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K É S Z Ü L Ő D É S H Ú S V É T Ü N N E P É R E 

R é s z l e t Tamási Á r o n n a k „Szülőfö ldem” 
című, az Erdé ly i S z é p m í v e s Céh kiadá-
sában megje lent könyvébő l . 

M A G A M IS még javában alszom, amikor felkél a nap. Pedig 
amióta itthon vagyok, már annyira visszaédesedtem a természet-
hez, hogy véle együtt hunyok és éb redek ; sőt egyre gyakrabban 
fordul kedélye szerint az én kedélyem is, mintha nem ura volnék 
neki, hanem majma. 

Éppen erre ébredek, a „majom” hangzatára. 
Felütöm a fejemet és zavar tan figyelek, mert nem tudom el-

dönteni hirtelen, hogy hallottam-e félálomban ezt a szót, vagy 
magam gondoltam. Valahol gyermek sír az uton, három ablakon 
fény ömlik a szobába s künn a tornácban beszéd folyik. Gondo-
lom, bészólítom Ágnest, hogy jelentést tegyen, ha valami az éjjel 
vagy most reggel tör tént volna a faluban. De nem is kell szólítani, 
mert mialatt rendezkedem, hogy egy napot ismét lábom töltsek, 
rámnyitja a tornác felőli aj tót s azt k é r d i : 

– Bátyám majmot l á to t t -e? 
Egy vonása sem rezdül, olyan komoly Ágnesnek az arca. Az 

idegen mérget venne rá , a rcának láttára, hogy a fel támadás nagy 
ünnepére egy majommal meggazdagodtunk. Én azonban ismerem 
Ágnest és magamat egyaránt s i lyenformán nagyon jól tudom, 
hogy a tréfát így csináljuk mi. 

– Hol fog t ad? – kérdem. 
– Én az oltár előtt – feleli Ágnes. 
Ennyiből már tudom, hogy sógor jött haza az erdei munká-

ból. Mingyárt látni szeretném, mer t jóízű és megnyerő ember 
sógor, szálában is ügyes, mulatni és klárinéton játszani egyaránt 
jól tud. Indulok is már, hogy üdvözöljem és megkérdezzem az 
egészsége felől, s hát abban a percben megjelenik az a j tóban az 
Ágnes háta mögött Egyszerre kezdünk nevetni mind a hárman, 
mert a ház ura csakugyan olyanforma, mint a majom. Jó l meg-
nőtt haja-szakál la ; s fol tokban lebbedezik a munkás ruha ra j ta . 

Tréfálkozik ő is, de a t réfája mögött ott izzik a keserűség, 
mint a parázs. 

– Megírhassa sógor úr, – mondja nekem, – hogy milyen 
életünk van. 

Ágnes ezt nem hagyja helyben, hanem így szól : 
– Menj el, itt se mindenkinek van i lyen! 
– Nem, a papnak! – mondja sógor. 
Ennyivel meg is szűnik a vita, mert Ágnes a borbélyhoz 

küldi az urát . Amikor elmegy, csodálkozva kérdezem meg, hogy 
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2 Tamási Áron 

már itt is van borbély, itt a f a l u b a n ? Hiszen életemben olyant 
nem hallottam, hogy Farkas lakán borbély és fodrász ütött volna 
tanyát . Ellenben minden szomszédságnak volt ennekelőtte egy haj-
nyírója, s az egész falunak egy foghuzója. Gyermekkoromban az 
én ha jamat is egy ilyen ember vágta, vasárnap reggel, nemcsak 
ingyen, hanem még a gondolata nélkül is a fizetésnek. Egy fogam-
tól is itt búcsúztam volt el, cserefa-csutakon ülve. 

– Hát ezek nincsenek m e g ? – kérdem. 
– Megvan – mondja Ágnes. – A foghuzó ember most is 

működik, de aki a maga haját nyirogatta diák-korában, az éppen 
a minap meghalt . 

– Hát most borbélynak hívják a ha jny í ró t? – faggatom tovább. 
Nem tudom, hogy miért, de Ágnes nevet ezen. Majd mint 

egy tudat lan gyermeknek, úgy kezdi magyarázni nekem, hogy most 
a törvény nagyba tekinti az ipart s így bétiltotta a hajvágó falusi 
embereket , s jött egy valódi borbély. 

– S ahhoz j á rnak? – kérdem. 
Ismét nevet Ágnes. 
– Ahhoz nem, ahhoz az egyhez. 
Igy tudom meg, hogy búsul a borbély és szidja a fa lusiakat ; 

s közben mindennap készül el a faluból. Mert a törvény megvan 
ugyan, de pénzt nem ad tak a törvény mellé, elfelejtették. Ilyen 
formán maradt minden a régiben, csak éppen a működést egy 
kicsit dugni kell. 

Oktatásra most több ideje Ágnesnek nincsen, mert megkelt 
a kalács-tészta s éppen meghevült a kemence is : bé kell vetni. 
Egyedül maradva őrzöm tovább a gondolatot, amely a fejemben 
döngicsélve ide és oda száll, mint a méh. Aztán bérepül egy kasba, 
melyre rá van í r v a : „Önellátás”. Most már én is magyarázhat-
nám Ágnesnek ezt a rossz szót és az egész divatos elméletet, ami 
mögötte van. Elmondhatnám neki, hogy amire küzködő népcsopor-
tok és megszorult nemzetek mostanában oly nagyon törekednek, 
a falu azt is kitalálta és meg is valósította, amennyire csak lehet. 
Nyomon követhet jük, aká r ke t ten is, hogy a nép zökkenő nélkül 
és mily haj lékonyan alkalmazkodott az időhöz. Nemcsak élelmét 
termeli ki, hanem iparosa és kereskedője magának, ha a szükség 
úgy hozza magával. É rzéke és egészsége emberi módon oldja meg 
a kérdéseket , melyeket a „szakértők” fajvédelem hangzata alatt 
törvényekkel szabályoznak. S ha igaz, hogy fajtát, osztályt és 
egyént megítélhetsz az eszközök után, melyeket önvédelmi harcá-
ban használ, akkor a falut nemesnek tarthatod. Idegen fajtát, pél-
dául, ki közéjük téved vagy furakodik, nem vernek meg a falusiak. 
Igen könnyű és nemtelen volna a harcnak ez a formája, hiszen 
az erők nem egyenlők. S vérnek és bicskának is van erkölcse, 
mely szigorúan kötelez mindenkit, aki a közösségnek tagja. Igen 
egy cigány megteheti, vagy valami jött-ment, hogy megduljon és 
megverjen például egy zsidót, aki boltot tart a faluban vagy italt 
mér vigadó s máskor kesergő embereknek. De soha nem hallottam 
s elképzelni sem igen tudom, hogy falusi székely effélét cseleked-
jék. Ha mégis tenne ilyent, elárulná a vér és verekedés erkölcsét, 
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Készülődés húsvét ünnepére 3 

amiért megvetés jár. Más eszközökkel azonban megvívja a h a r c o t : 
az idegen élelmessége ellen ő lesz még élelmesebb, szorgalmát pe-
dig a magáéval mulja felül. 

Erről jut eszembe, hogy itt a mi fa lunkban is volt ké t zsidó 
család. Szép boltja volt az egyiknek, csengetős a j tóva l ; s a másik 
korcsomát tar tot t a falu-házában. 

Most nincsenek meg. 
Gondolom, ezt megtudakolom Ágnes tő l ; s ki is megyek rög-

tön a sütőházba. 
– Te Ágnes, mi lett a ké t zs idóval? – ké rdem. 
– Elmentek – mondja . 
– S azok m é r t ? 
– Kihervadtak a faluból. 
Röviden mind a ket tőnek elmondja idevaló tör ténetét . Nem 

voltak rossz emberek, sem Ábrahám, sem a másik. Kinek pénze 
nem volt, hitelbe is ad tak annak. A boltos nagy családdal élt s a 
korcsmárosnak is volt egy leánya. De ezek a korcsmárosok sok 
ijedelmen mentek keresztül, mert amikor a legények tördösték az 
üvegeket s egymásnak bolondultak, akkor az öreg korcsmáros 
félelmében mindig reszketet t s a leány sírt. Azután az emberek 
hazajöttek a háborúból s egyik-másik úgy kitudósodott , különösen 
a fogságbeliek, hogy kezdtek boltokat nyitogatni. Nagyobb zsidók 
lettek az igazi zsidóknál s így az utóbbiak hervadni kezdtek. El-
sőbben Ábrahám ment el, mingyárt a béke-ki törésnél ; a korcsmá-
ros pedig csak egynehány esztendeje, de az későn is jött ide. 
Most az italmérést Magyari Ferenc folytatja, az Á b r a h á m helyin 
pedig J a k a b Lajosnak van nagy bo l t j a ; s ezen a ket tőn kívül 
Demény Gábor és Demény János is kereskedés t nyitott, s ott van 
még a szövetkezet! 

Rámnéz Ágnes és nyomatékosan azt m o n d j a : 
– Van ke reskede lem! 
Nem szóltam eddig egy szót sem, pedig nagyjából ismerem, 

amiket elmondott a húgom. A z új kereskedők közül J a k a b La-
jossal s Demény Jánossal egy osztályban is jár tam az elemi isko-
l ában ; Gábor egy esztendővel kisebb volt. Beszéd alatt azonban 
megfordult fejemben a gondolat, hogy vajjon nem nyitot tam volna-e 
magam is boltot, ha véletlenül nem kerülök a gimnáziumba. Úgy 
hiszem, nem. De megkérdezem Ágnestől : 

– Ha nem adnak vala iskolára, talán most én is boltos 
vo lnék? 

Ágnes nevet. 
– Maga n e m ! – mondja. 
– S miért, t e ? 
– Boltos csak abból lesz, aki a pénzt erősen szereti. 
Ebből nem háramlik dicséret reám, úgy mondja . S egyszerre. 

különös indulat kél fel bennem is, mert húsz esztendőn keresztül 
ezzel a lappangó és szemérmes váddal sokszor találkoztam. A p á m 
volt az első, aki az ószövetség hangján bolygatta meg ezt e kér -
dést. Mingyárt érettségi után volt, egy tavaszvégi éjszakán. It tason 
jött haza s én álomból ébredve hallgattam zord magyarázatát 
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arról, hogy egy kitanult d iáknak gyúrni kell haza a pénzt. Nem 
hiszem, hogy egy korona is lett volna a zsebemben akkor , de a 
szivem teli volt eszményekkel , melyeket Homérosz, Petőfi és 
Vörösmarty tüzeltek; és teli volt hő vággyal, hogy hazámnak, 
ezekben a háborús időkben, miképpen szolgálhatnék. Keserűen 
fogadtam el a lehetetlent, hogy apámnak pénzt nem tudok szerezni; 
s hogy ezt a hiányt és apámnak kárá t bensőmben pótolhassam, 
önként ajánlottam fel magamat a hazának. Aztán, ahogy telt az 
idő, a nevemet itt-ott ismerni kezdték, s a faluba is elvetődött 
egy-egy olyan újság és nadrágos ember, aki rosszat nem mondott 
rólam. De a lappangó és szemérmes vád tovább tar tot ta magá t : 
nevezetes embernek ne legyen p é n z e ? ! Nehéz ezt megérteni. 
Valahol hiba v a n : s az öcsém azt gondolja, hogy bennem. Mert 
most a napokban is t réfásan valami affélét mondott , hogy ő nem 
így csinálná, hanem addig s addig forgatná valahogy a dolgot, amíg 
sok pénz jőne ki belőle. 

Igaza van Ágnesnek : boltos sohasem lett volna belőlem. 
– Ha valaki ír egy szép könyvet, az nem ér többet egy 

bo l tná l? – kérdem. 
Ahogy kiszólom, már magam is érzem, hogy milyen gyer-

mekes, amit mondtam S nem is alkalmas arra, hogy a szellemi 
javak templomába csaljon valakit, akinek minden napját az egy-
szerű létfenntartás gondjai ködösítik bé. Inkább egy olyan köny-
vet kellett volna emlegetnem, amely többet jövedelmezett az Á b -
rahám boltjánál is. De várjunk, mert ez sem lett volna jó. Hiszen 
azzal magam adtam volna az Ágnes szájába a kérdést , hogy miért 
nem írtam akkor o lyan t ! 

– Látod-e – folytatom gyorsan a rábeszélést : – te sem me-
red mondani, hogy egy szép könyv kevesebbét ér a boltnál! 

Er re már Ágnes is kimondja, amit gondo l t : 
– Érhe t , de nem becsülik az emberek . 
Most kéne folytatnom, hogy ez igaz, igende nem a könyv-

írást kell abbahagyni, hanem az embereke t szükséges megváltoz-
tatni. De éppen akko r megérkezik sógor a „borbély”-tól. Tavaszi 
kedvvel simogatja megszépített állát s egy-egy mozdulattal a baju-
szát is, amit szintén megtérengetet t a mester. Legalább tízeszten-
dővel fiatalabb, mint ezelőtt egy órával, „majom”-korában. Ész-
reveszi mindgyárt, hogy nem lehet kicsi dolog, amin a fejünket 
t ö r j ü k ; s megkérdez i : 

– Tán éppen háborúról beszé lge tnek? 
– Mi éppen arról – mondom. – De nem olyan háborúról, 

amit puskával folytatnak, hanem olyanról, amit könyvekkel vívnak. 
Sógor afféle ember, aki nehezen akadékoskodik és könnyen 

le lkesedik; s amellett a szellemi természetű dolgokat úgy szereti, 
mint a gyermek a cukrot . 

– Olyan háborúba én is e lmennék! – mondja. 
Ágnes azzal inti le, hogy ott is tisztiszolga lenne sógor, mint 

a puskás háborúban, de ezzel csak vígasságot szerez nekem s az 
u rának egyaránt. Mert egymásután hordjuk rakásba az ilyen tiszti-
szolga könnyű és kellemes kötelességeit : ceruzát hegyezni, pennát 
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és írógépet takarítani, könyveket porolni s nem utolsó sorban jó 
történeteket beszélni el a „tiszt” úrnak, hogy az megírhassa a 
népnek. 

Sógor jelentkezik is mingyárt, hogy a legényem aztán ő lesz. 
S meg is kezdi rögtön a szolgálatot, mert azt mondja, hogy az 
első történetet most el is beszéli, hadd okuljon belőle az asz-
szonyi nép. 

– No, ha l l juk! – bíztatom. 
– Egyszer, – kezdi sógor, – amikor mi Ágnessel még fiatal 

házasok voltunk s szegény apósom is még javában élt, valahogy 
erősen összevesztünk ket ten, már mint Ágnes velem. Szép őszi 
éjszaka volt, olyan tiszta, mint a hideg forrás. Mivel Ágnes aka-
ratos természetű s hirtelen is egy kicsit, kiugrott a házból, hogy 
ő most elhagy engem örökre s megyen haza a szülői házhoz. 
Jó l van, men jen ! S ment is. Igende éppen akko r az Ágnes anyja 
is valahogy erősen összeveszett az urával s úgyszintén kilibbent 
otthon a házból, hogy ő most örökre elmegyen s itt fog élni ná-
lunk. S ahogy elindultak ket ten egymás tudta nélkül, de egyik a 
másikhoz, az út felrészin összetalálkoztak. Kérdezi az a n y j a : 

„Te hova méssz, Ágnes?” 
„Én magukhoz, hát m a g a ? ” 
„Én is hozzátok.” 
„S maga mér t jön hozzánk?” 
„Erősen összevesztem apáddal . Hát t e ? ” 
„Én is össze az urammal.” 
Erre anyám felnézett a csillagos égre, egy kicsit elgondol-

kozott s azt mondta Á g n e s n e k : „Ejszen forduljunk meg s ki-ki 
menjen a maga házába vissza!” Igy fordulának meg nagy sóhaj-
tással – fejezi bé sógor a történetet . 

A tanulság vidáman ömlik a napfényen széjjel, még az Ágnes 
arcán is ott bujkál az elismerés és a tör ténet igaz mivolta. De 
minderről nem szól semmit, hanem nagyot ugrik a beszéddel s 
azt mondja s 

– Hol a b á r á n y ? 
Csakugyan, most jut eszembe, hogy még nem vet tünk hús-

véti bárányt . Ránézek a sógorra, mert az efféle vásárban ő a mes-
ter. Olyanformán beszél azonban, hogy ebben a faluban nemigen 
lehet már jó bárányt alkalmas árban vásárolni. Éppen most mondá 
Gáspár bácsi, a mészáros, hogy itt minden eladó báránynak gaz-
dája került. Csak ebben az egy faluban kétszázat ölnek le ma 
délután. 

– Kétszáza t? – ámulok el. 
Hamarjában kiszámítjuk, hogy ez átlagosan negyvenezer lej, 

amit az ünnepek alkalmával csak húsra költ a f a l u ; s ki azt is, 
hogy minden nyolc emberre jut egy bárány, Hát mégis van pénz, 
de h o n n é t ! ? 

– A föld fenekiből – mondja sógor. 
Ágnes pedig egy kicsit csúfondárosan veti oda, hogy itt min-

denki megbolondulna ebben a faluban, ha nem vehetne bárányt . 
Fel sem tudna támadni senki bárány nélkül! Inkább adósságot 
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csinálnak, vagy a bőrök alól kerekí t ik ki a pénzt, de húst enni 
muszáj ! Húsvétkor különösen. Igen de máskor sem ereszkednek el 
a farkaslakiak, ünneptelen időkben, mer t hetenkint legalább tizen-
ötezer lejt köl tenek húsra. Két mészárszék van, idevaló falusi em-
be ré mind a kettő. Táplálkozni kell a népnek, mert amióta léte-
zik a világ, annyit nem kellett dolgozni soha, mint most a romá-
nok világa alatt . Az állami adót még ki lehetne valahogy szorí-
tani, de a pótadó kiveszi az emberből a zsírt, s a töméntelen 
k ö z m u n k a ! 

– Mégis élünk.. . . – mondja sógor. 
Mint aki jár sziklás helyen s egyszerre kincset talál, én is 

úgy érzem, hogy beszédünkben megtaláltuk a kincset. Ebben a 
ké t szóban találtuk m e g : „mégis élünk”! Nehéz időkben hősök-
nek szava ez, mely az erőnek és a bizalomnak a fáján termett . El-
gondolom: micsoda föld lehet, mely úgy megfogja ezt a fát és 
úgy táplálja gazdag gyökereit , hogy zöldje nem sápad el! 
Csak vér, verej ték és porladó rengeteg ős tehet ilyen termővé 
földet.. . . Nem is tudja az ember, hogy minek keresse inkább a 
t i t ká t : annak-e , hogy miképpen győzi hajnaltól sötétig férfia és 
asszonya a munkát , vagy pedig annak, hogy soha fel nem tör mégis 
a kérdés : 

– Mié r t ? Mi c é l r a ? ! 
Hiszen a polgárságban mindegyre felcsap ez a kérdés s a ki-

törés helyén önkéntes halottak fekszenek, mint ledőlt felkiáltó 
jelek a kérdés u tán. 

