-
lának, a népnevelésnek, a népegészségügynek, a jogvédelemnek. A 
művelődéspolitika és eredménye s a közértelmesség, akárcsak a gazda-
ságpolitika és eredménye: a viszonylagos anyagi jólét valamely nem-
zet vagy nemzetrész életigenlésének egyként elsőrendű megnyilatko-
zásai. Az erkölcs és a tudás, a szép és az isteni szolgálata épp olyan 
fontos tényező az előhaladásban, mint az anyagi feltételek és a ren-
dezett társadalmi viszonyok. Elsőbbséget egyiknek sem biztosítha-
tunk, a párhuzamosságot kell hangsúlyoznunk. Legfennebb kiemel-
hetjük a művelődéspolitika eszmehirdetőivel, hogy „a társadalom, 
mint egész, csak úgy egészséges szellemileg, s csak úgy képes a 
szükséges szolidaritásra és közös munkára, ha szervezetének vala-
mennyi tagja a neki megfelelő műveltségben valóban részesül.”2 

AZ ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

ERDÉLYI VISZONYLATBAN valljuk Márton Áron megállapí-
tását, hogy nemzeti egységünk azért volt belső erő nélküli, mert tu-
data nem nyúlt le mélyen az összesség lelkébe, pőre politikai egy-
ség volt s nem az érdekeknek, a műveltségi javaknak és a nevelési 
eszményeknek a közössége2. Művelődéspolitikai reviziónk első feladata 
tehát azon gondolkozni, miként valósítható meg a lelkek igazi egy-
sége, a művelődés és a műveltség közössége; népünk szervezői ered-
ménnyel vállalhatják-e az új követelmények szolgálatát, szűkös hely-
zetünkben képesek vagyunk-e igényesebb művelődéspolitikai terv 
végrehaj tására? Természetes adottságunk, hogy a vallási tagozódás 
miatt egyházpolitikai egységről nem beszélhetünk, de már nem ter-
mészetes jelenség az iskolai nevelésügy szellemi tájékozódásának 
megosztottsága, az iskolánkívüli népnevelés gazdátlansága, illetve az 
a tény, hogy az egyházak és más intézmények jóindulatára bízva, 
minden közös terv és ellenőrzés nékül kallódik, a népi műveltség 
feltárására és tudatosítására alkalmas mozgalom nem indul, a népkönyv-
tárügy üzleti kérdéssé zsugorodik, a dalárdák mozgalma merev ellen-
állást tanusíthat a magyar népi és az új magyar zenével szemben, 
az irodalompolitika szabad írói társulások magánügye, a tudomány-
politika az Erdélyi Múzeum-Egyesület helyzete folytán megoldást 
alig talál. Hiányzik az intézmény és az irányítás, az egyéni szándék 
és a társulati gőg fölé emelkedő közösségi akarat, az erdélyi magyar 
közművelődési központ, mely a külön útakat egy célba vezesse, a 

1 Kornis Gyula: A kul túra min t államcél. I. m. 133. l. 
2 Márton Áron Nevelésügyünk feladatai, Hitel , 1937. évi 3. sz. 
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meglévő kezdeményeket tapintattal, de mégis kellő eréllyel össze 
fogja, a hiányzó munkakörök építését felelősséggel munkálja, szóval: 
közművelődésünk gondját vállalja és lelkiismerettel viselje. 

A tervszerűségen mulik minden. Nem elegyítésre, hanem köz-
pontosításra gondolunk, mert az egységet nem a forma biztosítja, ha-
nem az azonos célkitűzés és iránymutatás. Ha erre hivatott szerve-
zetünk, az EMKE – miként Márton Áron fejtegeti – irányítólag 
kézbeveszi a közművelődés ügyét, az egyetemes érvényü szempon-
tokat világosan megfogalmazza, a tennivalókat felméri, terveket ké-
szít, a végrehajtáshoz eszközöket ad és a munkát számonkéri, – a 
kérdés máris megoldáshoz közeledik. Mert a feladat nem több, mint-
hogy az EMKE „a különböző kereteknek tartalmat, munkájuknak 
egységes célt adjon, az egymástól függetlenül mozgó törekvéseket 
függetlenségük sérelme nélkül tervszerűen dolgoztassa, vagyis az le-
gyen, minek helyzetünkben lennie kell, az erdélyi magyarság életét hor-
dozó jelentősebb tényezők bevonásával közművelődésünk irányítója”1 

