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A ROMÁN KISEBBSÉGI STATUTUM 

EURÓPA NYILT SEBÉNEK nevezte néhány évvel ezelőtt 
egy német író a nemzetiségi kérdést s az idegen államhatalom 
alatt élő kis népcsoportok helyzetének rendezése ma a nemzetközi 
politika legfőbb gondja, különösen akkor, ha olyan hatalmas anya-
állam szomszédságában laknak, mint Németország. A párisi béke-
konferencián merült fel legelőször a nemzetiségi kérdés általános 
és nemzetközi rendezésének gondolata s az öt szövetséges és tár-
sult főhatalom részben külön kisebbségi szerződések, részben a 
békeszerződés útján, később pedig a Népszövetség előtt tett nyi-
latkozatok útján gondoskodott a faji, nyelvi és vallási kisebbsé-
gekről. E kisebbségek jogai a Nemzetek Szövetségének védelme 
alá kerültek s a Tanács tagjainak volt szánva az a szerep, hogy 
a kisebbségi egyezmények és nyilatkozatok megsértésére vagy 
annak veszélyére felhívják a népszövetségi tanács figyelmét. Ezek-
nek az államoknak a képviselői azonban egyrészt nem szerezhet-
tek értesülést minden apró részletkérdésről, másrészt nem is mutat-
tak érdeklődést más nemzetiségű kisebbségek iránt. Amikor pedig 
a kisebbségvédelmi kötelezettségeket vállalt államok képviselői is 
bekerültek a Tanácsba, a Nemzetek Szövetségénél az a gyakorlat 
alakult ki, hogy nem a kisebbségeket, hanem az államot kel l meg-
védeni a kisebbségektől. A nemzetközi kisebbségvédelem a Nép-
szövetség válságával egyenes arányban gyengült s bár a kisebb-
ségeknek is megadatott az a jog, hogy panaszokat ad janak be, 
ezek csak akkor kerü lhe t tek Tanács elé, ha valamelyik tanácstag 
magáévá tet te azokat, ellenkező esetben hármas és ötös bizottsá-
gok útvesztőin sikkadt el a peticiók túlnyomó többsége. A kisebb-
ségi szerződéseket aláíró nagyhatalmak közül az amerikai Egyesült 
Államok sohasem léptek be a Nemzetek Szövetségébe, Japán és 
Olaszország időközben ki lépet t s ma már csak Anglia és Francia-
ország maradt Genfben. Mivel így a csonka Népszövetség erőtlen-
nek bizonyult a kisebbségek megvédésére, az általános kisebbség-
védelem a kollektív biztonság és osztatlan béke szétfoszlásával 
vált illuzóriussá. 

A világháború befejezése óta eltelt husz év alatt az európai 
hatalmak szövetségi rendszerében is nagy átcsoportosulás ment 
végbe s a nemzetiségek ügyét a Népszövetség helyett azok az 
államok tartották nyilván, amelyeknek fajrokonai kisebbségi sors-
ban élnek vagy ezeknek az államoknak a politikai szövetségesei. 
Ott pedig, ahol két baráti viszonyban élő szomszéd ál lamnak köl-
csönösen vannak kisebbségei, ezek rendszerint a viszonosság elve 
alapján külön megállapodásokat létesí tet tek. Igy kötött kölcsönös 
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kisebbségvédelmi szerződést Ausztria Csehszlovákiával, Lengyel-
ország Danziggal, Németországgal és Csehszlovákiával, a bal t i 
államok egymás között és Románia Jugoszláviával. A népszövet-
ségi kisebbségvédelem mellett tehát fokozatosan kia lakul t egy 
új kisebbségvédelmi szövetségi rendszer, ami felett a szerződésre 
lépett államok barátsága és jó szomszédi viszonya áll őrt. 

Erre az útra lépett Magyarország is, amikor először Jugoszlá-
viával, majd Romániával vette fel a barát i kapcsolatok fonalát s 
legutóbb a blédi konferencián tet tek előzetes nyilatkozatokat a 
nemzetiségi kérdés rendezésére, amit újabb nyilatkozat fog kö-
vetni, ahogy a csehszlovákiai magyarság kérdése végleges rende-
zést nyer. E tárgyalások előterében Erdély áll, ahol a magyarság 
legnagyobb kisebbségi csoportja él olyan sajátos földrajzi elhe-
lyezkedésben és a többi nemzettel közös történelmi multtal maga 
mögött, amelyek mind az erdélyi kérdés különleges és a reális 
adottságoknak megfelelő rendezése mellett szólanak. 

AZ AZ ORSZÁGRÉSZ, amelyben élünk régóta ismeri a nem-
zetiségi küzdelmeket . Szent Bertalan éjszakája előtt öt évvel már 
meghonositotta a vallásszabadságot, a nemzetiségi szabadság meg-
valósításával azonban nehogy megelőzné, hanem lekési korát . A 
nemzetiségi törekvések itt először a románság politikai küzdel-
meinek formájában jelentkeznek és arra irányulnak, hogy a romá-
nokat Erdély negyedik nemzetének és ötödik, i l letve hatodik be-
vett fe lekezetének ismerjék el. 

A Supplex Libellus Valachorumtól a 48-as balázsfalvi hatá-
rozatokig ez minden román programm és emlékirat alapgondolata. 
A románok nemzeti, vallási és nyelvi egyenjogusága rövid időre 
meg is valósul az 1863–64.-i szebeni országgyűlésen az abszolu-
tizmus alatt, de Erdély uniójának másodszori kimondása és a ki-
egyezés után a rendiség végső nyomai e l tünnek s országrészünk a 
l iberál is Magyarországhoz csatlakozik. Az 1868: XLIV. törvény-
cikkről „a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában” még ellenfelei is 
elismerik, hogy korának színvonalán álló alkotás és a nemzetiségi 
nyelvhasználat kérdését a lehető legjobban oldotta meg, de végre-
ha j tásának előfeltételei hiányoznak, mert akinek szól, azok ezen 
jóval túlmenő követelésekkel állanak elő. Amikor a románság a 
politikai aktivitás terére lép és 1881 májúsában Szebenben meg-
alakí t ja nemzeti pártját , a pártprogramm első pontja Erdély auto-
nómiája s minden egyéb kívánság csak azután következik. Ennél 
kevesebbel a román nemzeti párt nem elégedhet meg, ezért fut-
nak zátonyra Tisza István tárgyalásai a románokkal s mikor ezt 
Jászi Oszkár felajánlja Aradon a román nemzeti komiténak már 
késő, mert a győztes háború után a románok a tel jes elszaka-
dást akar ják. A gyulafehérvári határo-
zatokban még utoljára felcsendül román részről a régi szólam 
most már mint az új román állam nemzetiségeinek szóló i gé re t : 
„Teljes nemzeti szabadság az együttlakó népek számára. Mindenik nép-
nek joga van a maga neveléséhez és kormányzásához saját anyanyelvén, 
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saját közigazgatással, saját kebeléből választott egyének által. A tör-
vényhozó testületekben és az ország kormányzásában való részvételre 
minden nemzet népességének számarányában nyer jogot.” Rá egy évre 
pedig Románia megköti a Szövetséges és Társult Főhatalmakkal 
az alaptörvény jellegű párisi szerződést (1. cikk) amiben a kisebb-
ségek számára az élet, szabadság és vallásszabadság (2. cikk), az 
állampolgárság megszerzése ( 3 – 7 . cikkek), a jogegyenlőség és nyelv-
használati jog (8. cikk), saját iskolák és közintézmények fentartása 
(9. cikk), az állami iskolákban saját nyelvű oktatáshoz és közsegély-
hez való jog (10. cikk), székely és szász kulturautonómia (11. 
cikk), a Nemzetek Szövetségének védelme mellett biztosíttatik 
(12. cikk). Amikor ez év február jában az Uralkodó új al-
kotmányt adott az országnak, mely nem elvont l iberális elvek 
alapján, hanem a nemzet és a nép fejlődési fokának és reális szük-
ségleteinek megfelelően alakította át Nagyrománia államszerveze-
tét, a nemzetiségi kérdés rendezésének is fel kellet t merülnie. 

Az alkotmány a román nemzet elsőbbségének kimondása mel-
lett az állampolgárok hazafias kötelességeinek el lenértéke képen 
a kisebbségi polgárok számára is biztosította a törvényelőtti egyen-
lőséget, valamint azokat a közszabadságokat, amelyek a románo-
kat megilletik. Az alkotmányos jogok továbbfejlesztésére pedig 
nyitva hagyta az útat Őfelségének a népszavazással kapcsolatban 
kiadott szózata, mely szerint „az új alkotmány egyenlő jogokat biz-
tosit minden más fajú nemzetségnek, mely az egyesült Románia terüle-
tén évszázadok óta él.” Nem tekinthet jük véletlennek, hogy a ki-
rály itt az alkotmány és kisebbségi szerződéssel el lentétben nem 
olyan állampolgárokról beszél, akik faji, nyelvi vagy vallási ki-
sebbségekhez tartoznak, hanem más faju nemzetségekről vagyis a 
nemzetiségeket nem kisebbséghez tartozó egyének sokaságának, 
hanem népi egységnek, nemzetiségnek határozza meg. Emlékezhe-
tünk reá, hogy Őfelsége már egy 1931-ben tartott trónbeszédében 
országa népeihez szólott és közös államépítő munkára hívta fe l 
őket. 

Ma amikor az alkotmány 27. c ikke a román nemzet elsőbb-
ségéről beszél, ami magától érthetődően más nemzetiségeket is 
tételez fel, amelyek között a román első lehet, a román nemzethez 
tartozó kisebbségi egyének sokáig divatos elmélete már a múlté. Az pe-
dig, hogy az egyesült Románia területén évszázadok óta élő ki-
sebbségi nemzetek s közöttük elsősorban a magyar, mint legősibb 
és legnagyobb nemzetiség ennek az új helyzetnek ne csak hátrá-
nyát, hanem előnyét is élvezze a királyi szózatban bejelentett ország-
építési tervnek egyik programmpontjává emelkedett. Ezen a téren az 
első kísérlet már meg is történt s ez a kísérlet hűen kife jezi a 
nemzetiségi kérdés fejlődésének azt a fokozatát, amelyben a karl-
sbadi pontok és blédi konferencia idejében állott. 

ELŐTTÜNK FEKSZIK három törvényszerű rendelet , ami 
együtt kisebbségi statutum név alatt ismeretes. Husz év óta az első 
törvénykomplexum, mely egyrészt fórumot teremt a nemzetiségi 
kérdés számára, másrészt összefoglalja és kiegészít i a kisebbségi 
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kérdés egyes részleteit szabályozó rendelkezéseket. A nemzeti-
ségi hármaskönyv első része a Monitorul Oficial 1938 május 4.-i 
101. számában megjelent rendelettörvény, mely a Kultuszminiszté-
rium kisebbségi ügyosztályát a Miniszterelnökséghez helyezi át 
és főkormánybiztossági jelleggel ruházza fel. A második rész a hi-
vatalos lap 1938 augusztus 4.-i 178. számában tétetett közzé és 
nem más mint az előző rendelettörvény végrehajtási utasítása. A 
harmadik rész a hivatalos lap ugyanazon számában közölt minisz-
tertanácsi jegyzőkönyv, mely a kisebbségi főkormánybiztosság mű-
ködésének irányelveit foglalja magában1 . 

Az ugynevezett kisebbségi statutum tehát az eddig a Kul-
tusz- és Művészeti minisztérium mellett működő kisebbségi ügy-
osztályt, mely természetszerűen a nemzetiségi kérdésnek csak 
egyik ágával foglalkozott, a Miniszterelnökség mellé helyezi át és 
kibővitett hatáskörrel kisebbségi főkormánybiztossággá emeli. Az 
újonnan létesített főkormánybiztosság szervezetét és működésének 
technikai részét részben a törvény, részben annak végrehajtási 
utasítása szabályozza. Ezek szerint a kormánybiztosság hatásköre 
a következőkre terjed ki: 1. ellenőrzést gyakorol a felett, hogy a 
különböző törvényhozási és közigazgatási intézkedéseket az állam 
keretében a kisebbségekkel szemben hogyan a lka lmazzák; 2. va-
lahányszor szükségesnek találja, közbelép ezen intézkedések egy-
séges és pontos alkalmazása é rdekében ; 3. tanulmányozza azokat 
a kérdéseket , amelyeket az állami törvényhozás a kisebbségek te-
kintetében felvet és az i l letékes hatóságoknak a közérdek szem-
pontjából hasznos megoldásokat javasol (törvény és utasítás II. 
cikk). A főkormánybiztosság szerves kapcsolatot fog fentartani a 
közhatóságokkal s e célból az il letékes hatóságok ki fogják kérni 
a főkormánybiztosság véleményét mindazon intézkedésekre vonat-
kozóan, amelyeket a kisebbségeknek az állam keretében való éle-
tével kapcsolatban tenni szándékoznak (törvény IV. c ikk első be-
kezdés, utasítás 4. cikk). A közhatóságok viszont felvilágosítások-
kal fognak szolgálni és a főkormánybiztosság rendelkezésére fog-
ják bocsátani mindazt a dokumentációs anyagot, amelyre ennek 
hivatása gyakorlása közben szüksége lehet (törvény IV. c ikk, má-
sodik bekezdés, utasítás 5. cikk). De állandó kapcsolatban fog ál-
lani a főkormánybiztosság a miniszterelnökkel, akinek az útján és 
csak az ő út ján ter jeszthet javaslatokat az egyes szakminisztériu-
mok elé (törvény III. cikk, utasítás 7. cikk), sőt a miniszterelnök 
a minisztertanácson való részvételre is meghívhat ja a kisebbségi 
főkormánybiztost valahányszor ott olyan kérdések megvitatására 
kerül sor, amelyek a faji, nyelvi vagy vallási kisebbségeket ér-
dekelhet ik (utasítás 6. cikk). A főkormánybiztosság ügyosztályokra 
oszlik (utasítás 8. cikk) s a vezető t isztviselőknek és referensek-
nek ismerniök kell annak a kisebbségnek a nyelvét, amelyik 

1 A továbbiakban a kisebbségi ügyosztály átszervezéséről szóló rendelettör-
vényt csak törvénynek, ennek végrehaj tás i u tas í tását utasitásnak, a kisebbségi fő-
kormánybizottság működési irányelveiről szóló minisztertanácsi jegyzőkönyvet pe-
dig csak naplónak fogjuk idézni. Ez utóbbi t tanulmányunk melléklete képen tel-
jes ter jedelmében közöljük. 
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hivatalukhoz tartozik (utasítás 9 cikk). A főkormánybiztosság költ-
ségeit a miniszterelnökség költségvetéséből fogják előirányozni 
(törvény VI. cikk, utasítás 10 cikk). 

Amint e rövid ismertetésből is nyilvánvaló, a kisebbségi fő-
kormánybiztosság hatásköre a nemzetiségi kérdés minden vonatkozására 
kiterjed, de ezen a széles munkamezőn csak adatgyűjtő és ellenőrző 
hatásköre van, közbeléphet ugyan a törvények pontos végrehajtása 
érdekében, de javaslatokat az egyes minisztériumoknak csak a minisz-
terelnök útján tehet. Erre a nagy felelősségű állásra királyi dekré-
tummal Silviu Dragomir kolozsvári egyetemi tanárt nevezték ki, 
akinek kiváló szakismeretei és nemzetiségekkel szembeni loyalis 
magatartása úgy a többség mint a kisebbségek részéről általános 
megelégedést váltott ki . 

A KISEBBSÉGEKRE VONATKOZÓ intézkedéseket a ki-
sebbségi főkormánybiztosság létesítéséről szóló törvény végrehaj -
tási utasítása, és a főkormánybiztosság működési irányelveit meg-
határozó minisztertanácsi napló tartalmazza. A kisebbségi statutum 
beosztása szerint a végrehajtási utasítás harmadik c ikke három 
pontban és öt betű alatt már nagyjában lefekteti azokat az alapel-
veket, amelyeket a minisztertanácsi napló azután részletesen k i fe j t . 
Ez a harmadik c ikk tulajdonképen az alkotmány három cikkét 
és a párisi kisebbségi szerződés öt intézkedését ismétli meg új 
fogalmazásban és részben szűkítet t értelmezéssel . Az egyes pon-
tok után más törvényekre is történik hivatkozás, mint a kultusz, 
magánoktatási és állami elemi oktatási törvény, s ezekben a kétes 
és kényes esetekben nagy körültekintésre lesz szükség, hogy a ki-
sebbségi főkormánybiztosság, melynek hatásköre a törvények ki-
sebbségekkel szembeni végrehajtására is ki ter jed, az adott ese-
tekben megtalálja az igazságos és gyakorlati megoldást. Ez az ag-
godalom különben csak egyes intézkedésekre vonatkozik, ame-
lyeknek a tárgyalásánál még visszatérünk reá, egyébként amint a 
román sajtó is megállapította a statutum érdembeli rendelkezései-
nek nagy része csak megismétli és új rendszerbe foglalja azokat 
kisebbségekre vonatkozó intézkedéseket, amelyek eddig egyes tör-
vényekben voltak szétszórva. 

Tárgyalási alapnak fogadjuk el a végrehajtási utasításban 
megállapított sorrendet s minden egyes pontnál ki fogunk térni a 
minisztertanácsi naplónak azokra a cikkeire, amelyek az utasítás-
ban leszögezett alapelveket részletesebben kifej t ik és gyakorlati lag 
alkalmazzák. 

A felsorolása kötelességekkel kezdődik minden román faji ere-
detre és hitvallásra való tekintet nélkül köteles a Hazát az életben 
való szerepe legfontosabb céljának tekinteni, – mondja az utasí-
tás 3. cikkének 1. szakasza az alkotmány 4. c ikke után. A román 
állampolgárok nyelvre, vallásra vagy fajra való tekintet nélkül 
egyenlőek a törvény előtt, amelynek tisztelettel és engedelmesség-
gel tartoznak, – ezt viszont az alkotmány 5. c ikke után ismétli 
meg az utasítás 3. c ikkének 2. szakasza. A 3. c ikk 3. szakasza 
megállapítja, hogy az életben levő törvények minden román állam-
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polgárnak nyelvre, fajra vagy vallásra való tekintet nélkül ugyan 
azon polgári és politikai jogokat, ugyanazon elbánást és ugyanazon 
biztosítékokat tartalmaznak, amelyeknek a részletezése képen az 
egyes jogok felsorolásába kezd. 

Első helyen a nyelvhasználat kérdése áll mint a legfontosabb 
problema, hiszen nemcsak a többségi, de a kisebbségi nemzet is 
nyelvében él. A kisebbségi román állampolgárok anyanyelvüket 
szabadon használhat ják vallási, sajtó ügyeikben, személyes és 
kereskedelmi érintkezésben valamint a törvény értelmében enge-
délyezett gyüléseiken és üléseiken az illetékes hatóság által jóvá-
hagyott alapszabályaik alapján. Hasonlóképen megfelelő könnyíté-
seket fognak tenni számukra, hogy a bírói fórumok előtt anya-
nyelvüket használhassák (utasítás 3. c ikk 3. szakasz a. pont). 
Ehez a rendelkezéshez a naplónak nyolc c ikke kapcsolódik, 
amelyek a kisebbségi nyelvhasználatot a községi tanácsokban, a 
községi tanácsokhoz intézett folyamodványokban, a sajtóban, anya-
könyvekben, címtáblákon és hivatalokban szabályozzák. A községi 
tanácsok bármelyik kisebbségi tagja a tanácsüléseken anyanyelvén 
szólalhat fel, a jegyzőkönyvet azonban román nyelven vezetik (13. 
cikk). Ezt az augusztus 14.-én megjelent új közigazgatási törvény 
41. cikke oda módosította, hogy csak a kisebbségi többségü közsé-
gekben lehet kisebbségi nyelven felszólalni, amikor is a felszóla-
lást románra kel l fordítani. Mindkét rendelkezés általában beszél 
községi tanácsokról, ezalatt pedig falusi és városi községi tanács 
egyaránt értendő, ami haladást jelent a régi közigazgatási törvény-
hez képest, amely csak a falusi községi tnácsokban engedte meg a 
kisebbségi nyelvhasználatot, igaz viszont, hogy tekintet nélkül a 
község etnikai összetételére. A románul nem tudó kisebbségi pol-
gárok a községi elöljárósághoz anyanyelvükön is nyuj thatnak be 
kéréseket, amelyekhez azonban hitelesített román fordítás mellé-
kelendő (4. cikk). Ez az intézkedés az új közigazgatási törvény 
javaslatában is benne volt, a végleges szövegbe azonban nem kerül t 
bele, márpedig hasonló kérdéseket elsősorban a közigazgatási törvény 
hivatott szabályozni. Egyébként nem valószínű, hogy sokan vegyék 
igénybe ezt az engedményt, mert a kérések hiteles fordításának 
elkészí tése legalább annyiba kerül , mintha egyenesen az állam 
nyelvén í ra tnák meg valakivel. 

Általános megnyugvást kel te t t annak az intézkedésnek a vég-
rehajtása, hogy a lapok címlapján a megjelenési hely az illető 
kisebbség nyelvén is feltüntethető, a szövegben pedig kisabbségi 
helységnevek is használhatók (18. cikk). Több éves szünet után 
a magyar helység, megye és tartományi elnevezések ismét meg-
jelentek a sajtóban és a kisebbségi szerződésben biztosított egyik 
fontos jogunkat adták vissza. Annak a kimondása is régóta esedé-
kes volt, hogy a családneveket eredeti helyesírás szerint kell í rni 
(19. cikk). De szabályozást nyert a címtáblák kérdése is, ameny-
nyiben a jövőben a kereskedelmi cégtáblákon a román felírás mel-
lett és azzal egyenlő betűkkel és ter jedelemben magyar fel írás 
is használható (25. cikk). Ezt az új közigazgatási törvényhez mel-
lékelt i l letékügyi táblázat a szabadfoglalkozásúakra is kiterjeszti , 
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amennyiben mindenféle címtábla után, ha az román és más nyel-
ven íródott egyszeres községi i l leték fizetendő, ha pedig csak 
idegen nyelven, akkor az illeték az előbbinek nyolcszorosa. Mivel 
az Őfelsége által szentesített és aláír t közigazgatási törvény min-
den vele ellentétes rendelkezést kifejezet ten hatálytalanít , a ma-
gyar nyelvű cégtáblák használatát eltiltó minden polgári vagy 
katonai hatóság által kiadott rendelkezés is érvénytelennek tekint-
hető. Bár a napló 
külön nem említi, az utasítás azt is kimondja, hogy a kisebbsé-
gek a kereskedelmi életben szabadon használhat ják nyelvüket, 
így a kisebbségek kereskedelmi vállalatai saját nyelvükön vezet-
hetik könyveiket, amikor is az egyenes adótörvény 30. c ikke értel-
mében ezért külön pótadót kel l fizetniök, amit 1 0 – 1 2 % - b a n 
szoktak megállapítani. 

A kisebbségi szerződés nyomán a biróságok előtti nyelvhasz-
nálat, bár az előbbivel el lentétben csak szóban akkor engedhető 
meg, ha a kisebbségi fél ügyvéd nélkül jelenik meg. Máskülön-
ben a biróságok külön tolmácsokról fognak gondoskodni (22. cikk), 
arra vonatkozóan azonban, hogy ki fogja fizetni őket még nem 
történt intézkedés. A hivatalos levele és az állam nyelvén történik 
(15. c i kk ) , a kisebbségi községek hivatalnokainak pedig ismer-
niök kell az illető kisebbség nyelvét (16, cikk), ami – azt jelenti , 
hogy ezután a községházán a tisztviselők a kisebbségi l a k o s s á g 
nyelvén is beszélhetnek a felekkel . 

A második hasonlóképen fontos kérdéscsoport a kisebbségi 
iskolák, egyházak és intézmények, vagyis a nemzetiségek saját közös-
ségi szerveinek kérdése. A végrehajtási utasítás erre vonatkozó ren-
delkezése a következőképen szól: „a kisebbségi állampolgárok a 
többi román állampolgárokkal azonos fel tételek mellett örvende-
nek annak a jognak, hogy jótékonysági, vallásos és társadalmi 
intézményeket létesíthetnek, vezethetnek és azokra felvigyázhat-
nak, valamint iskolákat és bármiféle nevelőintézeteket azzal a 
joggal, hogy ott saját nyelvüket használhatják és vallásukat zavar-
talanul gyakorolhatják a törvény értelmében” (3. c ikk, harmadik 
szakasz, b. pont). 

Az iskolák létesítése a magánoktatási törvény keretei között 
történhet (napló 1. cikk), tehát az egyházak vagy privát szemé-
lyek magániskolákat létesí thetnek csak, amelynek meg kel l sze-
rezniök a törvény által előírt nyilvánossági jogot. Mivel az ez 
iránti kérések nem nyertek még mind elintézést, a napló igéri, 
hogy ezek az érvényben levő törvények szerint fognak megoldást 
nyerni (4. cikk). Elvi jelentőségű az a megállapítás, hogy „a. gyer-
mek neveléséért törvényesen felelős személyek (apa, anya vogy gyám) 
egyedül jogosultak a gyermek ethnikai hovátartozandóságának megálla-
pítására és beírathatják őt a felekezeti iskolába, állami iskolába vagy 
bármely más felekezet iskolájába.” (5. cikk). Ez az egyedül helyes 
elv azonban közelről érinti az állami elemi oktatási törvény 8. 
cikkét, mely kimondotta, hogy „a román származású állampolgárok, 
akik anyanyelvüket elfelejtették, tartoznak gyermekeiket csakis 
román előadási nyelvü nyilvános vagy magániskolába íratni”. En-
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nek a rendelkezésnek a végrehajtására szolgált az az eljárási 
mely kötelezővé tet te, hogy azok a szülők, ak ik felekezeti elemi 
iskolába akar ják iratni gyermekeiket, kötelesek a szeptember 1-től 
10-ig tartó beiratkozások alat t erről a megfelelő állami iskola 
igazgatója előtt nyilatkozatot tenni, aki arról bizonylatot ad s a 
legtöbb felekezeti iskolába csak ennek felmutatása után í r ják be 
a tanulót. Az állami iskola igazgatóira volt bízva annak a meg-
állapítása, hogy a tanulók szülei milyen nemzetiségüek, amit azok 
a név hangzása, vallás vagy az elődök után eszközöltek, s aki 
szerintük nem felel t meg, annak nem adták ki a bizonylatot, ha 
pedig mégis beiratkozott a felekezeti iskolába, a tanulót iskola-
kerülőnek nyilvánították és a szülőket megbírságolták. Ennek a 
rendszernek véget vet a statutum 5. cikke, amikor egyedül a szülő 
vagy gyámnak enged beleszólást a tanuló nemzetiségének megál-
lapításába és az iskolaválasztás jogába. Az elmult beiratkozások-
ka l kapcsolatban kiadott 149.394–1938. számú nemzetnevelésűgyi 
minisztériumi rendelet a törvény és napló között kompromisszu-
mot hoz létre és kimondja, hogy „azok a tanulók, akiknek ethnikai 
hovatartozandóságuk kétségtelen, az állami iskolákba fognak be-
íratkozni”. Hosszú az út a törvényes elvektől a gyakorlatig s a 
legjobb szándékú elhatározás is, amíg a végrehajtó közegekhez 
lejut, mélyreható változáson megy át. Az érdekelt egyházak töme-
gesen jelentették be a kisebbségi főkormánybiztos úrnak azokat 
az eseteket , amikor a szülők óhajtását nem vették tekintetbe és 
a névelemzés ma már erkölcsileg hatálytalan módszeréhez folya-
modtak egyesek s a kisebbségi főkormánybiztosság csak a törvény 
által reá ruházott hivatását gyakorolja, amikor ezeket a nagyszámú 
eseteket ki fogja vizsgálni és a jövőre vonatkozóan – remélhető-
leg – a minisztertanácsi napló 5. c ikkének alkalmazása érdeké-
ben a szükségesnek vélt intézkedéseket meg fogja tenni. 

A kisebbségek vasárnapi iskolái és mindkét nembeli ifjú-
sági egyesületei a törvényes intézkedések és jóváhagyott szabály-
zataik szerint működhetnek (6. cikk) s a kolozsvári VI. hadtest 
parancsnoka szeptember 24-én kiadott II. számú rendeletében erre 
vonatkozóan már könnyítéseket is tett . A kisebbségi felekezetek 
középiskolai vallástanárainak saját teológiai akadémiájukon szer-
zett diplomája el ismertetik s ennek alapján kinevezhetők és vég-
legesíthetők, de az általános képesítő (capacitate) vizsgát nekik 
is le kel l tenniök (7. cikk). Képesítő vizsgára, ami tulajdonképen 
az állami iskoláknál elhelyezkedni akaró tanárok versenyvizsgája, 
eddig a felekezeti tanárok is jelentkeztek, mivel e nélkül nem 
véglegesíthetők, azt az iskolát pedig, amelyik nem rendelkezik 
hat végleges tanárral , a minisztérium bezárhat ja . A vallástanárok 
részére azonban mindezideig nem tartottak képesítő vizsgát, mi-
vel a hi te lvek és dogmatika alapos ismeretéből csak az illető 
egyház hittudósai, nem pedig más felekezethez tartozó szemé-
lyiségek vizsgáztathatják le a vallástanárokat. Épen ezért a jövő-
ben is ennek a rendelkezésnek a végrehajtása súlyos nehézsé-
gekbe fog ütközni. – A felekezeti iskolák tanulóinak szintén ál-
lami bizottság előtt kell bakkalaureátusi vizsgát tenniök, ahol meg-
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felelő tanár hiányában igen gyakran nemcsak a felekezeti isko-
lákban is román nyelven előadott nemzeti tárgyakból (román nyelv, 
irodalom, történelem, földrajz és jogi ismeretek), hanem azokból 
a tárgyakból is az állam nyelvén kérdeztek, amelyeket a tanulók 
az iskolában anyanyelvükön tanultak, s bizonyára ez is oka a 
kisebbségi tanulók aránylag nagy bukási arányszámának. Ezen 
óhajt segíteni a napló, amikor kimondja, hogy a bakkalaureátusi 
bizottságokban az utóbbi tárgyakból a jelölteket anyanyelvükön 
fogják kikérdezni s e célból olyan tanárokat fognak a bizottságba 
kinevezni, akik ezt a nyelvet ismerik (8. cikk). 

A nemzetiségek közösségi szervei közül a legrégebbiek az 
egyházak s a napló ezeknek szabad működését helyes közigazga-
tási intézkedésekkel akarja megkönnyíteni. Nevezetesen a köz-
igazgatási hatóságok a történelmi kisebbségi egyházak képviselői-
nek kötelesek tiszteletben tartani azt a jogát, hogy önkormányzati 
úton vezessék és oldják meg egyházi, pénzügyi, alapítványi kér-
déseiket szervezeti szabályaik szerint, amennyiben azok nem ál-
lanak ellentétben a közrendi törvényekkel (9. cikk). A közigaz-
gatási hatóságok a jövőben nem avatkozhatnak be az Istentiszte-
let kérdéseibe (10. cikk). A lelkészek államsegélye felekezeti 
különbség nélkül a kultusztörvény értelmében ugyanazon fokoza-
tok szerint történik (11. cikk), a kultusztörvény értelmében ugyan-
azon fokozatok szerint történik (11. cikk) a kultusztörvény 31. c ikke 
pedig a kongruát a hívek száma, az illető egyház vagyoni helyzete és 
reális szükségleteitől teszi függővé. Az új alkotmány által teremtett 
rendszer különös jelentőséget tulajdonít az egyházaknak s így a lel-
készi kongruák arányosítása is megindult, a protestáns lelkészekét 
pedig annyira emelték, hogy ma már az orthodox lelkészek ál-
lamsegélyének a felét is meghaladja. 

A nemzetiségi közösségi szervezetek harmadik csoportja a 
gazdasági, társadalmi és közművelődési egyesületek. A napló kimondja, 
hogy a kisebbségi bankok és szövetkezetek tel jes szabadságban 
és a románság megfelelő szervezeteihez hasonló feltételek mellett 
fejlődhetnek (14. cikk), ennek a gyakorlatba való átviteléhez 
pedig szükség volna, hogy a Nemzeti Bank azonos támogatásban 
részesítse a kisebbségi bankokat, a kisebbségi szövetkezeti moz-
galom önkormányzata pedig legalább az eddigi keretek között 
fennmaradhasson. A kormány egyes egyesületeknek megengedheti , 
hogy egyes helyeken zászlóikat és megkülönböztető jelvényeiket 
használhassák, (26. cikk), amint az eddig is vallásos körmenete-
ken, dalosversenyeken, temetéseken vagy sporttünnepélyeken elő-
fordult. Érdemes kiemelni, hogy a nemzetiségi kérdést általában 
rendező minisztertanácsi napló csak magyar testületeket sorol fel 
névszerint, mint az Erdélyi Muzeum Egyesület, sepsiszentgyörgyi 
Székely Nemzeti Múzeum, marosvásárhelyi Teleki könyvtár, ame-
lyeknek a helyzete méltányosan és alapító levelük szellemében 
fog rendeztetni (27. cikk), valamint az Erdélyi Magyar Gazda-
sági Egyesület, melynek működése szabályzata alapján és kere-
tei között bíztosittatik (28. cikk). A kisebbségeknek a polit ikai 
pártok feloszlatása óta megszünt egyetemes képviselet i szerveiről 
nem tesz említést a statutum. 
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A végrehajtási utasítás 3. c ikke 3. szakaszának c) pontja 
most a közsegélyből való részesedésre tér át és a kisebbségi szerződés 
nyomán következőket mondja: „Azokban a helységekben, ahol a 
lakosság jelentős része kisebbsági állampolgárokból áll, az e ki-
sebbségi polgárok által a törvény értelmében létesített nevelő, 
vallásos vagy jótékonysági jellegű intézmények méltányos részt 
fognak kapni az állami vagy helyi költségvetésekben nevelői, val-
lásos vagy jótékonysági célra előirányzott összegekből, tekintetbe 
véve természetesen az állam hasonló, ugyanazon kisebbségeknek 
szánt intézményeinek létezését”. Ebben a rendelkezésben csak az 
utolsó megszorító hozzáadás új. A kisebbségi intézmények közül 
eddig az egyházak és iskolák részesültek közsegélyben, A lelké-
szek államsegélyéről már fentebb megemlékeztünk; az iskolák 
segélyezése kétféleképen, az állam és a község útján történhet. 
A kisebbségi felekezeti iskolák eddig két ízben részesültek állam-
segélyben, ettől eltekintve minden dologi és személyi kiadásukat 
az iskolafenntartó egyház viselte. A napló ezzel kapcsolatban azt 
ígéri, hogy az állam a költségvetés útján a felekezeti iskolák fenn-
tartóinak könnyítéseket fog tenni (2. cikk). Az iskolai segély má-
sik formája a községi költségvetésből való részesedés, mivel az 
iskolaszékek szervezéséről szóló törvény értelmében minden köz-
ség köteles költségvetésében kultúrál is célra 14%-ot előirányozni. 
A közoktatás és kultuszminisztérium szervezéséről szóló törvény 
ma is életben levő 186. c ikkének d) pontja úgy rendelkezett , 
hogy ez a 1 4 % arányosan osztandó fel az állami és magánisko-
lák iskolaszékei között, a szétosztás kulcsának pedig az iskolák 
szükségleteit állapította meg a minisztérium legutóbbi rendelete. 
Az egyetlen helyes megoldás a Gusti volt közoktatásügyi minisz-
ter, a kiváló társadalomtudós által 15.289/1933. számu rendeleté-
ben lefektetet t elv alkalmazása volna, hogy tudniillik a 14%-ot 
a községi iskolaszék az iskolák tanulóinak létszáma szerint ossza 
szét. Csak így nyerhetne gyakorlati alkalmazást a naplónak az a 
rendelkezése, hogy a 14%-os adókból a kisebbségi magániskolák-
nak is megfelelő hányadot fognak adni (3. cikk). 