Tusakodom egy kicsit, de aztán mégis megtudakolom: 
– Történt-e nálunk sógor, hogy valaki elpusztította volna 

m a g á t ? 
– Milyen o k b ó l ? – kérdi . 
– Hogy nehéz az élet. 
Rázza a fejét, hogy ilyenre nem emlékszik; Ágnes pedig ka-

cagásra fakad mingyárt. Nem tudom, mit gondoljak nyugtalanító 
nevetése felől, de úgy tetszik, hogy ezt a gondolatomat is olyan 
furcsának és idétlennek tart ja, mint amikor egymás mellé tet tem 
a szép könyvet és a boltot. 

– Te mit nevetsz ú g y ? – fordulok feléje. 
Nem jut egyhamar szóhoz, de aztán rámveti nagy barna, csil-

logó szemét és a ker t i fák felé mutogatva m o n d j a : 
– Holnap mind fütyöghetnénk a k k o r . . . . 
Sógornak is tetszik a pokoli kép, mit Ágnes furcsa kacagás 

u tán varázsolt a kert i fákra. Annyira tetszik, hogy még a lábát 
is széjjelveti, hogy szemléltetőbben tudja magyarázni. 

– Nézze csak, sógor ú r : itt is egy, ezen a fán! . . . . Ott is 
egy, azon a f á n ! . . . . A szomszéd ker tben kettő, h á r o m ; s a má-
sikban ö t -ha t ! Mind nehéz élet miatt nyúlt meg a nyakuk, de 
most a fuvalom szépen legyezi ő k e t . . . . 

Egyszerre megrezdül a fejem-vállam a borzongástól. Sógor 
megsajnál rögtön s mint egy dermedező gyermeknek a varázs szót 
az ijesztő mese végén, úgy mondja n e k e m : 

– Bár élni tud junk sógor úr.... A halálhoz mód kell! 
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Ennél igazabb szót mondani sem tudot t volna, biztosan érzem. 
Mert a halálhoz itt nálunk csakugyan mód kell. Fér jhezmenni még 
lehet kicsivel is, de kerüljön kétszer annyiba, a sok a jándékka l 
és a menyasszonytáncban megtérül az is. El lenben föld alá menni 
nagy út: olcsón nem lehet e nagy útra elereszteni az e m b e r t ! 
Különben itt a példa is, csak a tegnap tör tént . 

– Hallotta-e sógor, – mondom, – hogy a n é p megellenezte 
tegnap az olcsó t eme té s t ? 

– Igazuk volt – feleli sógorom. 
Ennél bel jebb azonban nem hatolhatunk az ügybe, mer t a 

húsvéti jelszót kihirdeti Ágnes i smét : hol a b á r á n y ! Sógor ugrik 
egyet, megszépített arcához illő ruhát vesz, majd a csűrker ten ke-
resztül elmegy az országút felé ki. Egy félóra mulva szép, kövér 
bárányt hoz az ölében. Mint a puha, tömött fekete r ü g y : olyan a 
gyapja. Valami kecseti embertől vette, akit az úton akasztot t meg, 
városba menet . Azoktól lehet venni, mert jó reformátusok a ke-
csetiek: nem esznek sok húst. S tovább az unitárius vidéken még 
annyit sem, három-négy falunak ha van egyetlen mészáros boltja. 

– J o b b is, – mondom, – hadd tegyék inkább félre a pénzt . 
– Ugy félreteszik, – feleli sógor, – hogy többet sohasem 

kap ják meg. 
Félbehagyjuk az unitáriusokat s inkább a bárányt kezd jük 

nézegetni. A kosok nemébe tartozik, már kigömbölyödött kicsi és 
erőszakos fején a szarva. A z orra és a szeme feketén csillog, ahogy 
bizalmatlanul, de vitézi módra ügyelget minket . 

Egyszerre Pilátus jut eszembe, aki mosta kezeit . 
E bárány dolgában mosom én is. 
– Ki öli m e g ? – kérdem. 
– Ezt én, – mondja sógor. 
Szégyen és izgalom kél kennem; s mintha hallanám, hogy 

kérdi tőlem a b á r á n y : keresztények vagy tok? Hiszen Heródes 
pogány volt és ti az ő példáját követi tek! N e m a Krisztusét, aki 
a nyakára nyugtatva hordozott engem! 

Így beszél a bárány s nekem felelni kell. De felelhetek-e egye-
bet, mint azt, hogy az én keresztény hitem szerint csak az olyan 
élet szent, amely lelket hordoz. És az csakugyan s z e n t ? ! 

Háborgást érzek lelkemben. 
Ide-oda sunyítok, majd megkérdezem sógortól: 
– Nem sajnálja megölni? 
– Nem nézek a szemibe! – mondja sógor. 
Félre fordulok és szó nélkül kimegyek a ker tbe . De amint 

vizsgálom a bomló cseresznyefát s utána az almafa rügyeit, egy-
szerre eszembe jut, hogy a napokban mit mondott a szomszédos 
gazda. 

– Milyen termés lesz? – kérdez tem tőle. 
– Nem valami jó, – mondta, – mert a legtöbb almafa bi-

tangot virágzik. 
Ez jut eszembe. 
Gyorsan a tető felé indulok, ahol nincsen almafa s ahova nem 

hallatszik a bá rány utolsó kiáltása sem. Itt leülök egy vadvackorfa 
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alá és az emberi életről godolkozom, keresvén az útvesztők között 
az igazság út já t . Ugy bizsereg a fejem, mint a boly, melyben han-
gyák helyett gondolatok akarnak rendszert építeni. Egyszerre szarka 
madár repül el felettem s valahogy a szellemet röppenti eszembe, 
aki lakott volt efféle madárban is. A következő pillanatban már 
a növendék Jégtörő Mátyás ,áll előttem, a szellem emberi gazdája 
s a názárénussal beszélget. Éppen arról folyik a szó, hogy vajjon 
ember tudhatja-e, hol van és hol nincs igazság. Ugy véli az öreg 
názárénus, hogy ember nem, de a hit igen! Valahogy így lesz, 
gondolja kicsi Mátyás, de még oltoványnak érzi a maga hitét, 
aminek minden szélre hajladozni kell, hogy a végén erős és nagy 
fává nőhessen. 

– Menj tehát és hajladozzál – mondja neki a názárénus. 
Neki m o n d j a ? 
Nem. 
Nekem szól ez a tanács. 
Hajladoznom kell hát Krisztus és Pilátus között, a Heródes 

csecsemői és a húsvéti bárányok között , nemkülönben a keresz-
ténység eszméje és mai állapota között . Így talán nagy és nemes 
fává nőhetek valamikor, amely nem fog már hajladozni, sem med-
dőt virágzani. 

Percek alatt kitavaszodik a reményem, hogy ez így is lesz. 
Felkelhetek hát a vackorfa alól, ahol valami eredményre mégis 
jutottam, s mehetek hazafelé. Nagy kerülővel teszem meg az útat 
s ot thon gondosan kerülöm, hogy a bárány szóba jöjjön ismét. 
Hadd beszél jünk inkább vidám régi dolgokat, sőt azt sem bánom, 
ha némi politikát. Jóféle magyar embernek ebből is kell egy kicsi, 
bár ál ta lában és feltűnő módon tilos itt nálunk. De így ebéd u tán 
s bizalmas családi körben, ha jól fogom fel, egyenesen honpolgári 
kötelesség, hiszen megszüntek a pár tok , ahol virágzott ez a gond. 

– Alaku l a világ – mondom. 
– Igen, megindult volt – feleli sógor. 
Nézzük egymást s úgy folyta t juk; majd az arcomon mosoly 

jelenik meg. 
– Úgy kéne hát! – helyesli sógor. 
S ezzel már el is végeztük, amit ebben a dologban szóval 

végezni lehet. Még csak azt aka rom megkérdezni , hogy az erdei 
munka alatt , amikor hetekig éjjel-nappal egymás között vannak, 
szok tak-e effélékről beszélgetni. 

– Pol i t ikáró l -e? – mondja sógor. 
– Ar ró l . 
– Nemigen – feleli. 
Hallom, valaki nagy mogfontolással jön felfelé a grádicson. 

Ar ra nézünk s hát a Gáspár öcsém komoly feje bukkan elé az 
a j tóban. Mondom neki, hogy éppen jókor jöttél, mire udvariasan 
és egy kicsit rejtelmesen mosolyog. Ahogy kezet szoríthatunk mi 
ket ten s ők is ket ten, már viszem is őket a másik szobába, ahol 
én ütöt tem vendég-tanyát. Itt mégsem vagyunk senkinek lábalatt s 
nyugodalmasabban tudunk beszélgetni is. Azt kérdi Gáspár, amint 
leülhet mingyárt, hogy mi hasznát vehet jük neki, ha már olyan 
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jókor talált jönni. Mondom, hogy sógorral ke t ten megbeszéltük a 
világ folyását s most éppen az erdei munkásoknál tar tunk. 

– Azt kérdezte sógor úr, – szól belé a házigazda, – hogy 
mi politizálunk-e, amikor együtt vagyunk az erdőn. 

Gáspár egy furcsa fejmozdulattal elneveti magát. 
– Itt nálunk más béosztás van – mondja . 
– Mi lyen? 
– Olyan – feleli Gáspár , – hogy mi dolgozunk s más politizál. 
Gondolom, innét a sík mezőről visszaszorítom Gáspár t az 

erdőre, de mingyárt kiderül, hogy ő nem is ment el onnét. Ot t 
dolgoztak, mondja, vagy tizen s egyszer egy napon ké t csendőr 
ereszkedett hozzájuk. Felszólította őket a ké t csendőr, hogy vegyék 
elé a személyazonossági bizonyítványt. Ilyen bizonyítványa csak 
neki volt egyedül ; s no még egy öregnek is, de az nem az övé 
volt. Hanem egy másik emberé, aki szőke. Előbb az öregét néz-
ték meg a csendőrök, de ahogy nézi az egyik, egyszerre a sze-
miben tekint az öregnek s azt mondja : magának barna szeme van, 
vén csaló! Abban a helyben félreállították az öreget, s nézni kez-
dik az enyimet. Abban nem kap tak semmi hibát, az igaz, de a 
többinek nem volt bizonyítványa, sem igazi, sem hamis. 

– Miért n incs? – kérdezi a csendőr. 
– Azér t nincs – mondja az egyik, – mert mi tévedésbe 

estünk. 
– Miféle t é v e d é s b e ? 
– Azt gondoltuk, hogy fát vágni jövünk; de most lássuk, 

hogy szavazásra. 
Erre megharagudtak a csendőrök, folytatja Gáspár, s az egé-

szet el akar ták kísérni. Végül valahogy mégis megkegyelmeztek, 
d e az öreget úgy elvitték, hogy négy nap mulva érkezet t haza, 
mivel egyik őrs a másiknak adogat ta . 

– Hát az erdőn is így van – mondja Gáspár . 
Mulat raj ta , s én dohánnyal kínálom, hogy eressze füstbe 

az egészet. 
Sógor is rágyújt, majd meglepő kérdéssel fordul az öcsém fe lé : 
– Az iskolában milyen tanuló voltál, G á s p á r ? 
– Nem a legjobb – feleli öcsém. 
– S annyiszor ír tak-e fel, mint most a c sendőrök? 
– Nem. 
Sógor nevetve csapja hozzá : 
– No, ezen nem sokat gondolkoztál! 
Olyan jól telik az időnk, hogy kár volna otthagyni az erdőt . 

De most már a munka, az életmód s a kereset felől szeretnék 
egyet és mást megtudni. Nem nagy kívánság, azt mondja sógor, s 
mingyárt el is beszéli ezt az utolsó erdei működését . Először azon-
ban alapot vet neki s a farkaslaki nép helyzetét magyarázza, ha 
esetleg nem tudnám. A z élelmet nagyjából megtermi ez a föld, de 
a pénzt, adóra s a ház szükségire, csakis fából tud ja kiszorítani 
az idevaló ember . Még a nagyobb gazdák is. Különösen ősz köze-
pétől tavasz közepéig mindenki a fán van raj ta , mint a harkály . 
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S mivel annyi ereje csak igen-igen kevésnek van, hogy a magáét 
pusztíthassa, idegenbe járnak erdei munkára . Vállalkozóknak. 

Igy történt most is – folytatja sógor. – Ezelőtt öt héttel el-
indultunk nyolcan. Idevaló szenesek hozták a hírt, hogy a szeder-
jesi erdőbe munkás k é n e ; s egy újabb fordulatnál már a vállal-
kozó üzente is a szenesektől, hogy mehetünk. Igy aztán nyolcun-
ka t feltarisnyáltak az asszonyok s elindultunk gyalog. Negyven 
kilométer volt. Ott a helyszínen két pártra szakadtunk, mert egy 
kal ibában nem fértünk volna el. Ez volt az első, két kalibát csi-
náltunk, A vállalkozó megmutogatta az erdőt, aztán neki mi a fá-
nak. Amikor négy hét mulva számadást csináltunk, még ezer lej 
kereset sem jutott egyre, csak kilencszázhatvan. Ez mennyi nap-
j á r a ? U g y e , csak harminckét l e j ? 

Számítgatjuk magunkban, hátha több jönne k i ? 
– Az annyi – mondom. 
Ebből még élelmezték magukat s dohányt vettek. Gyenge 

mesterség, akármennyi t gondolkozunk ra j ta . 
– Ki volt a vál lalkozó? – ké rdem. 
– Zsidó ember – mondja sógor. 
Mégis furcsa, gondolom magamban, hogy ilyen ügyes és értel-

mes férfiak, mint ez a sógor, ne tudjanak többre menni ennél ! 
Tűrhetet len dolog. De hol kéne megfogni vajjon, hogy segíteni 
l ehessen? Talán szervezkedni kéne s megállapítani a bér t . Sógor 
azonban legyint, hogy a nép nem olyan. Hát akkor álljon össsze 
nyolc-tíz falusi ember s legyenek ők a vállalkozók, együtt . 

– Azt még úgysem lehet – mondja Gáspár . 
– Mért ne l e h e t n e ? – kérdem. 
Nagy szakértelemmel magyarázza az öcsém, hogy micsoda 

utánjárás és mennyi kérvényezés kell, amíg vágatási engedélyt 
lehet szerezni. Érteni kell jól a román írást s érteni kell a ható-
ságokat. Kanyarog sokat az út, amíg ledőlhet az első fa. Az ilyen 
kanyargást csak urak értik, s aztán az úr az urat jobban meg-
segíti, ha zsidó, ha más. 

Indulat nélkül s mint a törvény szövege, olyan szárazon kopog-
nak a szavai, ahogy az eredményre tér és m o n d j a : 

– Mi pedig csak magunkra vagyunk hagya tva : dolgozunk, 
adót fizetünk, állami iskolát épí tünk, vasárnap templomba járunk 
s egyszer-egyszer szavazunk. Ennyi az egész. 

Lehaj tot t fejjel, csendben ülünk, mintha a keresztet tettük 
volna fel a falu te tejébe. A sors mélyén egyek vagyunk. S tudom 
azt is, hogy elsőnek sógor fog megszólalni, mert benne van a leg-
több világiasság és bizakodás. 

– Ne búsulj, G á s p á r ! – emeli is fel a fejét. – Mert ha 
nem búsulsz, mondok egy jó hírt . 

Úgy áll az öcsém feje, mint a kalász. 
– A szederjesi e rdőben – mondja sógor, – ezen az utolsó 

héten minden éjjel szólott a rigó. 
Mi azonban nem szólunk, mer t mindent vártunk volna, csak 

éppen ezt nem. De amikor sógor megmagyarázza, hogy a rigók 
éjjeli éneke jobb sorsot jelent a népnek, akkor Gáspár is nagy 
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madár-párt i lesz egyszerre. Sőt a barátságát az összes állatokra ki-
terjeszti, különösen az őzet és a mókust dicséri szerfelett. Nyil-
vánvaló, hogy ez a ke t tő meg is érdemli a dicséretet, bár a gazda-
sághoz egyik sem teszen hozzá, hanem csak elvesz belőle. Nem 
csoda tehát, ha tudni szeretném barátságának okát . 

– S mért szereted éppen e z e k e t ? – kérdem. 
– Örökké megvidámítanak, ha látom – mondja Gáspár . 
Máris megvidámították, pedig csak beszél róluk. Ri tkán is 

lát tam ilyennek, mert túlzott szemérmességgel az érzelmeit mindig 
titkolni szokta, mint ál talában az egész család, a miénk. De most 
elveszti természetének fékjé t s olyanokat mond, hogy legény-korá-
ban mindig őzet vagy mókust szeretet t volna kedvesének fogn i ; 
s ez a vágyakozása most is megvan, csakhogy nem a kedvesének 
fogná jelenleg, hanem a kicsi leánykának. 

– A tudósnak-e? – kérdem. 
– Annak . 
– Úgy látszik, – mondom neki, – hogy sokért nem adnád 

ezt a leánykát. 
– Nem én, egész Molduváért – feleli. 
Hirtelen meglep, hogy éppen Moldovát említi, de akkor jut 

e szembe ; hiszen ott ka tonáskodot t ! Többször beszélte nekem, 
hogy tiszt legénye volt, mint a székely fiúk általában. Mert eszesek 
ezek, megbízhatók és t iszták. Valósággal kormányozta ő is csalá-
dot, mely a főhadnagy mellett a fiatal asszonyból és az anyósból 
állott. Most is bölcs derűvel emlékezik, hogy milyen lappangás 
volt a két asszony között , örökösen. Én azonban nem ezen derü-
lök, hanem a Gáspár okos politikáján, melyet a ké t nővel folyta-
tott, akárcsak Bethlen Gábor a némettel és a törökkel ha jdan . S 
közben ott volt maga Erdély, a főhadnagy képében, k inek a tal-
pát néha és nagy szakértelemmel vakarn i kellett. 

Igy folyik megdagadva jókedvünk folyója, amikor ú j pa tak öm-
lik belé. Öreg már ez a patak, sok időt látott itt a havasok alatt. 

J ános bácsi, a szomszédból. 
Nem kell sok biztatás neki sem s füs t re k a p hamar . Az tán 

nagy ünnepélyességgel jelenti ki, hogy micsoda évfordulót ünnepel 
a mai napon. Ötven esztendeje éppen, hogy a szuszt k i aka r t ák 
venni belőle a farkaslakiak. A dolog úgy volt ugyanis, beszéli a 
maga történelmét, hogy ő árva fiú volt, itt a szomszéd faluban. 
Isten úgy akar ta azonban, hogy szolga-legénynek ide kerül jön F a r -
kaslakára, egy nagy gazdához. Megszerették s olyanformán tartot-
ták, mint családból valót. Ő is azt gondolta, hogy itt nem volna 
helytelen megfogantozni, mivel egy ügyes leány is van s nagy gaz-
daság. Addig s addig, hogy kiszolgálta a katonaságot s a leányt is 
megígérték neki. Igende erre úgy megbolydultak az idevaló legé-
nyek, hogy nagypéntek éjjel fejszével rámentek. Ott folyt le a csata 
a to rnácban ; s az volt a szerencse, hogy az egyik kezével a leg-
alsó ruháját kellett tartania, mivel az ágyból szöktet ték fel. Ha az 
a keze is szabad lett volna, ott a hajnal valakit halva kapot t 
volna. Igy csak a tornácot vágták össze, azután pedig elfutottak. 