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületet ötvenhárom év-
vel ezelőtt, a nemzetiségi veszedelem láttán, a magyar művelődés 
szolgálatára önvédelmi szándékkal alapították. Nagy ideje immár – 
írá Felméry Lajos az ötös bizottság felhívásában – összeszednünk 
magunkat, hogy az elkallódás veszedelmétől megmentsük legbecse-
sebb sajátunkat. Az erdélyrészi magyar társadalomnak valóságos 
hősies erőfeszítést kell a nemzetmentő munkában kifejtenie; a szó-
szék a maga tettrebuzdításával, az iskola a maga tanításával és ne-
velő hatásával, a községek és megyék értelmisége erélyök legjavával 
ugyancsak lássanak munkához, hogy megmentsék és megtartsák fajuk-
nak birtokban, népben és nyelvben, ami megmenthető és megtartható.”2 

Ez a kezdeti célkitűzés nyer most új értelmet, friss lehetőségeink tág 
munkamezőt mutatnak, az idő emlékeztet az ősök nemes buzgalmát, 
lelkes serénységét kiváltó körülményekre s a nyolcvanas évek nem-
zedékének erőfeszítéseihez hasonló kezdemények – ma ismét idő-
szerűek. Az EMKE új feladata vállalni a felismert kötelességet: su-
galmazzon egységes közvéleményt s a sugalmazott gondolatokat ér-
lelje valósággá, életté, intézményesített hatássá. 

HÁROM FELTÉTEL 

AZ EREDMÉNY azon mulik: sikerül-e általános meggyőződéssé 
tenni, hogy a kultúra az a sajátszerű jegy, mely a nemzeteket egy-
mástól megkülönbözteti, s a kultúra a benne kifejeződő értékek s a 
jó, az igaz, a szép és az isteni, azaz s az erkölcs, a tudomány, a 
művészet és a vallás értékeinek rendszere. „Az egymásraomló szá-
zadok enyésztéséből, a felkavart idők tovahömpölygő sodrából az 
vetődött partra, az utódok számára az maradt meg, – írja egy helyt 
Márton Áron, – amit az előző nemzedékek tudománya az igazból, 

1 Márton Áron: i. t anulmány. 
2 Az E M K E megalapítása és negyedszázados működése 84. l . 
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művészete a szépből, erkölcsei a jóból, vallási élete az isteniből valóra 
váltott, amit küzdelmei árán az örökérvényű rendből a földi élet ke-
reteibe, a végtelenből véges élete határai közé beleszaggatott.”1 A 
nemzetek nagy történeti hivatása ez s a „kultúra-dóm”-ját külön szí-
neikkel gazdagítva építeni, a művelődés szolgálatában nagy erőfeszí-
tésekre állandóan készen lenni. Számbeli csekélységünk, erőnk gyen-
gesége, a lehetőségek szűkös volta sem menthet: a nyelv és a vér 
közössége csak a kultúra közösségében hatékony, a kultúra partján a 
nyelv elnémul, a vér elvegyül, a szorványolódás annak következ-
ménye, hogy a műveltség közösségi pántjai meglazulnak. 