Nem feledkezik meg a végrehajtási utasítás a kisebbségi 
szerződés és az állami elemi oktatási törvénynek arról az intéz-
kedéséről sem, hogy „ami a nyilvános oktatást illeti, a kisebbségek 
által nagy mértékben lakott területeken, a román kormány minden köny-
nyitést megad, hogy ezen kisebbségi polgárok gyermekeinek biztositsa 
az állam elemi iskoláiban a saját nyelvükön való oktatást” (utasítás 
3. cikk, 3. szakasz, d. pont). Nem teszi hozzá az utasítás a ki-
sebbségi szerződésnek azt a megszorítását, hogy tudniillik a fele-
kezet i iskoláktól eltérően, ahol a szerződés szerint minden tan-
tárgy az illető kisebbség nyelvén adható elő, az állami kisebbségi 
iskolákban a kormány a román nyelv tanítását elrendelheti, mivel 
ez az elemi oktatási törvény 7. c ikkében is benne van. A foko-
zatosan megszüntetett állami magyar iskolák és tagozatok vissza-
állításának azonban számos előfeltétele van, mint az állami tanító-
képzés átszervezése, ahova most már kezdik bevezetni a magyar 
nyelv tanítását, a felekezeti tanítóképzők diplomáinak az államia-
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kéval való egyenjogúsítása, az ókirályságbeli, magyarul nem tudó 
kultúrzónás tanítók elhelyezése s helyükbe magyarul tudó vagy 
magyar állami tanerők kinevezése. 

A kisebbségeknek az állami hivatalokhoz és tisztségekhez való vi-
szonyának tárgyalásával zárul le a végrehajtási utasítás anyagi 
része. „A kisebbségi román állampolgárok végül az állam többi 
polgáraival azonos feltételek mellett űzhetnek különböző foglalko-
zásokat, közszolgálatokba, hivatalokba felvehetők, s tb”. (3. cikk, 
3. szakasz, e-pont). Az utasítás itt az alkotmány 27.-ik c ikkére 
hivatkozik, de nem említi azt az alkotmányos korlátozást, hogy a 
közhivatalok és tisztségek betöltésénél tekintet te l kel l lenni a 
román nemzet többségi és államalkotó jellegére, a végrehaj tási 
utasítás pedig sem törvényt, de még kevésbbé alkotmányt sem 
változtathat meg. A minisztertanácsi napló sem tehet i meg ezt 
amikor kimondja, hogy faji, vallási vagy nyelvi különbség nem 
képezhet akadályt állami, megyei vagy községi állás betöltésénél 
(12. cikk). Ha kisebbségi tisztviselőknek a jövőben való alkalma-
zása kétséges is, megnyugtató, hogy azok az állami és köz-
ségi tisztviselők, akik állami román iskola által kiállí tott diplo-
mával rendelkeznek, nem állíthatók nyelvvizsgára. Ugyancsak 
mentesülnek újabb nyelvvizsga alol azok, ak ik már más alkalom-
mal sikerrel tet tek le egy ilyen nyelvvizsgát (20. cikk). Az uta-
sítás csak közhivatalnokokról beszél, természetesnek kel l azonban 
venni, hogyha a közhivatalnokoknak az itt felsorolt kategóriái 
sem kötelezhetők nyelvvizsga letételére, akkor még kevésbbé ál-
líthatók nyelvvizsgára a szabad pályán levő kisebbségi állampol-
gárok, főként akik román diplomával rendelkeznek, vagy már le-
tettek egy nyelvvizsgát. Rendezésre vár még azoknak a kisebbségi 
tisztviselőknek a helyzete, akiket bár a fenti fel tételeknek meg-
feleltek, a statutum megjelenése előtt nyelvtudás hiánya miatt bo-
csátottak el nyugdíj nélkül állásukból s mivel ezek sokkal töb-
ben vannak, mint azok akik ál lásban maradtak, a kisebbségi fő-
kormánybiztosság ennek az egyik legnagyobb fontosságú kisebb-
ségi problémának a rendezésével igen nemes feladatot teljesíthetne. 
Félreértésen alapulhat az az ide vágó intézkedés, hogy az állami 
tantestület kisebbségi tagjai ezután 5 0 % - o s vasuti kedvezmény-
ben fognak részesülni (21. cikk), mivel ezen a téren kisebbségi 
és többségi állami tanár vagy tanító között eddig sem volt meg-
különböztetés s a kisebbségi állami tanerőknek mind megvan a 
vasuti féljegyük. Valószínűleg a felekezeti tanerőkre akarta ki ter-
jeszteni a napló ezt a kedvezményt s az egyházak ilyen értel-
mezés érdekében már tettek lépéseket a főkormánybiztosságnál. 

Azokban a községekben, ahol az ethnikai , nyelvi vagy val-
lási kisebbségek jelentős arányban laknak, a bíró vagy annak he-
lyettese közülük fog kineveztetni (17. cikk), amit az új közigaz-
gatási törvény 41. c ikke pontosabban úgy határoz meg, hogy 
„azokban a községekben, ahol a lakosság többsége valamely eth-
nikai kisebbséghez tartozik, a bírót közülük fogják kinevezni. 
Ilyen bírói kinevezés már úgy a határmentén, mint a Székely-
földön történt is. Végül a „történelmi kisebbségek” képviselve lehet-
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nek az illető tartomány kereskedelmi és iparkamaráiban, mező-
gazdasági kamaráiban és munkakamaráiban (23. cikk), A képvise-
let eddig is helyenként megvolt, az újítás tulajdonképen itt az, 
hogy a napló történelmi kisebbségekről beszél a történelmi egy-
házakhoz hasonlóan, amelyeket a kultusztörvény egyenként sorol 
fel. A történelmi kisebbségek kifejezést első ízben Őfelsége hasz-
nálta az új alkotmány megszavazásával kapcsolatban kiadott szó-
zatában s alatta e lsősorban a magyarság, mint e föld legősibb, 
ma kisebbségi lakója értendő. 

KERETTÖRVÉNYNEK nevezi a kisebbségi statutumot Pop 
Ghiţa volt alminiszter, akit annak idején kormánya külföldi ta-
nulmányútra küldött a soha napvilágot nem látott nemzetiségi tör-
vényjavaslat előkészítésére. A kisebbségi főkormánybiztosság lé-
tesítése és működési irányelveinek összefoglalása valóban keretet 
képez ahoz, hogy a nemzetiségi kérdésről komolyan és illetékes 
helyen tárgyalni lehessen; ablak, amelyen keresztül a jövő fejlő-
dési lehetőségei tárulnak fel előttünk. Amint a román sajtó is egy-
hangúan megállapította, alapjában véve igen kevés ujítást tartalmaz 
és csak új rendszerbe foglalja azokat az intézkedéseket, amelye-
ket a párisi szerződés, új alkotmány és egyes törvények tartal-
maznak. Mint első kezdeményező lépés nem is törekszik a tel-
jességre s így mellőzi például a román állampolgárság megszerzé-
sének kérdését , bár a kisebbségek jelentős aránya még mindig 
nincs felvéve az állampolgársági névjegyzékbe; nem tér ki a k i -
sebbségeket közelről érintő vagyonjogi kérdésekre, mint a szász 
egyetem feloszlatása, az állam elővételi joga az 50 holdnál na-
gyobb művelhető területekre, és egyes magyar közvagyonok még 
ma is rendezetlen jogi helyzete s elkerül i a párisi kisebbségi szer-
ződésben biztosított székely és szász önkormányzat kérdését. A 
kisebbségi szerződésre mindenütt mint 1920 szeptember 26.-i tör-
vényre hivatkozik, mivel ezzel hagyta jóvá a parlament az Ausz-
triával kötött Saint-Germain-i békeszerződést és ennek mellékletét, 
a kisebbségi egyezményt. Az idézés formájából is azt szeretnők 
kiolvasni, hogy a kormány azt teljes jogérvénnyel biró törvénynek te-
kinti, annak ellenére, hogy a szerződés első cikke értelmében nincs 
becikkelyezve az alkotmányba és függetlenül attól, hogy későbbi 
törvények vagy maga a statutum felújí t ja-e egyes intézkedéseit . 

A keret arra szolgál, hogy azt belső tartalommal töltsék meg, 
a kisebbségi jogok pedig csak úgy válhatnak valósággá, ha az 
egész kisebbségi nemzet mint kollektív jogalany mögötte áll és 
egységes szervezetben őrködik végrehajtásuk felett. A statutum által 
megnyitott fejlődési i ránynak egy következő fokozata, ami a nem-
zetiségi kérdés mai kőzépeurópai állásának is megfelel két leg-
közelebbi feladat megoldását sürgeti. A mi szempontunkból egyik 
a magyarság hiányzó képviseletének a megalkotása. A statutum emli-
tést tesz ugyan egyes magyar közművelődési és gazdasági szer-
vekről, de ezeken túlmenően a pártok feloszlatása óta hiányzik az 
az összefogó nemzeti szövetség, mely belső együttműködésüket 
biztosítaná és közös érdekeiket kifelé megvédhetné. A nemzeti-
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ségek multbeli nemzeti szövetségei csak kényszerűségből vet ték 
fel a pártpolitikai formát, de mindig hangoztatták, hogy nem párt-
politikát űznek, hanem néptársaik érdekeinek megvédése legfőbb 
törekvésük. Épen ezért, ha a kisebbségi kérdés az államhatalom 
részéről a főkormánybiztosságban il letékes szervet kapott, akkor 
a nemzetiségeknek sem hiányozhatnak azok a képviseleti testüle-
tei, amelyek a kormánnyal való tárgyalásra i l le tékesek és jogo-
sultak. A kisebbségi főkormánybiztos úr mindig finom tapintatról 
tett tanúságot, amikor a kapcsolatot az erdélyi magyarság hivatott 
vezetőivel vette fel s innen már csak egy lépés van odáig, amikor 
ez az alkalmi és magánjellegű érintkezés állandó és hivatalos 
kapcsolat jellegét öltheti fel. 

A másik kérdés, amit a statutum nyitva hagy, de ami a nép-
képviselet i elvből, törvényes intézkedésekből és legmagasabb 
helyről jött kijelentésekből önként következik, a népszemélyiség 
gondolotának elismerése s ez ebből folyó következmények levonása 
volna. A kisebbségek jogai csak ott érvényesülhetnek a gyakor-
latban, ahol szervezett népközösség tudhatja azokat magáénak, 
ahol nem szétszórt és magárahagyott kisebbségi egyének, hanem 
maga a nemzetiség e jogoknak birtokosa és élvezője. Ezért har-
coltak egy évszázadon át az erdélyi románok, ezt mondották ki 
Gyulafehérváron husz évvel ezelőtt, ezt biztosította a székelység-
nek és szászságnak a párisi szerződés, er re hivatkozott Őfelsége 
fentebb idézett 1931 évi trónbeszédében, ez következik az új 
alkotmány szelleméből, erről beszél Őfelsége legújabb szózatában. 
Hogy kiket illet meg ez a népszemélyiség, az még pontosan sehol 
sincsen meghatározva. A párisi szerződés il letve 1920 szeptember 
26.-i törvény székely és szász közületekről beszél, amelyeknek 
vallási és iskolai kérdésekben önkormányzatot biztosít, de mind 
a két népcsoport egy másik nagyobb nemzetiséghez tartozik, a 
magyarhoz és a némethez, ezek pedig közös úton haladnak ma 
Középeurópában. A románságnak is elsőrangu érdeke, hogy nyugati 
szomszédjával és a kontinens legnagyobb hatalmával a legjobb 
baráti viszonyban éljen, ennek pedig azok részéről nincs más fel-
tétele, mint romániai faj testvéreik helyzetének végleges rendezése, 
amire a kisebbségi statutum már meg is nyitotta az utat és meg-
mutatta a fejlődés irányát. Husz éve annak, hogy a gyulafehérvári 
határozatokban kimondották az erdélyi nemzetiségi küzdelmek 
hagyományának megfelelő e lve t : teljes nemzeti szabadság az itt-
lakó népeknek! Az egyesülés huszadik évében végre legil letéke-
sebb helyről hal l juk a már szinte elfelejtett lényeget: egyenlő 
jogokat minden más faju nemzetségnek, mely az egyesült Románia 
területén évszázadok óta él. Lehet-e ezek után Románia nemzeti-
ségeinek egyéb kivánsága, mint hogy a kisebbségek statutuma azon 
az úton fejlődjék tovább, amelyiket Őfelsége kiáltványa a jubiláló gyula-
fehérvári pontok irányába számára kijelölt? 

Dr. MIKÓ IMRE 
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A KISEBBSÉGI FŐKORMÁNYBIZTOSSÁG 
MŰKÖDÉSÉNEK IRÁNYELVEI 
(Monitorul Oficial 1938 augusztus 4.-i 178. szám) 

Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. Miniszterelnökség, 1750 bis szám. 

A miniszter tanács 1938 augusztus 1-iki ülésén meghallgatva 
a külügy, belügy, nemzetnevelésügy, kul tusz és művészeti mi-
niszter u rak előterjesztéseit , az életben levő törvények alapján 
a következő alapelveket állapítja meg, amelyek minden miniszteri 
ügyosztály és bármely hatóság és közhivatal működését irányítani 
fogják a kisebbségeknek az állam keretében való életét érdeklő 
kérdésekben, azokat az alapelveket, amelyek a kisebbségi főkor-
mánybiztosságnak is utbaigazításul fognak szolgálni. 

1. cikk. A román állampolgároknak nyelvre, fajra, vagy val-
lásra való tekintet nélkül joguk van az állam felügyelete alatt 
iskolák és felekezeti kulturális intézmények létesítésére, vezeté-
sére és igazgatására, az illető kisebbségi nyelv használatával az 
1925 évi, a magánoktatás szervezéséről szóló törvény feltételei 
mellett, 

2. cikk. Az állam a költségvetés útján ezen iskolák fenntar-
tóinak könnyítéseket fog adni. 

3. c ikk. A kisebbségi magániskoláknak a község által be-
szedett 14%-os adóból megfelelő hányadot fognak adni. 

4. cikk. Azokat a nyilvánossági jog megadása iránti kéré-
seket , amelyek a jelen pillanatig nem volnának elintézve, vizs-
gálat tárgyává fogják tenni és az életben levő törvények szerint 
fogják elintézni. 

5. cikk. A gyermekek neveléséért törvényesen felelős sze-
mélyek (apa, anya, vagy gyám) egyedül jogosultak a gyermek 
etnikai hovatartozandóságának megállapítására s be í rha t ják őt a 
felekezeti iskolába, az állami iskolába, vagy bármely más fele-
kezet i iskolába. 

6. c ikk. A kisebbségi vasárnapi iskolák és mindkét nembeli 
fiatalság egyesületei a törvényes intézkedések és az il letékes ha-
tóságok által jóváhagyott alapszabályok szerint működhetnek. 

7. cikk. A kisebbségi felekezeti középiskolai vallástanárok-
nak a jövőre is el ismertetik az a joga, hogy egyházuk vala-
mely teológiai akadémiáján elnyert diploma alapján kinevez-
hetők és véglegesíthetők anélkül, hogy újabb vizsgának volnának 
alávethetők, kivéve a képesítő (capacitate) vizsgát, amelyik 
általános. 

8. cikk. Azoknak a tanulóknak a saját nyelvükön való vizs-
gáztatása érdekében, akik bizonyos tárgyakat saját nyelvükön ta-
nultak, a kisebbségi felekezet i lyceumokban, a bakkalaureátusi 
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vizsgákon olyan tanárokat fognak kinevezni, akik ezeknek a ta-
nulóknak az anyanyelvét ismerik. 

9. cikk. A közigazgatási hatóságok kötelesek a történelmi 
kisebbségi egyházak képviselőinek t iszteletben tartani azt a jo-
gát, hogy önkormányzati úton vezessék és intézzék az összes egy-
házi, pénzügyi, alapítványi kérdéseket szervezeti szabályzataik 
szerint, amennyiben ezek nem ellentétesek a közrendi törvé-
nyekkel . 

10. cikk. Tilos a közigazgatási hatóságoknak az Istentiszte-
let kérdéseibe beavatkozni. 

11. cikk. A papok javadalmazása, ami az államsegélyt illeti , 
felekezeti különbség nélkül ugyanazon fokazatok szerint történik 
a kultusztörvény értelmében. 

12. cikk. Valamely román állampolgár faj i származása, vagy 
nyelvi és vallási külömbözősége nem képez akadályt állami, me-
gyei, vagy községi hivatalok elfoglalásánál. 

13. cikk. Bármely kisebbségi tag a községi tanácsokban a 
tanácsok tárgyalásain anyanyelvén fejezhet i ki magát. 

E tanácsok ülésének jegyzőkönyvei román nyelven fognak megszerkeztetni. 

14. cikk. Azok a kisebbségi állampolgárok, ak ik még nem 
bírják az állam nyelvét, a helyi községi elöljáróságokhoz anya-
nyelvükön is nyujthatnak be kéréseket . 

Ebben az esetben a kérésekhez mindig hitelesí tet t (cert if i-
cată) román nyelvű fordítás mellékelendő. 

15. cikk. A hivatalos levelezés az állam nyelvén történik. 

16. cikk. A kisebbségi községek tisztviselőinek az illető 
kisebbség nyelvét ismerniök kell. 

17. cikk. Azokban a községekben ahol az etnikai , nyelvi , 
vagy vallási kisebbségekhez tartozó román állampolgárok jelentős 
arányban laknak, a bírót, vagy helyettesét a k isebbségek közül 
fogják kinevezni, 

18. cikk. A napilapok, folyóiratok, hirdetési szervek stb. 
elnevezésében azoknak a helységeknek a neve, ahol ezek a ki-
adványok megjelennek, az illető kisebbség nyelvén is megjelöl-
hető. E közlemények szövegében (corpul) azonban használható 
csak a kisebbségi nyelv e helységek megjelölésére. 

19. c ikk. A családnevek mindíg eredeti formájukban írandók. 

20. c ikk. Az állami és községi tisztviselők mentesí tve van-
nak román nyelvvizsga letevése alól, ha állami román iskolák 
által kiállított diplomákkal rendelkeznek. Hasonlóképen mente-
sítve lesznek újabb nyelvvizsga alol azok, akik más alkalommal 
sikerrel tettek le hasonló román nyelvvizsgát. 
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21. c ikk. A kisebbségi tisztviselőknek akik az állami isko-
lánál működő közép és elemi iskolai tantestület tagjai, joguk van 
az államvasúton való szabad közlekedést biztosító igazolványra, 
50%-os kedvezménnyel . 

22. c ikk. A biróságoknál a kisebbségi származásu állampol-
gárok részére bizonyos könnyítések fognak tétetni olyan értelem-
ben, hogy ezek anyanyelvükön védhessék meg érdekeiket akkor, 
amikor nem képviseli őket ügyvéd. 

Általában a megfelelő hatóságoknak az őket megillető tol-
mácsok rendelkezésére bocsátása érdekében szükséges intézkedé-
sek fognak foganatosíttatni. 

23. cikk. A történelmi k isebbségekhez tartozó román állam-
polgárok képviselve lehetnek az illető tartományban a a). keres-
kedelmi és ipa rkamarákban ; b). mezőgazdasági kamarákban és 
c). munkakamarákban. 

24. c ikk. A kisebbségi bankok és szövetkezetek teljes sza-
badságban és a hasonnevű román vállalatokhoz hasonló feltételek 
mellett fejlődhetnek. 

25. c ikk. A kereskedelmi címtáblákat román nyelven kell 
megfogalmazni. A kisebbségek saját nyelvükön is megfogalmaz-
hat ják, de egyenlő betüket és terjedelmet kell használniok. 

26. c ikk . Romániában kitűzés céljából csak a román ál lam 
színeit viselő zászlók engedélyeztetnek. A kormány azonban egyes 
egyesületeknek megengedheti , hogy bizonyos helyeken megkü-
lömböztető zászlóikat vagy jelvényeiket használhassák. 

27. c ikk . Az Erdélyi Muzeum Egyesület, a sepsiszentgyörgyi 
Székely Muzeum és a marosvásárhelyi „Teleki” könyvtár helyzete 
méltányosan fog elintéztetni, tekintetbe véve az alapítványi íra-
tok intézkedéseit . 

28. c ikk. Az erdélyi magyar gazdasági egyesület működése 
alapszabályai alapján és határa i között biztosí t tat ik. 

Kelt Bukarestben, 1933. augusztus 1.-én. 
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N é h á n y f e j e z e t a s z e r z ő k i a d á s r a k é s z 
f a l u k u t a t ó m ű v é b ő l . 

A TELEP KIALAKULÁSA 

PARAJD nagyközség Udvarhely vármegye északi csücskében 
helyezkedik el, de már a nép le lkében csak az ősi elnevezés él: 
a parajdi úgy tart ja, hogy Udvarhelyszéken lakik. Községünk az 
északi szélesség 46°33’ és a kelet i hosszuság 42°47’ terül el a Har-
gita és Görgényi havasok érintkezési pontja közelében. A falu 
közepe, Hauer szerint, 497 méter magasban van a tenger szintje 
felett. Fekvése viszonylag kedvező. Kiterjedt völgykatlanban fog-
lal helyet, mit nyugaton a Bekecs, délnyugaton a Harom, délkele-
ten távolról a Firtos, a szélrózsa többi i rányaiban pedig a Har-
gita egy-egy nyulványa zár közre. Folyóvize a Kisküküllő. 

A FALU védelmi elven létesült, erre mutat a telep magvá-
nak elhelyezése. De kétségtelen, hogy további fejlődésében nagy 
szerepet játszott a bánya és sótisztség is, valamint később a felső-
sófalvi Máttyusok parajdi uradalma. Udvaruk a mai piactér és kör-
nyéke volt, udvarházuk a régi faluháza1). Ez a k i ter jedt udvar 
útjában volt a zavartalan településnek, de egyúttal ennek köszön-
hető, hogy olyan szép piactere van a községnek: mikor a falu 
megkerülte a Máttyus-belsőséget, még nem lehetet t tudni annak 
jövőjét, a család leszegényedése után udvarukat a parajdi közbir-
tokosság szerezte meg és piacteret létesített ra j ta . 

A parajdi elsődleges település magva a mai Bábirkó-utca 
közepe táján keresendő, Somkert alja irányában, ahol Parajd-pataka 
elhagyja Parajd-dűlőt. Innen ter jeszkedet t és húzódott el Kopasz-
oldal alatt. A zeg-zúgos, törtvonalakban haladó zsákutcák t isztán 
mutatják a kezdeti védelmi település helyét. Nincs nyugodt vonal, 
terjeszkedés, kinyújtózkodás. Ezen a részen nem r i tka a kétszáza-
dos, zsupfedeles, gerezdes metszésű csűr . A település a Küküllő 
felé haladt, neki a Mogyorónak. A vízellátásra két patakot nyitot-
tak, melyek az akkori településen kívül egyesültek (ma a falu 
közepén) és nagy ívben kanyarodtak vissza a folyóba. 

A falu ősibb részein családnevek rej lenek a legtöbb utca 
nevében: Varga-utca, Ambrus-utca Mester utca, Nagy-fiak utcája . 
Bábirkóban ma is megtalálható a legrégibb parajdi családok egy-
egy ága : Ambrus, Gagyi, Illyés, Kénesi. 

1) A református templom oldalbejárata fölött címerhely látható, hol bizonyo-
san a Máttyusok faragolt kőcímere díszelgett, kik a templomot emelték Máttyus 
Zsigmond 1830-ban még külön családi széket csináltatott, ami az oldalbejáratban áll. 
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A település nemsokára átalugrott a Küküllőn és ott is ter-
jeszkedni kezdett . Megkerülte a Máttyusok bir tokát , melynek he-
lyén a piactér és puszta ker tek ál lanak. Ekkor még úgy látszott, 
hogy a mai Király-utca lesz a falu közepe. A kincstár ezért ide 
építtette az irodahelyiségeket , tisztviselői lakásokat s így a kato-
l ikus egyház is ide építtette, saját erejéből, a papi lakot és kán-
tori lakást . Közben a falu váratlanul fejlődésnek indult és elter-
peszkedett az utak mentén. A Gyergyó felé megépített megyei út 
a mult század derekán új irányt szabott a településnek. A víz 
mellett felfelé tovább épült Zsögöd, mely ma egymaga felér egy 
kis faluval. A település aztán lefutott az állomás irányában és 
közben, siettében, számottevő területeket került ki . Beépítetlen 
maradt a Tanóroknak nevezett rész, mely ma dísze lehetne a falu-
nak. A még 6 5 – 7 0 évvel ezelőtt is szolgáló s akkor nyilván vala-
mivel a falun kívül lévő határkapuk helye ma bent van a telep 
közepe táján. 

A telep kialakulásában semmi tervszerűség sem mutatkozik. 
Még ami dicséretes történt, az is önként adódott, senki nem irá-
nyította. Az is a véletlennek köszönhető, hogy a magyar cigányok 
telepe a Barompiac-utcában van, a sátorosoké pedig Bábirkó 
külső végében és nem az országutak mentén, mint más falvakban. 
Még most, a falurendezési elv más vonalon történő érvényesülése 
idején, sem élnek kikötésekkel szabad településük ellen. 

A LAKOSSÁG FAJI MEGOSZLÁSA 

PARAJD lakosságának faji megoszlásáról csak a legutóbbi 
évt izedekben lehet beszélni, mikor a színmagyar népi rétegre 
a telep jelentőségének növekedése során zsidók, a hatalom révén 
németajkuak, a Bach-korszakban pedig mások is nehezed-
tek. A közigazgatás, de főleg a sótisztség cseh hivatalnokai és 
német szakemberei éppen úgy tarkí tot ták a lakosságot, mint a 
később ideözönlő örmények. A zsidók késői beszármazása követ-
keztében tör ténhetet t meg, hogy a falusi gondolkozáshoz közelebb 
álló örmények kereskedelmi és ipari üzelmeikkel tekintélyes va-
gyonra te t tek szert . A zsidóság nem bír ta velük a versenyt és 
így csak lassubb ütemben gazdagodott. 

Az örmények három emberöltő óta vannak itt. Részint Há-
romszékből, részint Gyergyó országából, tehát tősgyökeres magyar 
v idékekről kerü l tek ide. Gondolkozásmódjuk teljesen beilleszke-
dett a falu közösségébe, csupán törekvésük volt elütő. Az első 
nemzedék, kereskedés és ipar mellett , tetemes birtokot vásárolt 
össze. Ők szerezték meg az összeomló közbirtokok roncsait. A 
második nemzedék, mely még a szerzés idején nőtt fel, görcsösen 
ragaszkodott a földhöz. Nem akar t túlnőni a falusi élet határain. 
A harmadik, mely kényelemben nevelkedett és mindent készen 
kapott, hamar elveszítette egyensúlyát. Mikor a talaj csúszni kez-
dett alóla, igyekezett minél előbb megszabadulni tőle. Egy részük 
kiveszett , nevüket csak határrészek őrzik. Más részük a falusi 
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Fényesen beigazolódik a tétel, hogy a felekezeti hovatarto-
zást nem lehet a nemzeti jelleg meghatározására következetesen 
felhasználni. Az 1910-es magyar népszámlálás Parajdon 40 görög 
katolikust talált, de csak 8 románt. Ez tökétetesen meg is felel a 
valóságnak. A román hatalom alatt megtartott 1920-as népszámlá-
lás is csak 22 románt tudott kimutatni, holott csendőrségét és 
tisztviselőit már beültette a hivatalokba. E különös ténynek rop-
pant egyszerű a magyarázata. Az agyafurt cigányok, a földkerek-
ség bármelyik pontjára kerülnek, mindig olyan vallást mondanak 
be, ami ott nincs, hogy ezáltal az egyházi t e rhek viselése alól 
kivonják magukat. A parajdi cigányok mind görög katol ikusoknak 
mondották és tartották magukat egészen az utóbbi időkig5). 

1) Jakabffy Elemér: Erdély Statisztikája, Lugos, 1923. 
2) Alkalmi erdőmunkások és a sótisztség alkalmazottai, kiket itt ért a nagy 

számbavétel. Azóta hazamentek, a háború után nem voltak itt. A németek hivatal-
nokok és szakemberek, az egyéb nemzetiségűek is mind tisztviselők voltak. A népi 
elemek között egyetlen idegen telepített sincs. 

3) S. Moldovan-N. Togan: Dicţionarul localităţilor cu poporaţiune românească 
din Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureş. Nagyszeben, 1919. 

4) Martinovici-Istrati: Dicţionarul Transilvaniei, Banatului şi celorlalte ţinuturi 
alipite. Kolozsvár, 1922. 

5) N. I. Dumitraşcu: Praid. Astra kiadvány, Nagyszeben 1936. 23. sz. A szerző 
beleesik abba a nagy hibába, hogy a cigányokban román elemet keres és akar ki-
mutatni. 

m a g y a r 
z s i d ó 
r o m á n 
n é m e t 
e g y é b n e m z e t i s é g ű 

2 5 2 6 
6 9 
2 2 

1 
1 

( 9 6 . 5 % ) 

magyar értelmiségbe olvadt. Magyarnak vall ják es vallották ma-
gukat. Az 1910-es magyar népszámlálásban, mely az egyén szabad 
bevallását veszi alapul, már nem szerepelnek. Számuk egyébként 
sem haladta meg a huszonötöt. 

Az említett népszámlálás adatai szerint1) falunknak 2888 
lakosa így oszlott meg : 

Irni-olvasni tudott 1734 ember, tehát a cigányok és a még nem 
iskolaköteles gyermekek kivételével mindenki. 

A világháború veszteségei és az utána következő nehéz idők 
kivándorlói láthatóan megapasztották a lakosság számát. A célza-
tosan készült 1919-es görög kelet i sematizmus3) már csak 2370 
lélekről tud Parajdon és feltűnteti, hogy ebből 17 román, a többi 
– amint í r ja – magyar és zsidó. Az 1920-as román népszámlálást 
feldolgozó kiadványok egyike4) elég részletesen foglalkozik Parajd-
dal. Szerinte 2619 lakosa van, kik így oszlanak meg : 

m a g y a r 
n é m e t 
r o m á n 2 ) 
e g y é b n e m z e t i s é g ű 

2 8 5 8 
17 

8 
5 

l é l e k 
” 
” 
” 

( 9 8 . 9 % ) 

Erdélyi Magyar Adatbank



196 Incze Lajos 

A mai helyzet sem tiszta. A hivatalos községi kimutatás 
1937 január elsején 3020 lakost talál . Ebből: 

Az 1937 őszén készült összeírás szerint 685 család élt Pa-
rajdon1), melyek k ö z ü l : 

m a g y a r n é p i c s a l á d 
m a g y a r c i g á n y - c s a l á d 
k e r e s z t é n y i p a r o s - c s a l á d 
t ö b b s é g i t i s z t v i s e l ő - c s a l á d 
z s i d ó c s a l á d 
m a g y a r é r t e l m i s é g i c s a l á d 
s á t o r o s c i g á n y - c s a l á d 

3 9 3 ( 5 7 . 3 % ) 
8 3 (?) 
3 7 
3 1 
2 7 
17 ( 2 4 . 7 % ) 

7 

ö s s z e s e n 5 9 5 

E számot 90 özvegy fér f i és nő egészíti ki a falu minden 
társadalmi rétegéből kiket a hivatalos összeírás anyagi helyzetük 
és különélésük alapján kénytelen volt a családok (háztartások) 
közé sorolni. 

A falu paraszttársadalmát kizárólag magyarok alkotják. Az 
úgynevezett középosztály elég furcsán oszlik meg: 31 román csa-
lád, 27 zsidó és 54 magyarnyelvű család, de az utóbbi csoportban 
22 még újdonsült magyar (örmény, lengyel, cseh, sváb, szász), 
k ik természetes úton lettek ugyan magyar a jkúak, de a magyar 
világszemlélettől még távol állanak. Ilyen középosztálytól, 
mint osztálytól, a falu semmit sem várhat . Ez a középosztály 
nem érhet ik oda, hogy gazdasági, szellemi vagy éppen erkölcsi 
irányítást adjon a falunak. Annyira egyének és annyira nem a 
falusi népközösséghez tartozók, hogy jóformán nem is figyelik, mi 
történik a faluban gazdasági érdekkörük határvonalán túl. Kény-
szerüségből élnek falun, a tehetet lenségi törvény alapján. Ahhoz, 
hogy fe lkerekedjenek, elhatározás, bátorság és szellemi össze-
szedettség vagy nyomor kellene. Náluk egyik sincs meg. Benne 
élnek egy közösségben, de nem érzik, hogy oda tartoznak. Csak 
egyesek vannak, ak ik kivételt alkotnak, néppel érző, népi jöven-
dőt akaró magyar értelmiségiek; faluról jött, falura jött magyarok, 
ak ik látják, hogy a magyar „úr”-nak ma csak egy célja, egy isteni 
küldetése van: minden erejével szolgálni a falut. 

s z é k e l y é s m a g y a r (? ) 
r o m á n 
z s i d ó 
l e t e l e p e d e t t c i g á n y 
s z á s z é s n é m e t (?) 

2 6 0 4 
1 5 0 
1 3 5 
1 0 5 

2 6 

( 8 6 . 2 % ) 

ö s s z e s e n 3 . 0 2 0 

1 Különélő agglegények és vénleányok nincsenek számítva. 
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B E O L V A D Á S , B E O L V A S Z T Á S 

KÉT NYELVTERÜLET között sohasem lehet élesen meghúzni 
azt a határvonalat, mely úgy válassza el őket egymástól, hogy 
azon innen egy se legyen, aki a túlsóhoz tartozik. A nemzettestek 
nem megjelölhető határvonal mentén érintkeznek egymással, ha-
nem a természeti és történeti adottságok szerint keskenyebb vagy 
szélesebb sávon elmosódva. Ezen a csíkon lesznek a kétnyelvű 
népek, akik gyakran sem ruházkodásban, sem szokásokban, sem 
névben, sőt még vallásban sem különböznek egymástól, csak csu-
pán abban, hogy ki melyik nemzethez tartozónak vallja magát. 
Megtörténik, hogy a hajdan egyikhez tartozó család ma már in-
kább hasonlít a másikhoz, de még mindig az előbbihez tartozónak 
érzi és vallja magát. A természetes beolvadás fel tűnést nem keltő 
módja ez. Itt már leszakadt egy nemzetség anélkül, hogy őmaga 
is tudna róla. 

A természetes beolvadás tudatlan folyamat. A mezőségi fal-
vak bőven szolgálnak példával magyar nemzetségek ket téhasadá-
sára: rengeteg Szőcs, Bokor, Békés, Sütő, Címeres és ezernyi más 
család vált kétnyelvűvé, felvéve ennek a sajátságos emberfaj tának 
minden rossz tulajdonságát. A teljes beolvadás innen már csak 
akkora lépés, melyre bármilyen társadalmi (házasság), gazdasági 
ok minden megrázkódtatás nélkül késztetheti . 

A beolvadás tehát természetes folyamat, a gyenge elhaj lása 
az erős felé, melyet igazán csak jelentéktelen mér tékben lehet 
befolyásolni olyan értelemben, hogy teljes kifej lődését beavatko-
zással gátolják vagy palástolják. Meg nem történtté tenni egyetlen 
egy természetes úton beállt átvedlési jelenséget sem lehet . 

Az érdekből és megfontoltan elkövetett hasonulás még nem 
beolvadás. Többnyire nem is halad túl a nyelvismereten. Ez pedig 
tömegüktől elszakadt egyedeknél vagy tömegestől szétszóródott 
fajtáknál annyira szükségszerű, mint a ruha váltogatása évszakok 
és alkalmak szerint. Szükségérzetből fakad, mely megkívánja tőle, 
hogy alkalmassá váljék az új közületben való élésre. Nyolcvan 
esztendeje, hogy az első zsidó megtelepedett Parajdon. Számuk 
azóta állandóan emelkedet t . Aki csak valamivel is üzérkedet t , 
mind meggazdagodott. Itt éltek a nép között. Szemük lát tára zaj-
lott és zajl ik a magyar falusi élet. Érettük jött be hozzánk a hir-
hedt „vándorkultúra”. De nyolcvan esztendő nem volt elég arra, 
hogy a sok zsidóból legalább egy magyarrá legyen. Magyarosod-
tak, magyarul is beszél tek, a magyar életformát is kiél ték, de ez 
náluk az életnek egy élvezési módja csupán, eszköz, mihez sze-
repe betöltése után nem érdemes ragaszkodni. Magyarosak, de 
nem magyarok. Egy sem lett magyar közülük, református igen, egy. 