– S többet nem jöttek vissza? – kérdem. 
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– Nem, – feleli János bácsi, – mert én megmondtam, hogy 
aki még egyszer béjő, az élve a gombot nem viszi ki. 

Rebbenve nézi a füstöt, mintha egy-egy fa volna minden el-
mulott esztendő s ő egymásután azokra szállana. Azután az igaz-
ságot, tömörítve, így m o n d j a : 

– Megszolgáltam a birtokot. Mert mindenért meg kell fi-
ze tn i : pénzzel vagy türelemmel. 

Ezt sógor és Gáspár is fennszóval osz t ja ; s úgy osztanám én 
is, ha némaságba nem húznának a gondolataim. De a történet, 
amelyet elbeszélt J ános bácsi, újult erővel a sebeket juttatja 
eszembe, miket a nemzetem manapság lázasan hordoz. Utána 
azonban hálával és bizakodással gondolok a népre, amely ezer 
esztendőn keresztül védte földjét és őrizte lányait. Együttesen és 
faluk szerint is, külön. Csak az a réteg, amely a nép felett áll és 
állítólag vezérli ő t : csak az nem védte gazdagságát és az nem 
őrizte lányát. Bizony két útat járt a kétféle magyarság s akik most 
ennek eredményét látjuk, félelem és kétség kínoz minket, hogy 
mit hoz a jövendő. Sokan keressük, nyíltan és t i tokban, a meg-
tisztulás ú t j á t : s annyit máris tudunk, hogy a kétféle magyarság 
közül a helyesebben a nép, cselekedett . Pedig őt nem tanították 
történetírók, mint az úri magyarokat , sem filozófusok és más 
tudósok. 

Mit csináljunk t e h á t ? 
Gondolom, forduljunk vissza a néphez és tanuljuk meg tőle 

ami jó S ami jót tanulunk, tömjük b é azzal a szakadékot, amely 
söté ten tátong a két magyar közt . Jobb , ha ezenmódulag mi csi-
nál juk ezt, minthogy álorcás idegenek mérges jelszavakat ültesse-
nek a szakadékba . Pedig ma ez történik S holnap talán már holt-
testek hullanak a két magyar közé s akko r temető fogja elválasz-
tani azokat , ak iknek jó és közös sors szerint egymáshoz kéne 
tartozniok. 

A bölcs és igaz nemzetet áhitjuk, melynek címere a nép. S 
lehetetlen, hogy olyan sokan hiába áhí tanók, gondolom magam-
b a n ; és akkor egyszerre eszembe jut, hogy holnap a fel támadás 
ünnepe lesz. 

TAMÁSI ÁRON 
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A R O M Á N I A I 
S Z Ö V E T K E Z E T I M O Z G A L O M 

A SZÖVETKEZETI MOZGALOM ALAPELVEI 

A KÖZÉPKOR hűbér i rendszerének bukása után ú j társa-
dalmi rend állandósul, melynek eszmei alapját a természetjog filo-
zófusai – J. Bodin, Th. Hobbes, H. Grotius, Puffendorf –, továbbá 
a francia encyklopédisták – Montesquieu, Voltaire, Rousseau – rak-
ták l e ; gazdasági vetületét, a Smith Ádám megfogalmazta gazda-
sági l iberalizmust pedig kapitalizmusnak nevezzük. Az ú j rend 
társadalmi alapja a polgárság; filozófiai rendszerét az individuá-
lizmus, politikai berendezését a liberálizmus, a törvények előtti 
egyenlőség elve, a nemzeti szuverénitás és a par lamentár izmus 
szabja meg. A nyugati országokban az eddigi pátr iárchál is ter-
melési rend megbomlik, az ú j rendszer nyomán kifej lődnek az 
ipar különböző ágai, s a már a merkant i l izmus által küzdőtérre 
dobott tőke a munkamegosztással haszonra dolgozó termelés leg-
fontosabb tényezőjévé válik. A termelő eszközök árának emelke-
dése elválasztja a munkát azok tulajdonától, s mivel ezáltal a mun-
kásság részére még a lehetősége. is elvész a termelőeszközök 
beszerzésének, megszületik a kimélet len osztályharc. Az ú j gaz-
dasági rend, mely a magántulajdonon, a meggazdagodás szel lemén 
és a javak cserén alapuló fogalmán (W. Sombart) épül fel, kétség-
telenül megoldotta a termelés problémáját , de a minden erkölcsi 
tényezőt és ellenőrzést félredobó gazdasági rendszer a munkás-
osztályt nyomorba dönti. A személyi szabadság az egyéneket nem 
tette részeseivé a gazdasági szabadságnak. A mezőgazda, az ipa-
ros szabadon változtathatta helyét , azonban nem rendelkezet t 
azokkal a gazdasági tényezőkkel, melyek szabad cselekvési ké-
pességét ténylegesen biztosították volna. 

A belső ellentmondások s a nyomukban jelentkező válság, 
az elnyomottak és kihasználtak nyugtalansága erőteljes reakciót 
vált ki . A kapital izmus ellenében két irányzat érvényesít i téte-
leit. Egyik, a szociálizmus, az egész társadalmi berendezkedés 
megváltoztatásával véli a válságot megoldani olyanképen, hogy az 
összedülő kapitalista társadalom helyén felépülő ú j társadalom az 
egyéni é rdekeket alárendeli a közösség érdekeinek. A másik gya-
korlatias i r á n y z a t ; maguknak az érdekel teknek, a munkásoknak 
a soraiból indul, nem elégszik meg a „nagy leszámolás estélyére” 
fanat ikus hi t tel való várakozással, hanem a mindennapi szükség, 
az élet kényszerítő hatása alatt a magukra hagyott egyének tár-
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sulásában véli felfedezni a javulás útját . Ez a szövetkezeti moz-
galom1. 

1 Mivel a szövetkezet termelési eszközöket, egyéni gazdagságot tételez fel, 
a szociálizmus ellene van a szövetkezeti mozgalomnak, melyben a munkásság fél-
revezetésének egyik eszközét lá t ja s mely szerinte arra szolgál, hogy a munkásság 
szerzett jogai t is „egy tál lencséért” eladja ( J . Guesde). A szociálista munkás-
szervezetekben is találkozunk ugyan szövetkezetekkel, ezek azonban zárt ”szövet-
kezetek, melyek pártcélokat szolgálnak (pl. sztrájkalapok gyü j tésé t , stb). A libe-
rálizmus nem visel te te t t ellenszenvvel a szövetkezeti mozgalommal szemben, sőt 
elősegítette fe j lődését azért , hogy segítségével szociálpolitikai célkitűzéseit meg-
valósíthassa, az önálló középosztály és a kisgazdatársadalom fejlődését előmozdítsa 
és ezáltal sa já t uralmát megerősítse. De miután a szövetkezeti mozgalom, a liberális 
elvektől függet len, sőt eltérő lehetőségeket dobott a köztudatba, a liberalizmus 
később szintén a szövetkezet ellen fordul, akárcsak a szociálista irányzat (Paul 
Leroy, Beaulieu, L e Play). 

2 A XVIII. század második felében is találunk szövetkezeteket ugyancsak 
Angliában, így ismeretesek 1777 ből a Govan-i, 1794-ből a Mongowel-i, 1777-ből a 
Birmingham-i ipari és termelő szövetkezetek. Owen 1820 tá ján létesít munkásai-
nak fogyasztási szövetkezetet. Franciaországban P. Buchez 1831 körül alakít szö-
vetkezeteket . E szövetkezetek éppen úgy el tűntek, mint a Fourier által hirdetet t 
elképzelések. 

3 A legnagyobb angliai szövetkezet az 1847-ben alakult leeds-i fogyasztási 
szövetkezet, melyhez min tegy 100 ezer család tartozik, 300 millió lejnyi alaptőké-
vel rendelkezik, évi forgalma 800 millió lej, s négyezer személyt számláló hiva-
talnoki kara van. 

Az elsőrendü cikkek beszerzésénél megnyilvánuló kereskedői kapzsiság ki-
kapcsolására 1844-ben (mások szer int 1843-ban) 28 öntudatos rochdali takács-mes-
ter magalakít ja szövetkezetét és ezzel lerakja a társadalom gazdasági reformjának 
alapjait . A rochdali szövetkezet nem az első szövetkezeti alakulat2 , mégis ennek 
a szövetkezetnek megalakulásától számíthatjuk a szövetkezeti mozgalom megindí-
tását, ez ugyan i s az angol és a modern szövetkezeti mozgalom alapja, et től fogva 
a szövetkezeti mozgalom folytonossága nem szűnik meg. 

A rochdali szövetkezet alapszabályában ki tűzöt t cél, hogy „a tagok érdekeit 
egyesítve önmagukat fenntartani bíró gazdasági telepeket alkossanak” a szükségle-
tek közös beszerzése révén, olyan alaptőke segítségével, mely a tagok het i betét-
jeiből tevődik össze. A kapitalista gazdálkodási móddal ellentétben a szövetkezeti 
alapszabály az etikai elveket is szem előtt ta r t ja , mikor kimondja, hogy a szövet-
kezet csak jó minőségű á ru t tar t raktáron, melyet becsületes és pontos mérés út-
ján ju t t a tnak forgalomba. Az e képpen alakult szövetkezet az elnyomott emberek 
védekezése volt, a kölcsönös segítségnyujtás ú t j án biztosította tagjai számára a 
nagyvállalat előnyeit . Az évvégén mutatkozó haszon azonban nem egy e m b e r k e -
zében gyülemlik össze, min t a kapitalista vállalatoknál, hanem a visztérítések for-
májában a tagok között , vásárlásaik arányában osztódik szét. Ez intézkedéssel a 
prof i t ra berendezkedet t gazdálkodási mód lényegét veszte t te el. A rochdali kísér-
let sikerült , ma is virágzó vállalat kb . 25 ezer taggal és 500 millió lejnek meg-
felelő forgalommal. Az angliai fogyasztási szövetkezeti mozgalom a rcchdali alap-
elveket te t te magáévá. (Angliában ma 4 millió család van megszervezve a szövet-
kezeti mozgalomban, tehát 40%-a Anglia lakosságának szövetkezeti tag3). 

Angliában főleg a fogyasztási szövetkezetek te r jed tek el, minek az oka az 
ország gyáripari je l lege volt. A kifej lődöt t gyár ipar már eleve sikertelenné te t te 
volna a termelés szövetkezeti alapon való megszervezését, elsősorban a fogyasztás 
és a forgalomba hozatalnál mutatkozó hiányokat kellett pótolni a fogyasztási szö-
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A szövetkezeti elmélet mint közgazdasági tan tel jesen kidol-
gozva nincsen. Ha elfogadjuk W . Sombartnak azt a megállapítá-
sát, hogy gazdasági rendszer az a gazdasági berendezkedési mód, 
melyet egy bizonyos szellemi i rányzat ural , meghatározott t ech-
nikája van s mely külsőleg bizonyos szervezeti formában nyilvá-
nul meg, úgy a szövetkezeti mozgalom is gazdasági rendszer, mert 
szellemi alapja az önsegítés, technikai módszere és szervezete van. 

4 A tagok száma nem határozható meg előre. 

vetkezetek által. Németországban a nyomasztó pénzügyi krízis megoldására h i te l -
szövetkezetek alakulnak ki, az angliai szövetkezeti mozgalomtól te l jesen függet -
lenül. A mezőgazdasági államokra jellemző tőkehiány szinte kényszerí te t te az em-
bereket hitelszövetkezetek alakítására. H e r m a n Schultze Deli tsch individualista 
szövetkezeteket létesít , városi önálló iparosok termelésének olcsobbá t é te lé re ; F. 
Wilhelm Raiffeisen pedig a falusi lakosság körében ter jesz t i a szövetkezeti eszmét. 
Raiffeisen szövetkezeteinél a szociális elgondolás kerül előtérbe, ahol a tőkegyüj-
tés nem cél, csak eszköz. A szövetkezet nem törekszik sa já t tőke gyüj tésére , m e r t 
a hangsúly az idegen tőkén van és a tagok korlátlan és egyetemleges felelőségén. 
A szövetkezet igazgatását a tagok dí jmentesen végzik. Németországban 1887-ben 
már 306 Schultze-szövetkezet működik, ugyanannyi Raiffeisen-rendszerű. 1920-ban 
Németország területén 44.415 szövetkezeti egység van s ezek közül a hitelszövet-
kezetek száma 20.097. 

Ch. Gide szerint a szövetkezet olyan egyesülés, mely a kapi tal is ta prof i t 
kikapcsolására törekszik. Albert Thomas bővebb meghatározást a d : a szövetkezet 
olyan társulása a munkásoknak (dolgozóknak), melynek jellege demokrat ikus , a 
nyi tot t kapuk rendszerét követi4 s mely bizonyos gazdasági szükséglet kielégíté-
sére törekszik, hogy tagjai gazdasági függe t lenségé t megerősítse. Antonelli köz-
ve te t t uton határozza meg a szöve tkeze teke t : A kapitalista rendszerben a mu ta t -
kozó hasznot a tőkések t a r t j ák a kezükben, a szocializmus a tőkés vállalkozó 
szerepét a kollektivitásra ruházza, szövetkezetről beszélünk akkor, amikor a vál-
lalkozó szerepe sem nem a tőkésé, sem nem a kollektivitásé, hanem a munká -
soké. Tehát a szövetkezeti rendszerben a vállalkozó szerepe megváltozásával a 
profi t megosztása is megváltozik. Szétosztása ugyan i t t is egyénenként történik, 
de egyenes arányban a végzet t szövetkezeti munkával . 

A szövetkezeti gazdasági redszerről pontos meghatározást 
adni nem lehet , de nem is föltétlen szükség, jellemvonásaiból 
mutatkozik, hogy célja mindig gazdasági, még akkor is, ha más 
(társadalmi vagy nemzeti) eszme alapján működik. Az is minden 
vizsgálódás nélkül mgállapítható, hogy mindig több személy, il-
letve több gazdaság egyesül benne. A tagok mindig egy társadalmi 
csoporthoz tartoznak, mert csak így fej thetnek ki mindnyájuk 
számára eredményes munkát . A szövetkezet önálló jogi személy, 
mely tagjaitól független gazdasági életet él, tagjaival szemben 
nem törekszik nyereségre. További jellemvonásai hogy működési 
köre csak olyan lehet, mely a tag egyéni gazdaságát mintegy ki-
egészíti. Mivel célja nem haszongyüjtés, hanem segítés, a tagok 
szabad be- és kilépése nem korlátozható (nyitott kapuk rendszere) 
a tagok zárt köre azt jelentené, hogy az előnyöket nem akarnák 

Erdélyi Magyar Adatbank



16 Dr. Sáry István 

másokkal is megosz t an i : profi t ra dolgoznának, ami e l lenté tben 
állana az öngazdaság elvével. A szövetkezet a tagok személyi 
gazdaságán nyugszik, személyi társulás (intuitu personae), ellen-
té tben a részvénytársasági tőkés társaságokkal , ahol a személy el-
tünik a tőke érdekel tsége mellet t . A személyi jellegből származik 
a demokra t ikus szavazat i jog, mely minden tagnak csak egy sza-
vazatot engedélyez , tekinte t né lkü l üzlet részei számára. Minden 
szövetkezet (hacsak nem álszövetkezet) egy bizonyos cél felé tö-
reksz ik , ezért soha sem lehet individuális, hanem mindig szociális 
érzület től van á thatva . 

A szövetkezet i eszme egyike azon kevés gazdasági rendsze-
reknek , mely összeegyeztet i az elméletet a valósággal, a gazda-
sás i rendszer t az erkölcs i és gyakor la t i élet tel . A szövetkezet i 
t anoknak nemes erkölcsi a lapjuk van, egyben kipróbál t lehetősé-
gük a r ra nézve, hogy a gyakorlat i é le tben kiválóan érvényesül-
he tnek . Átvesz ik a kapi tal is ta termelési technikát , de a nagyvál-
la la tok előnyeit az erkölcsi tényezők f igyelembe vételével hasz-
nál ják fel, megakadályozva a vissztérí tések által a haszon mono-
poliszt ikus aránytalan központosítását. Kikapcsolják a lánckereske-
delmet , mely megakadályozza a keres le t után igazodó termelést 
é s ezáltal előidőzőjévé válik az állandó gazdasági válságoknak. 
Az atomiszt ikus társadalmi felfogást a szol idár izmus eszményével 
és gondolatvilágával helyet tesí t ik be, igazságoságra törekszenek, mely 
mind a termelőnek, mind a fogyasztónak megfelel , k iszabadí tván 
a lakulását a különböző osztalékok, j á radékok és prof i t tú lkapások 
béklyójából . Megőrzik az egyéni szabadságot, az emberiségnek azt 
a kincsét , melyért idők folyamán annyit küzdöt t , de a személyi 
é rdekek fölé he lyez ik a közösség magasabb érdekei t . A mecha-
nisz t ikus l iberál is felfogást az irányítás, fej lődés szükségességé-
vel cseré l ik fel. A szociálizmussal e l lenté tben nem akarnak forradal-
mat, nem h i rde tnek gyülöletet, mer t számolnak a nevelés tá rsadal -
mat formáló erejével . 

Bebizonyosodik, hogy eredményt és fejlődést csak az erkölcsi 
alapokra építet t rendszer tud elérni, melynél egy társadalom (nép, 
nemzet) szövetkezetének tagjai d inamikus módon egy közös cél 
felé törnek. Az igazi szövetkezet i mozgalom egységei, az egyes 
szövetkezetek, nem elszigetel t je lenségek, hanem nagyobb egésznek 
a részei , mely egészet az eszményeknek, az elveknek, törekvések-
nek és el járási módoknak közössége füz egybe. „Azt az eszmei 
tar ta lmat , mely valamennyi szövetkezetnek közös kincse, mondjuk 
szövetkezet i gondolatnak vagy eszmének.”5 A szövetkezet i mozga-
lom eszmevilága, az együvé tar tozásnak érzése, a sorsközösség 
érzése nélkül nincsen szövetkezet i mozgalom. Ez adja azt a 
nagy kerete t , melyben kikristályosodik egy népközösség szövet-
kezet i mozgalma6 . 