Az EMKE-ben látott közművelődési munka nem tétovázhat, a 
nevelésügy reformja, a tudományművelés lendülete és a művészeti 
alkotás árama innen indulhat s ez a friss erőfeszítés betöltheti aztán 
Erdély új magyar művelődését népi szellemmel s a magyar mult vál-
tozatlan hagyományaihoz kapcsolhatja. Ha reformra van szükség, vál-
lalni kell a tatarozás nehéz, felelősségteljes munkáját. Az EMKE idő-
közben a magyar életre jellemző, hagyományos társadalmi alakulattá 
lett, a szakosztályok elsorvadtak, helytelen irányba fejlődtek, a mű-
velődéspolitika egységes szempontjai elsikkadtak, csúcsintézményi jel-
lege talán sohasem volt. Ez azonban nem akadály! Ma ismét olyan 
a helyzet, mint aminő az alapításkor volt, s ha akkor hittek abban, 
hogy az önvédelem lényegére „a legkisebb érző lényt is megtanítja 
önfenntartási ösztöne”2, ma tudjuk, hogy az önfenntartási ösztön 
megláttatja: az EMKE új hivatását csak bizonyos feltételek teljesí-
tése esetén vállalhatja. Nem szokványos egyesületi játékról van szó, 
nem a személyi érdekek kiszolgálása fontos, nem a szervezeti hata-
lom lényeges. Erdély magyarságának szüksége van olyan testületre, 
mely a ráháramló közművelődési feladatokat szakavatottsága folytán 
tekintéllyel munkálhassa, mint művelődési központ, mely a kultúra 
szolgálatában eredményes szintézisre törekszik, tehát nem a közmű-
velődési alakulatok és társulatok versenyében áll, hanem a közművelő-
dési kormányzat szellemi hatalmát igényli s valóban hatékony hierar-
chikus befolyást akar és tud gyakorolni művelődésünk irányításában. 

AZ EMKE-REFORM VÁZLATA 

FELELŐSSÉGGEL mást nem mondhatunk, minthogy az EMKE-
reform a szakszerűség elveinek maradéktalan érvényesítésén mulik s 
a Közművelődési Szakosztály (KSz) belső rendjének szabályozásán. 
A nevelés-, tudomány- és művészetpolitika munkálása, továbbá a 
népi műveltség (az erdélyi magyar mély kultúra) feltárása és tuda-
tosítása vár a KSz ébredésére s ezek oly tevékenységi körök, melyek 
csak megfelelő tervek alapján és alkalmas vállalkozók kezében igér-
nek számba vehető eredményt. Gyakorlatilag: 

1 Márton Áron: Nemzet és kul túra . Erdélyi Iskola. 1934–35, I I . 5 – 6 . sz. 
266. l. 

2 Az E M K E megalapítása és negyedszázados működése. i. h. 
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1. A neveléspol i t ika terén a KSz föltétlenül alkalmazkodik a 
nevelésügy természetéhez s egyrészt a nevelői rend megszervezését 
és az iskolai nevelés elvi irányítását vállalja, másrészt az iskolán-
kívüli népnevelés intézményesítését hajtja végre. 

A) A nevelői rend megszervezése a KSz pedagógiai alosztályá-
nak keretében történhetik. Létesítendő szervek: (a) a tanító-egyesü-
letek szövetsége (a pedagógiai alosztály tanítói értekezlete) és (b) a 
tanáregyesület (a pedagógiai alosztály tanári értekezlete): elkészítik a 
tanítók, tanárok, tanító- és tanárjelöltek kataszterét, az egyházak ke-
retében tanítóegyesületek és tanári értekezletek létesítését szorgal-
mazzák, közös munkára fogják össze a meglévő s ezután létesítendő 
körzeti tanítóegyesületeket és a tanári értekezleteket, befolyást gya-
korolnak a tanító- és tanárképzést szolgáló intézményekre, szövet-
ségi jellegükből kifolyólag pedig vállalják az érdekvédelem szolgála-
tát s továbbképző intézményekről és eszközökről gondoskodnak. Az 
érdemi munka helye a tanítóegyesület, illetve a tanári konferencia és 
az egyházi tanári értekezlet, a két szövetség közös központja csak 
az elvi irányítást tartja fenn magának s évente egyszer (c) kongresz-
szusra hívja a nevelői rendet, mikor is a kari kérdések mellett főleg 
a követendő neveléstani elvek és módszerek kerülnek megtárgyalásra 
s iskoláink minőségi színvonalának emelése felől tárgyalnak. A tovább-
képzés szempontjából Márton Áron és György Lajos szerkesztésében 
megjelenő évnegyedes neveléstani és népnevelésügyi folyóiratunk, az 
Erdélyi Iskola s az egyházak kezdeményezte nyári pedagógiai tanfolya -
mok hatókörének kiszélesítésére törekszik. Tehát nem független pá-
lyát épít, hanem az útak célszerű kapcsolódását munkálja. (d) Az 
iskolafenntartó egyházi főhatóságok tanügyi vezetőinek állandó értekez-
lete is ezt jelképezi: az alosztály vezetőjének elnökletével a tanügyi 
referensek havonta megbeszélést tartanak az iskolaügyi kérdésekről, 
alkalmazzák a pedagógiai kongresszus nevelésügyi határozatait, meg-
vizsgálják a törvényes intézkedéseket, döntenek a közoktatásügyi 
hatóságoknál teendő lépésekről, szóval megvalósítják az erdélyi ma-
gyar iskola legmagasabb szervét, az erdélyi magyar iskola- és neve-
lésügy hierarchikus kormányzatát. 