Népi viszonylatban sem egyik, sem másik esetről nem lehet 
szó nálunk. A multban semmi körülmény nem tette kérdésessé; 
a magyar nép itt annyira egymaga élt, hogy erre semmi alkalom 
nem is nyilott volna. A helyzet az arányok és irányok módosulása 
óta sem változott. A falu népe nem kedvelhet i azokat, k ike t maga 
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fölött érez. A közéletet teljes tétlenséggel és távolmaradással 
szemléli, pusztán csak szemléli, de maga nem kér belőle. 

Szinte érthetet lenül viselkednek azok a középosztálybeli faj-
tagadók, k ik érdekhajhászásból , haszonlesésből let tek a többségi 
nép, az uralkodó nemzet „fiai”. Volt eset reá, hogy soha többet 
egy szót sem szólt elhagyott anyanyelvén, még akkor sem, ha tol-
mácsra volt szükség, mikor a többségi nyelvet nem ismerő volt 
sorstársa állt vele szemben. Ők a legtöbb nemzetgyalázási per 
névtelen feljelentői, a legalkalmasabb, mert legkönyörtelenebb 
adóvégrehaj tók. Ebben a dühöngő gyűlöletben, melyet elárult faj-
tá jukkal szemben tanusítanak, van valami alantas dühroham s mert 
azok hűek maradtak, valami bosszú, de van jó adag behízelgési 
szándék a többségi nép kegyeibe. Érdemeket akarnak szerezni új 
gazdáik előtt, hogy azok bízzanak meg bennük. Ezt a bizalmat, 
természetesen, nem lehet árulással kivívni. A szerencsétlenek 
csak annyit érnek el, hogy megtagadott népközösségük átkozza, 
a többségi értelmes ember pedig utálattal fordul el tőlük. 

CSELÉDVÁNDORLÁS 

IME, EGY KÉRDÉS, melynek a népi életre gyakorolt két-
ségtelenül erős erkölcsi és anyagi kihatásai mellett nem lehet 
érzéketlenül elmenni. Alapítandó családok és születendő nemze-
dékek fogják jelezni, hogy milyen befolyással volt a város mindkét 
nembeli serdülő falusi f iatalságunkra. Az élet t i tkait nem ismerő 
süldőlányok és bajusztalan parasztgyerekek cseppennek be a városi 
kövezet szédítő forgatagába, hol vigyázó szem nem kíséri útjukat, 
csak maguknak felelősek. Ki nem alakult falusi szemléletük ezer do-
loggal bővül, otthon meg nem valósítható éle tkeretek kecsegtetik, 
csábí tgat ják. A tapasztalatlan falusi fiú, a jövö termékenységét 
jelentő parasztlány pedig ott imbolyog tanácstalanul, esetlenül és 
járja a „magas iskolát”, 

A cselédkérdést már sokan és sokat vitat ták. Hozzászólt a 
vallás, a társadalom, a közigazgatás, a jog és a tőke. A falu hal-
gatott. Őt nem érdekli az elméleti megoldás, az elvi síkon mozgó 
harc . Hanem majd, ha valaki egyszer megnézi, hogy k ik és hogyan 
mennek el szolgálni, mit művelnek városainkban, mikor és hogyan 
térnek haza, akkor a falu is szólni fog. Megmondja a maga vé-
leményét. 

A székely-magyar beszéd szolgát és szolgálót ismer s ezzel 
különbséget tesz a más szolgálatába állók neme között. A szolga 
nemcsak férfi t jelent, de jelzi, hogy külső cselédséghez tartozik. 
A szolgáló fedi a háztartásbeli alkalmazott fogalmát azzal a jelen-
tésbeli árnyalattal, hogy f iatalra vonatkozik. 

A legényke kizárólag családi okokból vagy a család gaz-
dasági helyzetének nyomása alatt, szomorúan megy szolgálni. Mi-
kor elmegy, tudja , hogy huzamosabb ideig marad távol. Fel tet t 
szándéka, hogy a napi megélhetés mellett valamit még félre is 
tesz jövendő elindulásának megalapozására. Pénzecskéjét leg-
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több esetben hazaküldi, hogy apja egy-egy darab földet vegyen 
neki. Általában többet küld haza, mint a jó leány, mert igényei 
későbbre hatalmasodnak el raj ta . Otthonról hozott ruhái t viseli, 
sőt szolgálata ideje alatt is hasonlókat szerez magának. Őt nem 
dédelgeti senki, tehát nincs oka kedvesnek találni a városi társa-
dalmat. Mindig szeme előtt áll, hogy ő csak idegen, ki pénzkere-
sésre ment oda. A visszatérés mindig lelkében ég, ha csak az 
otthoni körülmények lehetetlenné nem teszik. A legény akkor is 
hazatér, ha semmit sem gyüjtött, ha beteg is; neki nincs reménye, 
hogy érdemén kívül emelkedjék. Idegen neki a város, távol áll 
lelkétől a városi élet, nem tud gyökeret verni. Csak a kényszer 
tar that ja ott, mely helyhez láncolja, nem engedi szabadulni. És 
ott él le egy életet örök sóvárgással az otthoni tájak és a föld 
után. Ha valami szerencsétlenség folytán ott maradt, akkor sem 
tud soha a városi felfogáshoz hasonulni. Mindvégig megtar t ja 
paraszti eszét és érzelmi világát. Soha nem lesz belőle polgár, 
legfeljebb városban lakó, kiöltözött, földnélküli paraszt. 

A leányok más alapon mennek el és más okból térnek haza. 
Igazán kevés hányada megy azért, hogy szülein segítsen vagy 
kelengyéjét kikeresse. Ez a csoport je lentéktelenségével elenyé-
szik a többi között. A legkülönfélébb okok működnek közre ab-
ban, hogy a leányok útra kelnek és elmennek távoli városokba 
cselédnek. Egy negyvenholdas parajdi gazdának két szép leánya 
van s mindkettő Kolozsvárott szolgál. Kényszer nem haj t ja , önként 
mennek és addig ülnek, amíg jólesik. A kényszerűség hiányából 
következik, hogy cselédkedésük nem tartós jellegű. Ősszel elmen-
nek és törökbúzakapálásig haza sem jönnek. A várost is a divat 
jelöli k i : időszakonként mind Temesvárra, Kolozsvárra vagy Bras-
sóba mennek; teszik ezt azért, mert már ott vannak a szállás-
csinálók. Egyszerre mennek és egyszerre jönnek haza. 

Magatartásukat is ez a függetlenség határozza meg. Egyik 
azért megy, hogy „ügyesedjék”, másik amiatt, mert a legény más 
leányhoz kezdett járni. Szerelem, fél tékenység és bosszú ugyan-
úgy útra készteti, mint a csalódás és elhagyottság. Nem utolsó 
sorban közrejátszik a divat is. Süldőlányok azért mennek el egy 
télire, hogy hazatérve általános felfogás szerint is nagyleányok 
legyenek. Igy több esélyük van a korai fér jhezmenetelre . Idősebb 
leányok azért ke lnek útra, hogy felf igyeljenek reá juk, ne válja-
nak megszokottá a faluban. 

Kedélyesen mennek el, hiszen – jóllehet sokat kell ám dol-
gozni – alapjában véve a város mégis kedves velük szemben. 
Nem veszik észre vagy nem veszik komolyan, hogy a város, a 
munkaerőn túl, a kifejlő nőt is látja bennük. Osztálytudatuk hiá-
nyos, ennek következtében nem lát ják tisztán helyzetüket és lehe-
tőségeiket. Becsületesek és hiszékenyek, azér t szenvednek annyi 
keserűséget. Szabadok, függetlenek és a visszatérés útja mindig 
nyitva áll mögöttük. Amit tesznek, mind dacból teszik s dacolnak 
azzal, ami vagy aki miatt eljöttek. Kacagnak az életnek, kacér -
kodnak vele, csiklandozza a városi élet ezer furfangja. Hamar 
beletalálják magukat az új he lyze tbe : pongyola, selyemharisnya, 

Erdélyi Magyar Adatbank



200 Incze Lajos 

házicipő, vasárnapestí kimenő, rövid haj, nadrágos udvarló, mind-
mind csupa dacból. Hogy ő majd megmutatja a falunak. Ha kor-
látolt önszemléletükkel ballépést követnek el, kisírják magukat 
hazajönnek és sürgősen fér jhezmennek. 

A lassanként hagyományossá váló cselédjárás nem gaz-
dasági fogás, habár erre is jó lehetne, hanem inkább az anyagiak-
tól függetlenül fellépő életszükséglet. A falusi leány úgy gondolja, 
hogy joga van ehhez a – kedvteléshez. Nagyobb részt élmény, 
kaland az, hogy elmegy szolgálni teljesen idegen városba, gyer-
mekésszel, bolondosan. Erről az élményről semmiért sem mondana 
le. Némi ingere van annak, hogy elmegy úr i életet nézni (és rész-
ben élni). Ez űzi, mikor testére selyem fehérneműt símít. Csak a 
felsőruhája: székely mellénykéje, lerakottszoknyája és vigasztalan 
szerelmes dala marad u g y a n a z . . . . 

Bámulatos tanulékonyságával hamar polgáriassá csiszolódik. 
Szókincsét új fogalmakkal bővíti. Gyorsan eltanulja a városi ház-
tar tás fogásait. Természetesnek talál mindent. Soha nem kérdi: 
m i é r t ? Úgy van jól minden, ahogy van. Nem akar azon újítani, 
módosítani, valamit a sajátjából adni, hanem az adottságok közé 
hibát lanul beil leszkedik. Végeredményben jól érzi magát városon, 
pedig jóformán semmit sem ért az irtózatos hajszából, ami szeme 
láttára végzetszerűen lepereg. Nagy szomorújátéknál van jelen, 
mint tanú, népség-katonaság, de nem észlel semmit. Azt sem veszi 
észre, hogy a vasárnapi sétányon, pompázó népviseletben már nem 
úgy fest a város előtt, mint máskor. A város szívesen látja a cse-
lédet, mint szükségszerű lényt, amint piacra jár, bevásárlásból jön 
a megrakott kosárral , amint különös ízű haza i dalait dúdolva, 
piros kendővel a fején, villogó fehér lábszáraival áll az emeleti 
ab lakban és az üveget tisztítja. Szívesen dédelgeti a konyhában, 
mosásnál, munkahelyén, mikor az úr vagy úrnő leereszkedéssel 
közeledik feléje. De vasárnap, mikor emberi létét élvezi, mikor 
hangot ad, mikor szórakozik és életet követel, már nemcsak ide-
gen, de ellenfél. Rendőrt hívnak, hogy korlátozza sétájukat, rá-
szólnak, hogy csituljon a csevegés, ne bugyogjon az életöröm. 
Akkor elütő emberfaj tá t látnak benne, mely létalapot teremtett 
magának a társadalmi nyomortól aláásott, átkozott városokban. 
Gyűlölik, mert jellegzetességében ott is pompázni tud, ahol egye-
be t egyformára fojtott a gaz élet, a meghúnyászkodás és hazugság. 

A székely cselédlányt föltétlen megbízhatósága, ügyessége és 
háztar tásban tanúsított hallatlan tisztasága miatt, s főleg más fajúak, 
k ik előtt ez feltűnő, nagyon megbecsülik. Mehet az ország bár-
melyik városába, mert népviselete már jó bizonyítvány neki. Egyes 
ókirályságbeli városokban egyenesen keresik. Jobban megfizetik, 
mint mást. Nem szeretik, sőt ragasztéknevét soha el nem hagy-
ják, de becsül ik. 

F a j i és ember i védelmükről az imitt-amott működő egyesü-
letek akarnak gondoskodni. Összegyüjtik, nyilvántart ják őket. Mű-
kedvelő előadásokat rendeznek velük, szóval – foglalkoztatják. 
A hiba csak ott van, hogy a nemes szándék azokat óvja, akik 
úgysem veszendők, azt mentik, mi kibír ja a veszélyt. Akik egy-
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szer elestek, akik bármi módon kétségbeejtő helyzetbe kerültek, 
azokról a társadalom irgalmatlanul megfeledkezik. A jótékony 
kezek csak ott mernek dolgozni, ahol tiszta a helyzet . Nem merik 
vállalni a kockázatot azok megmentésére, k iknek feje fölött egy-
szer kétszer összecsapódott az élet. 

Számuk nagy, 1938 tavaszán, húsvét előtt 40 leány és 18 
legény volt Parajdról szolgálni. A község 1/50 része cselédkenyéren 
él. Ez azt jelenti, hogy az egész gyermekállomány 5%-a szolgál vá-
roson. Ami még rosszabb : ez az 5% folyamatosan kicserélődik, 
míg idővel sorban az egész gyermekállomány megsemmisítő több-
sége átmegy a város rostáján. 

KATONÁSKODÁS 

A NÉP FIA közelebbről érzi, hogy mit jelent a katonásko-
dás. Számtalan nótát kesereg, melyekben megénekli, hogy it t ket-
tétörik az élet. Öreg szülők maradnak otthon, k ik a szépen induló 
gazdaságot nem bír ják vezetni ; mire a legény két-három év mulva 
hazakerül , minden tartalékanyagot felélnek. Egy leány marad itt-
hon, ki esetleg nem fogja megvárni, míg ő szabadul. Már pedig a 
népnél, hol az asszony felesége a fér jének, a sikerült házasságtól 
függ a gazdaság gyarapodása, a gyermekek illő kiházasí tása. Mi-
vel csak szakadatlan munkával b í r ják az életet egyensúlyban tar-
tani, végeredményben egy asszony könnyelműségén múlik egy-két 
emberöltő ivadékainak jó vagy balsorsa. Általában minden otthon 
marad, csak ő ke l útra egy darab fekete kenyérre l valamelyik 
mogorva kaszárnya f e l é . . . . 

Ez a mindentől való elszakadás, más vele járó körülmények-
kel súlyosbítva, az idegenség, a nyelv nemtudásának következmé-
nyei, az eddig ismeretlen fokú korlátozottság és sok más kívánni 
való kedvetlenné teszi a legényt. Itthon egy évig készült reá, a 
sorozástól kezdve, mégis készületlenül lép a kaszárnya udvarába. 
A sorozáskor gyönyörű bokrétát kap a leánytól, mely nemcsak azt 
jelenti, hogy katonalegény, de azt is, hogy bensőséges viszony 
fűzi valakihez. 

Elmennek kis faládáikkal , húsz huszonöt egyszerre, ki erre, 
ki arra . Mikor visszakerülnek, egy-két kurucos nótával, megvál-
tozott arccal és megváltozott nézetekkel, kissé sutának ta lá l ják 
az egész falut; szemükben minden kissé kicsinyes és önző. Még 
nem hiszik el, hogy átestek raj ta . De aztán dühödten fognak mun-
kához és úgy dolgoznak, mintha minden elvesztegetett időt pótolni 
akarnának. Van ebben valami kicsinységérzet, valami abból, amit 
a tékozló fiú érzett. Teljesí tményükkel akarnak feledésbe burkolni 
valamit, amit nem hajlandók elárulni. Csak érzik magukban, hogy 
kisebbek, jelentéktelenebbek, mint voltak. A fegyelem megtépászta 
egyénivé formált lelküket és a „csak egy ember” jelentőségre szállí-
totta le. Ők, akik versenyt kaszál tak bárkivel, megbirkóznak a hét-
fejű sárkánnyal, akik napokig hordják a cséplőgép alól a telt zsáko-
kat, akik az erdőn hatalmas fákat raknak szekérre, akik k iemel ik 
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az elsülyedt taligát, akik nem bír tak eleget dolgozni, hogy erő-
fölöslegüket levezessék, – úgy érzik, – értékcsökkentést szen-
vedtek s kevesebbek voltak, mint egy cigány tizedes. Ezért dühö-
sek. Önmaguk előtt kel l igazolniok, hogy nincs pár juk a munká-
ban. Vissza kell , hogy nyerjék teljes önbizalmukat. És mikor ez 
sikerült , mikor ismét úgy érzik magukat és szerepüket, mint mi-
kor elmentek, azonnal megházasodnak. 

Falun mindenki így csínálja, ez a szokás, ez a törvény. Aki 
nem teszi, gyanuokot szolgáltat maga ellen. Ritkán esik meg, hogy 
a leszolgált katona ne igyekezzék minél hamarább megházasodni. 
Ekkor már az utolsó vezényszóval az utolsó kellemetlen emlék is 
kiölődik belőle. Ismét friss lett és rugalmas, minden megpróbálta-
tást és szenvedést elbíró paraszt. Testileg-lelkileg kiheverte az 
ártalmakat , a látottak meggondolkoztató jelentését, mindent. Szó-
kincse ismét a régire szépül. Mintha misem történt volna, csak 
két -három szép esztendő veszett el örökre. 

PÉNZ ÉS A FALU 

A FALUNAK minden anyagi természetü bajára leghatásosabb 
ír annak megrontója – a pénz. A pénz miatt van válságos hely-
zetben, a pénz okozta rettentő ziláltságát, a pénz tudna i t t gyors 
segítséget nyujtani. Mikor sok pénz volt a faluban, az sem volt 
jó, most, hogy nincs, így sem jó. Mikor sok volt a pénz, akkor is 
csak az gyüjtött, aki ma is gyüjt; most, hogy nem kering a pénz, 
úgy is kel l adót fizetni. 

Hogy mekkora volt ha jdan a pénzforgalom, az fejezi ki leg-
jobban, hogy négy nagy erdélyi pénzintézet létesített fiókot 
Parajdon. Ezek mellett pedig ugyancsak működött a 30 év óta 
fennálló helyi hi telszövetkezet is. Fuldoklott a falu a pénzben. 
Nem tudta, mit kezdeni vele. Tanácstalanul állott aránytalanul 
megnövekedett jövedelmével. Ha ekkor megindul a népi tőkésítés, 
ma senki búját sem mondaná. Meg is indult a gazdasági szervez-
kedés, már úgy látszott, hogy célirányban fog haladni a mező-
gazdaság és a vele párhuzamosan kiépítet t pénzkereset, mikor 
féltékenységen alapuló személyi kérdések elhárí thatat lan akadá-
lyokat gördí tet tek a továbbiak útjába. Mindennek meg kellett 
állnia, ahol éppen volt. A falu pedig ránevelés hiányában ott maradt 
a 30%-os kamat zsákmányául. Olyan hir telen jutott hozzá a nagy 
keresethez, hogy beleszédült . A tőkeképzésre kiválóan alkalmas 
időpont elmult és talán csak egy évszázad mulva tér vissza, ha 
az erdők új ra felnőnek. 

A vezetés hiányának tudható be, hogy a szövetkezeti eszme 
a nép tömörülési haj lama és az egyszerű ügymenetü szövetkezetek 
ellenére sem bírt mélyebb gyökereket verni. A századfordu-
lón létesült ugyan a „Hangya” hálózatán belül egy fogyasztási és 
értékesí tő szövetkezet, dolgozott is 1927-ig, de a központ könyör-
telenségén megbukott. Ma is felszámolás alat t áll. Csökönyösség-
ben annyira mentek, hogy tisztességes ajánlatok el lenére sem 
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engedték, hogy más érdekeltség vegye át1. Legény legyen a tal-
pán, aki ilyen előzmények után fogyasztási és értékesítő szövet-
kezetet akar létesíteni Parajdon. 

Sokkal szerencsésebb volt az egykoru alapításu hitelszövet-
kezet . Korlátlanul dolgozó nagytőkés pénzintézetekkel vette fel a 
versenyt, nehéz időket élt át, s most, 30 évi fennállás után, min-
den régi elhanyagoltsága ellenére 120.000 lej alaptőkével és igazán 
szép betéttel rendelkezik. Falun ez nagy szó. A szövetkezeti eszme 
hívei borzadva látták a falu pusztulását, a nagytőke szemük lát-
tára kötött gúzsba minden haladást, de nem lehetett segíteni. Csak 
a szűkpénzű emberek ér t ik meg könnyen, mekkora szükség van a 
kistőke összefogására. 

Érdekes, hogy a nagyobb birtokok bomlása során többször 
kínálkozó alkalom ellenére földvásárló szövetkezet soha nem ala-
kult. Ha az eladó ragaszkodott az egy darabban való eladáshoz 
(vonatkozik a régi esetekre), inkább elnézték, hogy a parajdi 
határ egy-egy tekintélyes darabja idegenek kezére jusson. Ennek 
alapja a magántulajdon példátlan t iszteletében re j l ik . Pedig a falu 
óriási károkat szenvedett emiatt. Sokszor csak évtizedek mulva 
tudták ellensúlyozni a nagy hibát. 

Ma a kedvező körülmények hihasználásával tejszövetkezet 
létesítése volna időszerű. Ez nemcsak nagyobb kedvet adna a 
fejős tehenek minőségi kiválasztására és jótejelő fajták beszerzé-
sére, de állandó jövedelmével lehetővé tenné a paj ták korszerű 
rendezését. A másodtej pedig olcsóságánál fogva a disznótartást 
tenné elérhetővé minden törekvő népi család számára. A tejszö-
vetkezet hálózatába sem volna nehéz bekapcsolódni, hiszen a 
gyakorlati megoldást ké t körülmény is elősegíti s a keskeny vá-
gányú vonat Parajdtól Vásárhelyig közlekedik, továbbá a tejszö-
vetkezet hatalmas tehergépkocsii már Nyárádköszvényesig k i -
járnak. 

Ugyancsak egy erős mezőgazdasági termelő- és terményérté-
kesítő szövetkezet volna kívánatos két határrész alapos kihasz-
ná lásá ra : Sásverést aránylag csekély munkával és jelentéktelen 
befektetéssel , szakszerű irányítás mellett, olyan ker t té lehetne va-
rázsolni, mely – Szováta szomszédságát és a falu eloszló jelle-
gét f igyelembe véve – egymaga megteremtené a jólét biztos 
a lapjai t ; a Felsőrétet és tartozékait takarmánynövények termesz-
tésére kellene befogni, hogy a fajt iszta állatállomány meg-
felelő takarmányozásban részesüljön! az Alsó Nyír tartománya 
nemesített búzafajok termesztésére alkalmas, sehol a kör-
nyéken olyan acélos búza nem terem, mint ott. 

A falu is belátta, hogy segítséget már csak önerejétől vár-
hat. Sem felszerelést, sem tőkét nem tud szolgálatába állítani, ha 
nem szövetkezeti úton, a kis pénzek összegyüjtésével cselekszi. 
Egyelőre azonban gondolni sem lehet a határ i lyen nagy mérvű 
átrendezésére. Ez nem menne simán. Nem csupán az életforma cse-

1 Azóta a ,,Hangyánál’’ nemcsak személyi cserék történtek, de a szellem is 
átalakult. A tények megállapítása nem akar vád lenni. 
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réjéről van szó, hanem az egész mezőgazdaság átszervezéséről, 
eddigi rendszerek gyökeres leváltásáról. Az ilyen átrendezés pedig 
jobban megrázkódtatná a paraszttársadalom eresztékeit, semhogy a 
lélektani pillanatot felhasználó külső nyomásnak áldozatok nél-
kül is ellen tudjon állni. 
                                                                     * 

*     * 
BESZÉLŐ SZÁMOK vetültek fel az ingatlanokra felvett köl-

csönök törvény általi leszállítása és rendezése során. Napnál vilá-
gosabban kitűnt hogy ez a jól üzletelő falu, miközben szenet 
égetett, talpfát faragott, méterfát vágott, téglát égetett , sört gyár-
tott, követ robbantott, bányán dolgozott, vásárokba járt és szaka-
datlanul fuvarozott, fulladt bele az adóságokba. Az látszik érthe-
tetlennek, hogy éppen a legjobban kereső családok adósodtak be. 
Nagyszerüen kerestek, két ló után napi 600 lejt lehetett kapni ; 
de parlagon hagyták földjeiket, a piacról éltek; ahogy jött a pénz, 
úgy ki is adták s ha szerencsétlenség, baleset érte vagy befek-
tetést kellet t végezni, kölcsönt vettek fel. Fizették a szédítő ka-
matokat és hallatlan módon költekeztek. Hanem egyszer az üzlet 
váratlanul megszűnt és a tegnapi jól keresők ott állottak hatalmas 
adóságaikkal a hátuk mögött, megnövekedett igényekkel , parlagon 
heverő földjeikkel és elkényelmesedve. Éppen végszóra jött a tör-
vény. 500 parajdi birtokos vette igénybe kedvezményeit és az egyez-
ség útján nyomban kifizetett adósságokon kívül a konverziós adós-
ságok összege ma is meghaladja az ötmilliót. 

Ez mind azért van, mert egykor a falu jól kereset t . Van 
olyan gazda, kinek tartozásaira nem vonatkozik. Két lóval járt 
annak idején, házbéres házban lakott, kitűnően öltözködött, min-
den mulatságon családostól résztvett . Elkeseredésében eladta a 
lovakat, tenyeres munkára men t ; azóta minden adósságát kif izet te 
és ráadásul csinos kis házat épített magának. Az üzletelés tehát 
i lyen formában csak nagyobb forgalmat jelentett a falunak, de 
hasznot nem. Ma a nép alig tudja előteremteni készpénzszükség-
letét ; mindig fejtörést okoz az adórészlet, ruházkodás, épületjaví-
tás, felszerelés, ál talában minden csekély kiadás, mégis az élet 
kiegyensúlyozottabb; k isebb ingadozásnak van kitéve, mint a nagy 
jövedelem és nagy kiadások idején. Akik akkor nem juthattak 
nagy keresethez, nem érzik, hogy most pénzszűke van. A hajdan 
jól üzletelők most kezdték feltörni parlagjaikat . 

OSZTÁLYHARC KICSIBEN 

A TÁRSADALOM RÉTEGEZŐDÉSE kikerülhetet lenné teszi 
a súrlódást. Amíg kérésre, sőt követelésre adnak meg valamit, 
vagy még így sem, az egyes ré tegek rá vannak utalva, hogy kér-
jenek. Többrétegű társadalomban a súrlódás egyszerre több felü-
leten történik, szélesebb figyelmet kíván és ereje mindig meg-
osztott. Falun, hol csak két réteg van, a harc mindig erős, sze-
mélyre menő és elfajult . 
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Az alsó, többnyire egyfajta réteg állandóan védekezik a rá-
nehezedő, sokfajta elemből álló ellen. A felső réteg is több szint 
magasságot mutat, több érdeket képvisel, de lefelé egységes arc-
vonalat alkot. Tökéletesen egyetér tenek abban, hogy űrt kell tar-
tani a két nagy csoport között. Külön-külön azonban minden érdek-
csoport megőrzi eredeti álláspontját. 

A legkilátástalanabb harc a magyar falu és az idegen elöl-
járóság között dúl, melynek osztálysurlódásra valló színezete mel-
lett más jellege is van. Az elöljáróság nem ismeri a nép szokása i t : 
nem tud vele bánni. A falu pedig féltve óvja gazdasági érdekei t . 
A mezőgazdaság, falurendezés, közbirtokosság neki létkérdései 
közé tartozik, azt pedig nem engedi harc nélkül bántani. A le lki 
közösség hiánya minden eljárásban kitűnik. A nép, mely nem kap 
jó szót, maga sem nyitja szép beszédre a jká t . Csak növeli az el-
lentétet, hogy a nép az elöljáróságnak tudja be a legborzasztóbb 
adót, a közmunkát. Mindig akad valami: községi építkezés, útja-
vítás, kőhordás, csemeteültetés, stb. S mindez a legszorgosabb 
munka idején. Közmunkával görög kelet i templomot építettek, 
közmunkával megyei utat köveznek. 

Már csak a kirobbanás veszélytelenségéből kifolyólag is sok-
kal nyiltabb a harc a középosztállyal. Átlag minden úriembert le-
becsülnek, de aki kívülről látható munkát nem végez, azt a leg-
jobban. Soha nem tudták az urakat osztálynak tekinteni. Szemé-
lyenként gyűlölik őket, vagy közömbösek. A legkisebb érdekellen-
tét elég ahoz, hogy szemükbe megmondják véleményüket. Nem 
tudják megbocsátani, hogy a falusi középosztály látszatra kezd 
összefogni a többségi hivatalnokosztállyal a falu feje fölött. Az 
összeházasodást ellenük is irányuló szövetkezésnek tar t ják . Kerü-
lik az urakat és még tanácsot sem fogadnak el tőlük. Föltétlenül 
süllyedésnek tar t ják, ha valamelyik paraszt ivadék nadrágot húz 
és ott akar közöttük megéln i ; ha városba megy, az más, ott az 
urak helye. Nem ismernek közösséget falu és város között. Két 
külön világ. De ahogy a paraszt csak szolgálni megy városba, arra 
vágyik, hogy falun viszont ő legyen előnyben. Előítélettel fogad 
minden máshonnan jövő kezdeményezést s e r re történelmileg van 
is oka. Ma csak legyint, ha arról hall , hogy felelősséget várunk 
a falusi értelmiségtől és szolgálatot az egész középosztálytól. 

A harc nem határolódik be itt , de a többi vonalon veszít 
osztályjellegéből. A mezőgazdasági élet keretein belül történő 
súrlódásokból hiányzik az egyöntetűség, az azonos minta. Nálunk 
nemcsak a nagygazdák, kisgazdák, cselédek, zsel lérek és vándor-
munkások között fennálló szokványos harc lobog, de ehhez hozzá-
járul még az ősi telepesek és utóbb beköltözött nemzetségek kö-
zötti, ma már tompult versengés is. 

Nincs a faluban olyan gazda, ki állandóan foglalkoztathatna 
mezőgazdasági munkásokat. Némelyek cigány zsel léreket tar tanak 
és ezzel is leszorítják a népi napszámost. De a para jd i szegény-
ember nem vár efé lé t ; nincs i t t olyan hagyomány, mely azt tar-
taná, hogy a szegénynek munkát kel l adni. Kinek fogytán van a 
kenyere, kar jára akaszt ja a fejszét és elindul erdőmunkát keresni . 
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A kereset megfogyatkozása miatt, ma alig tartanak szolgát. 
Sok helyen csak addig kell, mig a legény leszolgálja a katonasá-
got. Újévtől újévig fogadják; bére egy rend ruha, egy pár csizma, 
szaggató lábbeli és valami kis összeg. Ennek ellenében testi erejét 
jól értékesí t ik. 

* 
* * 

A KÖZSÉG ipari multja érdekes. Gyufagyára volt, mit alig 40 
éve vittek Kolozsvárra. Itt volt a régi Magyarország legnagyobb ilyen 
vállalata. Termelési rendszere és teljesítménye az akkori viszonyok-
hoz mérten nyugati színvonalon állott. Ma az ország gyufaegyed-
áruságának szilárd alapja. Átlag 300 munkása volt. Rakottpadló-
gyár dolgozott 5 0 – 6 0 munkással. Ezenkívül porcellángyár, sörle-
húzó, szeszgyár és ecetgyár gondoskodott a népfölösleg foglalkoz-
tatásáról. A parajdi gyár porcellánedényeit Csernoviczig is elvitték. 

A jól induló ipartelepek és vállalatok jobb helyet kerestek, 
a gyengébbek csődöt mondtak. Ma sokkal kevesebb ipari munkás 
dolgozik. A tégla- és cserépgyár májustól szeptemberig van üzem-
ben és átlag 60 munkásra van szüksége; különösen leánykákat 
vesz fel, f iúkat és asszonyokat alkalmaz. A négy fürésztelep nem 
dolgozik állandóan. Talán a szerelés alatt álló kerámiai üzem hoz 
majd némi változást. Az öt malmot és a két gyapjufésülőt a tulaj-
donos és családja kezeli. Az emberek foglalkoztatása szempont-
jából nem jelent többet sem a villanytelep, sem az épületanyag-
lerakatok. 

Ha ehhez még hozzászámítjuk, hogy a mai vállalatok és erdő-
munkák meg sem közelí t ik a régiek méreteit , t isztán áll előttünk 
a nagy felszabadult munkástömeg helyzete. Akinek csak valami 
ingatlana volt, igyekezett visszatérni a földhöz, a többi szét-
szóródott. 

* * 
* 

A NAGYIPARBAN és ipari vállalatoknál történt hanyatlás a 
kisipart sem kímélte, mert az okok azonosak. A kereset megszűné-
sével beáll t általános pangás a falu közösségi életének minden 
megnyilvánulására bénítólag hatott. A hajdan virágzó kisipari ágak, 
főleg azok, melyek széles népi ré tegekre támaszkodtak, gyors 
pusztulásnak indultak. Ilyen senyvedő ág lett a cipészet és a csizma-
készítés. Legelőbb ezek érezték meg a pénzhiányt. A megrende-
lésre készült igényes lábbel ik helyét olcsó vásári tömegáru fog-
lalta el. Négy-öt segéddel dolgozó műhelyekben ma csak a mester 
kalapál . Hasonló sors érte a kovácsokat. A nagy fuvarozás idején 
szakadat lanul dolgoztak s lánc, kerékhúzás, tengely vasak; a patkót 
százával csinálták előre. A falusi asztalosipar is haldoklik. Új 
bútort nem csináltatnak; csak ab lakkere tekre és koporsóra van 
szükség. Esetleg javításokat, á t fes téseket végeznek. A férjhezmenő 
leány butorszükségletét idegenben szerzik be, készen. Inkább át-
alakít tat ják, átfestetik, csak kedvükre való legyen és jutányos 
áron megkapják. A kevésbbé népes iparágak is sinylődnek. Már 
nem feltűnő, ha egy műhely bezárul és a mester el tűnik; meg-
szokott dolog, sok esetben így történt. 

Erdélyi Magyar Adatbank



Parajd község és népe 

Az anyagi megpróbáltatás még lelki válsággal is súlyos-
bodott. A kedvező viszonyok idején a kiadott munka volt az 
iparosok versenytere, ott akar ták egymást felülmulni. Ma a 

ruházkodásban indult őrült verseny, elsősorban a nők közöt t ; 
jól esik a kis hazugság: hadd lássák mások, hogy ők még 
bír ják! A fölény kimutatása a ruházat által, természetesen, nem 
találja meg mindenkor a maga leghelyesebb módját és idejét . In-
kább a sallang és értéktelen cicoma túltengése észlelhető, mint a 
tényleges ér tékkel való verseny és az egyszerűségre való törekvés. 
Csupa erőlködés, külszín az egész. 

Az összezsugorodott lehetőségek más irányban is éreztet ik 
kellemetlen hatásukat. Az ipari munkaadó és alkalmazott között 
folyton feszült a helyzet. Érzik, hogy itt valami nincs jól és ide-
gesek. Türelmetlenek egymás iránt. Természetesen, megnyugtatás-
ról szó sem lehet hiszen a játék mindkettőnek a bőrére megy. 

* * 
* 

KOMOLY KITELEPÜLÉS még nem történt ugyan, de a faluból 
való kirajzás már megkezdődött. Eddig két gátló körülmény akadá-
lyozta meg a tanyarendszer indulásá t : a parajdi határ emberek 
tönkretétele nélkül nem tagosítható, továbbá, hogy csak viszony-
lagos népfölösleg van, mely pillanatnyilag nem kap kenyeret . A 
kirajzás még nem létkérdés, nem kényszerből indult meg, csak 
bátorlalan kísér le tezés: mozgás a legkisebb nyomás irányában. 