5 Dr. Ihrig Károly: A szövetkezetek a közgazdaságban, Budapest, 1937. 
6 Thorsten Odhe: Finlanda das Land der Genossenschaft, Berlin, 1932. 
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A SZÖVETKEZETI MOZGALOM első fejlődési korszaka a 
kapitalista gazdasági rendszerbe a dolgozik, igyekezve ennek hiá-
nyait pótolni, különösen fogyasztási és h i te lszövetkezetek segí tsé-
gével. Ez időszak nagy ál talánosságban napjainkig ta r t . A máso-
dik fejlődési fokon a szövetkezetek a kapi tal is ta és indivualisz-
t ikus gazdasági rendszer hiányai t nemcsak pótolni, de helyettesí-
teni is igyekszenek. Ekkor tel ik meg a szövetkeze t i mozgalom 
eszmei tar talommal, melyben a szövetkezet i mozgalom már nem 
csak gazdasági, ennél több, ú j társadalmi-gazdasági rendszer be-
vezetésére alkalmas, mely megoldhat ja a társadalmi és egyéb nép-
közösségi kérdéseke t is. Az első fej lődési időszakot jel lemzi a 
szövetkezetek nemzetközi kapcsolatainak kifej lődése, 1896-tól kezdve 
a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége évi nemzetközi kongresz-
szusokon ápolja a szövetkezetek nemzetköziségét . A szövetkeze-
tek e korszakát „polgári” jelzővel i l le thet jük. A második idősza-
szakot az egyre tértvesztő l iberál izmus bukása hozza létre, mely 
helyet ad az ú j nacionálizmus általánosan ter jeszkedő berendezke-
désének, Az ú j nacionálizmus a földi és az anyagi szuverénításra 
való törekvésről áttereli a hangsúlyt a népközösség élő alanyaira, 
az emberi tőkére. A gazdasági nacionálizmus az önálló nemzeti gaz-
dasági élet k iépí tésében fontos tényezőnek tekint i a szövetkezete-
ket , melyekben a nemzeti közösség szerves felépí tésének zálogát 
látja. A második időszak tehát a szövetkezetek gazdasági cél ja 
mellet t nemzeti célokat is felölel. 

A romániai szövetkezet i mozgalom vizsgálatánál a ké t idő-
szakot fogjuk szem előtt tar tani . 

A ROMÁN SZÖVETKEZETI MOZGALOM. 

MIKÉPPEN a nyugat i országokban az ember i munkának a 
jobbágysorsból való felszabadulása után ke rü l felszínre a közgaz-
dasági kérdés , Romániában is csak a földművesek földhöz jutása 
után vetődnek fel a társadalmi és gazdasági problémák. Az 1864-es 
földreform ugyanis a felszabadítot t jobbágyságnak a da rabka földön 
és politikai jogon kívül nem adta meg a föld műveléséhez és a 
gazdasági önállósághoz szükséges élő- és hol t lel tár-felszerelést , az 
ú j szabadparasztság uzsorások és a modern finánctőke ka rma iba 
k e r ü l ; a kamat láb sok helyen az 500 százalékot is megha lad ja . 
Új jobbágyság7 rendszerével kel l számolnunk s a l iberál is kormány-
zat tehetetlen8 , megpróbált ugyan központi bankok út ján a he lyze-
ten segíteni, de az eredmény legtöbb helyt e lmaradt . 

Az anyagi romlás megakadályozására, a gazdasági kényszer 
hatása alatt , megindul a falusi papok és taní tók segítés-vágyától 

7 Dobrogeanu Ghera: Neoiobăgia, Bucureşt i 1910. 
8 Cuza-Voda 1859-i, a kamarához intézet t beszédében kategórikusan bejelenti , 

hogy nem fog vámvédelmi polit ikát folytatni , elve a te l jes szabadság. 
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fűtött és a nyugati szellemi hatásoktól irányított szövetkezeti pro-
paganda. Az első próbálkozásokat az állam kormányzata el lensé-
ges indulat tal kezelte , azonosítva a szövetkezeti eszme ter jesztői t 
a nyugati szociálista programmot hirdetőkkel, de a mozgalom mögé 
mind többen és többen csatlakoznak, így P. Aurelian volt minisz-
ter is s a kormányzat végre meggyőződve a szövetkezetek hasz-
nos voltáról, 1903-ban megadja az első törvényes kerete t a ,,Nép-
bankok és Központi Intézetek törvényének” életbeléptetésével 
(Legea Băncilor Poporane şi Caselor Centrale). Amint a törvény 
címéből is kitűnik, a törvényhozó kormányzat a szövetkezeti moz-
galomnak csak egyik területére gondolt; a hitelszövetkezetek 
kérdésére , ami érthető is, ha az általános tőkehiányt figyelembe 
vesszük és azt, hogy a szövetkezeti mozgalom mindig az elsőrendű 
szükségletek irányában lép fel cselekvőleg. A törvény megszava-
zása után az állam segíti a szövetkezeti mozgalom fej lődését ; a 
háború előtti szövetkezeti mozgalom iránya egybe esik az állam 
falusi, illetőleg agrárkérdés t megoldani törekvő igyekezetével, 
mellyel az újjobbágyság körülményein akar segíteni.9 A törvény 
megszavazása után már 700-ra tehető a népbankok száma, 1907-
ben 2000 népbank működik 25 millió lej alaptőkével, 1918-ban 
3000 az ókirálysági h i te lszövetkezetek száma. 

A román hitelszövetkezeti törvény átmeneti szövetkezeti t í -
pusokat rendszeresít a Schultze- és Raiffeisen rendszerű-hitelszö-
vetkezetek között. Ez a szerencsés típus választás szerfölött hoz-
zájárult a mozgalom rohamos fejlődéséhez, elősegítette a kiváló 
vezetők – Spiru Haret, I. G. Duca, T. Enescu – törekvését s 
biztosította a s iker t amely egyébként erős támaszt nyer t a szövet-
kezet i ügybuzgalom létjogosultságát megadó tőkehiányban, az 
ú j jobbágyság rendszerének megjavításában s abban, hogy a szö-
vetkezet az állam reformpolit ikájával megegyezik minden kompro-
misszum hijjával, őrzi az állammal szembeni független fejlődés lehe-
tőségeit, Spiru Haret szavaival: az állam nem parancsol, csak figyel.10 

A SZÖVETKEZETI MOZGALOM szerves fejlődése a háború 
befejezésével törést szenved, melynek az oka az, hogy az 1919. 
évi földreformot nem gazdasági szempontok, hanem társadalmi, 
poli t ikai és nemzeti szempontok szerint hajtották végre, A szövet-
kezet i mozgalom vezetői a tervezet t földreformot a szövetkezeti 
rendszer már kiépítet t hálózata segítségével akar ták megoldani, 
hogy a termelésben a megrázkódtatást e lkerül jék, azonban ez a 

9 Dr. A. G. Galan: Patruzeci de ani de experienţe cooperative. Bucureşti 1933. 
10 A háború előtt állami szövetkezeti szervek támogat ják a szövetkezeti 

mozgalmat. Ilyenek: az 1892-ben alakult Mezőgazdasági Hitel intézet (Institutul 
de Credit Agricol), az 1903-ban alakult Népbankok Központi Háza (Casa Centrală 
a Băncilor Populare), az 1906-ban alakult Népbankok és Falusi Szövetkezetek Köz-
ponti Intézete (Casa Centrală a Băncilor Populare şi Cooperativelor Săteşti), az 1912-ben 
alakult Iparágak és Munkások Hi te lének és Biztosításának Központi Intézete (Casa 
Centrală a Meseriilor, Creditului şi Asigurări lor Muncitoreşti), az 1919-ben alakult 
Városi Szövetkezetek Igazgatósága (Direcţiunea Cooperaţiei Orăşeneşti), m a j d a 
Népbankok Központja (Centrala Băncilor Populare), a Termelő és Fogyasztási Szö-
vetkezetek Központja (Centrala Cooperativelor Săteşti şi a Exploatărilor Agricole), 
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szempont nem tudott érvényesülni, habár megalakult er re a célra 
a „Casa Centrală a Cooperaţiei şi a Improprătărirei Ţăranilor” 
(Szövetkezetek és Kisajátítások Központi Háza). 

Ez a zökkenő azonban nem állította meg a szövetkezetek 
számszerű szaporodását ; 1920-ban 6000 a szövetkezetek száma, 
1926-ban 11.000 (beleértve a csatolt területek szövetkezeteit is). 
De a háború utáni román szövetkezeti mozgalomnak már más jel-
lege van, mint a háború előttinek, a szövetkezeti szellem szem-
pontjából visszaesést mutat.11 Az állami központi hatalom a gaz-
dasági élet irányításának egyik eszközét látja a szövetkezetekben 
s az állami gazdasági politika megkönnyítésére használja fel. A 
háború előtti román szövetkezeti mozgalom eszmei alapjai t az 
agrárkérdés megoldására való törekvés jellemzi, a háború utáni 
szövetkezeti mozgalomnak nem sikerült ú j eszmekört teremtenie . 
A háború utáni parlamenti élet, a mezőgazdasági termékek kon-
junktúrája jövedelmezőbb vállalatok felé fordítja a f igyelmet, el-
terelve a falusi vezetőréteg f igyelmét a szövetkezetekről. Gazda-
sági szempontból természetesen a szövetkezetek szépen fej lődnek s 
a „Federálék” 1913. évi 21 milliós profi t jukat 1920-ig 164 mil l ió 
lejre növelték. De a gazdasági konjunktura azt eredményezi, hogy 
a szövetkezetek individualisztikus haszonra törekszenek, a „Fede-
rálék” elvesztik szoros kapcsolataikat egységeikkel . Tehát a román 
szövetkezeti mozgalom a kapitalizmussal párhuzamosan igyekszik 
gazdasági feladatokat megoldani : csak gazdasági jellegű mozgalom1 2 . 

A GAZDASÁGI ÖNELLÁTÁSRA törekvő állami politika mind 
jobban felismeri a gazdasági krízis után az ú j nacionálizmus által 
kitűzött szövetkezeti feladatokat, melyek jegyében kife j lődik a 
román szövetkezeti mozgalom második időszaka. Az állam kiemel i 
a szövetkezeteket a kereskedelmi törvényhozás keretéből , mert a 
második szövetkezeti időszakban a szövetkezet i mozgalom nem 
tekinthető csak gazdasági vállalatnak, hanem olyan társulásnak, 
mely a tagok „nemzeti” célkitűzéseit elősegíti. Az ú j 1929. évi 
szövetkezeti alaptörvény az összes romániai szövetkezeteket egy-
ségesen szervezi át13. 

Az ú j törvény a modern törvényhozás szellemének megfele-
lően nem határozza meg, hogy mi a szövetkezet, hanem csak egy 
általános keretét adva, kimondja, hogy azok az egyesületek, me-
lyek a „jelen” törvény szerint működnek: szövetkezetek (1. szak. 
1. bekezd) s hogy meghatározásának súlyt adjon, kimondja, hogy 
csak azok a vállalatok használhat ják a szövetkezeti címet, melyek 
eleget tesznek a törvény előírásainak, vagyis aszerint működnek. 
Az 1929. évi törvény szellemében a szövetkezet egy olyan intéz-
mény, mely a tagok szabad társulási akaratából jön létre, személyi 
jelleggel bír s habár a tagok – célkitűzéseik könnyebb elérésére 
– társadalmi tőkét hoznak létre, e tőkének más a szerepe, mint 

11 Dr. A. G. Galan: Cooperaţia şi Agricul tura în România. Bucureşti, 1937. 
12 Mihalache és Duca a kapitalista vállalatok szükségességéről beszélnek. 
13 1928-ban már életben volt egy szövetkezeti törvény, a Codul Cooperaţiei. 
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A SZÖVETKEZETEK alapgondolata az azonos érdekű gaz-
dasági elemek versenyének kiküszöbölése által az erőknek össz-
pontosítása. Ebből kifolyólag a szövetkezetek egy bizonyos fejlő-
dési s tádiumban tudatára ébrednek az elszigeteltség hátrányainak, 
miért is központokba, szövetségekbe tömörülnek és az így tömö-
rült szövetkezetek egységesen irányít ják egy egész vidék gazda-
sági életét . Ezen elv alapján az 1929. évi törvény 76. szakasza 
előirja, hogy a szövetkezetek Szövetségekbe, „Federálék”-ba tömö-
rülnek. A Federá lék maguk is szövetkezetek, melyeknek az igaz-
gatósága az illető szövetségbe tömörült egységek, szövetkezetek, 
egy-egy kiküldött igazgatósági tagjából tevődik össze. A Fede-
rálék gazdasági tömörülések és az egységes hitel- vagy árú-el-
látásról gondoskodnak. A törvény előír „Uniók”-at is, amelyek 
szintén szövetkezeti tömörülések, azonban már nem gazdasági fel-
adatokat szolgálnak, hanem „morális” jellegű egyesülések, melyek-
nek nincsen saját tőkéjűk, feladatuk pedig az Unióba tömörült 
szövetkezetek ellenőrzése, jogsegélyük megszervezése, a szövet-
kezet i propaganda és az egységek közötti kapcsolatok kimélyítése. 
Mind az Uniók, mind a Federálék, tehát az úgynevezett másodfokú 
szövetkezetek, az elsőfokú szövetkezetekből alakulnak és a szö-
vetkezet i törvény alapján működnek, a szövetkezeti egységeknek 
legközelebbi felet tes szervei . 

A szövetkezetek ellenőrzésére alakított , az 1929. évi törvény 
ér te lmében létesült Uniók létrehozásakor a törvényhozó abból az 
elgondolásból indul ki , hogy a szövetkezetek elég fej let t állapot-

Hogy az ú j fej lődési fokon a szövetkezet már mennyire nemcsak gazdasági 
magán jog i jogiszemély, m u t a t j á k az 1929. évi tö rvényt módosító 1935-ben megje -
lent rendelkezések, melyek a szövetkezet intézményeiről és közjogi szövetkezetek-
ről tesznek említést . Hogy pontosan mit é r te t t a törvényhozó a közjogi szövetke-
zetek alat t , azt je lentése nem mondja meg, sem a parlamenti és szenátusi viták 
n e m adnak kellő felvilágosítást . Valószínű: a törvény azokat a magasabb állami 
szervezeteket ér t i , melyek az állam magasabb feladataiba kapcsolódnak be közvet-
lenül. Annál inkább helyesnek tűnik e magyarázat , mer t a törvény további 

szakaszaiból ki tűnik, hogy a köznapi értelemben ve t t szövetkezetet a szövetkezeti 
in tézmények csak egyik fa i t á jának tekint i Ují tása az 1935. évi törvények a 96. 
szakasz, mely szakí tva az eddigi klasszikus felfogással, megengedi olyan szövetke-
zetek alakítását is, melyeknek célja nem gazdasági, hanem pusztán közmű-

velődési. H o g y a kereskedelmi társaságoktól a szövetkezeteket mégjobban megkü-
lönböztesse, a törvényhozó a szövetkezeti ügymenetből eltörli a „tiszta haszon” ki-
fejezést és a „fölösleg” kifejezéssel cseréli fel. A szövetkezet elsőrangúan személyi 
t á r s u l á s lévén, számára nem közömbös, hogy a jogokat bíztosító üzletrész kinek 
a b i r tokában van (a részvénytársaságoknál az üzletrész személytelenül forog a 
börzén), ezért a tö rvény 13. szakasza kimondja, hogy az üzletrészek nem idegenít-
hetők el. 

a kereskedelmi vá l la la tokná l : emitt uralkodik, amott szolgál 
(Gierke). A törvény kimondja, hogy az előírt eseteken kívül az 
alapszabály nem zárhat el senkit a szövetkezetbe való belépéstől 
(nyitott kapuk rendszere). 
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ban vannak ahhoz, hogy a saját magukból alakult és létrehozott 
központok végezzék az ellenőrzést (önellenőrzés elve). Ez az el-
gondolás megfelel a törvényt létesítő kormányzat decentral izációra 
törekvő elveinek. Az 1935. évi módosított törvény változásokat 
hoz létre az önellenőrzés elvének rovására s többek között az el-
lenőrzés kivételével az Uniók feladatait a Federá lékra is átru-
házza. Az állammal és a közigazgatási egységekkel kapcsolatosan 
már az 1929. évi törvény is jelzi azokat a kapcsolatokat, melyek 
a szövetkezetek és másodfokú szerveik, meg az állam és más 
közjogi jogiszemélyek között fennállanak. A 79. szakasz kimondja, 
hogy a Federálék az állammal, megyével és községekkel karöltve 
értékesitik az illető vidék nemzeti gazdagságát . Az oly nagy fon-
tosságú kérdéseket felölelő szervezet, mint a szövetkezeti hálózat, 
nem is nélkülözheti az állam pártfogását és viszont nem vonhatja 
ki magát az állami ellenőrzés alól. A szövetkezeti mozgalom 
előtt két út állt: vagy a teljes önrendelkezés, vagy pedig az ál-
lamosítás, i l letve központosítás útja. Az 1929. évi törvény önren-
delkezés formájában vélte a szövetkezet fejlődését biztosítani, az 
önellenőrzés és az önálló fejlődés nyujtásával. Az 1935. évi mó-
dosított törvény e fejlődési irányzatot megváltoztatta, k i fe jezésre 
juttatva az állam (a végrehajtó hatalom) ama törekvéseit , me-
lyek mind több és több beleszólást igényelnek a szövetkezeti 
rendszer irányításába és ellenőrzésébe. Az állami el lenőrzés 
biztosítására ez 1935. évi törvény létrehozza a Központi Irányító, 
Szervező és Ellenőrző Hivatalt (Centrala Cooperativelor de Indru-
mare, Organizare şi Control), mely központi szervezet megyénként 
szétágazó szerveivel átveszi az Uniók ellenőrző feladatait . Az ú j 
ellenőrző alakulatban fontos szerepet kap, kiküldöttei révén, a 
földművelés- és közoktatásügyi minisztérium is és így a végrehajtó 
hatalom irányítása és ellenőrzése biztosíttatott . A módosító tör-
vény intézkedései ugyan tiszteletben ta r t j ák az eddig szerzet t jo-
gokat olyképen, hogy a már Uniókba tömörült szövetkezetekre az 
ú j szerv ellenőrzési joga nem ter jed k i , e szövetkezetek el len-
őrzését továbbra is az illető Uniók végzik, de az ú j központ el-
lenőrzése ki ter jed mind az Uniók, mind a Federálék ügyvitelére. 

Az ú j központi szerv a már ismert első- és másodfokú szö-
vetkezetek mellett a harmadfokú szövetkezeti szervekkel ismer-
tet meg bennünket1 4 , s ezeket a törvény a szövetkezet nemzeti in-
tézményei névvel illeti , jelezve a gazdasági é letre vonatkozó nagy 
jelentőségüket. A szövetkezeti Központi Bank megőrzi magánjogi 
jellegét, de az állami hozzájárulás révén 500 millió le j támoga-
tásban részesül (99. szakasz) s az állam érdekeinek megfelelő el-
lenőrzéséért kiküldötteket nevez k i a Szövetkezetek Központi 
Bankjához. Az összes szövetkezeti szerveket a mezőgazdasági 
minisztérium mellett működő Román Nemzeti Szövetkezet i Hiva-
tal (Oficiul Naţional al Cooperaţiei Române) egyesíti az 1929. évi 
törvény előírásai szerint. Az 1935. módosító törvény szakaszai a 

14 Már az 1929 évi a laptörvény a szövetkezetek pénzügyi ellátása céljából 
megalakít ja a Központi Szövetkezeti Bankot (Banca Centrală Cooperativă). 
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már említett ellenőrző hivatal mellett ,más szövetkezeti szerveket 
is alakít , így megalakul a Termelő, Élelmező és Terményszövet-
kezetek központja (Centrala Cooperativă de Producţie, de Apro-
vizionare, de Valorif icare Agricolă), a Fogyasztási Szövetkezetek 
Központja (Centrala Coperativă de Consum). Ezen gazdasági szö-
vetkezetekhez az állam 5 – 5 millió lejjel járul hozzá. Az 1935. 
évi törvény megszünteti a Román Nemzeti Szövetkezeti Hivatalt 
és helyette az összes harmadfokú szövetkezetekből álló Szövet-
keze tek Központi Házát (Casa Centrală de Cooperaţie) létesíti. 