B) Az iskolákívüli népnevelés intézményesítése a KSz népnevelési 
alosztálya keretében azt az alapvető célt szolgálja, hogy különböző 
egyházi és nem egyházi, már beindított népnevelési munkakezdemé-
nyeket összefogja, a hiányzó munkaköröket kiépítse, a csonkán fej-
lődött népnevelő intézményeket tökéletesítse s a helytelen irányban 
tájékozódókat a helyes útra vezesse. (a) Az irányító titkárság ezt a 
feladatot tölti be: az utazótitkárok (akik egyuttal a legfőbb egyházi 
népnevelő szervezetekben is jelentős szerepet visznek) megismerik a 
közművelődési egységterületek kérdéseit, látják az intezmények elé 
gördülő belső és külső nehézségeket, értékelni tudják a munkába be-
vonandó személyeket, számolnak az anyagi és a helyi vonatkozású 
lehetőségekkel s így hozzásegítik az igazgató vezette központot a 
szükséges helyzet- és emberismerethez, jelentéseik pedig értelmet 
adnak. (b) a népnevel intézmények (egyházi szervezetek, Erdélyi Gaz-
dasági Egyesület, Országos Magyar Dalosszövetség, Erdélyi Kárpát-
Egyesület, sajtóorgánumok) vezetőit összegyüjtő értekezletnek, hol a nép-
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nevelési alosztály vezetőjének elnökletével s a szerves intézményi 
kapcsolatok erősítése érdekében meghatározzák a szükséges irányító 
gondolatokat, döntenek a kezdeményekről és megbeszélik a végre-
hajtás módozatait. A népnevelési alosztály ugyancsak nem akar ver-
senyezni az egyházi belmisszióval, a gazdasági, népegészségügyi, test-
nevelő és dalos szervezetekkel, az érdemi munkát rájukhagyja, csu-
pán az egyeztetést vállalja. Sajátos intézményei sem akarnak többet, 
mint segítséget, eszközöket nyujtani. (c) Az Országos Magyar Dalos-
szövetség egységét nem bontja meg azzal, hogy a szellem megújítása 
érdekében irányító titkárságot létesít, mert ennek feladata nem a 
szervezés, hanem a magyar hagyományok erősítése, az izlésnevelés 
szolgálata: az új magyar zene terjesztését vállalja, ilyen kiadványok 
előkészítését, népszerűsítését végzi, a dalárdák kottatárát fokozato-
san kicseréli, a dalosversenyek művészeti tervét elkészíti, a kántor-
képző intézményekkel kapcsolatot létesít, a karmesterképzés vajúdó 
problémáját megoldja s részt vesz a néprajzi alosztály megfelelő 
munkakörében. (d) A sportmozgalom hasonló szempontból érdekli a 
népnevelési alosztályt. Az eddigi kezdemények legnagyobb része 
megfeledkezett a magyar sport tulajdonképeni népnevelő hivatásáról, 
az időnkénti lelkesültséget bizonytalan életű és versenyre beállított 
csoportok toborzására használták fel. A nevelő torna eszméje lebeg 
az alosztály előtt s külön titkárságán keresztül ezirányba tesz erő-
feszítéseket: a meglévő egyesületek hatását erre téríti, az ifjúsági 
mozgalmat így befolyásolja, az alakulófélben lévő magyar sportszö-
vetséget ennek a szellemnek igyekszik megnyerni. (e) A népkönyv-
tárközpont a két évtizede vajúdó s a meglévő kezdeményekben is 
mindinkább széthulló népkönyvtárügy erélyes kézbevételét célozza, 
alkalmas és korszerű népkönyvtártípust akar megállapítani, az akció 
széleskörű beindítását és üzleti megszervezését vállalja. Céljának 
megfelelően felállítja a meglévő népkönyvtárak s más, a községek-
ben található könyvtári intézmények kataszterét, számbaveszi a könyv-
állományt, tájékozódik a könyvtárak jogi helyzete felől, megállapítja 
a könyvolvasás szervezettségének vagy szervezhetőségének segítő és 
gátló körülményeit, majd kimutatást készít a megindult népkönyvtár-
sorozatok állapotáról, kihelyezett és raktáron heverő könyveikről, 
mérlegeli a szükségleteket és lehetőségeket, s ezek alapján elkészíti 
az új népkönytármozgalom tervét s azt valósítja. Ez a mozgalom ter-
mészetesen nem üzleti vállalkozás, az írásban sokszorosan terjedő 
műveltség szolgálata s ezért kell hangsúlyoznunk, hogy a népkönyv-
tárközpont nemcsak könyveket írat, bíráltat, nemcsak népnevelő 
könyvek és füzetek kiadását, forgalmazását és olvasását szervezi, 
irányítja, hanem állandó összeköttetést tart fenn az időszaki és napi 
sajtó munkásaival s a sajtószervezetekkel, mert főcélja megvalósítani 
(f) az erdélyi magyar sajtószövetséget, azaz olyan irányított sajtómun-
kát akar teremteni, mely vallja, hogy a sajtó minden körülmények 
közt népnevelő hivatást tölt be. 