Ha majd tanyarendszer lesz kialakulóban, az osztályharc is 
más színezetet ölt s az elnyomottak visszahúzódása fegyverszünetre 
kötelezi a felső réteget is. A mai egyenlőtlen harc új fordulatot 
vesz, egyforma eséllyel ál lnak majd fel a felek és lehet , hogy 
eszükbe jut majd Menenius Agrippa meséje. 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK 

is kínálkoznak. Minden ellentét dacára még ma is vannak olyan 
kérdések, melyek alkalmasak, hogy a falusi magyar értelmiséget 
a népi rétegekkel közös nevezőre hozzák. Nálunk létesült az első 
békebiróság a szesz és bicska pusztításai ellen. Itt már vannak 
nyitott szemű emberek, akik látják, hogy a székely élet szaka-
datlanul egyszerűsödik és színtelenedik tartalom és forma tekin-
tetében egyaránt. Hirdetik, hogy a falunak egyetlen szerves élet-
közösséggé kell átalakulnia. Szabjon mindent saját termelési lehe-
tőségeihez, a termelést pedig igényeihez és értékesítési alkalmai-
hoz: egyensúlyozza ki önmagát. Vannak már értelmiségiek, kik-
nek fáj hogy nincs népkönyvtár, olvasókör; szenvednek, mikor 
a legények bicskát emelnek egymás ellen és vért ontanak, drága 
magyar v é r t . . . . 

* * 
* 

207 
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MAGA A NÉP nem tudja, hogy hol a baj . Panaszkodik, ke-
sereg magában, de nem tudná megmondani, hol kellene kezdeni 
az orvoslást. (Annyiszor és annyira megcsalták, hogy ma már 
nincs bizalma kívülről jövő tervek sikerében. Soha nem vallja 
magáénak, amit sugallnak vagy rátukmálnak. Fél tőle. Azt gon-
dolja, hogy csak furfang és csalafintaság az egész). Jellemző, hogy 
az utolsó szabadelvű kormány képviseleti választásainál a megye-
főnök felszólította a népet: mondja el minden sérelmét, mert, or-
voslást eszközöl ki reá juk . A jelenlevők egyhangulag azt ki-
áltották, hogy engedjék meg a sósvíz szabad hordását háztar-
tási célokra. Nem a bánya üzembe helyezését kérték, nem a fe-
lekezet i iskola visszaállítását, még csak nem is magyar tagozatot, 
nem az adóterhek csökkentését, nem a csendőruralom korlátozá-
sát, nem a közbirtokossági önkormányzat független gyakorlását, 
nem az erdei vágterek évenkénti kijelölését, nem a legeltetés köz-
jogi tisztázását, nem a földvásárlás megkönnyítését, nem útak és 
hidak építését, nem folyószabályozást, nem piacot a mezőgazda-
sági terményeknek, nem állatkivitelt, nem olcsóságot, pénzbőséget, 
segélyt és nyugalmat, csak sósvizet. Még csak nem is sót, amire 
a községnek történelmi joga volt. Ez azonban annyira csekély 
kérés, hogy nem teljesült. 

A gazdasági élet útvesztőiben megrekedt falu sokáig várt 
útmutatásra. Nem volt türelmetlen. Érezte, hogy el fog érkezni a 
higgadtság ideje, mikor egyenként sor kerül a bajok megoldására. 
Közben keserű kifakadásokkal illette önmagát. Ostorozta magát, 
hadd szokjék. Ha nincs elég találékonysága a bajok megoldására, 
– vélte, – legyen ereje azok elviselésére. 

Ilyen önmarcangolásban fogant az alábbi gúnydal is, mely-
ben a derék siklódiak csúfolódva mutat tak reá a parajdiak egy s 
más nagy b a j á r a : 

„Nemes Udvarhelyszék híres tartománya, 
Parajd es ott fekszik a havas ajába; 
láccik es, Parajdnak mekkora a fele, 
gyárral, sóbányával es ékes a neve 
s még a parajdiak ágának es vele, 
pedig minden ucca jövevénnyel tele: 
teli a piac-szer örménnyel, cigánnyal, 
szásszal, zsidóval s több hitván nadrágossal; 
Parajdon laknak még csehek, rácok, tótok, 
ugyan Ázsiábó származott lakósok, 
még magok se tuggyák a származásokot. 
Már az ősi lakók ki es vadnak írtva, 
körül a széjjekre ki vadnak szorítva, 
már nem es eresztik a jobbik birtokba. 
S még azt beszélik, hogy immán nemsokára 
ki ké kőtözni a Rapsóné várára, 
ha ott e nem férnek, fé Kerbehágóra, 
pedig bajos menni ojan nagy hágóra. . .” 

INCZE LAJOS 
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A POLITIKAI TUDOMÁNY módszertana átalakult s a tár-
sadalmi kutatás, a szociológiai szempont nyomult előtérbe. Világos 
következménye ez korunk szellemének, mely a szerves állam- és 
társadalomszemlélet alapján áll s a dolgok belső lényegének kuta-
tása mellett az élet egyetemes törvényeinek, köztük a transcen-
dentális és a metafizikai erők érvényesülésének tulajdonít nagy 
jelentőséget. A társadalom, mint élő szervezet, áll ma előttünk s 
a politikai tudomány éppen azért nem nélkülözheti a társadalom-
tudományi megismerés eredményeit , mert anyaga és tárgya ma 
szerves egész és az egészet csak a részletek pontos megvizsgálása 
után lehet megismerni. 

A társadalom élő egysége eszményi és anyagi erők összeté-
teléből áll és mint ilyen a multban gyökerezik, a jelenben létezik 
és a jövőbe fejlődik. A statika változhatatlan tényezőkből adó-
dik, mint a terület, a nép, valamint a területet és népet összekap-
csoló hagyomány; a dinamika viszont e tényezőkre ható, azoka t 
módosító, befolyásoló események sora, melyek a dolgok természete 
szerint elsősorban a szellemiekben hatnak, de azután az élet min-
den vonatkozásában éreztetik befolyásukat. A statikai és dina-
mikai erők állandó kölcsönhatásából ered a társadalom adot t hely-
zete, mikor is a legfontosabb és leglényegesebb statikai erő a 
mult, a hagyomány, a történelem, de nem objektíve, hanem sub-
jektive, amiképpen azt az adott társadalmi közösség felfogja és él i ; 
a legnagyobb dinamikai tényező viszont a korszellem. A korszellem 
mindig igen jelentékeny erő – intenzitásában mindenesetre – 
s az a mérték, mellyel a társadalom a korszellemre visszahat az 
aneroid biztonságával mutat ja az idők változását. Egészséges és 
életképes közösségben természetesen a korszellem hatása kevésbbé 
érvényesül, mint az alkati hibával sújtott tá rsadalomban; a stati-
kai energiáknak csökkenése mindig a korszellem kár tékony be-
folyását idézi elő. Comte pozitív filozófiájában hitt a korszellem 
döntő jelentőségében, s ma – miután korunk az elmult évtizedek 
nyers materializmusából a transzcendentális világszemlélet korába 
lép át – a korszellem hatása és jelentősége nagyobb, mint volt 
a multban. 

A társadalom élete állandó mozgásban és átalakulásban van. 
Azonban nem minden változás ha ladás : az időben történő válto-
zások nem mindig a haladás felé visznek. A haladás kérdése felette 
vitás és Hegel nagy fejlődési törvénye – a napja inkban uralkodó 
szellemi áramlatok gyökere – annyiban módosításra szorul, hogy az 
időben való fejlődés nem azonos a haladással. Az időben állandó 
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változás történik, de hogy az fejlődés-e és haladás-e vagy pedig 
visszafejlődés és hanyatlás, mindez egyéni megítélés dolga és nem 
a történelemből tárgyilag is megállapítható tény. A változások 
ál landóak lévén, a társadalom is állandó változáson megy át, de 
statikai erői a változás mér téke tekintetében a dinamikai erők 
reperkussziós intenzitásának hatása alatt állanak. 

A változások által előidézett átalakulások ideje rendkívül 
hosszú, az átalakulás időtartalma az adott társadalom történelmi-
ségétől vagy történelmenkívüliségétől függ. Magyar társadalmunk – 
egységes egészben szemlélve végtelenül konzervatív és ez a kon-
zervatívizmusa bár egyik életfenntartó ereje, egyúttal fejlődésének 
akadálya is. A társadalomkutató számára azonban ez – tény, me-
lyet figyelnie, megismernie kell, hogy a politikai és társadalmi erő-
kifejtés számára tudatosítható legyen. De szűkítsük tovább a k ö r t ! 
Magyar társadalmunk konzervatívizmusának egyik lényeges eleme 
az a százados társadalmi életforma, a patriarchalizmus, amely meg-
változottan és átalakultan is, de még mindig társadalmunk egyik 
hatóereje Erre az erdélyi magyar társadalmat is annyira jellemző 
patriarchalizmusra kívánjuk a figyelmet felhívni és a társadalom-
kuta tókat arra ösztönözni, hogy a helyes és teljes magyar társa-
dalomkép megalkotásánál ezt – az életünkben még mindig ható, 
de egykor egész társadalmunk jellegét megadó – fogalmat tekin-
te tbe vegyék. 

A PATRIARCHALIZMUS évszázadokon keresztül a magyar 
társadalmi közösség állandó életformája volt; néha a magasabb 
életviszonyokat, az állam és társadalom alapviszonyait is meghatá-
rozta s a magyarság a honfoglalás óta a keresztény középkorban, 
majd Mátyás és az erdélyi fejedelemség egész ideje alatt a patriar-
chalitás társadalmi életformájában élt. Amikor azonban megszűnik 
a magyarság öncélú élete és egy nagyobb politikai világnak válik 
részesévé, a patriarchalitás elveszti a magasabb életviszonyokat 
meghatározó jellegét és ekkor már csak a társadalom keretében 
él egyre csökkenő hatóerővel tovább. A habsburgi német-római 
császárság a hierarchikus társadalomszervezés elvét követi és ezzel 
is megbontja a magyar társadalomnak azt a zárt egységét, melyet 
patriarchalitása jellemzett. A politikai patriarchalizmus bukása után 
azonban még sokáig él a gazdasági patriarchalizmus, mely a mun-
kás és munkaadó közötti viszonyt nemcsak gazdaságinak tekintette, 
hanem erkölcsinek is. A politikai patriarchalizmus lényege ugyan-
csak erkölcsiekben volt, az államhatalom nem a maga tárgyilagos 
hidegségével és könyörtelenségével hat, hanem épen ellenkezően 
a közösségi szempontok, a rokonsági, szomszédsági, törzsi, vérségi 
motivumok azok, amelyek az államhatalom gyakorlását befolyá-
solják. A patr iarcha „jóságos családfő”, – az egész fogalom ebből 
keletkezik, – éppen ezért a szigor mindig csak atyai és az intéz-
kedések mindig csak az alattvalók, a „gyermekek” javát szolgál-
ják. A magyar közjog a vérközösség elvén épülvén fel, ez a rokoni 
és családi motivum az, amely a politikai patriarchalizmust jelle-
mezte. A közösség egyetemes érdeke természetes közvetlenséggel 
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kihat az egyesre, az egyéni érdek viszont a közösségivel soha nem 
kerülhet szembe, mert a közösségen belül megnyilatkozó legmaga-
sabb parancs mindig tekintettel van az egyesnek a közösség szem-
pontjából figyelembeveendő érdekeire . 

A százados magyar politikai és gazdasági patr iarchal izmus 
az abszolut királyi hatalom, a hierarchikus ál lamrendszer beveze-
tésével politikailag jelentőségét veszti, a munkabérrendszer , a mo-
bil kapitalizmus berendezkedésével gazdaságilag is. De a magyar 
társadalom lelkületében, felfogásában és é le tmódjában nagyon sok 
megmaradt az elmult korszak patriarchali tásából: a falu és az egy-
házak életében még ma is rengeteg, a társadalomkutató által ki-
tapintható, felismerhető és feldolgozható nyoma van. Meglepő az 
erdélyi társadalom életének közvetlensége s a közösségi érzés fej-
lettsége. Az egyház ügye mindig közelebb feküdt az emberek lel-
kéhez, mint a politikai közösségeké. Az erdélyi gazdatársadalom 
s a cselédség viszonya sok lelki motivummal átszőtt, a cseléd egy-
nek érzi magát gazdájával. És így tovább. Az ősi patriarchalitás 
nemzeti életünk lényeges elemévé lett, mélyen és szervesen itató-
dott be életrendünkbe. Igaz, hogy sokakban már csak hagyomány, 
csak előítélet és ennyiben anakronizmus, de ugyanakkor – midőn 
végső eredetét az ősi vérközösseghez tudjuk visszavezetni – meg 
kell látnunk benne a napjaink új ál lamrendjében megjelenő új nép-
közösségi elvet is, mely ma modern és idegen számunkra, de pat-
riarchalis formájában ezeréves örökségünk. Rá kell muta tnunk az 
ősi vérközösség és a mai népközösség közötti különbségre, de 
egyben meg kell ál lapítanunk az összefüggést i s : a nemzeti, állami 
és társadalmi élet alapjául ma újra a kollektív egyéniséget, a népi-
séget és a fajiságot fogadják el. 

A patriarchalitás e fogalmi körén belül meginduló társadalmi 
kuta tó munka rengeteg érdekes és hasznos adat tal szolgálhat. A 
tegnap hagyománya a ma tá rsada lom-rendező elvévé válik. A 
patriarchalitás elvéből – a közösség vérségi, faji összetartozásán 
kívül – a társadalom jogi és gazdasági berendezésének számos 
elve következik. Így a jog terén az, hogy igazgatásunk elvei soha 
se lehetnek merevek, szigorúan rendelkezők, hanem ellenkezően 
az általános meghatározások keretein belül az intézkedések köz-
vetlenségének biztosítandó minél szélesebb t é r ; a gazdaság terén 
viszont az, hogy a gazdálkodás nem maradhat nyereséghajsza, 
a munkás és muakaadó közösséget alkot, a munkaadó a jó 
családfő gondosságával ügyel a munkás életkörülményeire is. 

A PATRIARCHALITÁS megszüntét és e tény következmé-
nyeit leghamarabb Carlyle ismerte fel, aki már 1866 április 22.-én 
az edinburgi egyetem lord-rektoraként mondott székfoglaló beszé-
dében az altruizmust kívánta a társadalmi együttélés alapelvéül 
tenni. Carlyle a kölcsönös megértésnek és az érdekközösség tuda-
tának kiemelésével vélte a társadalmi kérdéseket megoldani. Carlyle 
nyomán az oxfordi egyetemről el is indul az a mozgalom, amely 
a 7 0 – 8 0 as évek angol közéletét annyira jellemzi s amelyet a 
Toynbee-Hall és Oxford-house mozgalmaként ismerünk. Vezérei a 
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társadalom felsőbb osztályainak az alsóbbakkal szembeni fontos 
erkölcsi kötelességeit hangsúlyozták, s csak azért nem tudott mé-
lyebb és maradandóbb hatást gyakorolni, mert a marxi osztály-
harc és az uralkodó osztályok közönye egyaránt a válság felé 
sodorták a világot. 

A patriarchalizmusról szóló irodalom őse Aristoteles, aki az 
univerzalitás elvéből indul ki. Von Filmer „Patriarcha” cimű, 1680-
ban megjelent műve adja a kérdés teljes feldolgozását. Ennek nyo-
mán Karl Ludwig von Haller „Handbuch der allgemeine Staaten-
kunde” cimű művében a patriarchalitás államtanát elemzi, majd 
Locke és Spinoza vitájában is olvasunk erről. Funck Brentano 
„L’Ancienne France” cimű műve is foglalkozik kérdésünkkel , 1937-
ben pedig a franciákat annyira jellemző tömörséggel Roland Mas-
petriol „L’Etat et son pouvoir” című munkája foglalja egybe már 
teljesen modern szemmel a patriarchalizmus tanát . A magyar iro-
dalom legjobb művét Gál Jenőnek köszönjük (A társadalmi béke 
és a patriarchalizmus). 

A PATRIARCHALIZMUS jelentőségére, társadalmi szerve-
ze tünkben még mindig élő voltára kívántam rámutatni. Az erdélyi 
magyar társadalomkutatás nem hagyhatja figyelmen kívül ezt a 
nagy elvet, amely a régi Erdély társadalmát oly mélyen és annyira 
jellemzően átitatta. Nem is volt más a célom, mint a fogalomra a 
figyelmet felhívni és örvendetes volna, ha a magyar társadalom-
kuta tás már errevaló tekintettel folyna. 

ALBRECHT FERENC 
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IRODALMI M Ű V E L T S É G Ü N K 
NEHÁNY K É R D É S E 

A VILÁGHÁBORU lezajlása óta új nemzedék nőtt fel s ke-
rült kisebbségi közéletünk számos őrhelyére. Ennek a nemzedék-
nek bölcsője még a világbéke utolsó évtizedének nyugalmában és 
fejlődésében ringott, de zsendülő gyermekkora már az emberi 
idegek túlfeszítésének és lassu összeroppanásának zűrzavaros ko-
rában telt el. Ez a nemzedék középiskolai, majd egyetemi tanul-
mányait a már megváltozott idők szellemében és a neveléstudo-
mány újszerű kísérletezéseinek jegyében végezte el. Nevelése nem 
gyökerezett az idősebbek átörökölt hagyományaiban, nem táplál-
kozott az irányszabó multból, hanem egy új világban teljesedett ki s 
a jelen politikai és társadalmi érverésének lett kifejező és hű 
lázgörbéje. 

Ez a 2 5 – 3 5 év közötti diplomás nemzedék ma már vezető 
szerepet visz kisebbségi közéletünk irányításában. Felelős munkát 
végez és tényleges eredményeket akar . Fontos tehát, hogy szak-
tudásán túl részese legyen annak az igazi faji műveltségnek, mely-
nek alapos elsajátítása és szellemétől való teljes át i tatódása nélkül 
építeni kevésbbé, de rombolni annál többet tud. Irodalmi művelt-
ségének áttekintése ezért erdélyi kisebbségi sorskérdéseink 
közül nemcsak egyik legérdekesebb, de egyszersmind legfontosabb 
feladat. 

HÚSZ FIATAL DIPLOMÁS barátomhoz néhány körkérdés t 
intéztem. Elsősorban világirodalmi jártasságuk iránt érdeklődtem, 
hogy megfelelő bepillantást nyerhessek azokba a kere tekbe , melyek 
között tetszésük szerint mozoghatnak. Feleleteikből a túloldali 
táblázatot állítottam össze s megállapíthatjuk, hogy általában 
keveset olvasnak, minden olvasó külön pályakörben kering, hiszen 
a feltüntetett írók nagyobb részét csak egy egy olvasó ismeri. Té-
vedés azt hinnünk, hogy a fenti írók – aká r a legnépszerűbbek, 
akár csak az egyesek által ismertek – választott írók l e n n é n e k ; a 
népszerűbbek elsőbbsége annak tulajdonítható, hegy néhány olvasó 
könyvtárában könnyebb hozzáférhetőségüknél fogva csak ezek az 
írók szerepelnek, míg az utóbbiak véletlenül csak néhányuk köny-
vei között találhatók meg. Táblázatunk bizonysága szerint ol-
vasóink között a könyvcsere fogalma ismeretlen. Egymástól elszi-
getelten, függetlenül olvasnak, érdeklődési körük csak saját köny-
veikre szorítkozik. 

Erdélyi Magyar Adatbank



214 Dr. Debreczy Sándor 

Ennek a kényelmes olvasási módszernek valószínű oka abban 
rejlik, hogy kérdezet t je ink számára az olvasás nem tudatos terv-

szerűség, nem belső hiányérzet 
szükségszerű vagy ösztönös ki-
elégítésére való törekvés, nem 
céltudatos önképzés, hanem a 
napi munka végzése közben 
vagy befejezése után jóleső fel-
üdülés, esetleg jobb hiányában 
kellemes időtöltés és gondtalan 
pihenés, egy szóval : szórako-
zás. Hogy a világirodalom olva-
sásának végcélja számukra az 
egyszerű szórakozás, mutatja 
az a tény, hogy nem egy olvasó 
gyönyörködik Rachmanova írá-
saiban, míg Shakespeare, Goethe, 
Ibsen, Maeterlinck, Leopardi, 
Gogolj, Turgenyev, Pirandello, 

R. Rolland és a többi, szóval a 
világirodalom legértékesebb író-
inak munkássága érdeklődési 
körén kívül esik. De ha az ol-
vasás végcélja a szórakozás, az 
olvasó nagyon könnyen a rend-
szertelenség zűrzavarába esik. 
A rendszertelen olvasás annak 
a kényelemszeretetnek az ered-
ménye, mely a legtöbb olvasót 
arra készteti, hogy csak azt a 
könyvet üsse fel, mely a keze 
ügyébe kerül. Mellékelt táblá-
zatunk el is árulja, hogy olva-
sóink ötletszerűen olvasnak, ha-
tározott irányelvük nincs s így 
alkalom szerint különböző tár-
gyú és különböző értékű köny-
veket forgatnak. Több révbe 
jutott diplomás barátom rendel-
kezik olyan anyagi erőkkel, 
hogy magának nagyobbszabásu 
és ér tékes könyvtárat is be-
szerezhetne, de legtöbbször 
olyan könyveket vagy könyv-
sorozatokat vásárol meg, me-
lyeket a könyvkereskedő vagy 
utazóügynök megvételre ajánl. 
Innen a magánkönyvtárak tarka-
barkasága, értékes könyvek 
szomszédságában selejtes áru-
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cikkek színes kirakata. Olvasóink kevésbbé forgatják szépirodalmi 
folyóiratainkat, azokban r i tkán olvassák el az újonnan megjelent 
könyvekről írt hosszabb-rövidebb beszámolókat, azért nem ismerhe-
tik a világirodalom nagyságainak tárgykörét , sem a maguk szak-
tudományával esetleg kapcsolatban vagy bizonyos eszmei érintke-
zésben levő könyvek anyagá t ; mindent összegezve: a világirodalom 
olvasása terén teljes tájékozatlanságot és járatlanságot árulnak el. 

ENNEK az irodalmi tájékozatlanságnak azonban nem saját 
maguk a kizárólagos okai. Legalább elsősorban nem. Szépirodalmi 
tekintetben ki vagy mi tájékoztat ja , vezeti, i rányít ja ezt a már 
többszáz főre rugó fiatal magyar értelmiségi osz tá ly t? Irányítás 
nélkül a maga ügyes-bajos dolgaival elfoglalt ügyvéd, orvos, tanár , 
gyógyszerész, pap nem tudhatja, hogy mit olvasson, milyen köny-
vet vásároljon, melyik író, irány vagy könyv áll legközelebb világ-
szemléletéhez, gondolat- és érzésvilágához, benső sugallataihoz, 
egyéni adottságaihoz. Az irodalmi tá jékozat lanságnak első követ-
kezménye a rendszertelenség, amit fennebb láttunk, de később be-
köszönthet az érdeklődés fokozatos csökkenése, a közönyösség 
fellépése s végül az olvasási ösztön teljes kihalása. 

A világháború zajlása alatt és után felnőtt nemzedék feltét-
len irodalmi irányításra szorul . Nem középiskolai vagy egyetemi 
módszerre gondolok. Az ilyen irányítás untatná az olvasást alap-
jában véve mégis csak szomjúhozó fiatal értelmiségünket, mely kü-
lönösen vidéki városokban keresi az olvasás alkalmát, mint az egyet-
len csendes, de építő és a benső, szakadatlan előrehatolást bizto-
sító magánfoglalkozás lehetőségét. Az irányítás nemcsak a jobb-
oldali, baloldali vagy tudom is én melyik világnézet előnyeire, 
illetve hátrányaira való utalásban, sem egy-két irodalmi szempont 
felismerésében, sem a ma már számtalan izmusban megnyilvánuló 
eszmetan útvesztői között található esetleges kiigazodás megköny-
nyítésében, hanem mindezeken túl minden európai, sőt a világ-
egyetem minden szellemi, társadalmi, lélektani, széptani, történeti 
stb, azaz az irodalomban kifejezésre juttatott megmozdulásának a 
mi kisebbségi életviszonyainkra, sorskérdéseinkre, létfeladatainkra 
való öntudatos alkalmazásában áll. Mai életkörülményeink szigo-
rúan megkövetelik, hogy ne egyoldalu u takat tapossunk, hanem 
hivatásunk kereszthordozásában, felelősségérzetünk teljes tuda tában 
gyökeresen faji szellemtől áthatot t egyetemes műveltséget szerezzünk. 

Ilyen természetű irányítást nem találnak olvasóink az erdélyi 
magyar kisebbség napi saj tójának irodalmi rovatában. Napi sajtónk 
foglalkozik ugyan itt-ott könyvekkel , írókkal, ismertetésekkel, de 
olyan rendszertelenül, mint ahogy fiatal diplomásaink olvasnak. 
Ezek a könyvismertetések (hol barát i dicséretek, hol üzleti hír-
verések) rendesen szem elől tévesztik azt az erdélyi közös magyar 
gondolatot, melynek minden író, minden olvasó, minden saj tóter-
mék alá kell, hogy rendeltessék. Az egységes irányítás elvét figyel-
men kívül hagyják szépirodalmi folyóirataink is. Valamennyiben bő-
ven olvashatunk eredeti novellát, rengett elbeszélést, köl teményt , 
megemlékezést, fordítást, könyvismertetést , igen egyéni látásokat 
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és értékeléseket . De folyóiratainkból is hiányzik a magyar közös-
ség gondolata, a magyar faji öntudat látókörének európaivá szé-
lesedő távlata s az európaiság magyar erőforrásokká tömörülő tar-
taléka. Ha ez az egységes közös magyar szempont hatná át mind 
a napi sajtót, mind szépirodalmi folyóiratainkat, fiatal diplomás 
vezetőink nemcsak a világirodalom sodrába kapcsolódnának bele 
könnyebben és több érdeklődéssel, nemcsak magukat képeznék, 
fejlesztenék a világirodalom rendszeres olvasásával, de megtanul-
nák európai szemmel látni a maguk kicsi szülőfajának minden 
fogyatkozását és minden érdemét. Ezzel együtt érdeklődésük, ol-
vasási készségük hatványozódnék, nem olvasnák egymástól elszi-
getelten csupán a kezük ügyébe eső könyveket , hanem olyan 
egészséges és egységes á ramkörbe kapcsolódnának bele, amelyben 
minden olvasó előtt tisztán rajzolódnék fel a maga egyéni, – de 
a magyar közösség kere tében kifejtendő hivatása, felelőssége, 
egész élete. 

F IATAL DIPLOMÁSAINK világirodalmi olvasottságához ha-
sonló helyzetképet mutat magyar irodalmi jártasságuk. A rend-
szertelenség és tervszerűtlenség itt is szembeszökő. Régi irodal-
munkat nem ismerik, következéskép nem is olvassák, nem is sze-
retik. Kizárólagos szaktudománynak tekintik, mint ilyent únják és 
kerülik. Únják, mert szerintük a régi irodalom világa többé nem 
korszerű, elavult szemlélete legfennebb muzeális ér téket képvisel-
het. Kerülik, mert középiskolás korukban nem érezték át annak 
sem szépségét, sem jelentőségét. Nem akarom mindenben a kö-
zépiskolát s annak irodalomtanítási módszerét hibáztatni, de az 
bizonyos, hogy azok az olvasók, tanulók vagy végzettek, akik a 
régi magyar irodalomban – szerencsés irányítással – meg tudták 
vagy meg tud ják látni, hogy a mai irodalmi jelenségek megértése 
a régi ismerete nélkül egyoldalú és többnyire hamis, akik észre-
vették, hogy régi irodalmunk a magyar szellemtörténet fejlődése 
tekintetében az a talapzat, melyre a későbbi századok felépítet-
ték a magyar szellem fellegvárát, akik határozott állást tudtak fog-
lalni a magyarság régi, de még ma is korszerű sorskérdéseiben, 
akik megérezték, hogy régi irodalmunk nemzet tör ténetünk legha-
misítatlanabb tükörképe al jban az első vergődésében, amikor a 
magyar lélek kezdet t kereszténnyé, majd európaivá válni, de 
ugyanakkor ádáz és tar tós harcot vívott az ősiséggel, akik egy 
szóval át tudták élni mindazt, amit őseik magukból kitermeltek s 
ebből maguknak részt tudtak kérni, azok az olvasók folytatják és 
folytatni fogják a régi irodalom remekeinek olvasását s úgy térnek 
vissza azokhoz, mint az egyedüli és tiszta ősi forráshoz, mely nap 
jainkban, mint mindig, felüdít, táplál és erősít. Az ősiség az a ha-
talmas párolókészülék, amely faji jellegünkből minden idegen anya-
got kiválaszt és kiküszöböl. Régi irodalmunkkal is, mint minden 
külső erőmegnyilvánulással szemben, egységes állást kell foglalnunk. 

Ha ez a nemzedék nem is ismeri és értékeli régi i rodalmun-
kat, már buzgóbban érdeklődik a XIX sz. írói iránt, és még szor-
galmasabban merül el mai irodalmunk olvasásában. Igaz ugyan, 
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hogy a XIX. sz. írói közül mindössze három névvel : a Jókaiéval, 
Aranyéval és Mikszáthéval találkozunk. Az utóbbit és Jókai t szó-
rakoztató mesemondása és humora, Aranyt pedig nyelvének tiszta 
magyarsága, a népiség kidomborítása és higgadt világszemlélete 
miatt kedvel ik; mind a három írót állandóan olvassák, nagyra be-
csülik és igazán élvezik. Ha Petőfi a népé, Arany a középosztályé. 
Sokkal több név található azonban a mai irodalom képviselői kö-
zül. A legkedveltebb írók sorrendje a köve tkező : Kuncz, Zilahy, 
Szabó Dezső, Reményik, Kós, Ady, Tamási, Móricz, Herczeg, 
Móra, Mécs, Nyirő, Áprily, Karinthy, Harsányi, Komáromi, Földi 
Mihály, Makkai, Molnár Ferenc, Molter, Bánffy, Szánthó, Kará-
csony Benő, Kosztolányi, Gulácsy, Féja, Kodolányi, Bibó, Juhász 
Gyula, Kassák, Hegedüs L., Erdős René. Ter jedelmes névsor, az 
olvasásbeli szorgalom jegye. Azonban az örvendetes érdeklődés 
nem magáért a lényegért, hanem inkább a formáért történik. A 
mai írók olvasása – amint megkérdezet t barátaim írják – 
könnyű, szórakoztató, é rdekes ; stílusuk élvezhető; tárgyuk a mai 
társadalom élete ; tehát állandó olvasásuk által az olvasó színvo-
nalon marad, sőt haladhat a korral . Az ilyen természetű érdeklő-
dés hamar általánossá és határozat lanná válik, r i tkán megy túl az 
egyszerű ismeretszerzés hasznossági elvén, legtöbbször az egyéni 
szórakozás kielégítésére szolgál s mint ilyen, terméketlen a kisebb-
körű környezet s az egész magyar közösség szempontjából. Fiatal 
nemzedékünk a mai irodalommal, mint a jelen élettel s ennek a 
jelen életnek kérdéseivel, nagy horderejű feladataival, ezeknek 
megoldásaival, tehát az irodalommal, mint állandóan ható, irányító 
és egy egész népfaj életsorsát elhatározó tényezővel szemben 
nem tanusíthat közömbös magatartást . 

FENTIEKBŐL önként adódik a ké rdés : hogyan kell hát ma 
olvasni? Az olvasás művészet, í r ták a régiek. A mai olvasás 
hajtóerő, valljuk mi. Minden olvasónak, aki magát bizonyos mér-
tékben megismerte, előadások vagy sajtó, szépirodalmi folyóiratok 
vagy irodalmi társaságok, mindezek hiányában személyes kuta tás 
segítségével meg kell keresnie, ki kell választania azokat a 
könyveket, melyek legelső sorban lelkének benső sugalmaival, 
hajlamaival, szükségleteivel, egyszóval a maga lelki berendezet t -
ségével állnak szoros kapcsolatban, szerves közösségben. De ez 
még nem minden. Az olvasónak módját kell találnia, hogy az ol-
vasás útján szerzett é r tékeket abban a szűkebb környezetben, 
melyben él és munkálkodik, szétossza és hogy az egyéni érték-
tőke közkinccsé, állandóan ható, építő és irányító haj tóerővé fej-
lődjék. Ebben a tekintetben az a kérdés, hogy ki a kedvenc írója 
és i rodalomtörténetünk melyik korszaka érdekli, a feleletek alap-
ján az itt következő névsort kap tam: Szabó Dezső, Nyirő, Kós, 
Tamási, Wass Albert, Móricz, Mikszáth, Karácsony Benő, Móra, 
Reményik, M a k k a y , Zilahy, Zweig, Hamsun, Haukland, Áprily, 
Ady, Balzac, Flaubert , Montaigne, Pascal, Zola, Tolsztoj, Kuncz, 
Zsigrai, Mathers, Salten, Jókai . Megkérdezett barátaim egy részé-
nek nincs kedvelt írója s a legtöbben a könyvet csak szórakoztató 

Erdélyi Magyar Adatbank



218 Dr. Debreczy Sándor 

eszköznek tekintik. Néhány olvasó azonban azért kedveli íróját, mert 
í rásaikban az ős magyar tehetség s a népiség legerőteljesebb ki-
bontakozásá t látja, másfelől azért , mert művei „nem fellegekben 
járnak, hanem emberiek, világosak és ér thetők”. Szabó Dezső 
elsőbbsége annak tulajdonítható, hogy legsajgóbb sebeinkre mutat 
rá, mint kiáltó szó ; Móriczot társadalmi rajzaiért , Mikszáthot 
magyar tárgyaiért és szórakoztató, humoros előadásáért , Remé-
nyiket őszinteségéért, Áprilyt természetrajongásáért , Kóst Kalota-
szegért, Makkai t merész röptü képzeletéért szeretik. Szóval egyet-
len írót sem kedvelnek azért, mert műveikben saját maguk benső 
világának kifejezését találták meg. Irodalomtörténetünk korszakai 
közül pedig szinte egyhangúlag a mai irodalmat jelölték meg ked-
venc korszakuknak. Három olvasó a XIX. század irodalmát is mél-
tatja, mivel ez a korszak a nemzeti gondolat kibontakozásának törté-
netét tünteti fel. Egy olvasó a kuruc korban, mint az öntudatra 
ébredés első megnyilvánulásában gyönyörködik. 

Régen elég volt, ha az olvasó helyes olvasási módszerrel 
értelmi tehetségét okos és helyes ítélkezéshez szoktatta s érzései-
nek helyes sugallatait önmagában kifejlesztette. Ma a hangsúly az 
akara terőnek a szűkebbkörű közösség javára történő érvényesí-
tésére esik. Ennek a végcélnak eléréséhez nem szükség más, mint 
önfegyelmezettség és tudatos ránevelés. 

AZ ÖNNEVELÉS első alapelve a könyvről alkotott eddigi 
véleményünk felülvizsgálata. Minek tekintjük a könyve t? Egy-
szerű szó rakozásnak? Ismeretszerző gyors ta lpalónak? Az egyéni 
hiúság kie légí tésének? A divat vagy a környezet befolyására tör-
ténő felbuzdulásunk leveze tő jének? A könyv mindezeknél több. 
A könyv hivatásunk, tehetségünk, életpályánk egyik elhatározó 
és formáló alapeszköze. Iránytű, mely kihat egész életünk alaku-
lására. Babits Mihály így határozta meg a könyve t : 

Oh ne mondjátok azt, hogy a könyv ma nem kell, 
hogy a könyvnél több az Élet és az Ember, 
mert a könyv is Élet és él, mint az Ember – 
így él: emberben könyv s a könyvben Ember. 