Az államosító irányzat a román szövetkezeti mozgalomban 
az 1938. évi törvényrendelet folytán jut tetőpontra. Míg a rende-
lettörvény életbeléptetéséig a szövetkezetek ez egyre erősödő ál-
lami befolyás és ellenőrzés ellenére is megőrizték függetlenségü-
ket, addig az ú j rendelkezések szerint az összes másod és har-
madfokú szövetkezetek ellenőrző és irányító szerepe megszűnik. 
Mindezeket a feladatokat a nemzetgazdasági minisztérium veszi 
át (rendelettörvény, 64. szak.), a fennálló jogokat pedig a Szövet-
keze tek Nemzeti Intézete (Institutul Naţional al Cooperaţiei) gya-
korolja) mely már nem magánjogi jogiszemély, hanem köz jog i szerv 
melyet pl. a bírói fórumok előtt az állam ügyvédei képviselnek, 
pénzügyi fóruma pedig maga a Nemzeti Bank. Az állam fokozódó, 
beavatkozása tehát végül is az önellenőrzés elvét végleg felfüg-
gesztet te , miután az új rendelettörvény szerint a romániai szövet-
kezeti mozgalom teljesen állami irányítás és ellenőrzés alá kerül t . 

A ROMÁN SZÖVETKEZETI MOZGALOM fejlődésének min-
den fel tétele adva van. Ha a szövetkezetek számarányát a lakos-
ság számához viszonyítjuk, úgy minden 2618 főre esik egy szövet-
keze t . Legerősebb részét a hi telszövetkezetek képezik, melyek 
számuknál fogva és taglétszámuk szerint az európai országok 
között a ha rmadik helyen ál lanak. Átlagosan minden szövetke-
zetre 202 tag, és minden tagra, számbavéve a saját és tartalék-
tőkéket, 7814 le j esik. (Magyarországon 16 ezer, Svájcban 193 ezer 
le j esik egy szövetkezeti tagra.) Ebből a szempontból Románia 
szövetkezetei a t izennegyedik helyet foglalják el az európai orszá-
gok szövetkezetei között. Romániában 1932-ben 4696 hitelszövet-
keze t működött 996.269 taggal és 1995 egyéb szövetkezet A hitel-
szövetkezetek tagja inak száma 996.269, egyéb szövetkezeteké 
209.848. A kisebbségi hi telszövetkezetek száma 552, 106,191 tag-
létszámmal. Romániában 1932-ben a szövetkezetek száma 7812 
volt , összesen 1,447.866 taglétszámmal. 1933-ban a szövetkezetek 
száma 6143, melyből 1087 kisebbségi 1.371.123 taglétszámmal. A 
taglétszám állandóan esik. 1929-től a román szövetkezeti tagok 
száma 17 százalékkal esett, míg a kisebbségi szövetkezetek tag-
jainak száma 2 százaléknyi emelkedést mutat.15 

15 Dr. A. G. Galan: i. m . 
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AZ ERDÉLYI SZÖVETKEZETI MOZGALOM. 

AZ ERDÉLYBEN együttélő három népnek különleges népi 
kultúrája, történeti multja a gazdasági élet és így a . szövetkezeti 
mozgalom terén is sajátságos fejlődési viszonyokat teremtet t , me-
lyek azonban az állandó érintkezések folyamán nem maradtak 
elszigetelődve egymástól, hanem kölcsönös befolyások alat t bonta-
koztak ki . 

Az első szövetkezeti alakulatot a magyarok hozzák létre 
Kolozsvárott 1825-ben Gondoskodó Társaság néven16 , mégis a szö-
vetkezeti mozgalom, mint népközösségi szervezet , a szászoknál 
jelentkezik először. 

AZ ERDÉLYI SZÁSZ SZÖVETKEZETI MOZGALOM. 

A SZÁSZ SZÖVETKEZETI MOZGALOM kiépítése természe-
tes következménye azoknak a szoros, nemcsak közművelődési és 
társadalmi, hanem gazdasági kapcsolatnak is, melyekben a szá-
szok a nagynémetekkel voltak. E kapcsolatok ismertet ik meg a 
szászokkal a nyugati fe j le t tebb gazdasági a lakula tokat és rend-
szereket, ő k a lakí t ják meg 1830-ban az első magyarországi ban-
kot, a brassói Allgemeine Sparkasst, majd 1851-ben a szebeni 
Hermanstadter Allgemeine Sparkasst. Ez utóbbi az erdélyi szász-
ság legerősebb gazdasági intézményévé fejlődött ki . De mivel nem 
tudták a falusi lakosság hiteligényeit is kielégíteni, lábra kap az 
erdélyi szász szövetkezeti mozgalom s már a mult század ötvenes 
éveiben szép eredményeket tud felmutatni. 1851-ben alakul az első 
hitelszövetkezet Besztercén Takarék- és Segítő-Egylet néven. E 
szövetkezetet , mely Schultze rendszere szerint jön létre, nyomon 
követi a többi, ugyancsak Schultze-rendszerű hitelszövetkezet ala-
kulása. Összesen mintegy 32 i lyen szövetkezet alakul . Alapítóik 
inkább a városi iparosság köréből kerü lnek ki, kereskedelmi és 
individuálista szellem uralja őket, mert a pénzügyi segítség mel-
lett a tagok nyerészkedése volt a fő céljuk. Később e szövetkeze-
tek nagyrésze átalakul részvénytársasággá, hogy a tagok számá-
nak növekedését és az osztalékok felaprózódását megakadá-
lyozza. Igy a Schultze-rendszerű szövetkezetek nem váltak be, 
annál inkább s ikerre vezettek a Dr. Karl Wolf képviselő és köz-
író kezdeményezésére megindult Raiffeisen-típusu szövetkezetek, 
melyek nem törekszenek saját tőke gyüjtésére, a szövetkezet pénz-
ügyi állományában betét i tőke játssza a főszerepet, igyekszenek 
minél több beté te t szerezni tagjaiktól és ezzel a falu pénzforgal-
mát szabályozzák és szükség szerint elosztják, A szövetkezet nem 

16 V. ö. Dr . Oberding József G y ö r g y : Gondoskodó Társaság. 
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törekszik nagy üzletkörre, csak a falu lakosainak akar szolgálni, 
ahol a tagok ismerik egymás anyagi és erkölcsi helyzetét , s így 
a k ihelyezések ellenőrzése semmi akadályba nem ütközik. A szö-
vetkezet nem haszonra dolgozik és a tagok kölcsönös segítség-
nyujtásával pótolja a saját tőke hiányát, A tagok felelőssége egye-
temleges és korlátlan, ebből pedig az következik, hogy a tagok 
jobban érdeklődnek a szövetkezet ügymenete iránt , a szolidáris 
érzés jobban kifejlődik közöttük, mert a szövetkezet jó vagy rossz 
sorsa anyagi helyzetüket mélyen befolyásolja és így a szövetke-
zet tel szemben a bizalom is nagyobb. A szövetkezet nem az egye-
seké, a közösség érzi, hogy azt a sa já t jának kell tekintenie. Dr. 
Wolf te l jesen visszavonult a poli t ikai élettől és népének gazda-
sági megszervezésére fordította minden erejét. Negyenkét évi mun-
kásságának eredménye felvirágoztatta a szász szövetkezeti moz-
galmat. Az általa kezdeményezett szervezkedési munka óvatosan 
folyt és azon az elven alapult, hogy inkább egy szövetkezetet 
sem alakí tani , mint egy rosszat. Mozgalmának s ikerét jellemzi a 
szövetkezetek fej lődése; 1885-ban a szövetkezetek száma 8, 1900-
ban 80, 1914-ben 177, 1919-ben 181, 1929-ben 187. A tagok száma 
a szövetkezetek számával növekszik: 1886-ban 349, 1900-ban 15.985, 
1919-ben 17.946, 1929-ben 20 906. A kb. 201 szász község közül 
187-nek, tehát a szász községek 92.5%-ának van hitelszövetkezete.17 

A szász szövetkezeti mozgalom feladatát elvégezte, mennyiségileg 
a telí tettség állapotába jutott és már csak a tökéletesítés munkája 
marad hátra . 

Az elért eredmények elsősorban annak a szövetkezet szel-
lemnek köszönhetők, mely a történelmi idők folyamán az elszi-
getelt szász népközösség tagjait ránevelte az egymásrautaltság 
érzésének szükségességére, s mely az intel lektuális osztály tag-
jait a népközösségi gondolat szolgálatába állította. A gazdasági 
szervezetek nem a vezetők vagy a tagok szűk körének öncélu nye-
reségvágyát szolgálták, hanem az általános közösségi érdekeket . 
Nem voltak ez alól kivételek a részvénytársasági bankok sem18, 
melyekben a szövetkezeti mozgalom természetes pártfogást talált. 
A gazdasági tevékenység területe megoszlott a bankok és a hi tel-
szövetkezetek között, a szövetkezetek a falusi lakosság hiteligé-
nyeit szolgálták, míg a bankok a városi lakosságét s egyben, mint 
a szövetkezetek központjai, olcsó hi te l le l lá t ták el azokat. Ez a 
szoros együttműködés eredményezte, hogy mind a két gazdasági 
szervezet együtt fejlődött a magasabb nemzeti célok szolgálatában. 
A szövetkezetek olcsó hitel t kaptak, ezáltal ők is alacsony kamat-
lábu hi tel t tudtak folyósítani, amely 10 százalékkal kisebb volt, 
mint az ország más részeiben. 

17 Dr. Günter-Wehenkel: Deutsches Genossenschaftswesen in Rumänien. 
S tu t tgar t , 1929. 36. l. 

18 A szebeni Bodenkreditanstal t , a Hermans täd ter A. S. működése is ezt 
b izonyí t j a : a meghatározot t osztalékadás, a t iszta haszon 30%-ának a tar ta lék 
alapra és 50%-ának a szász nép kulturális, jótékonysági, gazdasági céljaira való 
fordítása a fen t i megállapítást teszik igazolttá. 
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Igy vált lehetővé a hosszú lejáratú hi te lek nyujtása, melyek 
a tagok mindennapi gazdasági szükségléteinek és leltár-állomá-
nyának pótlásán kívül elsősorban a szász nemzeti vagyon, a szász 
föld megvédését (Bodenschutz) szolgálták. A kölcsönök nyujtása 
megakadályozta, hogy a szövetkezetek tagjai ingat lanaikat e lad ják : 
ha a földtől való elszakadás elkerülhetet lenné vált, úgy azt maga 
a szövetkezet vásárolta meg, nehogy idegen kézre kerül jön. S a 
tagok felelősségérzetére mi sem jellemzőbb, mint az, hogy a szö-
ketkezet földjeit a tagok ingyen művelték meg és így a szövet-
vezet némileg kárpótolva volt a földvásárlásokba fektete t t tőké-
nek a forgalomból való kiemeléséért . 1910-ig 500 ilyen földvásár-
lás történt, mely által a szövetkezetek a szász nemzeti vagyonnak 
megmentettek 4600 hold szántót, 218 hold legelőt, 1 hold erdőt, 
162 házas telket19 , s így sikerül t zárófalat emelniök a románság 
háború előtti gazdasági térhódítása ellen. De a szász szövetkeze-
teknek nagy a jelentőségük a nemzeti vagyon gyarapításában is. 
Uj földterületeket vásároltak, parcel láztak és telepítési akciókat 
bonyolítottak le (Der Neuerwerb und Innen-Kolonisation) s e tö-
rekvésükkel elsősorban az elhagyott magyar mágnásbirtokok felé 
fordultak. 1916-ig a szász szövetkezetek kb . 10.000 holddal növel-
ték nemzeti vagyonukat20 . Ha a szerzett föld a szövetkezet köze-
lében terült el, úgy a parcellázás a tagok között történt; ha azon-
ban messze esett, úgy elsősorban árván maradtakkal vagy sok-
gyermekes családok tagjaival te lepí tet ték be az ú j földeket. E 
gazdaságpolitika révén kb . 15 ezer Amerikába kivándorolt szász 
embert tudtak az ősi földre visszatelepíteni2 1 . 

Szász fogyasztási szövetkezetek csak akkor létesülnek, mikor 
a „Hangya” központ szász vidéken ké t fogyasztási szövetkezetet 
létesít. A szász fogyasztási szövetkezetek is Raiffeisen rendszerű 
alapszabályok szerint alakultak, de mivel ez nem engedi meg a 
saját tőke gyüjtést , ami a fogyasztási szövetkezeteknél elenged-
hetetlen fontosságú, a szász fogyasztási szövetkezés nem járt olyan 
eredménnyel, mint a hi telszövetkezeti mozgalom. 1906-ban 17 fo-
gyasztási szövetkezet alakult , 1913-ban 47 a fogyasztási szövetke-
zetek száma, 1916-ben 60, 1925-ben 81, 1929-ben 69. A tagok 
száma is visszaesést mu ta t : 1925-ben 8116, 1925-ben 6553. A szász 
kereskedelem könnyedsége és fejlettsége miatt a fogyasztási szö-
vetkezetek fontossága nem is olyan elsőrendű, mint a hitelszövet-
kezeteké. Az utóbbiakon van a hangsúly, ezek teljes szövetkeze-

Különösen a Hermans täd te r A . S. kapcsolatai váltak szorossá a szövetkezeti 
hálózattal. E kapcsolatot és összefüggést m u t a t j a az a tény, hogy a szövetkezeti 
központ s az 1886-ban alakult Raiffeisenverbandes készkiadásait e bank fedezte, 
dí jmentes helyiséget adot t a szövetkezeti központ rendelkezésére, iroda, sze-
mélyzet, posta kiadásait te l jes egészében fedezte 137.500 lejjel já ru l t a költségvetés-
hez. E hozzájárulások összesen min tegy egymillió lej t te t tek ki pl. csak 1929-ben. 

19 Gustav T i l f f : Geschichte und Gegenwart der siebenbürisch-sächsische 
Genossenschaften. S tu t tga r t , 1931. 92. l. 

20 Dragoş: Cooperaţia în Ardeal. Bucureşti , 1933. 128. l. 
21 Dr. Günter-Wehenkel: i. m. 42. l. 
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tek , s igazi szövetkezeti szellemtől vannak átitatva. Pénzügyi 
helyzetük 1929-ben a következő vo l t : a lap tőke: 1.347,000 lej; 
takarékalapok: 13.878,000 lej; betétek: 232.693.000 lej különböző 
hi te lek: 113,786.000 l e j ; t iszta haszon: 5,278.000 lej. 

AZ ERDÉLYI ROMÁN SZÖVETKEZETI MOZGALOM 

AZ ERDÉLYI ROMÁNSÁG háború előtti szövetkezeti moz-
galma a kisebbségi élet által meghatározott különleges körülmé-
nyek között fejlődött, míg a háború utáni sorsa egybeesik az álta-
lános román szövetkezeti mozgalom fejlődésével. A szászság már 
ismert szövetkezetei befolyásolták a román szövetkezeti mozgalom 
megindulását. Visarion Roman, Răşinar-i tanító, az 1867–68-as 
években megismeri és tanulmányozza a szászok szövetkezeti intéz-
ményeit, majd e szövetkezetek fontosságának tudatában megala-
pítja Răşinar községben 1867-ben az első román hitelszövetkezetet 
Takarék és Kölcsönző Társaság (Societate de Păstrare şi Imprumut) 
névvel. Az inte l lektuál is réteg, különösen a falusi papság és taní-
tóság, élére áll a szövetkezeti mozgalomnak, mely kiépíti szövet-
kezeti egységeit . Az 1872-ben megalakult „Albina” égisze alat t 
indul meg a szövetkezetek alakulása. 1915-ig 75 Schultze-rend-
szerű szövetkezet alakul, de ezek rendre részvénytársaságokká 
fomálódnak át. A Román Mezőgazdasági Egyesület (Reuniunea 
Română de Agricultură din Sibiu) Raiffeisen-rendszerű szövetke-
zeteket a lakí t . A lendületes szövetkezeti munka azonban csak 
akkor indul meg, amikor a Román Nép Irodalmi és Közművelődési 
Társasága, az ASTRA (Asociaţia pentru Literatura şi Cultura Po-
porului Român) Vasile Stroescutól 50 ezer koronát kap a szövet-
kezet i propaganda és szervezetek alakításának céljaira. Az ASTRA 
ez alapból szakértőket küldött k i Óromániába, Magyarországra, 
Bukovinába, hogy, a szövetkezeti kérdést tanulmányozzák. Az ered-
mény mutatkozik i s ; 1915-ben a szövetkezetek száma 108. 11,112 
taggal, 1,235.470 K. alaptőkével. 852.570 K. tartalékalappal 6.733,090 
K. betétállománnyal, 141.120 K. tiszta haszonnal. A háború kitö-
résekor az ASTRA kezdeményezésére 200 új szövetkezet alakítása 
volt előkészítve. 

A román hitelszövetkezetek számaránya a lakossághoz viszo-
nyítva kevesebb, mint a szász vagy magyar szövetkezetek száma, 
mivel a részvénytársasági alapon megszervezett román bankháló-
zat szövetkezeti szellemben dolgozott, pénzügyi politikája és 
egész működése a népközösség szolgálatában állott. A szövetke-
zetek által végzendő feladatokat ezek a bankok végezték el, ezért 
a hi telszövetkezetek és bankok között a határvonalat – lényegü-
ket tekintve – nehéz megvonni. Az Albina, a Solidaritatea és 
Infrăţ irea köré csoportosult bankok megértet ték a románság cél-
ki tűzései t és azok szerint igazodtak. „Örvendetes, hogy a román 
bankok, annak ellenére, hogy részvénytársasági formát vettek fel, 
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nemcsak a haszon gyüjtésére gondoltak, hanem elsőrangú társa-
dalmi és közművelődési feladatokat is végeztek”2 2 . A háború előtti 
hitelszövetkezetek tehát azért nem fejlődtek k i , mivel az idevágó 
feladatokat a részvénytársasági bankok végezték el, melyeknek 
eredményes működése lekötötte a nép vezetőinek figyelmét és mun-
káját . A részvénytársasági forma a gazdasági élet irányítását végző 
bankokat megkímélte az állami ellenőrzéstől s ezért nem is 
törekedtek a tökéletes bankhálózat mellet t szövetkezeteket is 
alakítani. 

A háború után az állam hathatós segítséget nyujt a román 
szövetkezeti mozgalom fejlődésének. A kolozsvári Banca Agrara 
finanszírozása mellett négy szövetség alakul kb. 100 egységgel. 
Az állami támogatás folytán a szövetkezetek állandó fejlődést 
mutatnak. 1915-ben 108, 1926-ban 380, 1927-ben 394, 1929-ben 415 
a szövetkezetek száma; a tagok száma p e d i g : 1915-ben 11,112, 
1926-ban 41,515, 1927-ben 42,355, 1929-ben 59.285. 1929-ben a be-
tétállomány 117.682.530 lej, tőke 55,984,377 lej, tar ta lékalapok 
7,873.000 lej; hi telek 134.533.470 lej; tiszta haszon: 10.768.890 lej. 