2. A tudomány- és művészetpol i t ika terén a KSz csak az 
egységesítésre és a kiegészítésre szorítkozik: a hivatott szervek az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület, illetve az Erdélyi Irodalmi Társaság, az 
Erdélyi Szépmíves Céh és a nevében legalább is élő Barabás Miklós-
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Céh. A művelődéspolitikai egység azonban megkívánja, hogy ez a 
két munkakör a KSz segítségével olyan végrehajtó szervhez jusson, 
mely az említett központi és a hasonló célkitűzésű vidéki alakulatok 
közt az együttműködést s a nevelésüggyel való kapcsolatokat lehe-
tővé teszi. A teendők ma még meglehetősen kuszáltak, egyrészt az 
EME tulajdonkérdésének rendezetlensége, másrészt az írói és művészi 
világban dúló széthúzások folytán pontos tervet készíteni alig lehet. 
A) A tudománypolitika területén mindenesetre újból1 idézhetjük 
Szilágyi Sándort: „Erdélynek főleg történetei és honisméje a két pont, 
melyben saját működésre van szorítva”, s ha ehhez még hozzávesz-
szük helyzetalakulásunk új kívánalmait: a kisebbségi jog- és társa-
dalomtudomány művelését, valamint a román-magyar tudományos 
kapcsolatok szolgálatát, a belső faladatokat jobbára felsoroltuk. Külső 
feladatok s a tudományos közvéleményalakítás (s ez a népszerűsítő 
előadássorozatok és vándorgyűlések tárgykörének szerves belső egy-
ségét teszi szükségessé, értelmiségnevelő célt tételez fel); a tudomá-
nyos utánképzés intézményesítése (az új nemzedék legjobbjainak tu-
dományos neveléséről az EME-szakosztályok kebelében létesítendő 
tanulmányi körök gondoskodnak); a könyvtár- és múzeum-ügy irá-
nyítása; a magyar tudományos könyvkiadás rendszabályozása; stb. 
B) Az erdélyi magyar művészetpolitikának sajnos még ilyen vázlatos 
rendszere sincs. Egy bizonyos, hogy belső feladatként elodázhatatlan 
az írók és művészek csoportgőgjének feloldása, a széthúzó „baráti 
társaságok” központi és provinciális törekvések összefogása és a tár-
gyilagos bíráló szellem meghonosítása. Külső feladatként az írodalom-
és művészetpártoló szervezet, a népies irodalmi kiadványsorozat, a 
magyar (!) szinházügy, a műemlékvédelem, a zenetársaságok kérdése 
tár fel sürgős tennivalókat. S mint a tudomány és irodalom érdek-
körébe egyként tartozó kérdés külön megfontolást igényel a magyar 
közirodalom, a magyar sajtó minőségi problémája, A színvonalas és 
képzett újságíró kivesző fajta közéletünkben, pedig ő az, ki a politi-
kum „jéghegyét” felolvasztja s a politikai közvéleményalakításon ke-
resztül alkalmassá teszi arra, hogy „megihlese az erdélyi tollakat”.2 