Ha a könyv életünk legbizalmasabb barát ja és tanácsadója, 
igen fontos, hogyan válogassuk meg. Itt az olvasó segítségére napi 
és szépirodalmi sajtónk siethetne. Számtalan jó könyv olvasható, 
melyet az irodalmi kritika agyonhallgat, számtalan rossz könyv, 
melyet a kéz-kezet-mosó bírálat a jó könyvek sorába emel. A 
selejtezés munkája tehát az olvasót állítja nehéz feladat elé, oly 
feladat elé, mely tulajdonképpen az idő kérdése. Várnunk kell, 
míg egy egy új könyv megjelenése után bizonyos idő eltelik. Ez 
alat t az idő alatt azonban legyünk r é s e n : élénk figyelemmel kí-
sérjük az új könyvről megjelent összes bíráló ismertetéseket és 
hozzászólásokat, sőt tar tsuk számon még a mindennapi társas 
érintkezés folytán hallott magánvéleményeket is. Hadd forogjon a 
kérdés keserű levében. Ne aggasszon az a gondolat, hogy az új 
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könyveknek nem mi vagyunk legelső olvasói: aki elsőnek olvassa 
el a friss könyveket , rendszerint hiúságból teszi s az ilyen olva-
sás felszínes és meddő. Ellenben ha az új könyvről szerzett be-
nyomásaink kedvezőek, vásároljuk meg és olvassuk el. A mos-
tani olvasás már élmény számba megy. Az élmény nem suhan el 
nyomtalanul muló perceinkkel együtt, hanem még sokáig ott él 
bennünk, továbbkavarog, esetleg ú jabb tanulmányozásra, gyakran 
vággyal tele kutatásra késztet . A kutatás az olvasót már önálló 
működés felé sodorja s a könyv feszítőereje tet tek szikráiban 
robban ki. Ha évente csak néhány könyvet veszünk ilyen tüzetes 
nyomozás alá, önként bekapcsolódunk az irodalmi közélet áram-
körébe, megismerjük összes folyóiratainkat, az ezek mögött álló 
szellemi és anyagi erőket, a rovatvezetők, bírálók, könyvismerte-
tők egész sorát, a kiadókat , sokszor a kuliszatitkokat, végül mind-
ezekből s magából az elolvasott könyvből íróinkat é r tékük sze-
rint. Irodalmi naplót is készíthetünk, ahová bevezet jük személyes 
tapasztalatainkat, jó vagy rossz benyomásainkat , kialakult meg-
győződéseinket. Igy lassanként olyan kiegyensúlyozott i télőképes-
séget szerzünk, amely előítéletek, könnyelmű vélemények, röpke 
ismertetések vagy elfogult bírálatok káros befolyása ellen védel-
mez. S ugyanakkor a tisztánlátás ama érzékére teszünk szert, 
amely csathatatlanul sugalmazza, hogy ezentúl melyik írótól mit 
várjunk vagy mit várhatunk. Tájékozottságunk ezen a pontján a 
jó könyvek kiválasztása már nem nehéz feladat. 

FENTIEKBŐL önként adódik még a következő k é r d é s : ho-
gyan kell olvasni a jól megválasztott k ö n y v e k e t ? A válasz egy-
szerű: rendszeresen, pontosan és gondolkozva. Láttuk, hogy a 
rendszertertelenül csapongó olvasás céltalan és gyümölcstelen. 
A rendszeres olvasás bizonyos törvények szerint történik – 
mindig megfelelő kérdés, tárgykör vagy szempont körül forog. 
Az emberi elme okszerű, következetes gondolkodású, tehát az új 
ismereteket is csak úgy tudja kellőképpen rögzíteni, ha azokat 
szorosan egymáshoz kapcsolva gyűjtötte össze. Ha az elolvasásra 
szánt jó könyveket egymással bizonyos összefüggésben vagy vi-
szonylatban, bármilyen vonatkozásban vagy mellérendeltségben 
olvassuk el, a bennük hullámzó kérdés, tárgykör, szempont lel-
künkben elmélyül, minden könyv világát egyszerre több oldalról 
és több szemmel látjuk meg, benne élünk mi is, cselekvő részt 
veszünk annak kifejtésében, érzelmeink mélyülnek s végül akara t -
erőnk bizonyos tettek végrehajtása felé utat tör magának. 

A jól olvasás második fel tétele: a pontosság. Maradék nél-
kül értsük meg mindazt, amit az író könyvében elénk tár. Ha egy 
éjszaka végigolvassuk a Puszták népét, haszontalan munkát végez-
tünk. A pontat lan olvasás olyan mint az á lom: felébredéskor ké-
pei tovatünnek. Akit csak az elolvasásra szánt könyv cselekmé-
nye érdekel, muló szórakozást keres. Ne s iessünk; gondolkozzunk, 
vegyünk lélegzetet. Ez a jól olvasás harmadik feltétele. Szálljunk 
le a könyv mélységeibe, emelkedjünk fel magaslataira, szárnyaljunk 
lendületében, szóval éljünk benne – nyitott szemmel és gondolkodó 

Erdélyi Magyar Adatbank



Dr. Debreczy Sándor: Irodalmi műveltségünk néhány kérdése 

fővel. Mintha léggömbről tekintenénk alá, meg kell figyelnünk az 
összes látható részecskéket s egységben kell látnunk a könyv 
egész világát, mint egy kiterített hatalmas térképet . Ha sikerül 
az író világát így meglátnunk, hasonlítsuk össze azt a magunké-
val. Nézzük meg, hogy mennyire viszonylanak egymáshoz: vonz-
zák vagy taszítják egymás t? Ne vegyünk mindent hamar kész-
pénznek. Minden gondolat után tegyük fel magunknak a ké rdés t : 
mié r t ? Bíráljunk. Nemcsak az író világát, de mesterségét is. Mér-
legeljük az író jellemformáló és szerkesztő erejét, képzeletgazdag-
ságát, megszólaltatott érzéseinek mélységét és őszinteségét, művé-
nek erkölcsi világát s nyelvének magyaros és művészi voltát. Ha 
a jól olvasás fenti három feltételét betar t juk, egy-egy könyv elol-
vasása után megtelünk életörömmel s tenni, alkotni vágyunk ma-
gunk is, építeni és teremteni kicsiny v i lágunkban: ügyvédi iro-
dánkban, orvosi rendelőnkben, tanári katedránkon, templomi szó-
székünkön. 

Utolsónak ad tam azt a kérdést , hogy fiatal nemzedékünk 
szükségesnek tartja-e az irodalmi s első sorban a magyar irodalmi 
önképzést . Válaszunk őszinte, jellemző és valószerű. Egyesek az 
önképzés szükségét az egyén szellemi fejlődését bíztosító eszköz-
nek tekintik, de többen látták és látják meg azt, hogy kisebbségi 
életsorsunk egyik legjelentősebb erőforrása szépirodalmunk alapos 
ismerete, amely nélkül faji öntudatunk megteremtése és kifejlesz-
tése lehetetlen. Irodalmunkat az egyénre háramló hasznossági el-
ven túl az egyetemes magyarság fejlődésére gyakorolt roppant ha-
tásában fogják fel. Emiatt elengedhetetlen szükségét érzik a szak-
szerű i rányításnak. „Szükséges, – írja egyik olvasó, – hogy 
olyan könyveket olvassunk, melyek hozzásegítenek minket ahhoz, 
hogy az egészséges magyar szellemi arcvonal kialakításában részt 
vehessünk, de ugyanakkor szükséges az olvasók szakszerű tájé-
koztatása, hogy csak valóban ér tékes könyveket vásároljunk meg 
s olvassunk el.” 

Fiatal végzettjeink természetes és jogos kérésének teljesítése 
elől ma már nem lehet mereven elzárkózni. Felelősségük teljes 
tudatában kérésük indokolt és feltétel nélkül teljesítendő faji kö-
telesség. Kérésüket hallgassák meg első sorban irodalmi társasá-
gaink, melyek legjobb íróinkat számlálják tagjaik sorába, hallgas-
sák meg szépirodalmi folyóirataink, melyek elterjedésüket, de egy-
szersmind igazi hivatásukat csak a középosztályunk lelkében meg-
nyilvánuló szükségletek és hiányok pótlásával s egy egységes, lét-
é rdekünke t mindenben szolgáló közös magyar látókör kialakítá-
sával biztosíthatják, végül hallgassák meg napi saj tótermékeink, 
melyek nem egy szegényebbsorsu faj testvérünk egyetlen szellemi 
táplálói és irányítói. Ha azonban fiatal értelmiségünk kérése pusz-
tába kiáltott szó marad, vállalják ők maguk az egyéni munkát és 
egyéni önképzést még áldozatok árán is. Az eredmény előbb-
utóbb bekövetkezik . Ha pedig ellenkező útra térnek, feltétlenül 
elharapózik különösen vidéki városokban a közönyösség, melynek 
térfoglalása mind az egyén, mind a közösség szempontjából bom-
lasztó és pusztító hatású. Dr. DEBRECZY SÁNDOR 
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A ,SZUDÉTANÉMET’ SZÓ újkeletü kifejezés, mindössze a 
századforduló óta kezdik németek és csehek egyaránt használni. 
Hosszu ideig a Szudéták Szilézia, Morvaország és a régi Cseh-
ország ha tárán csupán egy hegyláncot jelentettek, később azonban 
a cseheknek jutott egész volt osztrák terület németeit szudéta-
németeknek nevezik. Ezek a németek, régebben németcsehek 
(Deutschböhmen), pa tkóalakban veszik körül a cseheket és mor-
vákat, s a köztársaság területén négy kerületben alkottak zárt 
tömböt : Deutschböhmen, Böhmerwald, Südmähren és Sudetenland ke-
rületekben. Az ittlakó németek nyelvjárásra nézve is négy csoportba 
tartoznak, délen a középbajor, Eger vidékén az északbajor , az Elba 
folyótól a Szudétákig a felsőszász és tovább keletre a sziléziai 
nyelvjárás az uralkodó. 

A szudétanémet vidék sehol sem lapály, de igazi magashegysé-
get sem találunk itt. Mezőgazdasági szempontból ezek a területek 
inkább szegények, mintegy harmadrészüket erdőség borítja, ön-
ellátásra nem képesek. Az északi rész azonban még az osztrák 
időkből tele van ipari telepekkel, míg a délnyugati rész fürdői 
révén világhírű. Azok a területek, ahol a németek abszolut több-
séget képviseltek 27,793 négyzetkilométert ölelnek fel s a legutóbbi 
népszámlálás szerint az egész Csehszlovákia területén élő 3,231.688 
német lakosból 2,823.537 élt e zárt német nyelvterületen, vagyis a 
köztársaság németségének 87.4 száza léka ; a terület összes lakos-
sága viszont 3,272.799 lélek, a köztársaság lakosságának 22.2 szá-
zalékát jelentette. A köztársaság németségének számában az 
utolsó 10 évben bizonyos emelkedés mutatkozott , ugyanakkor 
azonban arányszámuk tíz év alatt egy százalékkal vissza esett. A 
születések száma csökkenő irányzatot mutatot t s 1934-ben elérte 
azt a határt, amelyen alul már fogy a népesség (1000 lélekre 13.83 
élveszületés). Csehszlovákia területén a németeknek volt a legked-
vezőtlenebb népesedési szaporulatuk, a házasságok 54.54%-nál há-
romnál kevesebb a gyermek (a cseheknél 54.01% ) A szudétanémet-
ségnek 51 százaléka élt falun és kisebb ipari telepeken, 2 3 % 
kisvárosokban, 21 százalék százezer léleknél kevesebbet számláló 
városokban, míg 5 százalék nagyvárosok lakója volt. Ez a meg-
oszlás nem különbözött lényegesen a csehekétől. A két nép társa-
dalmi rétegeződésében nincs nagyobb eltérés. A szudétanémet tar-
tományok német, valamint cseh lakosságának foglalkozási csopor-
tok szerinti megoszlását, valamint az egyes foglalkozási csoportok-
ban 1921 és 1930 között beállott változásokat érdekesen mutat ja 
be a túloldali táb láza t : 
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Foglalkozási ág Az 1930 évi 
népszámlá- 
lás szerint 
összesen: 

Az 1921. évi nép- 
számláshoz képest 

különbözet 

100 lakosra 
esett 

absz. szám | % 1921 1930 
A) Csehek       
Mezőgazdaság 1.997.672 – 317.426 – 13.7 34.41 27.33 
Ipar 2.882.363 + 331.135 + 13.0 37.92 39.44 
Keresk., hitel 1.054.909 + 295.948 + 39.0 11.28 14.43 
Közalk., szab. fogl. 482.620 + 87.081 + 22.0 5.88 6.60 
Más foglalkozás 891.336 + 184.754 + 26.1 10.51 12.20 

Összesen: 7.308.900 + 51.492 + 8.6 100.00 100.00 

B) Németek       
Mezőgazdaság 744.346 – 108.002 –12.7 27.29 23.03 
Ipar 1.469.756 + 108.160 + 7.9 43.59 48.48 
Keresk., hitel 417.027 + 34.327 + 9,0 12.25 12.91 
Közalk., szab. fogl. 170.118 + 518 + 0.3 5.43 5.26 
Más foglalkozás 430.441 + 73.117 + 20.5 11.44 13.32 

Összesen: 3.231.688 + 108.120 + 35 100.00 100.00  

A két nemzetiség foglalkozási csoportjaiban történt változások 
így is elég érdekesek, még beszédesebbekké válnak azonban, ha 
– ugyancsak a hivatalos csehszlovák statisztikák adataira támasz- 
kodva – az egyes társadalmi rétegekben 1921 és 1930 között 
történt eltolódásokat figyeljük meg. 

 1930-ban Különbözet 1000 lélekből 

A) Csehek összesen absz. szám % 1930-ban 
Önálló foglalk. 2.917.451 – 20.990 – 0.7 399.2 
Bérlők 30.756 – 1.944 – 5.9 4.2 
Hivatalnokok 541.510 + 96.878 + 21.8 74.1 
Munkások 3.440.833 + 749.320 – 27.8 470.8 
Tanoncok 149.951 – 1.752 – 1.2 20.5 
Napszámosok 228.396 – 240.120 – 51.3 31.2 

Összesen: 7.308.900 + 581.492 + 8.0 1000.0 

B) Németek       

Önálló foglalk. 1.286.206 – 37.376 – 2.8 398.0 
Bérlők 17.469 + 2.269 + 14.9 5.4 
Hivatalnokok 241.764 + 2.366 + 1.0 74.8 
Munkások 1.445.440 + 128.490 + 9.8 447.3 
Tanoncok 52.261 – 11.084 – 17.5 16.2 
Napszámosok 188.521 + 23.455 + 14.2 58.3 

Összesen: 3.231.688 + 108.120 + 3.5 100.00 
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A csehek és németek foglalkozási rétegeit összehasonlítva, 
mindkét népnél egyaránt a mezőgazdasági lakosság feltűnően erős 
csökkenését ál lapíthatjuk meg. Ez a csökkenés akkora , hogy már-
már a földtől való menekülés jeleit mutat ja . A táblázatok többi 
számsorai világosan utalnak arra, hogy a két nép életében az év-
tizednyi időközben gyökeres változás ment végbe. A közalkalma-
zottaknak a szabadfoglalkozásúak csoportjával való összekapcso-
lása nem mutatja elég világosan, de tény, hogy a németség óriási 
arányban szorult ki az állam és községek szolgálatából és kény-
szerült ezzel egyidejüleg szabad pályákon keresni megélhetését. 
Más adatközlésből tudjuk, hogy ezalatt a németek 40.000 közalkal-
mazotti állást veszítettek e l ; a Národni Listy 1934-ben számításo-
kat közölt s ezek szerint Csehszlovákia összes orvosai közül 44% 
német, a történeti Csehország német ügyvédeinek aránya 41% s 
a mérnöki kamarában is a csehek 2%-kal országos arányszámu-
kon alul vannak képviselve. De ez az átrétegződés nem járt áldo-
zatok nélkül. Erről a napszámosok aranyszámában beállt változá-
sok beszélnek érthetően. 

RÉGI IGAZSÁG, hogy minden nép életlehetőségeinek a gaz-
daság az alapja. Egészséges gazdasági élet hiányában szellemi 
és politikai tekintetben sem maradhat független egy nemzet. Egy 
kisebbségi sorsba jutott népnek pedig a jövője dőlhet el azon, 
hogy mennyire tudja a gazdasági élet irányítását kezében tartani 
s milyen mértékben képes a népi é rdekekkel összhangba hozni 
gazdaságpolitikáját. A népmozgalom alakulása mellett talán ezt a 
kérdést tekinthetjük minden nemzetkisebbség sorsdöntő kérdésé-
nek. Ebből a szempontból kell tehát a szudéta-németek évtizedes 
elégedetlenségét is megítélnünk. Lehet, hogy politikai tekintetben 
a csehszlovák állam több jogot bíztosított részükre, mint Közép-
európa némely más állama a maga kisebbségeinek. Nyelvhasznála-
tuk alig volt korlátozva, egyetemük, két tehnikai főiskolájuk, 70 
középiskolájuk, 10 tanítóképzőjük, 53 gazdasági és 51 kereske-
delmi iskolájuk, 441 polgári és 3177 népiskolájuk volt és cseh-
szlovák iskolát mindössze t i zenké t– t izenháromezer gyermek láto-
gatott. Mit ért azonban mindez, ha az életlehetőségeket lassan ki-
húzták alóluk s a németség százezreit döntöt ték n y o m o r b a ? A 
módszer humánusnak látszott s bizonyára demekrat ikusnak is. Fel-
emelt fejjel lehetett Eger vagy Aussig egynyelvü, német cégtábláira 
hivatkozni vagy rámutatni arra, hogy az összes vasutasoknak még 
mindig 30 százaléka német (igaz, hogy nagyobbrészt a rosszabbul 
fizetett és jelentéktelenebb állásokban), s közben meg lehetett 
feledkezni a 300.000 német munkanélküliről s arról a 20.000 német-
ről, aki a szudétaföldön 1920 és 1935 között öngyilkosságot köve-
tett el. Pedig ez a szám már önmagában is sokat mond és min-
dennél jobban érzékelteti az ipari vidékek nyomorát , anyagi és 
lelki elesettségét 1919 és 1935 között a köztársaság területén 65.442 
öngyilkosság történt, s ezekből 19.696 esett a német vidékekre. 

120 birósági körzetről van szó 3.117.920 lakossal, kik a köz-
társaság lakosságának 21.17%-át je lent ik; az öngyilkosságok 
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aránya viszont 30.1 százalék. A két szám közötti különbség jel-
lemzi a helyzetet, bár az is igaz, hogy – amint ezt dr. Korcak cseh 
statisztikus megállapítja – a régi Ausztr iában is a cseheknél ked-
vezőtlenebb öngyilkossági arányt muta tnak fel a német területek. 
Figyelemre méltó azonban, hogy amíg az öngyilkosságok arányszá-
mát illetőleg mindig vezető helyen álló Hamburgban 10.000 lélekre 
5.3 öngyilkosság esett , addig egyes szudétanémet kerületekben (pl. 
Weiper t , Leitmeritz, Lobositz, Auscha, Zwittau, stb.) az 1932 és 
1935 közötti évek átlaga 7. 

Tervszerű elszegényítő politikával állunk itt szemben. Első 
lépése a földreform volt, mikor is a németség 480.000 hektár föl-
det és 20.000 munkahelyet veszített el. Ez azonban nem volt döntő, 
s még a második lépés, a németségnek a közalkalmazotti pályák-
ról való visszaszorítása sem volt az. A németséget az állam gazdaság-
polit ikájának azok az intézkedései érintet ték legsúlyosabban, ame-
lyek az ipari v idékek termelését szorítottak egyre szükebb kere-
tek közé, évről-évre növelve a munkanélküliek számát. A német 
ipar katasztófáját a munkanélküliek számának alakulása érzékel-
teti legjobban. 1935 január jában a nyilvántartott munkanélküliek 
száma 818.005. A munkanélkül iek 35.3 százaléka, 289.099 ember, 
az abszolut német többségü vidékekre esik, s ez az arányszám 
később még növekszik, s 1936 végén már eléri a 47.7 százalékot is. 
A német gyáriparosok szövetsége jellemző adatokat közölt a mun-
kanélküliség nemzetiségi megoszlására nézve. Eszerint 1936-ban a 
munkanélküliségről az alábbi képet kapjuk : 

1000 lakosra esett munkané lkü l i : 
100–80 8 0 – 5 0 5 0 – 2 0 2 0 – 0 Összesen 

száza lékos német többségü kerületekben 
1935. XII. 31. 106.1 77.7 54.3 43.2 59.0 
1936. I. 31. 109.4 81.3 58.3 46.1 62.2 
1936. III. 31. 103.2 78.3 53.9 42.3 58.0 
1936. VI. 30. 85.4 65.4 36.4 29.0 43.6 
1936. XII. 31. 84.5 65.1 44.3 32.9 46.6 

Még ha tekintetbe is vesszük, hogy az ipari vidékek jelentős 
része németek által lakott területeken feküdt, lehetetlen észre nem 
vennünk, hogy itt nem csupán általános válsággal állunk szemben, 
hanem tervszerű akcióval, mely a kenyere t akar ta a német mun-
kásság kezéből kiütni. Tizenhat kerületből, ahol ezer lélekre száz-
nál több munkanélküli esett, 15 kerület német többségű volt s 
csupán egy volt cseh. A legnagyobb munkanélküliséget Graslitz 
vidéke mutat ta fel 1000 lakos közül 236 munkanélkülivel. A nagy-
mértékü munkanélküliség csökkenthetésére alkalmas közmunkák-
ból, állami beruházásokból a német vidékek számára alig jutott 
valami. A német nyelvterületen a lakosságnak csupán 15–7 száza-
lékát te t te ki az államalkotó nép, ennek ellenére az állami szállí-
tásokból 1933 január 1-től 1936. szept. 30-ig 81.9 százalékos arány-
ban részesültek cseh cégek s csak 18.1 százalékban németek. A 
német v idékekre 1937-ben az összes beruházásoknak csupán 7.7 
százaléka esett. 
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Az ipari termelés a megnemértő gazdaságpolitika és a világ-
szerte jelentkező válság következtében évről-évre csökkent. A kül-
kereskedelmi forgalom 1920-ban még 52.4 milliárd Kc, 1930-ban 
már csak 33,1 milliárd és 1936-ban alig éri el a 16 milliárd Kc-t. 
A kiviteli lehetőségek összezsugorodtak s ezzel egyenes a rányban 
csökkent az ipar termelése is. A cukoripar termelése 1930/31-ben 
még 11,427 ezer q, 1933-ban már csak 5,250 q. Az üvegipar ki-
vitele az 1929 évi 1380 millió korona értékről pár év alatt 530 
millió koronára esett vissza. A gablonzi üvegipar elvesztette te r -
melési lehetőségének 75 százalékát. A szinte teljesen német ké-
zen levő porcellángyár 1929-ben még 19.000 alkalmazottat foglal-
koztat, 1933-ban már csak hétezret s kivitele ugyanezen idő alatt 
egyharmadára csökken. A kohók és acélművek munkásaik 62 szá-
zalékát kénytelenek elbocsátani. A külföldi piacok elvesztése s a 
belföldi gazdaságpolitika hatása alatt az egykor virágzó szudéta-
német iparvidékeken üzemek, gyárak, műhelyek százai szüntették 
be működésüket , a lakosság jelentős része más vidékekre volt 
kénytelen vándorolni, hogy megélhetését biztosítsa, az ot thonma-
radtak pedig napról-napra nehezebb viszonyok közé jutottak. A 
nyomorral együtt nőtt az elkeseredés s aligha tévedünk, ha az 
aktivista politikai pártok népszerűtlenségét s a Henlein mozgalom 
sikerét részint a gazdasági nyomorúság folytán előállott nagyfokú 
elégedetlenségben keressük. 

NEHEZEN LEHET ma még megítélni, milyen mér tékben 
tudja majd Németország a hozzácsatolt szudétanémet vidékek gaz-
dasági életét helyreállítani. Bizonyos, hogy okos gazdaságpoliti-
kával rövid idő alatt is jelentősen fokozhatja ezeknek a terüle-
teknek jólétét, hiszen általában gazdag területekről van szó. A 
szudétanémet vidék duskál e rdőkben és ásványi kincsekben. Ez 
utóbbiak közül a barnaszén, a kaolin foglalja el az első helyet, 
utánuk következnek a különféle fémek, amelyeknek feltárása az 
utóbbi időben egyfelől szünetelt, másfelől nagymértékben fejleszt-
hető. A barnaszén-telepek 180 kilométer hosszúságban Aussigtól 
Eger vidékéig húzódnak. A kibányászható szénmennyiséget 12 
milliárd tonnára becsülik. Ez igen jelentékeny mennyiség, ha te-
kintetbe vesszük, hogy a német birodalmi széntelepek összes ki-
bányászható mennyiségét 57 milliárd tonnára teszik a szakér tők. 
1937-ben Csehszlovákia 18 millió tonna barnaszenet termelt, kö-
rülbelül 10%-át a német birodalom hasonló bányászatának, de a 
szudétanémet vidék bányászati termelése távolról sem volt oly 
intenziv, mint a német bányászaté. Barnaszénen kívül kőszénte-
lepei is vannak, de ezek javarészt Lengyelországnak jutottak. A 
szudétanémet vidék vasércbányái azonban jórészt kimerültek, gaz-
dag ellenben a vidék ónban, rézben, mangán- és wolframércben, 
de elég jelentékeny a cink-, ólom- és grafitelőfordulás is. A nagy-
értékű kaolintelepek tet ték világhírűvé a karsbadi porcellánt. 
Joachimstal környékén vannak a világhírű urán ércbányák, ahon-
nan 1936-ban 25.000 miligramm elemi rádiumot termeltek ki. 

A szudétanémet vidéknek igazi gazdasága azonban még ma 
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is hatalmas ipara. Természetesen igen nehéz lenne ennek az ipar-
nak nemzetiségi jellegét meghatározni, hiszen főleg az utolsó évek-
ben jelentékeny részesedést vállalt a cseh tőke is a szudétanémet 
vidéken. Igy csak pár hónap előtt élénken foglalkoztatta a prágai 
cseh és német sajtót a Petschek-család 290 millió csehkorona ér-
t ékű brüxi bányaérdekel tségének cseh kézre jutása. De a nem-
zeti szempontból való jelentőséget nem csupán a tulajdonjog kér-
dése dönti el, hanem az alkalmazottak, munkások nemzetiségi 
megoszlása. Heyda György cseh közgazdász a Pritomnost egyik 
1927. évi számában érdekes adatokat tett közzé arról, milyen 
arányban részesednek a németek és a csehek a szudéta gyáripar 
ban. Heyda a külföldi tőkeérdekel tségekre is tekintettel volt és 
pedig olyképen, hogy a németbirodalmi tőkét a szudétanémetek, 
a francia és angol tőkét a csehek javára könyvelte. A tőkeérde-
keltség, valamint a tulajdonosok és igazgatósági tagok nemzetisé-
gének tekintetbevételével igyekezett a cseh és a német ipar egy-
máshoz való arányát megállapítani. Számításai szerint a csehszlo-
vákiai ipar néhány fontosabb ágában a nemzetiségi megoszlás a 
következő: 

Foglalkoztatott 
munkások száma 

Csehszlovák Német Foglalkoztatott 
munkások száma nemzeti részesedés 

Malomipar 15,000 66 % 34 % 
Cukoripar 28,000 51 ” 49 ” 
Fűrészüzemek 37,000 45 ” 55 ” 
Kőszénbányászat 62,000 34 ” 66 ” 
Barnaszénbányászat 41,000 20 ” 80 ” 
Kohók és acélművek 45,000 30 ” 70 ” 
Gépgyárak 56,000 82 ” 18 ” 
Téglagyárak 25,000 80 ” 20 ” 
Cementgyárak 5,000 20 ” 80 ” 
Porcellánipar 15,000 10 ” 90 ” 
Üvegipar 26,000 14 ” 86 ” 
Gablonci ipar 70,000 12 ” 88 ” 
Papírgyártás 25,000 10 ” 90 ” 
Textilipar 245,000 11 ” 89 ” 

Ennek a hatalmas iparnak a sorsa nagymértékben meghatá-
rozta a szudétanémetség életszínvonalát. Bizonyos, hogy a cseh-
szlovák kisebbségpolitika nem dolgozott brutális eszközökkel, de 
– amint Runciman lord is kiemeli jelentésében – a kormánypo-
litika által előidézett gazdasági helyzet a szudétanémet kérdés meg-
oldásánál döntő tényező szerepét játszotta. Lehet, hogy ezeknek 
a gazdag ipari vidékeknek a bekebelezése egyelőre áldozatokat 
fog Németországtól követelni, mert egyelőre nincsenek nyersanyag 
készletei s a cseh korona kétszeri devalvációja miatt jelentős ár-
színvonalkülönbözet is áll fenn és különben is kérdés marad, 
hogy a megnövekedet t termelési mennyiséget a birodalom hol 
helyezze el; mégis valószínű, hogy a szudétanémet vidékek nem-
csak politikailag és érzelmileg, hanem gazdaságilag is meg fogják 
találni számításaikat a birodalomban. 
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A GAZDASÁGI KÉRDÉS MELLETT a szudétanémet kér -
dés Csehszlovákiában elsősorban politikai és alkotmányjogi síkon 
jelentkezett. Csehszlovákia az ú. n. előzetes békeszerződésekben 
a népek önrendelkezési jogának a keresztülvitelére vállalt köte-
lezettségeket. A békekonferenciához intézett és ma olyan sokat 
emlegetett III. memorandum a német v idékeknek Csehszlovákiá-
hoz csatolását stratégiai és gazdasági okokkal indokolja, de igé-
retet tesz arra nézve, hogy „a németek ugyanazokat a jogokat 
fogják élvezni Csehszlovákiában, mint a csehek, a német nyelv 
második hivatalos nyelv lesz”. Ez az emlékirat, valamint Benesnek 
1919 május 20-án kelt jegyzéke azt az ígéretet tartalmazza, hogy 
az új állam megalapításánál mintául a svájci alkotmányt ta r t ják 
szem előtt s a kormányzat i szellem hasonlatos lesz a svájcihoz. 
A sokat hangoztatott „Keleti Svájc” jelszava azonban hamarosan 
feledésbe merült és olyan fejlődés indult meg, amely a svájci kan-
tonális és nemzetiségi decentralizáció helyett a centralizált állam 
felé haladt. Ebben a helyzetben a nemzetiségek számára aligha 
maradt más eszköz rendelkezésre, mint a merev ellenzékiség állás-
pontjára helyezkedni s kiépíteni a maguk belső szervezeteiket olyan 
mértékben, hogy az államhatalom nyomásának ellent tudjanak állani. 

Mi az oka annak, hogy a n é m e t – c s e h együttélés, melyet a 
csehszlovák állam megalkotói 1919-ben svájci alapon véltek meg-
oldhatónak, még rövid évekre sem tudott összhangossá s mindkét 
nép számára egyaránt te rmékennyé vá ln i? Az okokat bizonyára 
nem csupán a világpolitikai helyzetben vagy egyes államférfiak 
rövidlátásában kell keresnünk, hanem elsősorban a két nemzet 
egymással szembenálló állam- és nemzetszemléletében. A liberális 
és individuálista csehszlovák államszemlélet nem akar t az államon 
belül autonom népi közösségekről tudni, még kevésbbé közjogilag 
elismert nemzettestekről, hanem változatlanul az egyént tartotta az 
állam alkotóelemének. A németek ezzel szemben úgy látták, hogy 
a magános kisebbségi egyén teljesen erőtlen és súlytalan az állam-
hatalommal szemben, érdekei megvédésére képtelen s ezért tö-
rekvésük hosszú éveken át a nemzetkisebbség közjogi személyi 
ségének elismerésére irányult. A cseh államfogalom változatlanul 
kitartott a régi liberális és nemzetiségi fölfogás mellett s mindenek-
fölé helyezte az állam erejét s az állampolgári öntudat fontosságát, 
nem akart azonban arról tudomást venni, hogy az állam területé-
nek egyötöde németek által lakott föld. De ha erről tudomást is 
vett volna, akkor is kötelességszerűen harcolnia kellett a német-
ség visszaszorításáért, egyrészt mert minden más államnál jobban 
kellett éreznie a német népi gondolat megerősödésének hatását , 
másrészt mert a mult század két nagy cseh történetírója, Hanka 
és Palacky megfogalmazta cseh hivatástudat, melyet reálpolitikai 
síkon eszmeileg Masaryk műve tetőzött be, azt vallotta, hogy a 
cseh nemzetnek Isten és Husz János által elrendelt küldetése, 
hogy a németség középeurópai ter jeszkedése elé gátat állítson. Ez 
a felfogás úgy látta, hogy a csehek és németek végzetszerűen áll-
nak egymással szemben s a csehek sorsa a németséggel való tra-
gikus küzdelem, ahol a németség képviseli a barbár erőszakot, a 
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csehek pedig a felvilágosodást, a nyugati civilizációt és az emberi 
jogokat. A huszita kor hagyományai éltek tovább abban a felfo-
gásban, amely nem számolt azzal, hogy a c s e h – n é m e t együttélés 
a történelem folyamán igen sokszor mutatott békés és harmonikus 
képet, sem azzal, hogy a német szellemiségnek mekkora nevelő 
és termékenyí tő hatása volt a cseh életben. Hiszen a multban a 
közös c s e h – n é m e t állam eszméje uralkodott , melyet mindkét nép 
a maga hazájának vallott, s a cseh nemzeti állam gondolata alig 
tekinthet egy évszázados multra vissza. Érthető, ha ez a felfogás, 
– amely különben a cseh tragédiának is okozója lett azáltal, hogy a 
figyelmet saját népének belső problémái helyett a hatalmas 
szomszéd felé irányította, anélkül, hogy az együttélés kérdését 
meg tudta volna oldani, – nem tudott az önálló cseh állam megal-
kotása u tán a szükséges tárgyilagossággal és elfogulatlansággal a 
németek felé fordulni s számukra a köztársaság keretei között sza-
bad fejlődési lehetőséget biztosítani. A cseh nacionálizmus a tör-
téneti országokat jogi és történeti egységeknek tekintette s ha el 
is ismerte, hogy nem tekinthető valódi nemzeti államnak, úgy 
érezte, hogy ennek a nemzeti államnak valóságos kialakítása a 
feladata. Természetes, hogy ebben az államban a németség jelen-
léte zavaró és kellemetlen volt Ez a németség beékelődött ide, a 
csehek nemzeti államába, hosszú karéjként fogta körül a cseh né-
pet, puszta jelenlétével is zavarta a csehek nemzeti életének ki-
alakulását . Talán ma természetesnek látszik, hogy legokosabb 
megoldás a nemzeti állam fejlődése érdekében az lett volna, ha 
az idegen testként beékelődött németektől megszabadulnak. En-
nek azonban ellene mondtak a történeti hagyományok. A csehek 
az egész történeti Csehország területére igényt tartot tak, igényt tar-
tott azonban annak egy részére a németség is. Ladislav Rieger 
már 1880-ban, a Národni Jednota Severoceská alapítási felhívásá-
ban azt hirdeti, hogy „a csehek Csehország területén mindenütt 
otthon vannak” és „Csehországnak, éspedig az egész Csehország-
nak a cseh nemzet kizárólagos otthonává kell válnia”. Ez a fel-
fogás azt vallotta, hogy az állam a cseheknek, mint államalkotó 
népnek, kizárólagos tulajdona, s ha a nemzetiségeknek bizonyos 
jogokat biztosít, azt korántsem kényszerből vagy kötelességből 
teszi, hanem csupán nagylelkűségből. Ennek a nacionalizmusnak 
az volt az érdeke, hogy a német népiség minél szűkebb határok 
közé szoruljon össze s ezért valóságos nemzeti küldetésnek tekin-
tette a német vidékek népi egységének megbontását tervszerű 
cseh betelepítések által. 