AZ ERDÉLYI MAGYAR SZÖVETKEZETI MOZGALOM. 

AZ 1848-AS TÖRVÉNYHOZÁS ú j lehetőségeket nyitott meg 
a magyarság gazdasági fejlődésének szempontjából, de az abszo-
lutizmus nem engedte meg az ú j helyzetben a kibontakozást s az 
1848-as jobbágyfelszabadítás utáni állapot igen hasonlít a mult 
század végén Óromániában kifejlődött újjobbágysághoz, a földhöz 
jutott jobbágyság, ha polit ikailag fel is szabadult , nem rendelke-
zett azokkal a gazdasági eszközökkel, melyek a tényleges cselek-
vési szabadságot számára biztosították volna. A tőkekoncentráció 
és az uzsorakamat folytán a falusi lakosság egész munkaere jé t a 
kamatszolgáltatásra fordította, de így sem tudta földjét megtartani, 
melynek nagyrésze hamarosan a hitelezők kezére került . E szo-
moru állapotokon akar t segíteni a szövetkezeti rendszer beveze-
tésével gróf Károlyi Sándor, Azt akarta, hogy a dologi hi te len 
kívül a falu lakósságának megfelelő személyi hi telforrás is álljon 
a rendelkezésére s éppen ezért 1885-ban Budapesten megalakí t ja 
az első hitelszövetkezetet , mely lassan ki ter jeszt i működési terü-
letét az egész vármegyére. A lakosság azonban bizalmatlan az ú j 
mozgalommal szemben, a betétállomány a minimális hitel igénye-
ket sem bír ja kielégíteni, úgy hogy az államnak kell közbelépnie, 
megalakítván az Országos Központi Hitelintézetet (OKH) az 1898: 
XXIII. a mezőgazdasági és ipari szövetkezetekről szóló törvény-
cikk útján. A magyar szövetkezeti mozgalom így túlajdonképpen 
felsőbb kezdeményezésre, állami támogatással a lakul és fejlődik s 
e támogatás a fejlődés s ikerét is biztosította. 1899-ben 712, 1908-
ban 2096, 1915-ben 2441 hitelszövetkezet működik Magyarorszá-

22 Dr. Dragoş: i. m. 26. l. 
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gon, a szövetkezet i tagok száma pedig 1899-ben 141,623, 1908-ban 
551 514, 2915-ben 661.232. 

Ugyancsak gróf Károlyi kezdeményezésére indul meg a 
„Hangya”-mozgalom, de amíg a hi telszövetkezeteknél először az 
egységek alakul tak meg és azután a központ, addig a fogyasztási 
szövetkezeteknél először megalakult a központ és azután jöttek 
lé t re az egyes alakulatok. 1900-ban 122 a fogyasztási szövetkeze-
tek száma, 1910-ben 992, 1913-ban 1351, 1918-ban 2140, A tagok 
száma 1900-ban 22.533, 1910-ben 156.503, 1913-ban 186.742, 1918-
ban 658.267. A Hangya-központ által megszervezett fogyasztási 
szövetkezet i hálózat kitűnően megoldotta nemcsak a forgalmazást, 
hanem termelő telepei révén a termelés problémáját is. Szerveze-
tének mérete i a magyar fogyasztási szövetkezetet méltán az angol 
fogyasztási szövetkezetek mellé állították. 

A HÁBORÚ UTÁN az OKH elveszti egységeinek nagy-
részét: Ausztria területére került 21 szövetkezet 4191 taggal, 
Csehszlovákiába 428 szövetkezet 109.454 taggal, Jugoszláviába 554 
szövetkezet 86,718 taggal, míg Romániába 702 szövetkezet kerül t 
kb. 2 2 0 . 6 4 6 taggal Az Erdélybe szakadt szövetkezetek minden 
anyagi támasz és erkölcsi irányítás nélkül marad t ak ; a túlzott 
ál lami támogatás most éreztet te hátrányait . De mert az ú j román 
főhatalom nem terjesztet te k i a szövetkezeti törvényeket a kisebb-
ségi szövetkezetekre és megengedte az önálló újraszervezkedést , 
az erdélyi magyar hi telszövetkezetek már 1920-ban megalakít ják 
kolozsvári székhel lyel a Gazdasági és Hitelszövetkezetek Köz-
pontját (GHSz), míg a fogyasztási szövetkezetek nagyenyedi szék-
hellyel a Hangya fogyasztási szövetkezeti központot hozzák létre. 
A GHSz-be 335 szövetkezet lép be, míg az ú j Hangya központ 
450 fogyasztási szövetkezettel rendelkezik . 

1923-ban a hi te lszövetkezetek száma 332, tagok száma 98218 
1927-ben 

„ „ 
290, 

„ „ 
86068 

1929-ben 
„ 

,, 278, 
„ „ 

94702 
1930-ban 

„ „ 
274, 

„ „ 
97027 

1932-ben 
„ „ 

278, 
„ „ 

97025 
1934-ben 

„ „ 
297, 

„ „ 
96289 

1936-ban 
„ „ 

302, 
„ „ 

99138 

A szövetségbe tartozó hi telszövetkezetek pénzügyi helyzete: 

Év Saját tőke Betétek Hitelek Tiszta nyereség 
1923 346.000 11,749.000 5.579.000 241.000 
1927 4,387.000 12,670.000 5.948.000 366.000 
1929 6,694.000 14,820.000 30.486.000 648.000 

A szövetkezetek pénzügyi helyzete nagy fejlődést mutat, fel-
tűnő az igényelt kölcsönök nagyfoku ugrása 1927-től (60 százalék), 
ami azzal magyarázható, hogy a pénzügyi krizis egyre hangsú-
lyozottabbá válik. A szövetkezetek pénzügyi szükségletei növe-
kedtek, ami a Központ részéről is fokozottabb hi te l igényléseket 
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kívánt. A hitelnyujtások állása: 1923-ban 18.253,000 lej, 1927-ben 
20.283,000 lej, 1929-ben 49.095.000 lej. A kölcsönök után szedett 
és a betétek után fizetett kamatláb közötti különbség 1 0 – 1 5 szá-
zalék (a szász szövetkezeteknél 2 százalék): 

1923 1924 1926 1929 
a kölcsönök utáni kamat (%) 

2 0 – 2 4 2 2 – 2 8 3 0 – 3 2 26 
a betétek u táni kamat (%) 

8 – 1 0 12–14 1 6 – 2 0 16 

A magyar hi telszövetkezetek az általános viszonyoknak meg-
felelően kihasználták a gazdasági konjunkturál is időket, mint min-
den más gazdasági vállalkozás. 1923 és 1933 között saját tőkéjü-
ket meghúszszorozták, takarékbetét-á l lományukat pedig meghat-
vanszorozták. A szövetkezetek éppen úgy, mint a részvénytársa-
sági bankok, a saját tőke képzésére fekte t ték a fősúlyt és oszta-
lékpolitikát folytattak.23 Ennek oka az, hogy a magyar hitelszövet-
kezeteknek nem volt meg a központi olcsó hitel nyujtására a 
lehetőségük, a Központ maga is bankkölcsön révén dolgozott, mely 
után magas kamatlábat volt kénytelen fizetni . 

Az ú j Hangya központba 1920-ban 536 szövetkezet i ratkozott 
be 145,000 t agga l ; 1926-ban a fogyasztási szövetkezetek száma 
454, a taglétszám 115.120; 1929-ben 298 a szövetkezetek száma 
85.000 tagga l ; 1930-tól a szövetkezetek száma ismét emelkedni 
kezd; 1932-ben a szövetkezetek száma 328; 1936-ban 319. 

A HÁBORÚ UTÁNI kisebbségi magyar nemzettársadalmat a 
szövetkezeti mozgalom nem érdekel te különösebben, mint a há-
ború előtt. A háború előtti sok mesterséges alakulat , álszövetke-
zet, egyes szövetkezeti vezetők lelki ismeret lensége megakadá-
lyozta a szövetkezeti gondolat kifej lődését . Az a tény, hogy sok 
helyen a szövetkezet csak egy szűk csoportnak volt a hasznára , 
mintegy „lejáratta” a szövetkezeti eszmét s az egyes fa lvakban 
működő rossz szövetkezetek megakadályozták az egészséges ú j 
alakulásokat. A főhatalomváltozás első évtizedében a közösség 
nem tudta meglátni a szövetkezetek individualista jellege miatt a 
mozgalom nemzetgazdasági létfenntartó erejét . De a gazdasági vál-
ság, a környező népek ú j nácionálizmusa megváltoztatni látszik a 
magyarság liberális társadalmi és gazdasági felfogását, a magára 
utaltság érzése kivált ja a gazdasági szervezés elsőrangú szüksé-
gességét. A Széchenyi István szellemében megindult belső fel-
mérések, erőkeresések kedvező szellemi környezetet teremtenek 
a szövetkezeti mozgalom számára is s a magyarság fokozatos gaz-
dasági leszorulása, a diplomás if júság munkanélkül isége szinte 
kényszerí t ik a magyarságot a már meglévő szövetkezet i ke re t ek 
kitöltésére. 

23 Ellentétben a szász szövetkezetekkel, melyek nem törekedtek sa já t tőke 
gyüj tésére . 
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Az előbbi kor mesterséges alakulatai , melyek nem a saját 
e re jük re támaszkodtak, megszüntetik működésüket, a GHSz köte-
lékébe tartozó szövetkezetek közül 43, a Hangya-szövetkezetek 
közül 58 számol fel. A harmincas évek gazdasági eseményei sür-
get ik a kibontakozást . Az 1931-ben életbe léptetett moratórium 
folytán a szövetkezetek nyeresége 50 százalékkal csökken, 1933-
ban már alig egynegyedét teszi k i az előző évek nyereségtéte-
leinek. Az 1934 évi konverziós törvény, mely a moratórium előtti 
adósságokat 50, illetőleg 80 százalékkal csökkentette, a szövetke-
ze tek üzletmenetét jó időre felfüggesztette, pénzügyi állományát 
tönkretet te. Az állam a konverziós veszteségek fedezésére a szö-
vetkezeti központoknak 2 milliárd le j hi te lkeretet nyujt, az el-
vesztett tőkeállományt pótolni tudják és a kihelyezésekkel a köl-
csönigényléseknek újból eleget tudnak tenni, de elvesz a nyerész-
kedő bankpolit ikán alapuló üzletmenet értelme és a már vázolt 
szellemi tényezők hatása alatt megkezdődik a kisebbségi szövet-
kezet i mozgalom belső megerősödése, az igazi szövetkezési szel-
lem ér tékeinek felismerése s a kisebbségi szövetkezeti mozgalom 
második korszaka. Az ú j mozgalom már nem felülről lefelé épített, 
mesterséges képződményeket hoz létre, hanem oly öncélu irány-
zatot, mely kezd beleil leszkedni a népközösség szerves felépité-
sébe. A Központ, a politikai párt, a sajtó propagandájában a szö-
vetkezet i mozgalom eszmei alapja az egyének gazdasági össze-
fogása, annak a természetes környezetnek a biztosítására, melyet min-
den egyén számára a népközösség jelent. 

E felfogás szerencsésen egybeesett a gazdatársadalom megszer-
vezésére irányuló törekvéssel, és a szélesebb néprétegeknek intéz-
ményeihez való ragaszkodása erősödésével. A szövetkezeti szellem 
ú j korszakára je l lemző: 1. az egyházak fokozatosabb érdeklődése 
a szövetkezeti mozgalom i r á n t ; 2. ipar i és termelő-szövetkezetek 
alakulása. Bővebben: 1. A teológiákra bevezetik a szövetkezeti 
ismeretek tanítását, hogy a falusi nép jövendő vezetői a szövet-
kezetek szervezői is lehessenek s legújabban a kisebbségi fele-
kezet i iskolák is rendszeresí teni fogják a szövetkezeti oktatást . 
2. A szövetkezet i mozgalom első részében a kisebbségi magyar 
szövetkezeti mozgalom csak a hitelszövetkezetek és a fogyasztási 
szövetkezetek terén igyekezet t eredményeket elérni, a második 
időszakban megindul az őstermelők és a városi iparosság szövet-
kezése. A termelő szövetkezetek kialakulása rohamos fejlődést 
mutat. Míg 1929-ben a GHSz kötelékében csak 8 termelő- és érté-
kesítő- és 7 tejszövetkezet működött, 1932-ben a tejszövetke-
zetek száma 54, 1934-ben 72, 1936 ban 101, 1937-ben 130, s 
megalakul a marosvásárhelyi és székelykereszturi tejfeldolgozó 
üzem, mely előállítja a ma már exportképes romániai vajat. Erdély 
különböző városaiban is ú jabb szövetkezetek alakulnak, melyek 
önálló gazdasági te lepekként működnek, az önsegítés és önellátás 
alapján. A teljes szövetkezeti mozgalom kifejlődése és megszerve-
zése jó uton halad s talán nem marad míg a világ csak a szó-
beszéd tárgya a GHSz és a Hangya-központ közös, egységes irá-
nyításának nagyjelentőségű gazdaságpolit ikai kérdése. 

Erdélyi Magyar Adatbank



A romániai szövetkezeti mozgalom 31 

AZ 1938 JÚNIUSI TÖRVÉNYRENDELET ú j helyzet elé áll í-
totta a szövetkezeti mozgalmat. A gazdasági élet központi irányí-
tásának szükségessége folytán megszünteti a másod- és harmad-
foku szövetkezeteket és a szövetkezeti mozgalom legfőbb állami 
irányítás és ellenőrzés alá kerül . E törvényrendeletig szövetkezeteink 
önálló alapon működtek, az 1929. évi alaptörvény előírása folytán 
a két magyar szövetkezeti központ is megalakítja másodfoku szö-
vetkezetei t : a F e d e r á l é k a t és az U n i o k a t . Ezáltal a 
magyar szövetkezetek saját központjaik ellenőrzése és irányítása 
mellett fejlődtek az autonómia jegyében. Ez a helyzet változik 
meg. Már az 1935. évi törvény után is a kisebbségi szövetkeze-
tek fokozottabb állami beavatkozás alá kerülnek, a mostani ren-
delettörvény azonban az államosítás folyamatában nem ismer kom-
promisszumot, s úgy tetszik, hogy az Uniók és Federálék meg-
szüntetése szinte megoldhatatlan kérdések elé állítja 787 szövet-
kezetünk szépen fejlődő mozgalmát. 

Ha a két Unió-központ fontos szerepét a kisebbségi szövet-
kezési szervezésben szem előtt ta r t juk , úgy megszűnésük pótol-
hatatlan veszteséget jelent a kisebbségi gazdasági élet irányítása 
szempontjából. Az új rendelettörvény 12. szakasza kimondja ugyan, 
hogy a Központok, ha nem is mint hivatalos felettes szervek, 
megtarthat ják egységeikkel a pénzügyi kapcsolatokat, de a nem 
hivatalos kapcsolatok ellenőrzésére és az állami központosítás biz-
tosítására a 17. szakasz a Központ eddigi összetételét megváltoz-
tatja, kimondva, hogy a 9 tagból álló igazgatóság tagjai közül 4 jog-
szerinti tagot a nemzetgazdasági minisztérium nevez ki, a mező-
gazdasági, illetve kereskedelmi kamarák helyi vezetői közül. Köz-
ponti intézkedéseket tartalmazó rendelkezés még a 13. szakasz, 
mely szerint az ú. n. Szaktanács az előírt esetekben feloszlathatja 
a szövetkezeti egységeket, a 11. szakasz pedig jogot ad a Szövet-
kezetek Nemzeti Intézetének arra, hogy az egyes szövetkezeteket 
fuzionálásra szólíthatja fel, melyek az előírt fúzióban kötelesek 
feloszlatás terhe alat t résztvenni. A kisebbségi szövetkezeti veze-
tők hivatkozva a szövetkezetek különleges helyzetére , kér ték a 
szövetkezeti mozgalmat súlyosan érintő intézkedések módosítását. 
A nemzetgazdasági minisztérium, tekintetbe véve a kisebbségi 
szövetkezeteknek az egész ország gazdasági életére kiható műkö-
dését, hajlandónak is mutatkozik némi módosításra. Addig is, pil-
lanatnyilag, szövetkezeti mozgalmunk jövője nyitott kérdés . 

FÜGGELÉK. 

A ROMÁNIAI hitelszövetkezeti mozgalom vizsgálatánál meg-
állapítható, hogy ez legfej let tebb, mert el tudja látni a lakosság 
nagyfoku tőkeszükségletét . A mezőgazdasági államokra jellemző 
a tőkehiány. Minél iparosultabb egy ország, annál bővebben ren-
delkezik mind álló, mind forgó tőkével. Ennek oka az, hogy a 
mezőgazdasági termelés lassúbb, nem fokozható végtelenségig, 
mint az ipari termelés. A termelési költségek a termelés fejlesz-
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Egy erdély i magyar v idéki hi te lszövetkezet 
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1921 450 5632 1274 200 

– 

20827 233 

– 

300 597 

– 

1927 530 227862 65818 44335 66000 1561406 127900 32770 24057 
– 

50000 

1928 550 324650 86106 44335 135000 3124605 711000 78593 34565 6732 86600 

1929 572 425344 111752 44335 173000 4349869 585500 113184 32036 11409 117500 

1930 776 514714 253014 110335 195000 4877404 696300 
– – 

16730 104000 

1931 855 494950 331721 178000 178000 4344691 475100 
– 

28926 9357 17400 

1932 855 495400 343606 110335 110335 3971288 482750 
– 

28926 18948 
– 

1933 855 495400 328172 
– – 

3673817 482450 53511 28926 55346 
– 

1935 857 495500 283109 
– – 

806404 8500 
– 

22680 
– – 

1937 881 499050 301321 
– – 

605496 
– – – – – 

tése folytán emelkedést mutatnak, el lentétben az ipari termelés-
sel, ahol az ipar bővülésével a termelési költségek állandóan csök-
kennek.1 A mezőgazdasági termelésnél a gépek és a munkameg-
oszlás szerepe jóval kisebb lehetőségeket nyujt . Az ipari terme-
lésben a tőke forgása jóval gyorsabb és képződése is gyorsan tör-
ténik. Az ipari termelés kb . 5–6 - szo r rentábil isabb, mint a mező-
gazdasági termelés. Ezért a mezőgazdasági ál lamokban a tőke-
hiány pótlására a szövetkezetek közül a hitelszövetkezetek fejlőd-
nek ki a legjobban. Minél több tőkével rendelkezik egy ország, 
annál kevesebb benne a hi telszövetkezetek száma.2 

Dolgozatunkban a hi telszövetekkel foglalkozó részek követ-
keztetései t egy-egy erdélyi magyar, román és szász hitelszövetkezet 
vizsgálatából merí tet tük. Mind a magyar, mind a román hitelszövetke-
zet bankszerü pénzügyi politikát folytatott, anyagi üzletkört igyeke-
zett szerezni. A szász hi telszövetkezet csak egy falura terjeszti ki 
működését, a tagok a szövetkezetet takarék-helynek tekintik, ahol 

1 Angliában minden 1000 mezőgazdára 6850 iparban tevékenykedő egyén 
jut , Belgiumban 3040, Németországban 1139, Franciaországban 879, Olaszországban 
495, Magyarországon 457, Romániában pedig minden 1000 mezőgazdára 105 iparos. 