3. A népi művel tség fe l tárása és tudatosí tása a művelő-
dés új szellemét szolgálja. A magyarság legjobbjai hangoztatták és 
hangoztatják, hogy a megújítás feltétele a nemzeti önismeret, az új 
magyar műveltség csak a magyarságtudományra épülhet s a néprajzi 
alosztály ezt a szolgálatot vállalja, az Erdélyi Múzeum-Egyesülettel 
karöltve és a vidéki múzeumok segítségével mozgalmat indít a ma-
gyar népismeret feladatainak teljesítése érdekében. A nép hagyomá-
nyos művelődési értékek birtokosa, nyelvében, zenéjében, költészeté-
ken, díszítőművészetében, viseletében, építésmódjában, közösségi élet-
formájában, gondolkozásában, világnézetében, egyszóval: műveltsé-
gében az ősi magyar kultúra emlékeit őrzi és továbbítja. A nép tük-
rözi a magyar lelket, az ősi változatlan szellemiséget s a magas kul-

1 L. A hetvenötéves Múzeum-Egyesület . Hitel, 1935. évi 5. sz. 7 – 8 . l., to-
vábbá A Múzeum Egyesület lehetőségei. Hitel , 1937. évi 1. sz. 9 1 – 9 3 . l. 

2 V. ö. Reményik Sándor: Erdélyi politikánk és erdélyi irodalmunk. Pásztor-
tűz, 1935, XXI . évf. 2 3 – 2 4 . sz. 
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túra hordozóinak – Kodály intelme szerint – magukévá kell ten-
niök a népkultúrát s azt a maguk személyében összhangzóan fel kell 
dolgozniok, hogy így az idegenből kölcsönzött magas kultúra termé-
keny lehessen, miután gyökereit a népműveltség mélyére bocsátotta. 
Az új magyar művelődés őrállója új világba lendül át, hol történeti 
időket tükröz a kultúra s elmult korok szokásai lebbennek fel. A 
műveltség terén haladást hirdet, de ugyanakkor a művelődés mene-
tében konzervatív csökönyösséggel erősíti a gyökérkötő hagyományo-
kat. Erőfeszítésében Európa népei közt is rangosan pompázó művelt 
nemzet látnoki képe serkenti, de egyidőben a hagyományaival elszi-
getelten álló magyarság keletről hozott népi értékeinek elmélyítéséért 
áldozza fel napjait és éjszakáit. Lent, a lelkek mélyén felvert erő-
ket az öröklött kultúra televényének munkálására taszítja, ideplán-
tálja az új művelődés öntudatát, őrzi és védelmezi ártó és idegen 
szelektől, hogy a teremtett műveltség necsak színvonalas, hanem 
sajátosan magyar legyen. 

A NEMZETNEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN 

TÁRSADALMUNK átalakulóban s e folyamat kölcsönöz a köz-
művelődés munkakörének sajátos jelentőséget. A kisebbségi élet ko-
hójában izzik az erdélyi magyar társadalom s a belső formálódás 
nemcsak a népközösség rendjét alakítja, nemcsak a társadalmi osztá-
lyok és a gazdasági szerepkörök elosztása módosul, hanem az egyes 
és az összesség hivatása, a cselekedetek értelme is válaszúton áll. 
Az erdélyi magyar művelődéspolitikusnak vállalnia kell a válságos 
időkben ráháramló feladatot, a grundtwigi szerepkört. Ma minden a 
a nevelésen fordul meg: a társadalom nagy erőfeszítéseit a közösségi 
öntudat táplálja s ez a közértelmesség talajába bocsátja gyökereit. 
Széchenyi kifejezésével élünk, hogy már ebben az utalásban is nyil-
vánvalóvá legyen: a közművelődésben nem az értelem és az ész ön-
célu csillogását keressük, hanem az ember egész erkölcsi lényének ki-
művelését tartjuk fontosnak. Művelődéspolitikánk elsősorban nevelés-
politikai eszmények szerint igazodik s erejének javát a közvélemény 
szükséges befolyásolására, a közakarat megfelelő kormányzására hasz-
nálja fel, s ebben a munkájában hol alkotó, hol védekező jelleget 
ölt, aszerint, hogy a nemzetrész kisebb csoportjai mit kívánnak. Ha 
van proletáriátus és ha vannak lecsúszó vagy ma még viszonylagos 
anyagi jólétnek örvendő társadalmi csoportok, mint ahogy vannak, 
akkor a gazdaságpolitika arra irányul, hogy a munka, a tőke, a piac, 
stb. szervezésével megszüntesse és kivédje a proletárizálódást. Ha 
van megfertőzött egyén és ha van betegségektől veszélyeztetett nép-
réteg, az egészségpolitikának az a törekvése, hogy gyógyulást hoz-
zon s főként, hogy megelőzze a népbetegségeket. S vajjon a prole-
tárizálódás és az élettani csenevészesedés jobban aláássa-e nemzeti lé-
tünket, mint a nemzeti személyiség elhalványulása? Ha tehát van, 
akit a nemzet érdekköréből való kiválás és a más nemzetbe való 
beolvadás veszélye fenyeget, kézenfekvő a művelődéspolitika feladata s 
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biztosítani a nevelés eszközeivel a nemzeti személyiség alaptényezőjét, 
az öntudatalakító műveltséget. 

A művelődéspolitikai központnak a szakszerü megszervezkedés 
után elodázhatatlan szép hivatása a közművelődési tevékenység oly 
irányítása, hogy a nemzetnevelés szolgálata egy szempontból se szen-
vedjen rövidülést. Vitán felül áll, hogy a társadalom alakulása mű-
veltségváltással párosul, népünk foglalkozási csoportjainak, társadalmi 
rétegeinek elhelyezkedése mindinkább új képet mutat s az új felada-
tok elé sodort népcsoportokat alkalmassá kell tenni az építő nem-
zeti munkára. De a társadalmi előítéletek irtása, a gazdasági szak-
tudás bővítése, a jogi és egészségügyi ismeretek terjesztése, az új 
helyzetben eligazító műveltség ápolása mellett egy percre sem hagy-
ható figyelmen kívül, hogy magyarságunk életviszonyai nem azono-
sak mindenütt. Van népsziget és van szórvány. Az előbbin a tovább-
fejlesztés, az alkotó közművelődési tevékenység a hangsúlyos, de nem 
kevésbbé szükséges adott esetben a védekezés; a szórványban a 
gyepüvédő erőfeszítés hív munkára, bár néha és helyenként itt is le-
hetővé válik az oltalmazó közművelődési szolgálat társaként az épí-
tés. A nevelendő embertől függ minden. Területi és népességi vi-
szonyaink között, népi erőink fokozása s gyarapítása érdekében, va-
lamint a többségi nemzetpolitika ellensúlyaként képessé kell ten-
nünk minden egyes magyart saját életkérdéseinek minél könnyebb 
és teljesebb megoldására. A gyermek, az ifjú, a javakorbeli és az 
elaggott; a földmíves, a munkás, az iparos, a kereskedő és az ér-
telmiségi; a falusi és a városi – külön kérdéskörrel rendelkezik, de 
továbbá az erkölcsi magatartás, a hivatásbeli nehézségek, az egész-
ség és a gazdaság felmerülő problémái is mások egyénenként, – 
tehát a továbbfejlesztő és a megtartó közművelődési erőfeszítéseknek, a 
jövőkészítésnek és a védekezésnek ezekhez kell igazodniok, Az erdélyi 
magyar művelődéspolitika bonyolult függvényrendszerbe illeszkedik 
be. Egyfelől a többségi népelem erdélyi túlsúlya s a többségi nem-
zetpolitika iránya határozzák meg az erőkifejtés milyenségét, másfe-
lől az egyéneknek a magyar társadalomban betöltött vagy betöltendő 
szerepe. Nemzetnevelő közművelődésügyünk lényege hol a továbbfej-
lesztő, hol a védekező feladatra nevelés.1 