A csehek munkája nemzetük felébresztésére, irodalmuk, nyel-
vük, műveltségük megerősítésére 1831-ben indult meg, a Malice 
ceská megalakításával, s hosszú évekig csupán saját népiségük vé-
delmére szorítkozott. Néhány évtized mulva azonban már megin-
dul a küzdelem a csehek és németek között népiségük védelméért 
és 1880-ban a német és cseh egyletek szinte egymás munkáját 
megtermékenyítve, ugyanazokon a területeken dolgoznak. Iskolák 
alapítása, óvodák létesítése, hetilapok, folyóiratok kiadása tanács-
irodák szervezése, hitelszövetkezetek életrehívása, különféle szo-
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ciális kezdeményezések jellemzik ezeknek az egyesületeknek te-
vékenységét. A németek már a század első évtizedében kezdenek 
arról panaszkodni, hogy a csehek munkája a védekezésből a né-
met népiség elleni támadásba kezd átmenni és veszélyezteti nem-
zeti érdekeiket Ha ebben az időben tervszerű elnemzetlenítésről 
vagy a német nyelvterület nemzeti egységének megbontásáról még 
nem is lehetett komolyan beszélni, annál inkább lehet a háború 
óta, amikor megindult a cseh vándorlás a német területek felé s 
tíz év alatt már 150.000 cseh telepedett meg. A német „élettér” 
megbontására irányuló törekvés nem volt éppen eredménytelen, 
mint a statisztika adatai bizonyítják, 1921 és 1930 között a szu-
détanémet területen a német lakosság 2,6%-kal , a cseh lakosság 
viszont 28 ,9%-kal növekedett . A kérdés a németség szempontjá-
ból nem csupán az asszimiláció lehetőségei miatt vált veszedel-
messé, hanem azért is, mert a szudétanémet terület mezőgazda-
ságilag inkább szegény, élelmiszerbehozatalra szorul, felületét egy-
harmadában erdőségek borít ják. Az iparosodás itt évszázados 
kényszer, de éppen emiatt a terület túlnépesedet tnek tekinthető, 
ahonnan állandó elvándorlás folyik. A népsűrűség négyzetkilomé-
terenként 123, amíg a köztársaság többi részén mindössze 101,5 
volt. 

A NÉMET POLITIKAI P Á R T O K kezdettől fogva közös 
alapon álltak abban a tekintetben, hogy az új államon belül nem-
zeti autonómiát akar tak kivívni. Amilyen mér tékben érezték ősi 
lakóhelyük, a „német élettér” veszélyeztetettségének növekedését , 
olyan mértékben követelték ennek az autonómiának megvalósítá-
sát s a „német élettér” elismerését. Igaz, hogy a cél felé vezető 
utat nem egységesen választották meg, s a németség politikai párt-
jainak egyrésze 1926-ban politikailag a kormányban való aktiviz-
must vállalta. A negativisták azonban a cseh előnyomulással szem-
ben a kemény védekezés álláspontjára helyezkedtek s nem akar-
tak a cseh kormánnyal addig együttműködni, amíg külső vagy 
belső nyomásra nem adja meg a szudétanémeteknek az autonó-
miát. Eleinte az aktivizmusnak kedvezet t a helyzet mind külpo-
litikai, mind lélektani szempontból, mikor azonban a pár éves 
kormánytámogatás nem hozott enyhülést, az aktivista pártok ha-
marosan elveszítik tömegeiket. A németség általános elégedetlen-
ségéből megszületik az ellenzéki pártok szövetkezése, a szudéta-
német párt, Henlein Konrádnak, a német tornászmozgalom meg-
szervezőjének vezetése alatt s ez a párt az 1935. évi választáso-
kon a parlament legnagyobb párt jává nőtt s egyre erélyesebben 
követelte a német népiség anyagi és szellemi önrendelkezési jogá-
nak megvalósítását. Nyilvánvaló volt már kezdettől fogva Henlein 
pártjának kapcsolata a birodalomban uralomrajutó új szellemmel 
s természetes, hogy nem csupán a gazdaságpolitika által előidézett 
nyomor, hanem az újjászülető nemzeti érzés ereje is haj tot ta Hen-
lein táborába a szudétanémetséget . A mozgalom ereje egyre 
nagyobb, 1938-ban már havonta tizezrével i ra tkoznak be e pár tba 
a németek, s májusban, amikor a helyzet már szinte a pattanásig 

Erdélyi Magyar Adatbank



230 Vita Sándor 

feszülté válik, a szudétanémet pár t tagjainak száma meghaladja a 
800,000-et s ez a szám a köztársaság összes német lakosságának 
egynegyedét jelentette. De voltak olyan körzetek, ahol a német-
ség 3 0 – 3 4 százaléka beiratkozott párt tag volt, s a karlsbadi gyű-
lésen beszámoltak olyan helységekről is, ahol március hónapban a 
tagok száma megkétszereződött . Természetes, hogy egy ilyen moz-
galom az állammal szemben is erősebb igényeket emelt s nem 
látta a nemzetiségi kérdést megoldhatónak sem a régi jogok kodi-
fikálásával, sem a közművelődési autonomia biztosításával, hanem 
követel te az égető kérdések alapvető megoldását. 

Henlein 1937 április 27-én hat fejezetből álló törvényjavasla-
tot terjesztett a parlament elé, melyben a nemzeti kisebbség köz-
jogi személyiségének elismerését, a német élettér szabad fejlődésé-
nek biztosítását és közművelődési autonómiát követelt a csehszlo-
vákiai németség számára. Prága nem volt ezen az alapon hajlandó 
tárgyalni, a nemzetiségi kérdés megoldását tovább halogatta. A 
kérdés megoldása bizonyára még sokáig késett volna, ha Ausztriá-
nak bekebelezése a birodalomba nem teremt új helyzetet. Ausztria 
megszűnte azonban még közvetlenebb kapcsolatba hozta a csehe-
ket a birodalommal, melynek nyomása most már három oldalról 
nehezedet t a köztársaságra, s természetes módon fokozta a szudéta-
németség igényeit is. Az Anschluss folytán az öntudatában meg-
erősödött szudétanémetség elégedetlensége a tavasz folyamán 
véres zavargásokban robbant ki s a feszült helyzetet fokozta, 
hogy a kormány által kilátásba helyezett nemzetiségi statutum 
egyre késett. A szudétanémet párt álláspontjának és igényeinek 
pontos megszövegezése céljából Kar lsbadban április 23 és 24-én 
nagygyűlést tartott , ahol már leléptek az alkotmányosság alapjáról 
és kijelentették, hogy ők nem kisebbségek, melynek kisebbségi 
jogok járnak, s ha nem kapják meg ugyanazokat a jogokat, ame-
lyeket a csehek élveznek, nem vállalhatják ugyanazokat a köteles-
ségeket sem. Henlein híres karlsbadi beszédében a németség köve-
teléseit nyolc pontban foglalta össze: 1. A német népcsoport a 
cseh néppel teljes egyenjoguságot és egyenranguságot élvezzen az 
á l lamban; 2. Abból a célból, hegy ez az egyenjoguság érvényre is 
jusson, a német népcsoport közjogi személyisége el ismerendő; 3. 
A német településterület (a sokat emlegetett „élettér”) elismerése 
és megállapítása; 4. A közélet minden ágában a németség önkor-
mányzatának kiépítése, amennyiben a németség érdekeit és ügyeit 
foglalja magában ; 5. Azoknak az állampolgároknak részére, akik 
a maguk népének nyelvterületén kívül élnek, törvényes védelmi 
intézkedések foganatosí tása; 6. A németséggel szemben 1918 óta el-
követet t igazságtalanságok megszüntetése és az ezáltal okozott 
károk jóvátétele; 7. Elismerése és keresztülvitele ennek az elv 
n e k : német vidéken német közhivatalnok; 8. A német néphez és 
a német világnézethez való tartozás teljes szabadságának elisme-
rése, Henlein hangoztatta, hogy nem maximális követeléseket állí-
tott fel, hanem elengedhetetlen feltételeket, nem akar előjogokat 
egyetlen csehszlovákiai népcsoporttal szemben sem, de azt sem 
akar ja , hogy kevesebb joga legyen a németségnek, mint má-
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soknak. „Nem akarunk meghódítani cseh lakosságu területeket, de 
a saját területeinket nem akar juk elveszteni. Semmi olyant nem 
követelünk, ami nem lenne összhangban a népek önrendelkezési 
jogával, bár meg kell á l lap í tanunk hogy nemcsak a cseh népnek 
és a cseh államnak van intregitása, hanem a szudétanémetségnek 
és a szudétanémet területnek is, s ezt az intregitást húsz év óta 
folytonosan sértik”. 

A helyzet gyors cselekvést követelt, hiszen május 21-én, két 
egervidéki német földmíves lelövése után, a feszültség szinte hábo-
rus kirobbanásig feszült. Tárgyalások indultak és tervezetek ké-
szültek a nemzetiségi ké rdés megoldására, de ezek a törekvések 
már elkésetteknek látszottak. A nemzetiségi ké rdés Csehszlová-
kia régi keretei között már nem volt megoldható. A tárgyalások 
rendjén Henlein mégegyszer leszögezte minimális követeléseit, me-
lyek nagyjában a karlsbadi pontok kerete i között mozogtak. A 
követelések között szerepeit az állami terület átépítése és a cseh, 
szlovák, német és magyar népterületek határainak megállapítása, 
a nemzetiségek saját közigazgatásának és adószedésének, valamint 
külön országgyűlésének engedélyezése; az állam területén a végre-
hajtó hatalom a köztársasági elnök és a kormány kezében van, 
de minden nemzetnek külön vezetője is van, aki a kormánynak 
hivatalból tagja. A felsőbb bíróságokon nemzeti osztályok állítan-
dók fel. Minden nemzetnek csak hozzátartozó közalkalmazottja 
lehet. És így tovább. A tárgyalások ebben az időben már kilátás-
talanoknak látszottak s nyilvánvaló volt, hogy a kérdés rendezé-
sével a csehszlovák kormányzat elkésett, megoldást már csak a 
szudétanémetségnek a birodalomhoz csatolása hozhat. A kérdés t 
végeredményben n é m a szudétanémetség és a csehszlovák kormány, 
hanem a világpolitikai tényezők döntöt ték el. 

AMILYEN TÉVEDÉS a szudétanémetség törekvéseinek sike-
rét kizárólag Henlein mozgalmának tulajdonítani, éppen annyira 
helytelen ennek a mozgalomnak jelentőségét lebecsülni, csupán 
azért, mert a döntést végeredményben a német birodalom állás-
foglalása hozta meg. A németség Csehszlovákiában számos erős 
és eredményesen működő szervezetet épített fel magának, melyek 
nélkül aligha léphetett volna fel komoly súllyal a hatalommal 
szemben. Kultúrverband-juk – melyet Emkénk-ke l lehetne célki-
tűzés szempontjából összehasonlítani – nevelési és iskolaügyekkel 
foglalkozott s valamelyes államsegélyt is élvezett. Bevételeinek 
nagyrészét azonban a tagok adták össze, de a tagdíjakon kívül 
adományok tizperces gyüjtések, stb. is növelték a jövedelmét. Az 
egyesületnek közel félmillió tagja volt és évi költségvetése ötven-
millós keretben mozgott. A Bund der Deutschen főleg a németség 
gazdasági védelmét tartotta céljának s kezdeményezéséből szület-
tek meg az utolsó évek inségakciói, a gyermekvédelmi munka és 
az állásközvetítés. Tagjainak száma megközelítette a háromszáz-
ezret. A német tornászmozgalom a német politikai egységek előké-
szítője; a szervezet 110,000 tagja, belső fegyelmet illetően, szinte 
külön hadseregnek volt tekinthető. Ezek az intézmények egymás-
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tól függetlenül, bár hasonló szellemben m ű k ö d t e k ; központi szer-
vük a Deutsch Politisches Arbeitsamt. Ezt valamennyi polgári ala-
pon álló német politikai párt támogatta. Itt történt külön szakosz-
tályokban a népszervezés a jogvédelem, az anyanyelv védelme, a 
statisztikai adatok feldolgozása. A politikai egység megvalósulása 
után ez a szerv beolvadt a szudétanémet-pár tba s 50 tisztviselőt 
foglalkoztató irodáiból indult ki a németség minden politikai ak-
ciója. A többi közművelődési, tudományos és társadalmi jellegű 
szervezetek továbbra is egymástól függetlenül dolgoztak ez év 
tavaszáig, amikor Aussigban gyűlést tartot tak, s leszögezték, hogy 
a németség ellen irányuló totális jellegü támadásokkal szemben 
csak totális eszközökkel és szervezetekkel lehet védekezni, s eb-
ből a célból kimondták, hogy az összes szervezetek és intézmények 
egységes elv, terv és célok szerint irányítandók s ezért szükséges az 
összes szervezeteknek az összefogása egy szudétanémet szövetség-ben. 
Ezek a szervezetek szervezetileg továbbra is megtartották önálló-
ságukat , e lényegében azonban működésüket a szudétanémet-párt 
szempontjainak rendel ték alá. De ennek a határozatnak gya-
korlati jelentősége már alig lehetett. Pár hónap mulva a szu-
détanémetség egyesült a birodalommal s történelmének új korsza-
kába lépett . 

VITA SÁNDOR 
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A VÁSÁRHELYI TALÁLKOZÓ UTÁN 

MAGATARTÁS ÉS HITVALLÁS 

HÁROM ÉVVEL EZELŐTT, miután beutazta Románia jelen-
tősebb vidékeit, megismerkedett in tézményekkel és emberekkel , 
Németh László megírta keserű útirajzát s lemondóan állapította 
meg, hogy az erdélyi magyarságnak nincs komoly hadrendje , melybe 
beállni férfipróba. Egy nagy eszme – mondja tovább Németh 
László – már csak azért sem futhat benne szét, mert minden 
széttört csoportjára más-más halott mult fekszik rá, mint kriptatető a 
koporsóra. Jóhiszemű kétségbeesettek hirdet ték, hogy mindent fel 
kell adni, mert úgyis minden hiába. Akik a magyar fa sorsát egy-
kor mostohának és zordnak tartották, de sohasem reménytelennek, 
bölcseleti okoskodással bizonyítgatták, hogy a kisebbségi élet-
formában soványra aszik a nemzeti kultúra, elszíntelenednek a 
faji sajátosságok, elapadnak a nemzeti népközösség életerői, rövi-
den szólva: kisebbségi sorsban élni nem lehet . De alig mult el 
két év Németh László romániai útja után, mintegy válaszként a 
lemondó és reménytelen megállapításokra, er jedni kezdet t az er-
délyi magyar közélet s e szenvedélyes jóslások zuhatagában az 
erdélyi magyarság közvéleménye komoly várakozással és általános 
érdeklődéssel fordult az erdélyi fiatal magyar szellemiség maros-
vásárhelyi tanácskozása felé. Várakozás és aggodalom, bizalom és 
kételkedés, megértés és idegenkedés, mint a példaadó erdélyi 
összefogás kísérő jelenségei, egyaránt vigyázó szemmel és éber 
figyelemmel kísérték az eseményeket és várták, mi történik a 
Vásárhelyi Találkozón: a kiművelt emberfők megnyilatkozásaiból 
kitermelődik-e egy nagy eszme, hogy az vezérgondolata legyen a 
kisebbségi magyarság önvédelmi küzdelmének és nemzeti meg-
újhodásának. 

A Vásárhelyi Találkozó vállalta a súlyos fe ladatot : megcá-
folni azokat, akik meghúzták a lélekharangot az erdélyi magyarság 
felett s megszédülve a kisebbségi sors kemény levegőjének szo-
katlan nyomásától, a küzdelem feladását hirdették. 

A közvélemény nem ítélte meg egységesen a f iatal magyar 
társadalom kísérletét . Sokan a tanácskozások meddőségétől tartot-
tak, mások viszont a felkészült és szervezet t szélsőségek előre-
törését jósolták. Voltak vélemények, melyek a meglevő szervezeti 
keretek épségét féltették a nemzeti érzésű és nemzetközi irány-
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zatokat követő csoportok eszmei bajvívásától. Számottevő magyar 
körök megriadtak attól az átfogó és mélyreható érdeklődéstől, 
amely felekezeti , társadalmi és politikai különbözőségeket hát térbe 
szorítva, dinamikus erővel robbant ki a f iatal magyar szellemiség-
ben. Aggályoskodók a trójai faló veszélyét hangoztatták s a meg-
mozdulás sikerét féltették a baloldal bekapcsolódásától. De nem 
hiányoztak azok sem, akik a magyar érzelmi közösség megbontá-
sának lehetőségeire vadásztak azokban a komoly napokban, amikor 
a fiatal magyar társadalom minden árnyalatu erdélyi fiatal magyar 
nevében a népkisebbségi élet önvédelmi szükségleteit vette számba, 
nemzeti kul túránk fejlődésének útjait jelölte ki s a népkisebbségi 
élet követelményeit és alapelveit foglalta hitvallásba. 

A Vásárhelyi Találkozó nemzedéke a kényszerű életproblé-
mákkal viaskodó kisebbségi magyar ember elé állította Széchenyi 
tételét: vétkesek és betegek voltunk és vagyunk, s bajainkon kisebb 
kezdeményezés nem, csak lelki megtisztulás, belső átalakulás segíthet. 
Valóságérzetünk parancsa volt, hogy a Vásárhelyi Találkozó első-
sorban kr i t ika legyen multtal és jelennel szemben, egy teljesebb, 
igazságosabb, ellentétes végletekbe csoportosult magyar tömegek 
összeállásán felépülő kisebbségi életrend érdekében, a nemzeti 
gondolat, a keresztény erkölcs és a népi demokrácia jegyében. 
Ebben a gondolatban egy véleményre hangolódtak a különböző 
álláspontok, a nép előtti felelősség vállalása, a belülről ható egy-
ségtudat s a kívülről szorongató kényszerek hatására. A fiatal 
magyar társadalom a Vásárhelyi Találkozón valóban rálépett arra 
az útra, melyet nemzedékünk nagy tanítómestere, Szekfű Gyula, 
nagymagyar útnak nevezett s amelyen a magyarabb és humánu-
sabb szellemiség megtalálta méltó h iva tásá t : tágítani nemzetisé-
günket horizontál is s elmélyíteni vert ikál is irányban. 

Közel két évtizedes kisebbségi mult tanulságaival a háta 
mögött, a Vásárhelyi Találkozó szűrte le először, nyílt s isakkal 
folytatott viták után, a valóságos helyzetünkből adódó következ-
ményeket . Hirdette, hogy az olyan nemzeti kisebbség, amelynek 
társadalmi osztályai egymástól idegenül, az önáltatás kényelmes, 
de veszélyes út jai t járják, idők során elveszít i ellenálló képessé-
gét s gyámoltalan eszközévé válik hatalmi tényezők önkényének. 
Fel kell tehát hagynunk a féktelen képzelődéssel s a tiszta szellemi 
oxigén belélekzésével , erőteljesebb, szivósabb és ki tar tóbb mun-
kára kel l serkentenünk népi közösségünk elernyedő szervezetét. 
Az ösztönök és érzelmek helyébe a bátor valóságszemléletnek, a 
gyakorlati elgondolások és gyors megvalósítások készségének kell 
kerülnie . A nemzeti élet szabad és zavartalan fejlesztésének igénylése 
előfeltételként követeli a belső szervezettség kialakítását, a szellemi ön-
állóság és vagyoni jólét megteremtését. Tehát figyelmünknek és mun-
kakészségünknek – a magyar valóság, sors és magatartás teljes 
és igaz megismeréséből ki indulva – az egységes és egészséges 
magyar társadalom eszméjének gyakorlati megvalósítására kel l 
i rányulnia . 

A Vásárhelyi Találkozó felismerte a kisebbségi állampolgár 
dualisztikus alkatát s megállapította az abból folyó kötelességeket. 
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Egyfelől méltányosságot hi rdetet t az államhatalom felé, másfelől 
vallotta a magyarság szellemi egységét s az erdélyi magyarságnak 
az egyetlen nyelvi és kultúrközösséget képező középeurópai ma-
gyarsággal való felbonthatatlan kapcsolatát . Kinyilvánította a több-
ségi néppel való őszinte kibékülési készségét, a kölcsönös meg-
becsülés és elismerés jegyében, hogy e két nép betölthesse ma-
gasabbrendű hivatását a Dunamedencében. Ugyanakkor azonban 
félreérthetetlenül igényelte a kisebbségi jogok elismerését, intéz-
ményes biztosítását s a Gyulafehérvár szelleméből sugárzó eszmék 
gyakorlati megvalósítását. 

A párhuzamosan futó kötelezettségek és követelmények 
szembeállításával a Vásárhelyi Találkozó meghatározta az erdé ly i 
magyar kisebbség közjogi és nemzetközi jogi helyzetét , kielemezte 
a kisebbségi élet tartozik és követel oldalának tételeit, majd a 
keresztény erkölcs és nemzeti demokrácia vállalásával kijelölte a 
belső megigazulás, az erkölcsi, nemzeti és szociális megújhodás 
alapelveit. A kisebbségi életforma kiépítését, nemzeti egységet, 
becsületes együttműködést, az osztálykülönbségek, felekezeti és 
nemzedéki ellentétek megszüntetését követelte. Külön hangsúlyozta, 
hogy az erős nemzeti testet a földművesség és a munkásság alkotja 
– a nevelő értelmiséggel együtt. Mint népszervezeti eszmény, 
a Magyar Szövetség lebegett szeme előtt. 

A vezető irányelvek ki tűzésében a Vásárhelyi Találkozó tisz-
teletet parancsoló bizonyítékát adta fogalmi és gondolkodásbeli 
egységének s ezzel eloszlatta az aggodalmakat s feloldotta a feszült-
ségeket. A belső szervezeti átalakításra irányuló alapelvek meg-
vitatása már egy önmagára talált, emelkedet tebb szellem kisugár-
zásában, a nép előtti felelősség mély átérzésében történt meg. 

Kiindulópontként az a felismerés szolgált, hogy egy más nem-
zetiségű környezetben élő kisebbségi népcsoport fennmaradása és fejlő-
dése jórészt attól függ, hogy milyen közművelődési és gazdasági erőket 
tud szembeállítani a többségi közület, számszerű súlytöbbletéből követ-
kező nagyobb népi egyéniségével, magába olvasztó törekvésével. Ezér t a 
Vásárhelyi Találkozó egyetemes kisebbségi feladatnak tekintet te a 
nemzetnevelést s ezen a téren kiemelte a család, az iskola és az 
egyház különösen nagyjelentőségű szerepét. Követelte az iskolán-
kívüli népnevelés, a szakoktatás és a népvelési központ megvalósí-
tását. Az alkotó szellemnek a kisebbségi magyarság nemzeti és 
erkölcsi értékeit és érdekeit kell hordoznia s levetve a romanti-
kus önszemlélet te rhét , európai tájékozódását kell követnie. A 
sajtó szerepét a nemzet nevelésében látta a Vásárhelyi Találkozó 
s azt az igényét fejezte ki, hogy a kisebbségi magyar sajtó az ön-
védelmi egység és tanítás napi megnyilvánulása legyen. Az egysé-
ges magyar gazdaságpolitika tengelyévé tette azt az erkölcsi paran-
csot, hogy minden gazdasági tevékenységnek a nemzeti vagyon-
állomány megtartására, fejlesztésére és védelmére kel l irányulnia. 
A kisebbségi önvédelemből megfelelő részt kell vállalnia a ma-
gyar munkásnak és iparosnak is, akivel együtt küzd a nevelő ér-
telmiség – a szociális igazság érvényesüléséért . 

Az új magyar eszmekör fiatal erdélyi képviselői a becsüle-
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tesen végzett munka megnyugtató érzésével vettek búcsút a tanács-
kozások színhelyétől. Marosvásárhelyről közel kétszázan mentek 
szét Erdély minden tája felé s magukkal vitték a Hitvallás komoly 
fogadalmát! „ . . . a Vásárhelyi Találkozó összes határozatait magun-
kénak valljuk s mint becsületes és egy nép előtt felelős férf iak-
hoz illik, fogadjuk mindnyájan, akik a Találkozón résztvettünk, 
hogy azokat őrhelyeinken és munkaterületeinken szolgáljuk és 
megvalósításukért küzdeni fogunk.” 

NEHÉZSÉGEK ÉS FESZÜLTSÉGEK 

ALIG ZÁRTA BE Tamási Áron a Vásárhelyi Találkozó ta-
nácskozásait , az egyetemes magyar közvélemény megnyilatkozása 
határozottan bizonyította, hogy a szélfuvás iránya megfordult. Az 
aggodalmaskodók és félénk óvatosok hangja elhalkult . A közfel-
fogás szembehelyezkedő értékelést kifejező véleménye, amely ár-
nyékként vonul minden olyan megmozdulás nyomában, amelynek 
belső rendjé t s dinamikus mozgását a fiatal társadalom ereje s 
szellemi sugárzása adja, előjelt változtatott. Készségesen ismerte el, 
hogy a Vásárhelyi Találkozó valóban komoly munkát végzett, 
emelkedett szellemben s az ellentétes vélemények egybehangolá-
sával, az erdélyi magyar jövőnek olyan megfogalmazását adta, amely 
megnyugvással töltheti el a kissebbségi népközösség minden ár-
nyalatát. Általános vélemény szer in t : a Vásárhelyi Találkozó ko-
moly kísérlet volt saját érdekeinek megvédésére és elősegítésére. 

Egy év elteltével nemcsak jogunk, hanem kötelességünk, 
számotvetni önmagunkkal s megállapítani nyiltan és őszintén: 
mi következett a Vásárhelyi Találkozó után? Beteljesültek-e a vára-
kozások s valóraváltak-e a r emények? Megmozdult-e az aggódás 
vagy a félelem, a lelkiismeret vagy a reálpolitika sürgette józan 
cselekvőkészség? S vajjon a belső revizió és megújhodás szándéka 
kiszélesedett-e közvéleménnyé? A kisebbségi magyarság, a sza-
kadat lan őrállásban fogékonnyá lett-e a reform befogadására, a 
különbbé válásra, ami az élethez való jogának egyetlen igazolása 
vagy a virrasztás elnyütte nemcsak nemzeti testét, de lelkét i s ? 
Egyszóval a Vásárhelyi Találkozó méltónak bizonyult-e arra az 
ér tékí téletre , hogy legjelentősebb megnyilatkozása volt a kisebb-
ségi sorsot vállalt erdélyi magyarságnak? 

Az erdélyi végeken a valóságszemlélet jogosultságát hirdet-
jük s az önáltatás feladását követel jük. Széchenyi tanításain ne-
velkedtünk s valljuk, hogy azokban fog megigazulni a magyarság. 
A feltett kérdésekre adandó feleletünk tehát csak őszinte és józan 
lehet . Mondjuk ki hát nyiltan, hogy az elmult év tanusága szerint: 
a Vásárhelyi Találkozó nem lett cselekvő mozgalommá; megállott a 
feladatok megismerésénél s a teendők feltárásánál. A fősúlyt nem 
a fel ismert bajok orvoslására, a hiányok pótlására s a tennivalók 
elvégzésére fordította, hanem megelégedett azzal, hogy kitermelt 
eszméit mértékegységül használják közéleti mozgalmak, szervezeti 
tevékenység s egyéni cselekvések ér tékének megítéléséhez. A 
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népi feladatok megoldásában mutatkozó gyakori tétovázást és ta-
nácstalanságot nem küszöbölte ki közéletünkből s bár mindenki 
vele takaródzott s cselekvéseit vele hitelesítette, merevségétől nem 
tudott megszabadulni s belecsontosodott történelmi jelentőségé-
nek emlegetésébe. 

Keresem a meddőség okait, kutatom az események és jelen-
ségek tárgyi összefüggéseit, mert tudnunk kell , hol van szükség 
beavatkozásra, mit kell tennünk, hogy a Vásárhelyi Találkozó 
megszabaduljon a szükségtelen nehezékektől s hol kell keresnünk 
a kivezető utat a ká tyuba jutott szellemi munkaközösségnek. Bár 
nem kizárólagosan csak ezek, de kétségtelen, hogy a belpolitikai 
viszonyok, a nemzedéki el lentétek s a belső feszültségek járultak 
hozzá a leghatékonyabban a megtorpanáshoz. 

A MULT ÉV őszén bekövetkezett belpolitikai változások, gyors 
egymásutánban váltakozó jelentős események nyomában jelentkez-
tek. Válságokkal teli hónapok ú jabb és ú j abb fordulat elé állí-
tották az erdélyi magyarságot. A Tătărescu-kormány lemondása 
megnyitotta az utat a politikai pártok öldöklő versengésének fel-
számolására. A decemberi országgyűlési választások még egy utolsó 
erőpróbát kínáltak a pár tszenvedélyeknek s egy lezárt belpoliti-
kai korszak zárókövét Goga kormányelnöki kinevezése s rövid, 
egy hónapnál alig valamivel hosszabbranyúlt kormányzati tevé-
kenysége jelentette. Az új kormány Miron Cristea pátr iárka el-
nökletével alakult meg s kormányzati terve az ország belső átépí-
tését tűzte ki célul. A tekintély kormány kemény kézzel látott 
hozzá a régi rendszer el takarí tásához. Új alkotmánytörvényt dol-
gozott ki, amely gyökeresen megváltoztatta az állami élet belső 
szervezetét, rendelet törvényekkel biztosította a veszélyeztetet t 
köznyugalmat s a kifogástalan rend helyreáll í tását . Törvényalko-
tásokkal nyúlt bele az ország sürgős megoldást igénylő kérdéseibe: 
feloszlatta a polit ikai pártokat, biztosította a közintézmények poli-
tikamentességét, új alapokra fektette a közigazgatást s nagy lépé-
sekkel vitte előre a törvényegységesítés megvalósítását. 

A belső átszervezés, az állami élet arculatának átalakítása s 
a szélsőséges mozgalmak ellen indított irtó hadjára t lekötötte az 
ország minden megnyilatkozó erejét . Egy alig lábrakapott moz-
ga lom: a Vásárhelyi Találkozó, amely a szellem erejével és esz-
közeivel akarta er jedésbe hozni az erdélyi magyar közéletet, meg-
torpant a nehézségek közepette s eszméinek ter jesztésében té t len-
ségre kényszerült . Még a baráti körök megalakítását is fel kel le t t 
függeszteni, nehogy a katonai hatóságok által kiadott gyűlésti lalmi 
rendeletekkel összeütközésbe kerüljön a mozgalam s ezáltal ke l -
lemetlen helyzetet teremtsen személyeknek, vagy intézményeknek. 
Ilyen körülmények között nem lehetet t felmérni, hogy a Vásár-
helyi Találkozó határozataiban kifejezett elvek és tervek milyen 
mélyre hatoltak a népi tömegekben. A kezdet bíztató jelenségei, 
amelyek a Vásárhelyi Találkozó résztvevőinek állandósult cselekvő 
mozgásáról, a közéletbe való bekapcsolódásáról s a különböző 
szervezeti mozgalmakban való tevékenykedéséről tanuskodtak, 
elerőtlenedtek s folytatás nélkül maradtak. Egyszóval: a Vásár-
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helyi Találkozó nem terebélyesedett ki s nem izmosodott mozga-
lommá. Hatása vi tathatat lanul él és érezhető szellemi téren, de 
nagy terveinek valóraváltása kátyuba jutott olyan események és 
körülmények hatására, melyeknek irányítását raj ta kívül eső erők 
végezték. Amikor meglevő szervezetek működését függesztették 
fel hatósági intézkedésekkel , új mozgalom szervezése reménytelen 
próbálkozás lett volna. 

A VÁSÁRHELYI TALÁLKOZÓ jól látta, hogy a kisebbségi 
önvédelmi harc nem tűr társadalmi, nemzedéki és felekezeti ta-
gozódást, ha az elkülönüléssé vagy az érdekel lentétek kiéleződé-
sévé mélyül. Éppen ezért az egységes magyar társadalom kiala-
kí tását sürgette, amelyben a különbözőségek értékgazdagságot, az 
elzárkózások pedig erőcsökkentést eredményeznek. A társadalmi 
átalakítás érdekében határozatilag ki is mondta, hogy nem ragasz-
kodik az if júsági korhatár megjelöléséhez s munkájában részt kíván 
juttatni korhatár nélkül bárkinek, aki a Találkozó határozatainak 
szellemében akar dolgozni. A maga részéről így akart hozzájá-
rulni a nemzedéki el lentéteknek közéletünkből való eltüntetésé-
hez. Joggal remélhet te , hogy a nemzedéki harc elvének feladását 
méltányolni fogják azok, ak ik a kisebbségi életforma parancsolta 
robotban korszerinti előttünkjárók, hiszen az évjáratok megoldat-
lan kérdésének felszámolásával a nagyobb, il letve az egész áldo-
zatot a fiatal társadalom vállalta. A gazdanemzedék azonban a kor-
stílushoz akart alkalmazkodni s a felkészült fiatal erők mozgolódását 
veszedelmesnek és szükségtelennek tartotta. Bár a kisebbségi élet nyo-
mására sokféle megegyezés iránt vált fogékonnyá, a nemzedéki 
kérdésben nem mutatott hajlandóságot a megalkuvásra. Helyét és 
tekintélyét védte és fél tet te a saját testéből kiszakadt f iatalokkal 
szemben, ak iknek fel kell adniok véleményüket s az új élmények-
ből fakadó elveiket , hálából a nekik juttatott szűkös megélheté-
sért . A konzervatív közszellem hordozói szigorúan megkövetelik, 
hogy a szólásra jelentkező fiatalok érdemdús multat hozzanak tar-
solyukban, anélkül azonban, hogy lehetőséget nyitnának ennek 
megszerzésére. A társadalmi színtéren az új korosztályoknak szol-
gálniok kel l elődjeiket . A szolgálati fegyelem, a munkaadó és 
munkavállaló közötti viszony, nem tűr különvéleményt, minőségi 
felsőbbséget , nagyobb erkölcsi és szellemi telítettséget. 

Az ember, bármilyen körülmények szabják meg életét, min-
dig és minden rendelkezésére álló eszközzel ki akar ja fejezni 
magát, vagyis azt, hogy a világ miként tükröződik benne. A ki-
fejezésre való törekvést nem lehet születési évszámhoz kötni s 
hiábavaló próbálkozás önkéntes megalázkodásra bírni s tétlen kí-
vülállásra kényszerí teni a fiatal szellemiséget. Ha egyszer utat 
keres magának a felszínre, meg is találja azt, s nem rajta múlik, 
hogy a közéletbe való tevőleges bekapcsolódása a nemzedékek 
váltógazdaságában érvényes törvényszerű kere tek között s a nyu-
godt átváltás simaságával történik-e vagy a csírában rejlő őserő 
törvénye szerint. 

Igaz ugyan, hogy az él tesebb szemek hunyorgattak a Vásár-
helyi Találkozó láttán, de azért el ismerték, hogy a fiatalok ko-
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moly munkát végeztek s józan polit ikai í télőtehetséggel fogalmaz-
ták meg az egész erdélyi magyarságnak azt a cselekvési tervet, 
amely az elvitathatat lan alárendeltséget jelentő kisebbségi hely-
zetben a magyar nép széles tömegeit akar ja megszervezni a szün-
telen fokozódó nyomással szemben. Méltányosan állapították meg 
azt is, hogy Marosvásárhelyen nem egy olyan új nemzedék nyilat-
kozott meg, amely hajlandó odadobni magát a gyámoltalanságig 
menő beteges óvatosságnak vagy a meggondolatlan és lelkiisme-
retlen, túlzott vakmerőségnek, mint a kisebbségi politika ké t szél-
sőségének. Igazolták végül, hogy a 187 találkozós erdélyi f iatal 
a népi felelősség, saját nemzetisége, történelmi hagyományai és 
nemzeti kultúrája mély átérzésével, mindenki előtt érthetően nyil-
vánította ki a nemzeti gondolat, keresztény erkölcs és népi de-
mokrácia hármas síkján felépülő t iszta magyar és emberi élet 
utáni vágyát. 

Hiábavaló volt azonban a Vásárhelyi Találkozó el ismerése és 
igazolása, a nemzedéki ellentétből adódó meggondolások el í tél tek 
minden olyan mozdulatot vagy kísérletet , amely a jónak és hasz-
nosnak ítélt elvek gyakorlati a lkalmazását akar ta vagy javasolta. 
Társadalmi helyzetét vagy megélhetését kozkáztat ta az, aki sür-
gette társadalmi átépítésünket. A társadalom minden ré tegének 
bevonásával végzendő közéleti tevékenység megvalósítására irá-
nyuló kezdeményezés már magában is gyanut ébresztet t azokban, 
akik a magyarság egységét két évtizeden át h i rdet ték . Ha va lak i 
közművelődési mozgalmat akart szervezni, s tárt kapukat nyitott 
olyan társadalmi osztályok felé, amelyek eddig kívül ál l tak a ma-
gyar életen, kísérletének kudarcát biztosra vehette. A gazda-
nemzedék keményszívünek mutatkozott s mereven elzárkozott min-
den újítás elől s nem nézte szívesen, ha a Vásárhelyi Találkozó 
eszmekörének gyakorlat i alkalmazását igényelték. Nem ér te t te 
meg azokat, akik szolgálják őt, nem a várható örökség reményé-
ben, hanem a legtisztább szándékkal, sürgetve, követelve a belső 
megújhodást, hogy igazolhassuk életünket, i t t lé tünket s előkészít-
hessük nemzeti jövőnket. 