2 Bulgáriában a hitelszövetkezetek a szövetkezetek 80 százalékát jelentik, 
Romániában 70, Jugoszláviában 63, Németországban 54, Lengyelországban 40, Ma-
gyarországon 34 százalékát. 
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pénzügyi helyzete a háború után. 
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gyüjthet ik a pénzüket, melyet szükség esetén kölcsönökkel pótol-
hatnak. A magyar és román szövetkezet fejlődést mutató adatai t 
mellékelt két táblázat mutatja; a szász szövetkezetre vonatkozó 
adatokat nem állt módomban így összegyüjteni: 

A MAGYAR SZÖVETKEZET 1896-ban alakult , adatokra azonban csak 1900-
tól lehetet t találni. A 24 alapító tag száma 1918-ig 285-re emelkedett , az üzletrész 
tőke 200 K. 4 fillérről 11.005 K. 8 f.-re, ami 5551 százalékos emelkedést je lent . 
Az első éveket a túlságos nagy központi hitel jellemzi, melyek a takarék betétek-
nek a húszszorosát is meghaladják. A háborús évek az állami háztar tás t kimerí t ik 
és így a szövetkezet központi hitele is a minimumra csökken, a szövetkezet üzlet-
menetele kizárólag a betétál lományra támaszkodik. A kihelyezéseknél fe l tünő a 
személyi hitelnek 1915 óta állandó csökkenése, oka az, hogy a szövetkezet a hadba-
vonulások okozta bizonytalanság miat t csak dologi hitel t tud nyu j t an i . A nyere-
ség 152 K-ról 422 K-ra emelkedik, ami 277 százalékos emelkedés. A háborús vál-
ságok miat t a szövetkezet nyeresége 1918-ban hirtelen lecsökken. A háború u tán 
azonban a szövetkezet nagy vállalattá növi ki magát . A tagok száma 1931-ig 855 
főre emelkedik; az üzletrésztőke pedig az 1921-beli 56,632 lejről 1930-ig felnövek-
szik 517.714 l e j r e ; a betétállomány 20,827 lejről 4,877.407 lejre gyarapszik. Ugyan-
ekkor a központi hi te l mindössze 696.000 le j t t e t t ki. A szövetkezet te l jes állami 
támogatás nélkül, kevés központi hitel segítségével, sa já t erejére uta lva fe j lődöt t 
eredményesen, ami t az évvégi felesleg emelkedése m u t a t . A gazdasági válság, 
a kamattörvény, a moratóriumok és a konverzió mia t t a betétál lomány 1937-ig 
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Egy erdé ly i román v idéki hitel-
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1924 59 7340 

– – – – – – – – – 

1927 59 11720 
– – 

1112 
– 

14336 
– 

496646 
– – 

1928 230 153920 2618 
– 

1112 
– 

531677 1652500 43000 
– 

35828 

1929 263 239085 15685 1396 1112 
– 

598746 1945000 307191 
– 

27647 

1930 308 366985 30150 3000 1300 
– 

814901 1732000 292355 
– 

6900 

1931 356 485562 40000 7000 41017 
– 

742802 1631000 324636 
– – 

1932 354 508131 42345 9315 41017 
– 

690253 1624000 333761 
– 

115504 

1933 357 508394 42345 9315 4 1 0 7 
– 

678975 1624000 113973 
– 

163300 

1934 354 507176 42345 
– 

41017 
– 

672145 1624000 113973 
– 

38514 

1935 358 501761 142733 
– 

209830 339185 505964 1624000 113973 723813 300942 

1936 371 302151 174000 
– 

258837 
– 

205295 518302 
– 

723813 
– 

1937 368 357223 174000 
– 

258000 
– 

172169 526207 
– 

723813 
– 

605.496 le j re csökken le . 1932-től a szövetkezet állandó veszteséggel zárja évvég 
üzle tmenetét . A nyereség eloszlását muta tó rendelkezésünkre álló adatok azt mu-
ta t ják . hogy a 15 százalékos üzletrész-osztalékon, az igazgatóság és felügyelőbizotti– 
ság díjazásán kívül a szövetkezet más társadalmi célokra nem fordí to t t a szövet-
kezeti feleslegből. Azonban szociális érzékre vall, hogy a szövetkezet évekre vissza– 
menőleg a helység 20 legszegényebb emberének minden karácsonykor jelentős 
adományt osztott szét. Je lentős társadalmi ténykedése a szövetkezetnek az 1927– 
ben megalakí to t t temetkezési segély-egylet, melybe 425 tag íratkozott be. A tagok 
minden halálesetkor 20 le j t f izetnek a szövetkezet pénztárába, ebből 15 lejt a se-
gélyalap rendelkezése szerint az elhalt hozzátartozóinak j u t t a t , míg 5 lej a beté t -
számlára íródik. Eddig 187 esetben osztottak segélyt. Rendes f izetéses alkalmazott 
egyedül a könyvelő, k inek 7–8 .000 lejes f izetése azonban a veszteséges években 
2500 lejre csökkentetet t . A ju ta lékok és a tisztviselőfizetések 1930-ban tesz-
nek k i a legtöbbet (240.579 lej) s a szövetkezet legjelentősebb kiadási tételét ad-
j á k ; ez az összeg 1937-re 23,300 lejre csökkent . A jelenlegi 831 tagból 675 föld-
műves , 83 tisztviselő, 21 kereskedő, 53 iparos, 49 egyéb foglalkozású. Nemzetiségi 
megosz lá s : 775 magyar , 69 román, 9 német, 20 zsidó, 8 más nemzetiségű. Az üzlet-
részek száma így oszlik m e g : 1 üzletrésze van 319 tagnak, 2 üzletrésze 228-nak, 
2 – 5 üzletrésze 141-nek 5 – 2 0 - i g 107-nek, 20–100- ig 43.nak, 100–1000-ig egy tag-
nak . A szövetkezet ható köre 13 szomszédos községre ter jed ki. 
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szöve tkeze t pénzügyi he lyzete 
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22500 488418 

– – 

15793 

– – – – 

2291710 99501 
– – 

16802 44443 
– 

17499 16 

2695426 400923 
– – 

19210 12599 
– 

24550 12 

2802075 343641 
– – 

190203 2846 
– 

25400 8 

2720742 368950 
– – 

72632 21037 
– 

17090 
– 

2677192 174689 
– – 

34721 
– 

170169 
– – 

82250 173008 
– – 

34024 
– 

243134 
– – 

181000 173008 1337838 1568446 179345 
– 

135818 
– – 

259100 173008 1108688 1573506 148818 
– 

348403 
– – 

446360 
– 

1056708 
– 

173120 45398 
– 

17740 6 

446360 
– 

832080 15360 188151 46678 
– 

1700 8 

A ROMÁN SZÖVETKEZET 1924-ben alakult , de csak 1927-ben kezdi meg 
működését, amikor a kormány a szövetkezet révén 212.350 kg. kukoricát oszt szét 
a lakosság között . A szövetkezőt támogatására a Szövetkezeti bank 1,149.165 le j 
hitelkeretet nyuj t , melyből a szövetkezet 494.646 lejt ve t t igénybe. A szövetkezet-
nek azután életképes fejlődési lehetőséget biztosított a Szövetkezeti bank 5 millió 
lejes újabb hitele. Ez összegből a szövetkezet 3.347,500 le j t nem ve t t igénybe, 
mivel nem volt megfelelő garanciát nyu j t an i tudó kölcsönigénylő. E nagy központi 
hitellel szemben a takarék-betétek összege mindössze 531.677 lej t t e t t ki. 1932-
töl fogva szintén veszteséggel zárja működését , de az állam a konverziós veszte-
ségek pótlására 733.818 lej segítséget nyu j to t t . A szövetkezet egész működé-
sére jellemző a nagyfoku állami támogatás, akárcsak a magyar szövetkezet háború 
előtti időszakában. A közművelődési és társadalmi alap a szövetkezeti eszmének 
jelentős eredményeit muta t ja . Jelenlegi 368 tagból 278 földműves, 31 hivatalnok, 
4 kereskedő, 3 iparos, egyéb 52. A tagok nemzetiségi megoszlása a köve tkező : 
340 román, 26 magyar, 1 zsidó, 1 más nemzetiségü. A szövetkezet működési köre 
59 szomszédos községre ter jed ki. 

FORRÁSMŰVEK: Arghir N.: Din istoricul Cooperaţiei să-
teşti. Bucureşti, 1922; Blut und Boden Jahrweiser . Nagyszeben, 
1938; Dobrogeanu Gherea: Neoiobăgia. Bucureşti, 1910; Dragoş 
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Gheorghe: Cooperaţia în Ardeal . Bucureşt i , 1933; Carpatpost. Bucu-
reşt i , 1938 szeptember i s z á m ; Cooperativa „Mercur”, Kolozsvár, 
1937; Galan G. A.: Pa t ruzec i de ani de experienţe cooperative în 
România. Bucureşt i , 1935; Galan G. A . : Cooperaţia şi Agr icu l -
tura în România. Bucureşt i , 1937; Gyárfás Elemér: Románia hi te l -
szervei és az erdélyi magyar pénzintézetek. Lugos, 1924; Gide 
Charles: La Cooperation dans les pays latins. 1926–27; Glatz 
Otmár: A szövetkezet i mozgalom tör ténet i fej lődése Európában. 
Budapest , 1922; Haret Spiru: Chestiunea ţărănească , Bucureşti , 
1905; Heller Farkas: Közgazdaságtan, B u d a p e s t ; Jinga V.: Curs de 
economie naţională. Kolozsvár , 1935; Jinga V.: Cooperaţie româ-
nească în judeţul Braşov ; Ihrig Károly: A szövetkeze-
tek a közgazdaságban. Budapest , 1937; Nagy Zoltán: Les régi-
mes legaux des cooperatives en Transi lvanie . Dijon, 1934; Quad-
ragesimo Anno pápai körlevél . Kolozsvár, Mailáth-kör k i adása ; 
Oberding J ó z s e f : Az erdélyi magyarság szövetkezet i mozgalma. 
Budapes t ; Petrovay Tibor: Szövetkezet i ügyünk. Erdély i magyar 
évkönyv, Brassó ; Tilff Gustav: Geschichte und Gegenwar t der 
s iebenbürgisch-sächs ischen Genossenschaften. Stut tgart , 1931; 
Günter–Wehenkel: Deutsche Genossencshaften in Rumänien. Stutt-
gart , 1929; Vita Sándor: Erdélyi szövetkezetek. Hitel , 1936. évi 
1. s z á m ; az 1929. évi szövetkezet i törvény és későbbi módosítá-
sai, va lamint az 1938. évi rendele t törvény. 

Dr. SÁRY ISTVÁN 
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A N É P H A G Y O M Á N Y V I L Á G A 

ÉS N E V E L É S Ü G Y Ü N K F E L A D A T A I 

A VILÁGHÁBORU UTÁNI M A G Y A R MŰVELŐDÉS – mint 
a válságos időszakokban mindig – természetszerűleg és ösztönö-
nösen fordult a magyar műveltség ősi hagyományaihoz, az egy-
szerűbb életviszonyok közt élő társadalmi rétegek „mély” kultú-
rája felé. A népi műveltség az új magyar kul túra alapjává lesz, a 
magyarság itt találja meg lényének, é letszerkezetének állandó vo-
násait s hivatásának, rendeltetésének, feladatainak világosabb meg-
látásához jut el. A néprajzi kuta tás eredményei kerülnek előtérbe, 
a magyar élet rendszerét ezek mutat ják, az új művelődés irányát 
ezek rögzítik. A népi élet jelenségeit, összefüggéseit elemző tudo-
mányos megállapítások jelentősége ezért egyre nő. A népra jz sza-
kit is régi pozitivista felfogásával, nemcsak ada tok gyüjtésére és 
megfigyelésekre szorítkozik, a gyűjtött anyag összefüggéseit keresi , 
jelentőségét mérlegeli. A mai népra jz egységben lát tat ja az írás-
talan, hagyományokba gyökerező népi műveltséget s r ámuta t 
nemzetmegtartó erejére. Rég a multé a paraszti kul túrát jóaka-
ratúan elnéző, romantikus, vagy lekicsinylő, megvető magatar tás ; 
ma a nép műveltsége művelődési alap, televény, melyből az ú j 
magyar kultúra tápláló erőt szí s amelytől megtartó biztonságot 
kölcsönöz. 

MAGAS MŰVELTSÉG – NÉPI MŰVELTSÉG 

A XIX. SZÁZ AD racionalista felfogása a műveltséget kizá-
rólag intézményekhez, iskolákhoz, a könyvhöz, tehát az írás-olva-
sás tudományához kapcsolta és abban hitt. A népi műveltséget 
tudomásul sem vette, a magas műveltség kialakítására összponto-
sította figyelmét s ezzel a két művelődési réteg elválását, szét-
szakadását idézte elő. Művelődésünk eddigi fejlődésében egységes 
nemesi hagyományról beszélhettünk, a felújulást követő időszak 
azonban nem érez kötöttséget. Bessenyei, majd Kazinczy merész, 
forradalmi szándékkal munkálja a magyar irodalom és élet meg-
újítását – nyugatos elvek szerint. Az új irodalmi nyelv elválik a 
köznyelvtől. A z egység és folyamatosság megbomlik. Berzsenyi és 
Csokonai egymástól függetlenül külön u takon indulnak. Majd a 
romantika és a németes szentimentálizmus (Bajza) utóhatásai után 
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Petőfi és Arany visszakanyarodik a néphez. A hagyományok útjá-
ról való letérés u tán a magyar irodalmat – Németh László meg-
állapítása szerint – a folytonos megszakadások és ú j rakezdések 
jellemzik, i rodalmunk tükrözi a magas műveltség ingatag bizony-
talanságát, keresgélő, iránytalan tájékozódását . A különböző ele-
mekből összetevődő, hirtelen fejlődő magyar városi társadalom 
nem hoz magával egységesen kialakult hagyományelemeket s mű-
veltségét nem tudja tisztán látott magyar alapból kifejleszteni. Ber-
zsenyi magyarsága mintha a hanyat ló magyar nemességgel együtt 
szorulna vissza. Vörösmarty lángoló hazafiságában a reformkort 
követő nemzedékek csak a mult emlékét lát ják, Csokonai, Petőfi, 
A r a n y népi szemléletét a városi polgárság nem tudja magáénak 
vallani. A nagy magyar a lkotók munkái ott díszlenek a könyvtá-
rakban , de szellemüktől idegen marad a városokban tenyésző ma-
gyar kul túra . 

Művelődésünknek nem az a fő nehézsége, hogy két , egymást 
meg nem ér tő rétegre bomlott, – a magyarság talán csak az ősi 
finn-ugor művelődés időszakában élt teljesen ugyanabban a mű-
veltségben, – hanem az, hogy magas műveltségünk nincs szerve-
sen, határozot t elvek alapján kiépítve. A népi műveltséget a ha-
gyományőrzés jellemzi. A településsel, a házépítéssel, a gazdál-
kodással kapcsolatos hagyományelemek, a viselet ősi formáihoz 
való ragaszkodás, a szokások, hiedelmek, babonák nemzedékről-
nemzedékre szállása s az alkotó népi szellem folytonossága őrzik a 
nép különvalóságát, egyéniségét. Györffy István szerint a hagyo-
mányok ápolása s a fölöttük való éber őrködés biztosítja egy nép 
sajátos jellegét, nem egyedül a nye lv ; nyelvét elhagyhatja (mint 
pl. a moldvai csángók) és mégis továbbélhet külön népisége. Pol-
gári középosztályunkból ez hiányzik: a hagyományőrzés tudata, de 
egyáltalán a hagyományvilág. Nincsenek olyan hagyományai, ame-
lyek egész életét, látás- és gondolkozásmódját irányíthatnák, mű-
veltsége felszínes, rá támaszkodni nem lehet . Nézzük csak közép-
osztályunkat a mai megzavart helyzetben, minő bizonytalan, kap-
kodó, politikai és világnézeti állásfoglalása naponta változik, mint 
kedélye s rémülete (l. Veress Pé te r cikkét a Korunk 1939. évi ja-
nuári számában). Legnagyobb alkotóművészeink (Ady, Bartók, 
Kodály) lelkét meg nem hódí that ják, magatartása az ú j irány friss 
meglepetése elmultával is ellenséges marad . Vajjon vállalhat-e na-
gyobb feladatot ez a felszínes, i ránytalan műveltségű magyar kö-
zéposztály? Döbbenetes , de valós tény, hogy most, a kibontako-
zás éveiben, hiányzik vagy hiányos az a réteg, melyre a művelt-
ség á tadásának és fejlesztésének, felemelésének kötelessége ter-
mészetszerűleg hárul. 

A MŰVELŐDÉS IRÁNYA azonban vigasztaló. A XIX. szá-
zad tel jes műveltségi szétválása után ma ismét a közeledés, az 
egymásbakapcsolódás korszaka következik. A népi hagyományok 
Kodolányi, Erdélyi, Nyirő,. Tamási és a többiek műveiben ma na-
gyobb erővel és bővebb áradással hatolnak be az irodalomba, a 
magas műveltségbe, mint eddig bármikor. Egy Kodolányi, Illyés 
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Gyula vagy Németh László népi műveltsége zavartalanul összefér 
a nyugati, magasabb, humánus műveltséggel, azt gazdagít ja és ki-
törölhetetlenül magyar jelleget ad annak . Ha Petőfi és Arany 
példája nem volt elég, úgy a mai népi i rányzat mutat ja , hogy a 
népi hagyományok felszívása nem visszafejlődést, a magasabb mű-
v e l é s i javakról való lemondást jelenti, hanem gazdagodást, át-
fogóbb magyar szemléletet és így a nemzeti öntudat erősödésének 
biztos zálogát. 

A NÉPI MŰVELTSÉG MÉLYEBB ÉRTELME 

EZ A SZINTÉZIS ma európai jelenség. Még Nyugateurópá-
ban is, ahol a népi élet már polgári életformává alakult át, kor-
mányzatok, írók és filozófusok (Alain) törekvése jelzi, hogy a pa-
raszti élet megtartásának s a mély műveltség felemelésének igye-
kezete a legkomolyabb gond. S a nyugati példák azt mutat ják , 
hogy a népi művelődési é r tékek megbecsülése nemcsak azér t ke-
rült előtérbe, mert abban nyilatkozik meg a nemzet ősi kultúrája, 
a hagyományőrző népet azért védik a szétomlástól, mert a meg-
zavarodott világrendben botorkáló ember a népi műveltségben 
találja meg az élet jól kipróbált , szilárd alapelveit is. Csak nem 
szabad megelégednünk a fölszinességgel! Régebb a nép életével 
foglalkozó írók (pl. Benedek Elek: A magyar nép multja és jelene) 
gyönyörködve, szeretettel elmesélgették a szokások érdekes válto-
zatait, de a látott dolgok értelmezésére nem is gondoltak. Pedig a 
népi műveltségnek megnyilatkozásai nem önmagukér t valók, nem 
különállók és nem jelentőség nélküliek. 