AZ EMKE ÉS A NÉPKÖZÖSSÉG 

A KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKAKÖR a népközösség létének 
lelki és szellemi feltételeit oltalmazza, a nemzeti személyiség épsége 
fölött őrködik, a továbbfejlődés útját építi. A célkitűzések egysége, 
a tevékenység tervszerűsége éppen ezért itt sem kevésbbé lényeges, 
mint a gazdaságpolitika területein s ha ott a Gazdasági Tanácsban 

1 E kérdés részletes kifej tését , adatokkal való alátámasztását l. a Hi te l 
1916. évi 2. számában Művelődéspolitikai vázlat címen, ahol a nemzetnevelés három 
főin tézményét : a Népfőiskolát, a Magyar Házat és a Collegium Transylvanicum-
nak nevezhető értelmiségnevelő szervezetet is i smer te t tük . 
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látjuk a központi megoldás lehetőségét, úgy itt a Közművelődési Ta-
nács az az irányító és ellenőrző szerv, mely a tervek megvalósulá-
sát eredménnyel készítheti elő, azokat munkálhatja és a művelődés 
célratörő lendületét biztosíthatja. Mert az EMKE életrekeltése s vá-
zolt reformja után is a központosítás terén – hiszen nem elegyítést 
akarunk – számos kérdés marad elintézetlenül. Az egyházak, mint 
autonom közművelődési szervezetek, továbbá az EMKE-munkához 
kapcsolódó intézmények, mint aminők az Erdélyi Múzeum-Egyesü-
let, a Székely Nemzeti Múzeum, az irodalmi társaságok, a nyilvános 
közkönyvtárak és múzeumok, az Erdélyi Kárpát-Egyesület, az Or-
szágos Magyar Dalosszövetség, az Erdélyi Gazdasági Egylet, sőt a 
szövetkezetek együttműködése a művelődés céljainak minél ered-
ményesebb valósítása tekintetében azzal még nincs megoldva, hogy 
az EMKE keretében a különböző művelődéspolitikai ágak irányító 
és ellenőrző központhoz jutnak. Az EMKE a munka szintézisére tö-
rekszik, de a munka eddigi szervezett kereteit érintetlenül hagyja s 
így minden igyekvése zátonyra futhat, ha a Népközösség közműve-
lődési alosztályának nem sikerül az intézmények szintézisét létre-
hoznia. 

A közművelődési alosztály és a Közművelődési Tanács egymást-
fedő két fogalom, A közművelődési alosztály alkatánál fogva sem 
vállalkozhatik többre – s eleddig sem történt más irányba tájéko-
zódás – minthogy megállapítja a művelődés ügyét szolgáló szerve-
zetek között a szükséges hierarchikus rendet, felállítja a természetes 
korlátokat és megszabja az eredményt legjobban biztosító hatáskörö-
ket. Az EMKÉ-be helyezett virtuális művelődéspolitikai központ 
abban a pillanatban lesz aktuálissá, terveink az eszmei magaslatról 
akkor szállhatnak alá a valós élet tereire, mihelyt a közművelődési 
alosztály keretében ily természetű intézményeink felelőseit az őrködő 
gond valóban összehozza. A Közművelődési Tanács minden tovább 
munka előzetes biztosítéka, enélkül az EMKE energiájának javarésze 
áldatlan intézményközi stratégiai műveletekre szánandó és közműve-
lődésügyünkben éppen az nem valósítható meg, ami itt is, akárcsak 
a gazdasági életben, céh minél kisebb erőfeszítéssel minél nagyobb 
eredményt felmutatni. 
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