A TAVASZI PARLAMENT NYOMÁBAN 

A BELPOLITIKAI nehézségeken és a nemzedéki feszültsé-
geken kívül a meddőség és mozdulatlan tétlenség további okát a 
Vásárhelyi Találkozó belső el lentéteiben kel l keresnünk. 

Általános vélemény szerint, a Vásárhelyi Találkozó legna-
gyobb érdeme az volt, hogy cselekvési tervét egyaránt maguké-
nak vallották a különböző világnézetű résztvevők s a Hitvallás-
ban lekötötték magukat az elfogadott határozatok betartására. A 
marosvásárhelyi megbeszélések egyik határontúli krónikása a f ran-
cia coordination spirituel megnyilatkozásához hasonlította azt a kész-
séget, amely egységes fogalmak elfogadására és követésére s kö-
zös munkavállalásra késztet te a f iatalokat , amikor a nemzeti élet 
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alapvető kérdései t és életbevágó érdekeit igyekeztek felismerni, 
s a tennivalókat rendszerbe foglalni. 

Különösen nagyjelentőségűnek mutatkozott annak a csoport-
nak a magatartása, amelyik – ha oldalakban fejezzük ki a világ-
nézeti állásfoglalást – erős baloldali fémjelzéssel jelentkezett 
Marosvásárhelyen. Egyesek a „trójai faló” veszélyét látták ennek 
a csoportnak a felvonulásában s a fel ismert veszély leküzdését 
nem vállalva, távolmaradtak a Vásárhelyi Találkozótól. A hivata-
los erdélyi magyar közvélemény sem nézte jó szemmel, hogy a 
nemzeti érzésü fiatalság közös megbeszélésen tanácskozik a nemzet-
közi alapon állókkal – a nagy népi feladatokról. A legtekintélye-
sebb intézmények és szervezetek megtiltották f iatal jaiknak, hogy 
a Vásárhelyi Találkozón résztvegyenek. Ezzel természetesen csak 
azoknak a helyzetét súlyosbították, akik függetlenségük és fele-
lősségük tudatában, kockáztatva fáradságos munkával szerzett 
közéleti helyzetüket , bekapcsolódtak a tanácskozásokba, irányítot-
ták azokat s vállal ták a felelősséget azért, hogy kilengések s ká-
ros félretolódások nem viszik vakvágányra a fiatal társadalom 
egyetemes megnyilatkozását. 

A FOGALMAK nyílt t isztázása után, a Vásárhelyi Találkozó 
minden árnyalata az erdélyi magyarság erkölcsi, nemzeti és szo-
ciális megújhodási alapjául ismerte el a keresztény erkölcsöt s a 
nemzeti demokráciát. Igényelte a nemzeti öntudat fokozását s a népi 
közösségből kizárandónak jelentette ki azt, aki az erdélyi ma-
gyarság nemzeti érdekeivel összetűző tevékenységet fejt ki . A 
Vásárhelyi Találkozó nyiltan vallotta, hogy életünkben, a krisz-
tusi elvek és tanítások alapján, a szociális igazságnak érvényesül-
nie kel l s vállalta a közösséget a munkássággal a kizsákmányoló 
tőke elleni küzdelmében, de ezzel szemben elengedhetetlennek 
tartotta, hogy a munkásság tel jes erejével küzdjön saját soraiban 
minden elnemzetlenítő kísérlet ellen s minden alkalommal nyilat-
kozzék meg a magyar kisebbségvédelem egyetemes érdekei mel-
lett . Helyesnek tartotta, hogy a magyar munkásság és iparosság 
más nemzetiségű munkásokkal és kisiparosokkal kizárólag gazda-
sági és szakmai érdekeinek védelmére a szakszervezetekben és 
szakmai összefogásokban helyet foglaljon, de elvitathatat lanul 
szükségesnek tartot ta , hogy a munkástömegek és kisiparosok nem-
zeti , erkölcsi és magyar kul turál is nevelése a magyarság megfe-
lelő szerveiben és intézményeiben történjék. 

A kölcsönös megértés, a józan belátás s a népközösségi ér-
dekek felkarolása jegyében az ellentétes álláspontok engedtek 
merevségükből . Az egyik oldal kinyilvánította szociális érzékét s 
feladta a munkásság és iparosság tömegeivel szembeni elzárkózás 
elvét. Nyíltan hirdette, hogy az életképes nemzeti testnek egyenlő jogu 
tagja a földműves, iparos, munkás és nevelő értelmiség. A másik oldal 
lekötötte magát a keresztény erkölcs és nemzeti gondolat eszmé-
jéhez, feladta az osztályharcot s a magyar nemzeti szellemtől 
idegen szervezetekben való részvétel jogosságát csak szakmai és 
érdekvédelmi szempontból ismerte el. A boldog felfedezés örömével 
állapította meg a Vásárhelyi Találkozó, hogy a kisebbségi sors át-
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hidaló s kiegyenlítő nyomására, az önvédelem s a nemzeti fej-
lődés terén közös munkára vállalkoztak a nemzeti és a nemzet-
közi irányzatok. Nincs népfronti takt ika Erdélyben, hangzott az 
egyöntetű vélemény a tanácskozások befejezése után. A „trójai faló” 
veszedelmének emlegetése pedig csak a túlzott óvatoskodók riasztó 
kigondolásaként élt tovább a köztudatban. 

A VÁSÁRHELYI TALÁLKOZÓ nemzeti érzésű csoportja fel-
tétel nélkül vallotta, hogy a megegyezések köteleznek – még 
akkor is, ha ezáltal egyéni érdekek soha ki nem köszörülhető 
csorbát szenvednek. A Hitvallás fogadalmát nem adta fel egy pil-
lanatra sem, bár a baloldali f iatalokkal való szoros együttműkö-
dése miatt kétségbevonták nemzeti érzését. De elviselte a társa-
dalmi előítéleteket, a gyanusítgatásokat s nyugodtan állta a két-
kedők tekintetét , bár nem egyszer kényelmetlenül érezte, hogy 
egyoldalúan tart ja a vállalt kötelezettségeket. A túlsó oldal fogalmi 
körében ugyanis a Vásárhelyi Találkozó mind kevésbbé jelentette 
a keresztény erkölcs s a nemzeti eszme vállalását. A hangsúly 
áttevődött az öncélú demokrácia gondolatára s az osztályöntudat 
kidomborítására. A marxi szocializmus kézzel fogható társadalom-
politikai célkitűzéseket termelt ki s uralkodó szerepet igényelt 
az erdélyi magyarság életében. A nemzeti kisebbség igényei pedig, 
történelmi hagyományaiból eredő kívánságai s a középeurópai ma-
gyarság nyelvi és kultúrközösségből származó követelményei csak 
annyiban jelentenek számára fontosságot, hogy a Dunamedencében 
döntő tényezőivé válhatnak a demokrácia és fasizmus párviadalá-
nak. Ami ezen a ké t világpolitikai i rányzat hatalmi versengésén 
kívül esik, az csak másodsorban, de annak mindig alárendelve és 
azt kiszolgálva kerü l be érdeklődésének sugárkörébe. 

Bár a Vásárhelyi Találkozó megállapította, hogy a munkás-
tömegek és iparosok nemzeti, erkölcsi és magyar kul turál is neve-
lésének a magyarság megfelelő szerveiben és intézményeiben kel l 
történnie, munkásif jakat zár t sorokban vonultat tak be a nemzetközi 
szervezetbe, noha megfelelő magyar intézmény szervezeti lehető-
ségei kínáltak megfelelő elhelyezkedést és kul turál is nevelés t . Az 
indokolás igen egyszerű volt s nem bízha t ják olyan szervezet neve-
lésére a munkás fiatalságot, amelynek vezetői történetesen az erdélyi 
magyarság akkor már feloszlatott politikai szervezetének is veze-
tői voltak. A Vásárhelyi Találkozó baloldali csoportját nem 
zavarta, hogy utóbbi magatartása és egész ténykedése szöges ellen-
tétben áll az elfogadott elvekkel. Ellenkezőleg az utóbbi időben 
elcsodálkozva látta az erdélyi közvélemény, hogy a Vásárhelyi 
Találkozó kizárólag csak bennük és ténykedéseikben nyilatkozik 
meg. Kétségtelen, hogy ezen a ponton rá kel l mutatnunk a nem-
zeti érzésü fiatalok cselekvőképességének elkedvetlenedésére. Két 
nyomás között szükségtelen és ér telmetlen szélmalomharcra vál-
lalkozott volna, ha aktivitásra határozza el magát, aminek s iker-
telenségét a gazdanemzedék megokolatlan közömbössége s a bal -
oldali csoportoknak a Vásárhelyi Találkozó elveivel el lentétes 
magatartása – egymást szinte akarat lanul kiegészí tve – kétség-
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telenül egyengették és biztosították volna. A Vásárhelyi Talál-
kozót nem akar ta feladni egy pillanatra sem, de viszont nem ment 
bele olyan megmozdulásokba, amelyek a Vásárhelyi Találkozó el-
torzulását eredményezték volna. Tartózkodását s a kalandoktól 
való távolmaradását sokan hajlandók voltak határozatlanságra, cse-
lekvési képtelenségre magyarázni. Valójában pedig éppen a Vásár-
helyi Találkozónak tet t szolgálatot azzal, hogy nem borította fel 
a fiatal társadalom egységét, nyomban az első alkalommal, amikor 
látta, hogy a baloldalon lelki ismeretfurdalás nélkül fordítanak há-
tat azoknak az elveknek, amelyek nem illenek bele elgondolásaik 
kere tébe . A nemzeti érzésü f iatalság óvatossága és visszahúzó-
dása olyan kísérletektől , melyekben nem látta biztosítva a Vásár-
helyi Találkozó határozatainak töretlen eszmei egységét, végső 
fokon meggondoltságra és a Hitvalláshoz való, szinte dogmatikus 
ragaszkodására vallott. Személyi adottságokból és beállítottságból 
származó következménynek tartotta a felmerült ellentéteket, ame-
lyek nem ér inthet ik a Vásárhelyi Találkozó eszméit és nem von-
hat ják kétségbe, hogy Erdélyben azokon kell felépülnie az egy-
séges magyar társadalomnak. Épp ezért bízott abban, hogy a bal-
oldalnak komolyan végrehaj to t t önrevíziója nyomán, a belső ellen-
téteket kiküszöbölve, cselekvőképessé válhat a Vásárhelyi Talál-
kozó, ha eszméinek tiszta megfogalmazását meggondolatlan kísér-
letek, célzatos magyarázatok és kisaját í tási törekvések nem veszé-
lyeztet ik. 

A KÉRDÉS ELINTÉZÉSÉT a Vásárhelyi Találkozó belső 
ügyének tekintet te s annak felszámolását zár t aj tók mögött, nyil-
vánosság nélkül akar ta elvégezni. Féja Géza egy nyilatkozata azon-
ban a közvélemény elé ter í tet te a belső egyenetlenséget. Kemé-
nyen elí télte a baloldaliak magatartását és elsőnek mutatott rá 
arra, hogy a Vásárhelyi Találkozót a politikai szektár iusok, 
előbb-utóbb, kompromittálni fogják, mert ezek szóval a legszéle-
sebb közösségi politikát hi rdet ik , de a valóságban a maguk – 
minden valóságtól elszakadt – elképzeléseit szeretnék ráerősza-
kolni a közösségre. Emlegette az önmérséklet hiányát, az apostoli 
gőgöt és a megokolatlan hevességet, amellyel a szélsőbaloldal 
te l jesen i l letéktelenül kisaját í tásra törekszik. A nyilatkozat mély 
hatást váltott k i . 

A baloldalon nagy megrökönyödéssel fogadták, hiszen a „Vi-
harsarok” szerzőjében az uralkodó rendszerrel szemben támasztott 
népi követelések bátor és szókimondó képviselőjét látták, őt állí-
tották követendő példának azok elé, ak ik az új népiség eszméjét, 
a népi demokráciát s a népi tömegek emelkedését vallották. Ámde 
elfogultságukra, helytelen tak t iká jukra Féja kegyetlen kr i t ikájának 
nyomán sem döbbentek rá, bár látniok kellett , hogy szembeke-
rü l tek azzal, aki t maguk előtt járó vezérnek tartottak. A jobbol-
dali fiatalok megértéssel fogadták Féja állásfoglalását. Beigazoltnak 
lát ták aggodalmaikot, hisz az átfogó távlatokat látó szem is fel-
ismerte a veszélyeket, melyektől következetesen féltették a Vásár-
helyi Talákozót s az erdélyi magyarság belső megújhodását. 
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A brassói megbeszélések terve jóval a Féja nyilatkozata előtt 
vetődött fel. Azokat a f iatal erdélyi í rókat és közírókat akar ta 
összehozni, akik elfogadták a Vásárhelyi Találkozó határozatai t 
vagy utólag csatlakoztak azokhoz. Az új írónemzedék, a t ranszi l-
vanizmus éleshangu vitájában elhangzott vélemények hatására , 
írói szövetkezetbe akar t tömörülni. Ez lett volna egyik megvaló-
sítandó feladata a brassói megbeszéléseknek, míg a másik a Vá-
sárhelyi Találkozó elveit , az írott szó birodalmában, átvigye a 
gyakorlatba. Azonban az Új erdélyi antológia szerkesztőinek, ak ik 
mint összehívói, jegyezték a megmozdulást, már az előkészítési 
munkálatok legelején látniok kellet t , hogy a cselekvő akara t már 
nem mozdul meg olyan készséggel, mint egy évvel azelőtt. Az 
előkészítés még be sem fejeződött, megjelent az ismeretes Féja-
nyilatkozat. Ez ugyan még fokozta a brassói megbeszélések fon-
tosságát és szükségét, de az ellentét a ké t világnézeti csoport 
között már annyira elmélyült, hogy végül is az előkészítő bizott-
ság, hatósági engedély hiányára hivatkozva, a brassói megbeszé-
lések tervét bizonytalan időre levette napirendről. 

A fellépett el lentétek eredményeként kele tkezet t bizonytalan-
ság és feszültség megszüntetésére, a brassói megbeszélések ter -
tervének bukása után, már nem mutatkozott semmi remény. De 
egy naiv és minden politikai érzék hiányára valló kísérlet, amely 
betetőzte a baloldal szerencsésnek nem mondható takt ikájá t , hatá-
rozott lökést adott az eseményeknek, s pár nappal a Vásárhelyi 
Találkozó első évfordulója előtt az állandó bizottság visszaadta 
megbizatását Tamási Áronnak, a Vásárhelyi Találkozó elnökének. 

Tünődve olvasom Az Ország Útja különszámában a csehszlo-
vákiai magyarok húszesztendős történetét . Az új nemzedék moz-
galmairól írva, Sinkó Ferenc megemlékezik a Tavaszi Parlament-
ről is, melynek a gondolata a Kisebbségi Társaság köréből indult 
ki s a különböző világnézeti csoportokat akar ta közös munkára 
megnyerni. A Tavaszi Par lament tényleg összehozta a különböző 
csoportokat s bizonyos emelkedett szellemű megértést teremtet t , 
az ankét után azonban nem következett komolyabb munka a meg-
értés elmélyítésére s a vállalt föladatok elvégzésére. Kísértet iesen 
egyezik e Tavaszi Parlament és a Vásárhelyi Találkozó története s 
mind az egyik, mind a másik, a különböző világnézeti csoportok 
tartós együttműködését akarta megvalósítani, de ez sem az egyik-
nek, sem a másiknak nem sikerült . 

MAGYAR SZÖVETSÉG FELÉ 

A VÁSÁRHELYI TALÁLKOZÓ állandó bizottságának szep-
tember végén kel t határozata nem jelenti a Vásárhelyi Találkozó 
önkéntes feloszlását. A Vásárhelyi Találkozó eszméi ma időszerűbbek, 
mint akár egy évvel ezelőtt s azoknak értékét nem az egyes emberek 
személyi magatartása szabja meg. Jogosultságuk mértékét belső, er-
kölcsi ér tékük adja, mert tovább fejlesztve, ú jabb és ú j a b b erköl-
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csi ér tékeket termelnek. A Vásárhelyi Találkozó Hitvallását mindig 
vállalni és állani fogják azok, akik becsületesen elfogadták s a nem-
zeti munka síkján küzdeni fognak, hogy az adott korlátok között 
megteremtsék az egységes, erőteljes közszellemű, szerves társa-
dalmi életegység feltételeit – erkölcsben, művelődésben s nép-
szervezetben egyaránt. S itt gondolunk arra , hogy a Vásárhelyi 
Találkozó nyomatékkal igényelte a Magyar Szövetségnek, mint nép-
szervezet i közösségnek, megalakítását, amely a nemzet i önvéde-
lem átfogó kereté t adja . A közélet, ahol végső fokon minden moz-
galom kibontakozik, érezte is a kérdés roppant súlyát és sors-
döntő fontosságát, de visszariadt a teendők méretei től ; a Vásár-
helyi Találkozó fiatalságának pedig – épp a meglévő szervezeti 
kere tekből folyó kötöttsége miatt – meg kellett elégednie az esz-
mék meghirdetésével s le kel let t mondania a cselekvő megvaló-
sítás tervéről. De az elmult egy év nagy változásokat hozott s az 
erdélyi magyarságnak új feladatok megoldását kell vállalnia. A 
Magyar Szövetség gyakorlat i megvalósítása ma már nem veszé-
lyezteti a szervezeti kereteket : ellenkezőleg a gyakorlati nemzet-
védő munka megvalósításának elengedhetetlen feltétele. A jelen-
legi szervezetlenség állapota mind befelé, mind kifelé veszedel-
met jelent. Kifelé csökkenti a magyarság ellenállóképességét, ho-
lott a nemzeti kisebbségnek a legfelsőbb határig kell azt fokoz-
nia; befelé pedig állandó nyugtalanság, bizonytalanság és feszült-
ség forrása, ami könnyen bonyodalmakhoz és elégedetlenségekhez 
vezethet . 

A VÁSÁRHELYI TALÁLKOZÓ eszméiben él tovább, füg-
getlenül az egyéni vagy közösségi állásfoglalásoktól. A körülmé-
nyek alakulása következtében a Vásárhelyi Találkozó eszmeköré– 
ből ma a Magyar Szövetség gondolata emelkedik ki s amikor a 
Találkozó nemzet i érzésű fiatalsága kezdeményező lépést tett a 
népszervezet í közösség megvalósítására, bebizonyította, hogy fele-
lőssége tuda tában vallja és áll ja a Vásárhelyi Találkozón tet t fo-
gadalmát. Igaz, nem vállalkozik közös akcióra azokkal, akik ma-
gatar tásukkal s megnyilatkozásaikkal el lentétbe kerül tek a Vásár-
helyi Találkozóval, de a közös munka megtagadásáért egy pil la-
nat ig sem okolható. Pázmány Péter szavaival igazolhatja m a g á t : 
A szabó, ha az elszakadt ruhát régi épségre akar ja vinni, szükség, 
hogy az ép posztót is meglyukgassa. De azért nem illik panasz-
kodni a szabóra, hanem arra , méltóbb nehezleni, aki elszakaszt-
ván az ép ruhát , okot ad a szabó munkájára . 

DR. DÁNIEL ANTAL 
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ÚJBÓL: A MAGYAR SZÖVETSÉG 

Pár héttel ezelőtt lapjaink be-
számoltak arról, hogy Brandsch 
Rudolf számára a belügyminiszter 
engedélyezte a Romániai Német 
Népközösség megalakítását. Aki 
Brandsch úr multját ismeri, jogosan 
gondolhatott arra, hogy a kormány 
ezzel az engedélyezéssel a német-
ség további megbontását kívánja 
elősegíteni. Annál nagyobb meg-
lepetésként hatott a hír, hogy a 
németség kebelében dúló ellentétek 
elsímultak, az egymással ádáz harc-
ban álló csoportok kibékültek és 
közösen, minden német csoport be-
vonásával alakították meg a Ro-
mániai Német Népközösség veze-
tőségét. A szervezetnek országos 
vezetője az erősen nemzeti érzelmű 
németek vezére: Fritz Fabritius, 
propangandafőnöke pedig az őt 
eddig jobboldalról szorongató har-
cos ellenfele Waldemar Gust lett. 
Az újonnan alakult német népkö-
zösség első nagy propagandagyűlé-
sét november 6.-án tartotta Temes-
váron, ezzel is hangsúlyozni kíván-
ván azt, hogy nemcsak a szászság 
különböző csoportjai, hanem a sváb-
ság és a szászság között sincs el-
lentét a németség érvényesítendő 
igényeinek tekintetében. 

Ha a németség az ádáz testvér-
harcot megszüntette és egységbe 
tömörült, valószínűleg tudta, miért 
teszi. Régóta érezhető, hogy az a 

negatív kisebbségpolitika, mely a 
nemzetközi és belső jogvédelemben 
az adottságoknak, a meglevő ke-
reteknek biztosításában látta a ki-
sebbségpolitika lényegét, eltünt, 
hogy helyet adjon annak az új, po-
zitív kisebbség-, illetve már nemze-
tiségpolitikának, mely a belső erők 
összefogása, szervezése és nemzeti 
programmal való azonosítása útján 
az állam keretén belül az egész 
nemzetiség helyzetét alapjaiban 
megszabó új jogok kivívását tűzi 
ki célul. A totális nemzetállam-
koncepció érvényesülése bebizonyí-
totta, hogy az a liberális jogrend-
szer, mely csak az egyén számára 
biztosított jogokat, de elmellőzte 
a kisebbségeknek, mint nemzet-
személyiségeknek kollektív jogait, 
még betartása esetén is elégtelen 
arra, hogy a nemzetszemélyiségek 
megmaradását és fejlődését bizto-
sítsa. A németség temesvári nagy-
gyűlése már ennek az új eszme-
körnek jegyében zajlott le. 

Az erdélyi szászokat régebben 
sokszor idézték kisebbségi példa-
kép gyanánt. Az utóbbi években 
az idézés ritkult, majd egészen el-
maradt: a testvérharc a mi éle-
tünkben túlságosan ismeretes ahhoz, 
semhogy importjára lett volna 
szükség. Most, hogy újból példa-
ként idézhetjük őket, tiszta szív-
ből örvendünk ennek. Örvendünk, 

Erdélyi Magyar Adatbank



246 Albrecht Dezső 

hogy ez a nép, mely legkeményeb-
ben és legöntudatosabban építette 
ki a maga külön világát, újból ön-
magára talált: újra céltudatos és 
kemény, mint volt azok alatt az 
évszázadok alatt, melyeket hol 
testvérként, hol ellenségként, de 
együtt, egymás mellett éltünk és 
küzdöttünk végig. 

* 

Dr. Mikó Imre a Hitel e számá-
ban közölt vezetőtanulmányában 
részletesen kifejti és támadhatat-
lan érvekkel indokolja, hogy a ki-
sebbségi statutum első következ-
ménye a kisebbségek s így a ma-
gyarság népképviseleti szervének 
és népszemélyiségének elismerése 
kell, hogy legyen. A németség szá-
mára ez a jog elismertetett, enge-
délyeztetett és biztosíttatott. Őfel-
ségének számos megnyilatkozása 
viszont arra enged következtetni, 
hogy az újabb kormányzat szakí-
tani kíván a régi pártkormányok 
rendszerével, mely a kisebbségek 
számára fokozatokat és megkülön-
böztetéseket állított fel. Ma már 
a kisebbségi statutum után nem 
lehet vitatott az, hogy a kisebb-
ségi kérdés egységesen, egyformán 
oldandó meg minden nemzetiségre 
nézve. Ez egyúttal a magyarság 
kívánsága is. 

A magyarság minden rétegében, 
de különösen a fiatalság körében 
mind gyakrabban elhangzó s ma 
már feltartózhatatlan óhaj az, hogy 
intézményeinknek felelős vezetői 
tegyenek meg mindent a magyar-
ság népképviseleti szervének en-
gedélyeztetése érdekében. Kilenc 
hónapja, hogy a politikai pártok 
feloszlatásával a magyarság köz-
jogi képviselet nélkül maradt és 
bátran merjük állítani, hogy ennek 
az állapotnak a megszüntetése nem-
csak a magyarságnak, hanem a 
kormányzatnak is érdeke. Mert míg 

hivatalosan elismert szervezete a 
magyarságnak nincsen, addig a kor-
mányzat sem szerezhet a magyar-
ság jogos kívánságairól hivatalo-
san tudomást; addig nincs és nem 
lehet tárgyaló fél, mely a magyar-
ság összességének nevében nyilat-
kozhassék, jogokat érvényesíthes-
sen és kívánságokat felállíthasson. 
Addig csak tájékozódni és tájékoz-
tatni lehet s a kormányzatnak – ha 
a kisebbségi kérdést megnyugtató 
befejezéshez kívánja juttatni – en-
gedélyeznie kell a németséghez 
hasonlóan a magyarság számára is 
egy nemzeti szervezet megalko-
tását. 

Nemcsak az új korporativ al-
kotmányhoz való alkalmazkodás, 
hanem a magyarság belső s remél-
hetőleg még idejében felismert szük-
ségletei is azt kívánják, hogy en-
nek a népkisebbségi szervnek szé-
lesnek, átfogónak és a népközösség 
mindennemü elemi igényeit kielé-
gítőnek kell lennie. Fel kell hasz-
nálnunk ezt az alkalmat arra, 
hogy visszatérjünk a magyarság 
kezdeti, de az akkori kormányzat 
által megszüntetett szervéhez s a 
Magyar Szövetséghez. Ami akkor 
talán csak ösztönös volt, ma már 
tudatossá vált. Alapvető szerve-
zési elvvé kell alakulnia annak a 
felismerésnek, hogy a népközösség 
szerves egység, melynek nemcsak 
közjogi, hanem erkölcsi, közműve-
lődési, gazdasági és egészségügyi 
igényei vannak s ezek szervesen 
kapcsolt működési irányok. A lét-
fenntartás nemcsak gazdasági, nem-
csak művelődési, nemcsak élettani 
és nemcsak erkölcsi követelmények-
kel rendelkezik, – egymástól 
függetlenül, aszerint, hogy hon-
nan szemléljük a nemzettestet, – 
hanem totális követelményekkel ál-
lunk szemben, amelyek keretében 
az egyes tevékenységi ágak nem 
öncélúak, hanem csak részletek. 
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Anarchiát teremt, – tapasztaltuk 
sajnos eleget, – ha ezek a tevé-
kenységek külön-külön indulnak 
meg, ha közöttük nem rendszere-
ződik az elgondolás, a terv és a 
kivitel. Ezeknek a tevékenységek-
nek, amelyek a társadalomnak, 
ennek a nagy szervezetnek ige-
nyeit elégítik ki, ép úgy észrevét-
lenül együtt kell működniök, mint 
ahogy az emberi szervezet külön-
böző szerveinek működése sem vá-
lasztható el egymástól. Csak egy 
ilyen összefogó szervezet s kisebb-
ségi csúcsintézmény teheti tervsze-

rűvé életünket, ez építheti ki és 
állíthatja munkába modern és át-
fogó kisebbségi életterv alapján 
azokat az intézményeket és szer-
vezeteket, amelyek ezt az élet-
tervet megvalósítni alkalmasak. 

Soha az erdélyi magyarság nem 
volt még ilyen egységes és közös 
munkára vágyó; ezt meg kell ér-
tenie minden vezetőnknek. A fiatal 
magyarság magára vállalta, hogy 
ennek az igazi, kemény és öntu-
datos egységnek érvényesülését 
elősegíti és ha kell, megvalósítja. 

ALBRECHT DEZSŐ 

KÖZÖSSÉGI ÉLETÜNK ERKÖLCSTANA 

Egy évvel Makkai Sándor kor-
szakot nyitó megállapításának le-
írása u tán : „nem tudom elképzelni 
a kisebbségi életnek semmiféle em-
berhez méltó elrendezését, mert ma-
gát a kisebbségi „kategóriát” tar-
tom emberhez méltatlannak és lel-
kileg lehetetlennek” – jelent meg 
Imre Lajos tanulmánya. Az Erdé-
lyi Helikon 1938 január, február és 
március havi számában közölt írás 
azonban nem folytatja az azelőtt egy 
évvel Makkai ellen megírt prófétai 
hangú, meddő vitaíratok sorát, ha-
nem rendszeres feleletet ad magára 
a sokat vitatott kérdésre. 

A tanulmány pontos címe: „A 
kisebbségi élet erkölcstana és neve-
léstana.” Az evangéliumi etika és 
pedagógia tisztult szempontjai sze-
rint állapítja meg a kisebbségi sors-
ban élő nemzetközösség erkölcsta-
nát és neveléstanának alapvonalait. 
A keresztyén teológia szempont-
jainak alkalmazása nem a kérdés 
elszűkítését, „dogmatikus” kezelé-
sét jelenti, hanem éppen ellenke-
zőleg: képes a kérdést a maga 
legtágabb összefügéseiben, legtel-
jesebb életszerűségében nézni. A 

tanulmány olvasása közben egy-egy 
megállapítás mögött ott érezzük 
közösségi életünk kérdéseinek egész 
láncolatát, felismerjük benne ed-
digi közösségi mozgalmaink, szer-
vezkedéseink, iránykeresésünk bí-
rálatát, valamint megsejtjük ebben 
az elvi jellegű tanulmányban a szük-
séges új magatartásunkat meghatá-
rozó erőknek jelenlétét is. 

A következőkben megpróbáljuk 
a tanulmány gondolatmenetét is-
mertetni. A kisebbségi élet erkölcs-
tana négy kérdéssel foglalkozik: 
1. a közösségi élet alapelvei, 2. a 
nemzet mint közösség, 3. a kis-
sebbségi élet szempontjai, 4. a kis-
sebbségi élet mint feladat. 

A kisebbségi élet létrehozója a 
felelősség, mely a legmélyebb meg-
határozó vonása az emberi életnek. 
„Az emberi élet nem egyedüli, 
magános és magának való élet, 
hanem másra vonatkoztatott, má-
sért való felelősséget hordozó lét” . 
Ez a felelősség, mely nem a ve-
zetők előjoga, hanem minden em-
beri életnek Istentől adott rendel-
tetése, ez az, ami összekapcsolja az 
egyeseket közösséggé. Az igazi kö-
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zösségteremtő erők nem az azonos 
érdekek vagy érzelmek, hanem a 
rendeltetésben megkapott közös 
életcél és annak közös vállalása. 

Ennek a rendeltetésszerü felelős-
ségtudatnak a hangsúlyozása mu-
tat rá a közösségi élet végső alap-
jára, mely egyszerre emberentúli 
és emberi. De ha csak ezt hangsú-
lyozzuk, úgy a közösségi életet 
eszmévé tesszük és sajátos élettar-
talmától fosztjuk meg. Ezért mu-
tat rá Imre Lajos nagyon élesen 
arra, hogy a közösségi élet e vá-
zolt erkölcsi tartalma nem valósít-
ható meg a közösségi élet kategó-
riáin kívül. E kategóriák a csa-
lád mint életközösség; a nemzet 
mint népközösség, munkaközösség, 
kultúrközösség. 

A nemzetről való tanítás tovább 
megy ezen a fonalon. Megállapítá-
sai – távol minden liberális ke-
resztyénségtől és a keresztyénség 
igazságait jelszavakként kijátszó 
nemzetközi demokráciától – a nem-
zetének szolgáló keresztyén ember 
hitvallásaként hangzanak. Makkai 
Sándor „Nem lehet”-jének egyik 
legtöbbet kifogásolt, de egyik leg-
igazabb té te le : „az ember csak a 
saját nemzeti közösségében érez-
heti és teheti magát emberré”. En-
nek az igazságát mondja ki Imre 
Lajos is, a tanulmány alapgondola-
tát követve, amikor va l l ja : „a 
nemzeti lét az az existencia, amely-
ben az ember a maga életparan-
csát megláthatja és szolgálhatja”. 
A nemzethez való hozzátartozást 
egyenesen ez szabja meg: az, hogy 
isteni rendeltetésként vallja-e va-
laki a nemzetet élete, szolgálata, 
boldogulása, munkája egyetlen le-
hetséges területének. A nacionaliz-
musról és az internacionalizmusról 
e pontnál leírt szavait minden ma-
gyar keresztyén – felekezeti kü-
lömbség nélkül – magáévá teheti: 
„A nemzeti hovátartozás kérdése 

hitvallás kérdése. Az tartozik egy 
nemzethez, aki hitvallást tesz az 
életével arról, hogy az élete alap-
ját képező isteni életparancsot an-
nak a nemzetnek a kebelében, kö-
rülményei és feladatai között akarja 
szolgálni és teljesíteni. Azt az in-
ternacionalizmust, amely ezt nem 
akarja a saját nemzete kebelében 
vállalni, meg kell vetni, mert ez a 
szellem nemcsak káros, de mivel 
az ember rendeltetésének a paran-
csát utasítja vissza, erkölcstelen is. 
Az emberi hivatástudattal szakított 
ilyen lelkek árvák. Gondtalanok és 
épen ezért károsak az emberi kö-
zösségben, mert közösségbontó ha-
tást gyakorolnak.” 

Ez az az erkölcsi impérium, mely 
a nemzeti élet alapja. Kisebbségi 
sorsunk eddigi folyama alatt gon-
dolkozóink, költőink egybehangzó 
tanítása az volt, hogy a külső im-
périum elveszítése után ennek az 
erkölcsi magatartásnak a kiépíté-
sével kell új bevehetetlen bástyát 
állítanunk magyar voltunk szá-
mára. Imre Lajos azonban e nem-
zeti-erkölcsi impériumra való rá-
mutatás mellett – alaptételének: 
az erkölcsi rendeltetés és a kö-
zösségi életkategoriák egységének 
a szellemében – tanítja, hogy en-
nek az erkölcsi magatartásnak a 
megvalósítása csak a teljes (totális) 
nemzetéletben juthat teljesedésre. 
„A nemzeti élethez, hogy benne a 
kapott isteni rendeltetést szolgálni 
lehessen, hozzá tartozik az állam-
ban való élet, a gazdasági munka, 
a kultúra, a tudomány, szóval 
mindazok, amelyekben, rnint a 
nemzet tagjai, existenciájának külső 
vonásaiban a nemzet munkája és 
élete lefolyik. A nemzeti élet va-
lóságához elválaszthatatlanul oda-
tartoznak s ezeknek a kifejtése, az 
ezekben folyó munka az, ahogyan 
és amelyekben a szolgálat törté-
nik”. 
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A kisebbségi élet szempontjairól 
írott fejezet szorosan kapcsolódik 
a megelőzőkhöz. A kisebbségi élet 
tulajdonképpen nemzet-élet. Egy 
sajátos helyzetben levő nemzet 
élete. E sajátos helyzet meghatáro-
zója az, hogy benne a nemzeti kö-
zösség egy másik nemzeti közös-
séggel, még pedig egy uralkodó 
(államvezető) nemzettel áll viszony-
ban. A nemzeti közösség tehát 
nem bomlik fel azáltal, hogy egyes 
csoportjai vagy esetleg maga az 
egész nemzet egy idegen nép által 
vezetett és arról az idegen népről 
elnevezett állam főhatósága alá 
kerül. Ez az átkerülés külsőleges 
tény, mely nem végez olyan el-
szürkítő, egyéniségtől és rendel-
tetéstől megfosztó munkát, ami-
lyenről álmodoztak a háború utáni 
Európa áldemokráciái. Ezek az ál-
demokráciák – a maguk igazság-
talan nemzeti elvakultságában – 
csak egy emberkategóriáról be-
széltek az állam keretein belül: 
a faji, nyelvi, nemzeti, vallási ho-
vátartozásától függetlenített „ál-
lampolgár” kategóriájáról. Romá-
niai magyarságunk politikai vere-
ségei, veszteségei szinte mind ez 
elvvel való megalkuvásunk terhére 
írhatók. Olyan mondvacsinált poli-
tikai elvvel próbáltunk kiegyezni, 
mely nemcsak ma és nemcsak ná-
lunk nem alkalmazható, hanem 
amelyik egyenesen egy hitetlen és 
az embernek adott isteni rendelésre 
nem tekintő állambölcselet torz-
szülöttje. Idézzük azért újból a 
tanulmányt: „Amikor arról beszé-
lünk, hogy egy kisebbségi és egy 
többségi nemzet áll egymással vi-
szonyban, nem szabad elfelejteni 
azt, hogy itt közösségekről van szó. 
A kisebbség nem úgy áll ott, mint 
egyének csoportja, akik külön, a 
saját felelősségükre és kezdemé-
nyezésük alapján próbálják helyze-
tük kérdéseit tisztázni és életlehe-

tőségüket biztosítani, hanem úgy 
áll ott, mint nemzetközösség.” A 
kisebbség-nemzetközösség azt je-
lenti, hogy a nemzet azoknak a 
közössége, akik rendeltetésüket a 
nemzeti élet formái között kíván-
ják szolgálni. Ez a rendeltetés 
azonban áll a többségre is, nem-
csak a kisebbségre. Ebben van a 
két, egymás mellé rendelt népcso-
port egységének és megegyezésé-
nek az alapja: a különböző élet-
keretekben ugyanannak az is-
teni életparancsnak a szolgálata, a 
közös rendeltetés. „Minél mélyeb-
ben látja mindegyik ezt a rendel-
tetést és minél jobban odaadja 
magát ennek a maga sajátosságai-
ban és adottságai között való meg-
valósítására, annál közelebb jutnak 
egymáshoz.” 

Ime ez a kisebbségi élet, mely 
erkölcsi impériumában – testvé-
riesül a többségi nemzettel. A ki-
sebbségi élet azonban nemcsak 
elmélet, sőt első sorban nem el-
mélet, hanem naponkénti súlyos 
gyakorlat. Ezért érzi szükségét a 
tanulmányíró annak, hogy bőveb-
ben kifejtse a kisebbségi életre 
vonatkozó általános alapelveit. „A 
kisebbségi élet mint feladat” fe-
jezetében egész sor naponta fel-
merülő kérdésre ad választ. Kira-
gadjuk ezek közül a kisebbség és 
az állam viszonyának a kérdését. 
Álláspontja ebben a kérdésben is 
dialektikus: a kisebbség számára 
a keresztyén erkölcsi felfogás tilt 
minden forradalmiságot és az 
anarchia lehetőségének a keresését, 
mivel a felsőség Istentől van. Az 
állam ezzel szemben úgyancsak a 
keresztyén felfogás szerint olyan 
szolgálati rend, amelynek a kebe-
lében közösen kell, hogy folyjon 
az államot alkotó összes nemzeti 
közösségek munkája. Az államban 
nemcsak az egyes állampolgárok-
nak, hanem az egyes nemzeti kö-
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zösségeknek is egyenlő elbánás-
ban, szabadságban, felelősségben, 
feladatokban és megbízásokban 
kell részesülniök. 

A továbbiakban a kisebbségi 
nevelés alapkérdéseit tárja elénk 
a tanulmány. 

Közösségi életünk erkölcstana 
azonban nemcsak nevelésünk meg-
határozója lehet, hanem egyúttal 
kiinduló pontja romániai magyar-
ságunk magatartásának és prog-
ramjának. A „kisebbségi politika” 
– ha lehet egyáltalában ilyenről 
beszélni – a pillanatnyi erőalaku-
lások, a folyton változó helyzetek 
és örök egy nemzeti törekvések 
eredője. Talán csak ezért nem 
alakult ki közöttünk mai napig 
sem egész közösségi életünket át-
fogó politikai program! Bár gya-
nakodó sejtésként él bennünk, 
hogy az alkalmon kívül, még sok 
más is hiányzott – így például 
kérdéseinknek aprólékos részle-
tekig való ismerete és helyzetünk, 
valamint programunk megítélésére 
kialakított, alkalmas, tiszta elvi 
állásfoglalás, mégis hisszük, hogy 
ma, amikor a politikai kérdések 
állanak egész nemzetközösségünk 
érdeklődése előterében, Imre Lajos 

tanulmánya ilyen szempontból is 
jó szolgálatot tehet. A tanulmány 
igazi értékét kialakulóban levő 
magatartásunk szempontja alatt 
abban látom, hogy többet ad, mint 
amennyit ígér. Címe szerint felvi-
lágosítást kíván nyujtani a kisebb-
ségi életről. A tanulmány olvasása 
közben azonban igaz örömmel ész-
leljük, hogy ennél sokkal többet 
ad – nemcsak egy méltatlan élet-
forma, a „kisebbségi” élet erkölcs-
tanát találjuk benne, – hanem 
soraiból valóban egész közösségi 
életünk, a romániai magyar nem-
zetközösség életének az erkölcs-
tanát ismerjük meg. 

Hálával vesszük ezt a tanul-
mányt, mert ha címében még őrzi 
is húszesztendős „kisebbségi” tör-
ténetünk nevét, szellemében már 
új, s így alkalmas lesz segíteni 
életünknek olyan elrendezésében, 
mely minket már nem úgy tekint, 
mint „kisebbséget”, hanem mint a 
többséggel – jogban, isteni ren-
deltetésünk szolgálatában, teljes 
nemzetéletünknek az állam keretei 
között való megvalósításában tel-
jesen egyenlő nemzeti közösséget. 

JUHÁSZ ISTVÁN 

A VÁSÁRHELYI TALÁLKOZÓ ÉS A KELETI UJSÁG 

Október 30.-án, vasárnap, a Ke-
leti Ujság ünnepi vezércikket kö-
zölt – a Vásárhelyi Találkozó első 
évfordulója alkalmából s több meg-
állapítást tesz. Nevezetesen: 

1. „Négy hónapi eredményeket 
nem hozó kísérletezés és tapogató-
zás, nyolc hónapi teljes hallgatás 
után a találkozó kezdeményezői 
teljes csendben abban állapodtak 
meg, hogy a „Vásárhelyi Talál-
kozó” aktáit végleg lezárják, az e 
néven ismert ifjúsági közösséget fel-
oszlatják és többé kísérletet sem 

tesznek a mozgalom folytatására.” 
2. „Az egy évvel ezelőtt elfoga-

dott „záróhatározat” után ez a mos-
tani „feloszlatási jegyzőkönyv” a 
második megfogható tény, ami az 
erdélyi magyar kisebbségi életnek 
ebből a fejezetéből mint konkré-
tum leszürhető.” 

3. „Nincs kedvünk a triumfálásra, 
a káröröm alantas érzését pedig 
elhessegetjük magunktól.” 

4. „Ez az elvesztegetett esztendő 
megtaníthatta valamire fiatal ma-
gyar szellemiségünket”: „Nem a 
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ÉL-E VAGY H A L O T T A VÁSÁRHELYI T A L Á L K O Z Ó ? 

A Keleti Ujság ez évi október 
30-iki vasárnapi számában „Évfor-
duló” címen vezércikket közölt, 
melyben a Vásárhelyi Találkozó 
eltemetésével foglalkozik. Előttünk 
ismeretlen hírforrás alapján gya-
nakvás nélkül arról értesíti olvasó-
közönségét, hogy „a Találkozó ak-
táit végleg lezárják, az e néven is-
mert ifjúsági közösséget feloszlatják 
és többé kísérletet sem tesznek a 
mozgalom folytatására”. Hozzá teszi 
még, bizonyára ügyvitelünk dicsé-
retére, hogy e szomorú dologról 
jegyzőkönyvet vettünk fel, melyet 
aláírás céljából elküldünk a Talál-
kozó összes résztvevőihez. A ve-
zércikk további részeiben a kimu-
láshoz megjegyzéseket fűz, melyek-
ben az újság a maga jövendőlései-
nek beteljesülését ünnepli. Majd 
záradékul bölcs tanácsokat ad az 
ifjú nemzedéknek a helyes munka 
módozataira nézve. 

A magunk részéről, mint egye-
dül illetékesek, tudatjuk a Ke-
leti Ujsággal és olvasóközönsé-
gével, hogy a „Vásárhelyi Talál-
kozó” aktáit sem mi, sem mások 
le nem zárták és az e néven is-
mert ifjúsági közösséget nem osz-
lattuk fel. Ha akarnók, úgy sem 
tehetnők ezt, hiszen a Találkozó 
nem egyesület és nem szervezet, 
hanem szellemi közösség. Ennek 
feloszlása, illetőleg megszűnése csak 
úgy képzelhető el, ha a Találkozó 
háromnapos megbeszéléseinek száz-
nyolcvanhét résztvevője m i n d 
megtagadná a megbeszéléseken ho-
zott határozatokat és hitvallást, és 
senki más nem akadna, aki azokat 
újból magáévá tegye. Ez nem tör-
tént meg és nem fog megtörténni 

soha. Ellenben minden szellemi kö-
zösség, bárhol és bármilyen, ki van 
téve annak, hogy lelki hozzátarto-
zóinak a száma nő vagy apad. A 
Találkozó építő szellemét és egye-
temes célkitűzéseit is sokan tették 
a magukévá, akik nem voltak je-
len annakidején Vásárhelyen. Vi-
szont akadt néhány résztvevője, 
akinek elvi magatartása nem min-
dig födte a határozatok és hitval-
lás elveit, így a legutolsó időkben 
a volt előkészítő bizottság két tagja 
is olyan elvi magatartást képviselt, 
mely megítélésünk szerint nem volt 
összeegyeztethető a nemzeti közös-
ség mindennél alapvetőbb elvével. 
Ezt a kérdést mi, akik előkészítői, 
majd őrizői voltunk a Találkozó 
szellemi közösségének, úgy oldot-
tuk meg, hogy az előkészítő bizott-
ságot, mely a közrend mai állapo-
tában különben sem fejthetett ki 
semmiféle ténykedést s egyszerűen 
feloszlattuk és teljes hatáskörét a 
„Vásárhelyi Találkozó” elnökére: 
Tamási Áronra ruháztuk át. Ennek 
a formai megoldásnak a következ-
tében, ha arra majd közrendi szem-
pontból is lehetőség nyílik, Tamási 
Áron élhet azzal a jogával, hogy 
szükség szerint maga köré új bi-
zottságot hívjon. Addig is megbí-
zásunkból, és felelősséggel ő őrkö-
dik a Találkozó szelleme és hatá-
rozatainak érvényesülése felett. 

Ami pedig a közösségi munkára 
és annak módozataira vonatkozik, 
a Keleti Ujság serkentése közöt-
tünk meghallgatásra talált. Remél-
jük, hogy ilyen természetű törek-
véseinkben és cselekedeteinkben 
senki nem fogja jobban támogatni 
a Találkozó szellemének érvénye-

konferenciázás, nem az üres vitatko-
zás mutatja a helyes irányt, hanem 
a célok kitűzése, a tett lendülete”. 

Ezekre az ünnepi szavakra a V. 
T. felelősei szükségesnek vélték az 
alábbi nyilatkozatot közzétenni 
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sülését, mint éppen a Keleti Újság 
és szellemi köre, 

Kolozsvár, 1938 nov. 1. 
Dr. Jancsó Elemér, Venczel 
József, Szűcs Elemér, Vita 
Sándor, Albrecht Dezső, Dr, 
Asztalos Sándor, Tamási Áron, 

gr. Teleki Ádám. 
A K. U. természetesen e nyilat-

kozat után is fenntartotta a maga 
álláspontját, de további vélemény-
váltásra nem került sor. A kérdés 
azonban nem zárult le, mert a V. T. 
felelőseinek rövid és udvarias-
hangú irata nem kívánt válasz 
lenni, csak felvilágosít. Kötelessé-
günknek érezzük tehát, hogy visz-
szatérjünk az ügyre, mert nem 
mehetünk el szó nélkül a K. U. 
szemellenzős nemzedéki látásának 
újabb megnyilatkozása mellett. 

Állapítsuk meg mindenekelőtt, 
hogy az u. n. hivatalos vélemény 
szócsöve, a K. U. soha egy percig 
sem érezte kötelességének – bár 
a nemzeti érzésű fiatalság legjava 
joggal elvárta volna tőle – hogy 
a szellemi eredményeiben határt-
jelző V. T. jelentőségét felmérje 
és rideg hátsógondolatok nélkül 
méltassa. Gyakorta hivatkozik 
ugyan arra, hogy a fiatalság iránt 
megértéssel és szeretettel viselte-
tik, sőt a fiatalság mozgalmairól 
először ad hangot, azonban – ne 
felejtsük – ez a szeretetnyilvání-
tás mindig olyan, hogy őmaga 
is szükségesnek érzi hozzátenni: 
„nincs kedvünk a triumfálásra, a 
káröröm alantas érzését pedig el-
hessegetjük maguktól”. A K. U. 
képviselte merev álláspont külö-
nösképpen egy év óta mit sem 
változott (nem is mutat semmiféle 
szándékot a változásra), pedig a 
körülmények jelentősen módosul-
tak: az a fiatalság, melynek ál-
láspontját a multban lehetett fi-
gyelmen kívül hagyni, ma már 
szellemi és erkölcsi súlyánál fogva, 

állások és tisztségek nélkül is, az 
erdélyi magyarság közéleti ténye-
zőjévé vá l t ; munkája és szellemi 
magatartása révén sikerült meg-
találnia a jószándékú magyar töme-
gek felé vezető utat s a tömegek igé-
nye és a fiatalság törekvései szo-
rosan kapcsolódnak. De ki kell 
jelentenünk, hogy amilyen mérték-
ben ölt valóságos testet ez a ta-
lálkozás, ép olyan mértékben tá-
mad űr a konzervatív poli-
tikai nemzedék és a fiatalság 
gondolkodása közt s ebben nem 
kis része van – a K. U.-nak, 
Ezt okosnak és hasznosnak sem-
mikép sem mondhatjuk. Hallgat-
tunk egy évig, most azonban le-
szögezzük, hogy a K. U.-nak nem 
ez a feladata, hanem a nemzetrész 
összekovácsolása, az ellentétek el-
tüntetése, az előítéletek elvetése 
és kitárulás a valóság, az igazság 
és az élet felé. 

S ha ez a kitárulás a valóság, 
az igazság és az élet felé megtör-
ténik, akkor fog rádöbbenni a 
K. U. is, hogy a fiatalság fülében 
milyen hamis csengése lehetett ta-
nácsadó mondatának : „Nem a kon-
ferenciázás, nem az üres vitatko-
zás mutatja a helyes irányt, ha-
nem a célok világos kitűzése, a 
tett lendülete”. A V. T.-val kap-
csolatosan ezt még senki sem merte 
leírni. Üres konfereciázásnak, üres 
vitatkozásnak nevezni az erdélyi 
magyarság nemzettervét megalkotó 
háromnapos tanácskozást – nem-
csak önző értetlenség a fiatalság 
törekvéseivel szemben, hanem mi 
ennél jellemzőbb – szerfölött nagy 
érzéketlenség ép „a célok világos 
kitűzése” iránt. Mert minden ön-
áltatás nélkül, szerényen állíthat-
juk, – hiszen az egyetemes ma-
gyarság legilletékesebbjei állították, 
– hogy a V. T. legnagyobb érdeme 
a célkitűzések pontos megfogalma-
zásában, a teljesigényű nemzetterv 

Erdélyi Magyar Adatbank



A V. T. és a Keleti Ujság 253 

kinyilvánításában áll. Nem tehe-
tünk róla, hogy a K. U. – a parti-
kularizmus alapján állva – kép-
télen megérteni fiatalságunknak azt 
a törekvését, hogy a nemzeti éle-
tet ne részleteiben tekintse, ha-
nem szerves egységében, hol az 
egyes funkciók egymástól elvá-
laszthatatlanok. A fiatalság elké-
szítette ennek a szintétikus egy-
ségnek a tervét, de sohasem lesz 
kapható arra, hogy a partikula-
rizmusnak célkitűzéseket fogal-
mazzon. 

A K. U. furcsa és ügyetlen sze-
repre vállalkozott: elkedvetlení-
teni éppen azt a csoportot, amely 

ma gondolkozik, s nem éppen 
utolsó sorban; a maga helyén és 
munkakörében lelkiismeretesen tel-
jesíti népközösségi feladatát. Most, 
amikor a nemzetrész egységére s 
főleg a nemzedékek közötti össz-
hangra van szükség, legkevésbbé 
sem volt helyénvaló a fiatalság 
hitét és hitelét gyengítve vezércik-
kezni. Felelősségtudatunkban visz-
szautasítjuk ezt az ártalmat s a 
jövőben sem fogjuk elmulasztani 
a felszólalás alkalmát mindannyi-
szor, ahányszor oly törekvés indul, 
mely a nemzedékek közé éket 
verni óhajt s a kölcsönös bizalom 
megrontására irányul. 

1938 „EGYEDÜL VAGYUNK” 

Új folyóirat indult Budapesten, 
mely több akar lenni, mint csak 
folyóirat és kell is, hogy többé le-
gyen. Címlapjának érdekes szig-
nettje fegyveres katonát, kétkézi 
munkást és égő fályával a kezé-
ben a szellem emberét ábrázolja 
szorosan egymás mellett, menetelő 
lépésben. A fegyvernek, az ásónak 
és a szellem fáklyájának jelvényeit 
hordozza a lap. Eltűnt hát végre 
minden beváltatlan ígéretével és 
régies érzelmessegével a nadrágos 
városi úr és a cifraszűrös paraszt 
kezetrázó figurája, aminthogy el 
kell tűnnie a főnemességet, polgár-
ságot, proletártömeget és zsellér-
népet oly élesen szétválasztó osz-
tály tagozódásnak is. A katonaság, 
a kétkézi dolgozók és a szellemi 
munkások nem egymás fölé, hanem 
egymás mellé rendelt munkája teszi 
a nemzet életét, s ennek a mun-
kának a minősége, üteme, lendü-
lete és eredményessége határozza 
meg a nemzet jelenét és jövőjét. 
De nemcsak ez a találó és beszé-
des szignett jelzi, hanem a lap 
minden cikke, ankétja, mondhatni, 

minden sora elárulja, hogy akik 
megszervezték és útnak indították, 
a folyóiraton keresztül és túl va-
lami egyebet: mozgalmat akarnak. 

„Ezeken a hasábokon az a nem-
zedék mondja el véleményét, amely 
ma a magyar közélet kapuin dö-
römböl. Színmagyar tehetségek so-
rakoznak fel itt tekintet nélkül 
pártállásra és árnyalatokra. Nem 
vitázni gyülekeznek ide, hanem 
azokat a nagy kérdéseket megbe-
szélni, melyekről lényegében ugyan-
az a véleményük. Ha élesebb han-
gokat hall tehát itt az olvasó, egy 
nemzedék hangja az, amely elődei-
nél jobban érzi, hogy lemaradtunk, 
nincs veszteni való időnk” – ír-
ják a szerkesztők s abban kétség-
telen igazuk van, hogy ez a nem-
zedék már nem vitákra szokott 
összegyűlni, hanem megbeszélni 
azokat a nagy kérdéseket, melyek-
ről mindnyájuknak ugyanaz a vé-
leményük. Fiatalságunk egy évti-
zednyi készületben, végnélküli vi-
tákban és mindig újjászülető szer-
vezkedési kísérletekben kialakította 
a maga meggyőződését, kiérlelte 
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az új közszellemet, csak még nem 
tudta az egész magyarságban ural-
kodó közszellemmé tenni. Mi, er-
délyiek, az új megállapításokhoz 
mindig hozzátettük a kisebbségi 
jelzőt, az új kisebbségi embertí-
pust, az új kisebbségi életparan-
csokat kerestük, s most kiderül, 
hogy sokban hasonlatos, közös 
problémákkal viaskodtunk. Bevall-
juk, a magyarországi fiatalság több-
sége nem bíztatott a mi szemünk-
ben halaszthatatlannak tetsző belső 
változások igéretével, sőt a hata-
lomban ülőket mimikrivel utánzó, 
dzsentriskedő típus riasztott. De 
régtől fogva találkoztunk más-más 
oldalakon, szétszórva a Korunk 
Szava, a megszűnt Új Kor, a Ma-
gyar Út, Az Ország Útja, a Szol-
gálat és Irás Munkaközössége, a 
Válasz és a Márciusi Front ber-
keiben olyan fiatalokkal, akikkel 
kapcsolatot tarthattunk s a belső 
magyar problémák ügyében néze-
teink megegyeztek. Ezek a fiata-
lok azonban mindig szembenálltak 
a magyar hivatalossággal, megmoz-
dulás dk forradalmi jellegűek vol-
tak. 

Most új fordulat következett. 
Azon a politikai vacsorán, ame-
lyen a Padányi Gulyás Jenőtől 
megszervezett, újszellemű fiatal 
nemzedék Imrédy Béla miniszter-
elnökkel találkozott, nemcsak egy-
szerű találkozás történt, annál jó-
val több: egymásratalálás. A ma-
gyar reform-nemzedék maga előtt 
láthatja a férfiút, akinek hatalmá-
ban áll és föl akarja nyitni a zsi-
lipeket a belső megújulás erői előtt. 
Ha eddig le is gyűrték a nemze-
dék mozgalmait, vagy kezdemé-
nyei saját tétovázásába bele is 
buktak, most éreznie kell, hogy 
megérkezett a tettek döntő pilla-
nata. Felül kell kerekednie a nem-
zedéknek, gondolkodását az egész 
nemzet közszellemévé kell tennie, 

a nemzet képét át kell formálnia. 
Amint Ölvedi János írja a lap-
hoz Felvidékről küldött levelében s 
„A magyar nemzet belső lelki 
átalakulására van szükség... A 
nemzet megmaradásának és jövő-
jének egyetlen záloga és kulcsa s 
a magyar rendszerváltozás. A tel-
jes politikai, gazdasági, szociális 
és kulturális rendszerváltozás. Az 
eddigi politikai rendszer azonnali 
átváltása és szociális reformokkal 
való időszerűvé tétele.” 

Problémafölvetés dolgában az 
„1938. Egyedül vagyunk” című 
folyóirat nem hagy kívánnivalót. 
Két égetően sürgős, nagyfontosságú 
kérdésben ankétot nyitott. Egyik-
ben a magyar földbirtokpolitika 
kérdését veti fel. Hozzászólásában 
Salló János az évezredes törté-
nelmi bűnök jóvátételét követeli; 
Dessewffy Gyula gróf a radikális 
szociálpolitikában és a földművelő 
lakosság földhözjuttatásában látja a 
megoldást. Megszólal a kérdésben 
a birtokpolitika két legalaposabb 
szakértője: Matolcsy Mátyás és 
Kerék Mihály is. Matolcsy Mátyás 
hármas tétele: 1. a hitbizományi 
intézmény eltörlése; 2. a nagybir-
tok védettségének megszüntetése 
és 3. az új földreformtörvény meg-
alkotása. Kerék Mihály rámutat 
arra, hogy mekkora különbség van 
a földesurak nagybirtokain robo-
toló gazdasági cseléd és a saját 
földjén gazdálkodó kisbirtokos lelke 
és áldozatkészsége között. A másik 
ankét tárgyát nem mondhatjuk 
fontosságban előbbrevalónak, de 
érdekesebbnek, kevésbbé kimerí-
tettnek igen. Az érdekességet a 
szellemtől ragyogó válaszok köl-
csönzik, amelyek felelnek a kér-
désre: „Miért vált a magyar ve-
zetőrétegekben az igazi úri maga-
tartás és lelki előkelőség üres úr-
hatnámsággá, felfelé törtetéssé? 
Milyen szociális károk szármáz-
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nak az állandó felfelé törtetésből, 
gentryt játszó rétegek állandó ki-
képzéséből?” Veress Péter és báró 
Malcomes Albert hozzászólásai mel-
lett különösen megragadtak Balla 
Borisz megállapításai az egészség-
telen, jellemtorzító társadalomról, 
mely legfőbb akadálya az átala-
kulásnak s a korszerű megújho-
dáshoz szükséges életerőt pusztítja. 
Ilyés Gyula kitűnő írásában kö-
zéposztályunkat negyvennyolc mér-
legére teszi. Akkor seregesen lép-
tek föl a középosztály kiválóságai, 
akik a nemzet érdekéért a saját 
érdeküket is támadni merték, de 
a nemzetnek ez a színe-virága el-
hullott a szabadságharcban vagy 
börtönbe került, világgá szóratott, 
lelkében megtöretett. Akik a nyo-
mukba léptek, csak a külsőségeket 
őrizték meg, úr helyett úrhatnámmá 
lettek s a nemesen zengő mondat-
ból csak a páthoszt értették és 
vették át. Pongrácz Kálmán – aki 
Oláh Györggyel és vitéz Kárász 
Józseffel együtt szerkeszti a lapot 
– valóságos parafrázisát adja a 
belső reform sorsdöntő kérdéseinek. 
A többi cikkek közül Tóth Kál-
mánnak a magyar népi építészet-
ről és Bartha Dénesnek a népdal 
társadalomszervező erejéről szóló 
írásai vonták magukra kölönöskép 
figyelmünket. Erdély részéről Al-
brecht Dezsőnek „Az erdélyi fiatal-
ság szellemi mozgalmai” c. nagy-
méretű tanulmányát kezdte közölni 
a lap, folytatását ígérve. Áttekintve 
a hatalmas anyagot, kifogásunk 

nincs, legfennebb annak az igé-
nyünknek adhatunk kifejezést, 
hogy bár mind ott láthatnók azo-
kat a fiatal írókat e folyóirat ha-
sábjain, akik az utóbbi esztendők-
ben könyveikkel és tanulmányaik-
kal oly hatalmas közszellem-ala-
kító munkát végeztek. Reméljük 
csak a lap megszabott keretei utal-
ták írásaikat a következő szá-
mokba. 

Ha már most egészen tömören, 
egy-két szóban akarjuk meghatá-
rozni azt a munkát, amelyet az 
„1938. Egyedül vagyunk” végez, 
azt kell mondanunk: előítéleteket 
rombol. A káros és bűnös magyar 
előítéletek erdejét tarolja s ebben 
a munkában a lap szellemi közös-
sége együtt érezheti magával a 
Hitel-t. Csak az a különbség, 
hogy Magyarországon az utóbbi 
évek néhány nagy port felvert 
könyve és a közírás java termése 
előkészítette az új gondolkozásmód 
érvényrejutását, míg nálunk hal-
latlan erőfeszítéseket igényel a 
helyzetfeltáró cikkek és tanulmá-
nyok írása, íratása és közlése, igaz, 
a közvetlen tapasztalatok eléggé 
sürgetik a gondolkodásbeli válto-
zást. A sorrend azonban egyforma 
itt is, túl is: a mult hibáihoz ta-
padó régi előítéleteket félre kell 
tenni az útból, az erre szolgáló 
legelső eszköz a tények, a való 
helyzet feltárása, s az őszinte hely-
zetismeret szabja meg a jövőbeli 
állásfoglalást. 

KÉKI BÉLA 

A MAGYAR SAJTÓ MAGATARTÁSA 

A kolozsvári „Ellenzék”1938 no-
vember 13-i számából vesszük át 
Tamási Áron „Lelki Közösség” c. 
cikkének álláspontot kijelentő részét. 

Azt mondottam, hogy az erdélyi 
magyar sajtót belülről és kívülről 

egyaránt alkalmassá kell tenni arra, 
hogy nemcsak magyarul legyen 
írva, hanem tükrözze is ennek a 
magyarságnak érzelmi és gondolat-
világát. Sajnos, egyidő óta és na-
gyon kevés esettől eltekintve, ezt 
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nem mondhatjuk a sajtóról. Ha 
csupán a magam nevében monda-
nám ezt, a hivatalos oldalról és a 
mi részünkről egyaránt könnyen 
elintézhető volna, de tömegek elé-
gedetlenségét nem lehet következ-
mények nélkül figyelmen kívül 
hagyni. S ezek a következmények 
máris mutatkoznak abban, hogy a 
sajtónak jórésze és a magyarság 
között lelki szétszakadás mutatko-
zik. Természetesen, magyarságnak 
és sajtónak közös akarata az, hogy 
szegény viszonyainkhoz mérten 
megélhető sajtónk legyen, de ez a 
közös akarat megbomlik rögtön, ha 
a sajtónak hatalmi, üzleti vagy 
más szempontból olyan áldozatokat 
kell hoznia, amelyben elsikkad a 
magyar közösség hangja és aka-
rata. Mindnyájan figyelemmel ol-
vastuk például, hogy a kisebbségi 
újságírók nevében a szervezet el-
nöke ennek a sajtónak hűségéről 
biztosította az illetékes miniszter 
urat s mindössze annyit kért tőle, 
hogy az „idegen” megkülönbözte-
tést vegyék le rólunk. Én nem 
osztom azt a véleményt, hogy fe-
lelős ember felelős helyen ezzel az 
egyetlen és általánosságban mozgó 
érzelmi kéréssel álljon elő. A hang 
és a magatartás nem az enyém és 
nem a kisebbségi tömegé, mert mi 
sohasem vettük és sohasem vesz-
szük tudomásul azt, hogy „idege-
nek” vagyunk ezen a földön. A 
mi sajtónknak másfajta rakásba 
hordható gondjai is vannak, ame-
lyeket ilyen alkalommal és adat-
szerűen fel kell tárni; s hogy kí-
vánság vagy követelés formájában 
kell-e ezeket cselekedni, ez már 

magatartás dolga. Ezzel kapcsola-
tosan figyelmesen olvastuk a sajtó-
miniszter úr kétrendbeli beszédét, 
melyben az elismerés legzavartala-
nabb hangján emlékezett meg a 
kisebbségi sajtóról. Ennek a sajtó-
nak dicséretére felhozta, hogy az 
utóbbi és történelminek mondott 
időkben egyetlen hanggal sem je-
lentkezett, amely sérthette volna 
az összhangot; jól viselte magát ez 
a vendég-sajtó, de nincs is semmi 
oka az ellenkezőjére, hiszen min-
dent megkap, ami vendégeknek 
kijár. Mindez magyarul annyit je-
lent, hogy mi a sajtónkkal együtt 
vendégek vagyunk itt s a vendég-
nek pedig csak egyhez van joga; 
jól viselkedni. Ezt a gondolkozást 
öntudatos erdélyi magyar ember 
sohasem vállalja s így erről a di-
cséretről még akkor is lemondana, 
ha azt a magyar sajtó magáévá is 
tenné. Igaz, nem bontotta meg az 
összhangot a magyar sajtó, de ami 
lényegesebb: nem bontották meg 
a magyar tömegek sem. Azonban 
nem a vendég illendő magaviselete 
volt ez, hanem a józan és okos 
belátása annak, hogy egy államnak 
vagyunk a polgárai, együtt és a 
közös jólét érdekében kell élnünk 
és cselekednünk. A vendég ki van 
szolgáltatva a házigazdának s vagy 
jól viselkedik vagy eltávozik a 
háztól. Mi azonban otthon vagyunk 
ezen a földön és ha történelmi 
időkben megtaláljuk az egyetlen 
helyes útat, azt nem illendőségből, 
hanem öntudatosan cselekedjük. 
Ezért nem dicséret jár, hanem 
egyenlő jog. 

TAMÁSI ÁRON 

Erdélyi Magyar Adatbank



E l ő f i z e t é s e k n y u g t á z á s a : 

1937-es é v f o l y a m r a 210 l e j t f i z e t t e k : Dr. Hollós Is tván. 

150 l e j t f i z e t t e k : Dr. Bán Andor , Botár István, Elekes Béla, Fekete 
György, Jakab Gyula, Kósza József, Magyar Iparosok Egyesülete T g . Mureş, 
Dr. Moldován Pá l , Péter Endre, Szász Is tván, T a m á s i Áron. 

75 l e j t f i z e t t e k : Bartal József, D r . Gyenge Béla, Dr . Imre Lázá r , 
Józsa János, Dr. Közepesi László, Dr. KelemenLászló, N a g y Géza, Pál f fy Anta l . 

E g y é b b ö s s z e g e t f i z e t t e k : Baumgar ten László 50.– Gr. Béldi Kál-
mán 300.– Dr . Biró Lajos 50.– Csergőffy T ibor 60.– Dananay László 
108.– Dr. Jancsó Elemér 50.– Lakatos István 40.– Makka i Ernő 70.– 
Máthé Zsigmnod 50.– Schüller Endre 40.– 

1938-as é v f o l y a m r a 300 l e j t f i z e t t e k : Bálint Vilmos, Gr . Bethlen 
Bálint, Dr. Parecz György. 

210 l e j t f i z e t t e k : Ajtay Gábor, Dr. Alländer Félix, Aranyossy Erzsé-
bet, Gr. Bethlen István, Barabás Endre, Dr. Dsida Elemér, Eckhardt T i b o r , 
Esztergomi Növ. Papság Magy. Egyh. Irod. Iskolája, Falu Magyar Gazda 
és Földműves szövetség B p , Dr. Hollós István, Imrédy Béla, János Áron, 
Dr. Judik József, Ka tb . Főisk. Diákzsöv. Leányszervezete Bp., Milotay István, 
Némethy Imre, Dr. Sebes Dénes. 

150 le j t f i z e t t e k : Albert Vilmos, Alföldi Pál , Bajkó László, Dt . Bán 
Andor, Bartal Jószef, Bereczky Ernő, Dr. Biró Lajos, Binder Margi t , Blédy 
Géza, br. Bornemissza Elemérné, Dr. Borsay Andor , Borsiczky Károly, Buday 
János, Dr. Búzás Gerő, Dr . Csiky János, Dr. Csőgör Lajos , Dániel Elemér, 
Dániel Géza, Domahidy Sándor, Dominich László Eszterházy Lujza, Dr. 
Fazekas János, Ferencz András , Fr ink Ferenc, Gáll Sándor, Groszekné Asza-
lós Ida, Halász Kálmán, Herepei János, Dr. Imre Lázár, Incze Pá l , Kós 
Károly, Dr. Kovács Árpád, Kovács László, Ková ts Pál, László Dezső, Lo-
kody Gáspár, Luczky Ferenc, Dr . Markovits Manó, Máthé Zsigmond, Mikó 
László, Minerva Biztosító (Kvár.), Molnár Lajos, Nagy Irén, Dr. N a g y László, 
Nagy Miklós, N a g y Sándor, Dr. Nistor Virgil, Dr . Oberst Zoltán, Ötves 
Gyula, Papp Dénes, Penzkert Sándor, Dr. Péterffy Pál, Raduch György, 
Rohay Farkas, Siposs Lajos, Strömpel Lili, Dr. Sükösd Endre, Szabó Bálint , 
Dr. Szathmáry Ferenc, Szecsey Sándor, Szígyártó Lajos , Szőllősy Andor , 
Tavaszy Sándor, Tüdős János, Dr. T u s a Gábor, Dr. Vékás Lajos, Dr. Vé-
kony Gyula, Dr. Vlossák Rudolf , Zágoni Anna , i f j . Zszombori László. 

75 le j t f i z e t t e k : Dr. Ferencz József, Józsa János, Dr. Ke lemen László, 
Lammer t Sándor, Dr. Metz István, Dr. N a g y Lajos, i f j . Puskás Kálmán, 
Sinka József, Szathmáry Kamil ló . 

E g y é b b ö s s z e g e t f i z e t t e k : Bernád Gyula 420.– Boné Gyula 105.– 
Csergőffy Tibor 60.– Dr. Geley Béla 75.– Kabos Éva 450.– Kedves András 
20.– Kozma András 1440.– László Ferenc 120.– Lévay Klára 40.– Mol-
nár Balázs 80.– Polgármesteri Központ i Segédhivatal Bp. 420.– Ref. T e o l . 
Önképzőköre (Losonc) 100.– Simon Mihály Pál 2100.– Dr . Sinkó Is tvánné 
90.– Dr. Szegedi Imre 280.– Dr. Varga Lajos 30.– Vásárhelyi Géza 105.– 
Dr. Z i n s z k y György 972.– 

Erdélyi Magyar Adatbank



Cluj, Str. Kogălniceanu 
7. 

Bun de imprimat. 

Erdélyi Magyar Adatbank