Minden népi jelenség az összefüggések láncolatában nyeri el 
igazi értelmét, a lkalmakhoz, fűződik ősi hitből táplálkozó, világ-
magyarázó ereje van és határozot t funkciót tölt be. Mint Or tu tay 
Gyula írja, a népi kultúrát „akármelyik ponton is közelí tsük meg, 
mindig az egészről kell szólani, hogy részleteiben is megérthessük. 
A népi faragások, a temetési szokások, a cserépedények díszítő-
motivumai, a balladák változatai egyképen a népi kul túra egészé-
ről t anuskodnak : vallomástételük mindig az egészről szól, s más 
kép soha meg nem ér thető”. Példákat eml í the tünk: 

a) Népszokásaink (így pl. a regőlés, határ járás) vizsgálata azt 
mutat ja , hogy gyakran ősi, pogány elemeket magukba olvasztó 
vallásos jelentőségük van. Tovább menve azt láthatjuk, hogy a 
népnél minden – ép úgy, mint ha jdan a keleti népekné l – kul-
tikus (vallási) vagy szociális jelentőségű. Ez a két elem együtt jár, 
mert a nép egész életét átszövik a vallásos vonatkozások s a nép-
rajzkutatók egyöntetűen megállapítják a népi világszemlélet vallásos 
voltát. Ime itt vannak a babonaságok. A nép anyagi, testi jelen-
ségekben szellemi erők rontó vagy áldó, gyógyító hatását l á t j a ; 
a szellemi világ jelekkel irányítja az ember életét, az embernek 
alázatosan kell hozzájuk alkalmazkodnia (Kádár Kata). A nép az 
anyagi javak józan megbecsülése ellenére is a természeti erők, az 
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Isten áldó vagy lesújtó kezére bízza az életét Az anyagi és a szel-
lemi világot egységben látja, nem mint a „művelt”, materialista, aki 
éppen ezért elveszíti az é r tékek fölött való ítélőképességét és nem 
találja élete é r t e lmé t . 

b ) Alain a nép társadalmi, gazdasági berendezkedését példa-
képpen állítja a mai világ elé. A nép életét a földdel való küzde-
lem, a kényérért folyó munka tölti ki. A földre szüksége van, mint 
tulajdonra, a föld ad ja a megélhetést, de csak kínos, veritékes 
munkával kényszerítheti termésre. Az anyagiak fogalma tehát köz-
vetlenül a munkához kapcsolódik, ezért elsősorban a munkának van 
becsülete, nem a tőkének önmagában, mint ahogy ezt a kapitalista 
világban lá t juk. 

c) A népi műveltség, egyensúlyt, összhangot tudott teremteni 
a közösség és az egyéniség ma sokszor ellentétesnek látszó törek-
vései, hatóerői között is. A népi élet szokásait a hagyományok által 
meggyökeresedet t közösségi törvények alakí t ják és szabályozzák. 
Maga a népművészet t ípusokban gondolkozik, a t ípusok azonban 
életformát jelentenek és kielégítik az egész társadalmat. Íme a 
népbal ladák példája. A népballada szerkezetét , formáját a közös-
ségi stílus határozza m e g : a ballada szövege többnyire elválaszt-
hatat lanul összekapcsolódik a dallammal, a tánccal s e ké t alap-
elem szabja meg a ballada ritmusát, szerkezetét , abban találjuk 
meg a bal lada egységes hivatását a népi kultúra funkciórendsze-
rében (Ortutay). Az azonos funkció azonos törvényeket hozhat 
létre, ezért lá that juk egységesnek, ál landónak a ballada szerkeze-
tét, formáit. Ezzel szemben az előadó énekes, a mesemondó nem 
tiszteli a hagyományozott szöveg hűségét, hanem önkényesen, a 
maga tetszése szerint változtat raj ta . Ha a közösség elfogadja a 
változtatást, akkor a módosult szöveg száll tovább. Az egyén vál-
toztathat , a lakí that tehát de csak a közösségi stílus keretei között . 
Az egyénnek azonban nem gát a közösségi stílus, hanem az erő 
és biztonság forrása. A hagyomány törvénye megkötő erejű, de nem 
annyira merev, hogy az egyéni megnyilatkozást, tehetséget elfojtsa. 
A művészkedő parasztok hosszú sora az egyén érvényesülését, meg-
becsülését bizonyítja. Az egyéni tehetség egyébként a szigorú tár-
sadalmi rend korlátain is á t törhet . A tekintélyt a társadalmi hely-
zet, a vagyon adja, de azért , mint Erdei Fe renc írja (Parasztok): 
a szegény legény is lehet a faluban első táncos, első énekes vagy 
első munkás. Ezen a téren készséggel elismerik az elsőséget, a 
tehetséget . 

A NÉPI MŰVELTSÉGNEK ezek a szerkezeti törvényei ter-
mészetesen nemcsak a magyarság kizárólagos tulajdonai, a népi 
hagyományok átszállanak az országhatárokon és egész Európa pa-
rasztságát behálózzák. Népünknek az európai kultúrközösség éle-
tében, küzdelmeiben való részvételét, az együtthaladást ezek a 
közös hagyomány elemek bizonyítják. De „az azonos törvény-
szerűségek Európa különböző parasztkultúráiban mindig más és 
más módon hatot tak” (Ortutay). Az erdélyi székely nép a maga 
lelkülete szerint válogatott a közös hagyománykincsből és alakí-
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totta, formálta a maga sajátos batárvédő, hagyományőrző szelle-
miségét. Minden közös vonás ellenére tehát a népi műveltségben 
találjuk meg nemzeti kul túránk alapját és legsajátosabb, legere-
detibb vonásait . Tanulmányozásával nemzet i műveltségünk és 
életünk szerkezeti törvényeit i smerhet jük meg és indítást nye-
rünk a magyar életnek a magyar szellemiség törvényei szerint való 
felépítésére. Így például legér tékesebb néphagyományunkat , a 
magyar nyelvet vizsgálva Karácsony Sándor megállapítja nyelvünk-
nek mellérendelő mondatfűzését . A német mondatszerkezet az alá-
rendeltséget szereti, ez felel meg a német lelkialkatnak. A 
magyar egyszerű, mellérendelt mondatokban szeret beszélni. Nyel-
vünknek, beszédünknek ez a törvényszerűsége nem lehet véletlen, 
hanem bizonyára a lélek benső haj lamainak a kifejezése, s milyen 
bölcs intelem akkor, amikor megfelelő rendszert keresünk új, kor-
szerű társadalmi berendezkedésünk számára. 

AZ ISKOLA NÉPI MŰVELTSÉGÜNK SZOLGÁLATÁBAN 

NEM KÉSHETIK a felismerés, hogy népi hagyományaink a 
leghatékonyabb nemzetmegtartó erőt rejtegetik s csak a népi mű-
veltség talajából nőhet ki az egységes magyar kul túra díszes fája. 
Az „európai” jelenségek után való kapkodás nem kevésbbé vég-
zetes, mint az európai magas műveltségtől való elzárkózás. Egyi-
ket sem a k a r j u k ! Bensőséges kapcsolatot aka runk teremteni a 
magas és mély kultúra között , szintézist, mely a művelődés alkotó 
korszakát nyitja meg, t e rmő televényt munkál, olyat, hol nem ide-
gen, korcs kul túra tenyészik, hanem az európaihoz méltó, ősöket 
idéző magyar műveltség virít. 

Az iskolára vár itt a legnagyobb feladat ; nevelésünk nem 
zárkózhatik el a népi hagyományok elől. A nép és a középosz-
tály között megnyilt szakadék csak rendszeres nevelő munkával 
tölthető fel, a ferde nézetek eltüntetése, az előítéletek kiírtása 
és a műveltségi ér tékfogalmak megújí tása nélkül e redményt alig 
várhatunk. 

a) A népi hagyományok megőrzésére, megbecsülésére való 
nevelés az elemi iskolában kezdődik . A falusi gyermek falusi elemi 
iskoláinkba őseitől reá hagyományozott gazdag művelődési kincset 
visz magával s ez a hagyományos tudás számára az életben fon-
tosabb lesz, mint a könyvekből merí tet t tudás. A tanítónak ismer-
nie kell ezért környezete, népe vallási szellemét, világnézetét, szo-
ciális légkörét, anyagi körülményeit , szokásait és életmódját . Igy 
értékelheti csak igazán a gyermek által beszélt tájnyelv szépségeit 
és gazdagságát. Ha tudatában van hivatásának, nem pusztítania, 
hanem védelmeznie kell azt. Ugyanúgy építenie kell a nép vallá-
sos hiedelmeire is, őriznie az ezzel kapcsolatos jámbor szokáso-
ka t (betlehemezés), énekeke t , imádságszövegeket. A népmese, a 
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vidék népdalkincsei díszítőművészete mind felhasználható és to-
vábbfejleszthető már az elemi iskolában. 

b] A tanítóra és papra vár e feladat munkálása s ezért nem 
zárkozhatik el sem egyik, sem másik a néprajzi tanulmányok elől, 
s ezen felül megvalósítandó az az alapvető kívánalom is, hogy a 
nevelő állandó munkahelyet szülőföldjén kapjon. A tanító és lel-
készképző azzal a tudattal indítsa útnak az új népnevelőt, hogy a 
taní tónak és a papnak a népi műveltség rajongásával kell átven-
nie munkakörét , föl kell kutatnia községe, vidéke rejtett , ősi ha-
gyományait és hagyatékait , s a nevelő munkán át nemesítenie, 
fejlesztenie kell az építő erejű népi műveltséget. 

c) A középiskola minden t ípusában társadalomalakító lehet a népi 
műveltség felhasználása. A gimnáziumból kerül ki a nemzet kö-
zéposztálya, az iparosság egyrésze és az értelmiség, s ha a népi 
műveltség megbecsülése nem lesz öntudatuk alkotó eleme már az 
iskola falai között, úgy később feltartózhatatlan a nép életétől 
való eltávolódásuk A nehézségek nem torpanthatnak meg. Szá-
molunk azzal, hogy középiskoláink növendékei ma még nagyobb-
részt középosztályi származásúak s így elsősorban és legkönnyeb-
ben a népművészeten át közelíthetik meg a népi műveltséget. A 
társadalmi hagyományok, vallási babonák, szokások szövevényes 
hálózata számukra idegen, é letükre már nem lehet alakító, erő-
sítő hatással, de a népnyelv, szóláskincs gazdagíthatja nyelvüket, 
a népköltészetben, a népdalban, a népi iparművészetben gyönyörű-
ségüket lelik, azt önmaguk kifejezésére is felhasználhatják. 

1. Talán a magyar nyelv tanítása közben lehet a legtöbb alka-
lommal a nép élete felé fordulni és műveltségi javait felhasználni. 
Nem elég a figyelmet felhívni tájszólásaink szépségére, kifejező 
erejére, hanem a tanulók tevékenységét kell megindítanunk nép-
dalok, mesék, népi közmondások, szólásmódok, határ- és növény- állat-
nevek gyüjtésével. A tanulók nyelvét, hon- és népismeretét gazda-
gítani fogja ennek a mérhetet len népi kincsnek a felfedezése, szü-
lőföldszeretetüket, hazafiságukat is öntudatosabbá fogja tenni. A 
tanulók önálló, a tanításon kívüli tevékenységében kell alkalmat, 
bíztatást adnunk a szokások, népi já tékok stb. gyüjtésére, a dalok 
önkéntes gyakorlására és bemuta tására . A népdal természetesen 
már átvezet az énektaní táshoz. Irodalmi szempontból a népmese 
gazdag mesélő kedve, a bal lada és a népi já tékok, drámai alakító 
ere je lehet különösen ösztönző, stílusfejlesztő hatással, maga a dal 
csak a dal lammal együtt kel igazán életre. 

2. A népdal tanulásával a tanuló megláthat ja az ősi magyar 
vers és zene szerkezeti törvényeit , füle beidegződik a magyar zene 
szabályaink fölismerésére és elfordul majd a sekélyes műdaloktól. 

3. A dallal szoros kapcsolatban áll a népi tánc. A népi, az 
ősi magyar tánc változatos, könnyed mozdulatainak indulat-, érze-
lemlevezető jelentősége van. A tornataní tásban kell a magyar tánc-
fo rmáknak helyet szorí tanunk. 

4. A magyar nyelv további tanítása erősítheti, öntudatosí t-
ha t ja az első évek kezdeményezései t . Így pl. r ámuta tha tunk falu-
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történeti kutatásunk elmaradottságára és fontosságára. Itt segítsé-
günkre lehet a történelem és a földrajz óra, hol foglalkozhatunk 
a település- és néptörténettel, a primitiv, nomád- és földmíves kultú-
rákkal, a népi élet átalakulásával, társadalmi, gazdasági mozgal-
maival, stb. 

5. A népi élet ha tásának , teremtő ere jének és magának a 
magyar nép egyéniségének megismertetésére mégis, azt hiszem, 
irodalomtörténetünk ad ja a legmegragadóbb, legszemléletesebb pél-
dákat . Ősköltészetünktől kezdve Tinódin, Balassán, a kuruckölté-
szeten át egészen Petőfiig, Aranyig és legújabb íróinkig végigkí-
sérhetjük a népi hagyományoknak i rodalmunkba olvadását, a nép 
küzdelmét, lelkületének, tör ténetének hullámzását. 

6. A népi díszítő-művészet megismertetésére és felhasználására 
főleg a kézimunka- és ra jzokta tásban találhatunk alkalmat. A nép 
egészséges színérzékétől, vonalvezetésének, motívumainak gazdag-
ságától és anyagszerűségétől mindig sokat fejlődhetik tanulóink íz-
lése. Érdemes volna szövőművészetünk jelentőségével, a népi fa-
faragás ötletességével, célszerűségével, a népi kerámiával is foglal-
kozni. Ezeknek az iparágaknak a mi erdélyi é le tünkben különle-
ges gazdasági és nemzetvédő ér tékük van. 

7. Végül ne feledkezzünk el az eddig oly sokszor lebecsült 
népi tudásról sem. A népi tudás évszázadok tapasztalatain nyug-
szik, ezért lehet megbízható, eligazító kipróbált gazdasági körül-
mények között . A népi állattartás ősi, velünk együtt vándorolt faj-
táit pl csak mostan kezdik értékelni, amikor a részben már ki-
pusztított magyar fajták helyett idegen faj tákkal kísérleteztek. Így 
például megállapították, hogy a magyar parlagi tyúk többet tud 
tojni és igénytelenebb, mint a Leghorn, most megint kezdenek 
visszatérni hozzá. A bakonyi és a szalontai sertést, amelyek ellen-
állók voltak, kipusztították A merinói juh miatt nem törődtek a 
magyar racka- juh nemesítésével. Kiírtották a parlagi lovat, mert 
nem ütötte meg a katonai mértéket . A komondor t akkor kezdtük 
ismét értékelni, mikor már Németországban is kivitték és tenyész-
teni kezdték. (Györffy István közlései.) Figyelmeztetések ezek, 
hogy ne hamarkodjuk el a nép kipróbált gazdasági tudásának elve-
tését, hanem okkal-móddal használjuk fel a gazdaságtan taní tásában. 

KÖZÉPOSZTÁLYUNK MŰVELTSÉGVÁLTÁSA 

A NÉPI MŰVELTSÉG feltárása iskoláinkban nem egy ú j tan-
tárgy kérdése, a tanítás egész menetében érvényesülniük kell a 
műveltségváltás szempontjainak, csak egységes, egymásbakapcso-
lódó nevelő munka segítségével remélhet jük, hogy ifjúságunk öntu-
data megtisztul s szemlélete magyarrá lesz. Lépésről-lépésre tárul 
fel iskoláink növendékserege előtt a nép műveltségének világa s 
végül látni fogja a nagy összefüggéseket, törvényeket , az egyes 
jelenségek szerepét. Az iskolai tanítás, ha ki is emeli a gyermeket 
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a népi világból, nem szakítja el a népi művelődés folyamától, sőt 
hozzásegíti a népi műveltségjavak öntudatos értékeléséhez, meg-
becsüléséhez. Ha mai tanítási rendszerünkben és művelődési álla-
po tunkban nem is lehetséges az az eszményi megoldás, hogy a 
falusi gyermek a város iskolájában ne legyen kénytelen egészen 
elhagyni a maga világát, kifejezési formáit, hanem fokozatosan 
mélyíthetné a maga ösztönös látását gazdagabb, emelkedettebb, 
szilárdabb tudássá s tanulhatná – kár nélkül – a számára ú j 
rendszerű tudás új nyelvét ; ha ez nem is valósítható meg, de le-
hetséges és egyben kötelesség olyan középosztályi nevelés munká-
lása, melynek e redményekép az új ifjúság tisztán őrzi és átérzi a 
magyar műveltség hagyományait , azokba be tudja olvasztani a 
népi művelődés értékeit s így egységes magyar ér tékrendszerrel 
képes megítélni a világot. Lehet olyan magyar ifjúságot nevelni, 
amelynek az elevenen élő magyar hagyományok mutat ják meg 
népünk multját, jelenét, sorsát és rendeltetését , amely az ősi ma-
gyar világra támaszkodva tud öntudatosan, büszkén szembenézni 
és ellenállani az idegen hatásoknak. Ez a magyar ifjúság majd 
tudni fogja, hogy mit tartson magyar művelődési é r téknek és mit 
idegennek; ez az ifjúság fog a társadalmi elzárkózásból kiemel-
kedve a nép felé irányulni s ugyanakkor meg fogja találni a méltó 
európai művelődési kapcsolatok lehetőségeit is. 

Az új magyar középosztály nevelésének ez a gondolata ter-
mészetesen azt kívánja, hogy iskoláink lépjenek közelebbi kap-
csolatba vidékükkel . A népi-nemzeti művelődés kiépítésének fel-
adata mindjárt kezde tben tudományos feladatokat támaszt Egész-
séges nemzeti életben a tudományon nyugszik a nemzeti művelő-
dés és onnan kapja indítékait . Ezért kellene, hogy minden magyar 
középiskolánk megannyi kis tudományos központ legyen, amely 
főképpen a vidék, a népi élet megismerését irányítja és gazdagítja. 
A lehetőségek szerint szükséges volna, hogy középiskoláink föl-
mér jék azt a területet , ahonnan tanítványaik kikerülnek és azokat 
egymást kiegészítő különböző sajátos é rdekekek , adottságok sze-
rint dolgozó művelődési terüle tekké alakítsák. Az ilyen egymás 
közöt t megosztott v idékeken inkább lehetne céltudatos vidék- és 
néptanulmányozást folytatni, ezáltal az Erdélyben ma még oly sze-
rény népismeretet e lőbbre vinni és talán iskoláink művelődési hatá-
sát is ki terjeszteni . 

GONDOLATOK, tervek tódulnak az ember elé, egy magyarabb 
öntudatú középosztály formálódik ki előttünk. Vajjon mit lehet 
mindebből megvalósí tani? Az elképzelések, remények után zor-
donan állanak elénk a hivatalos követelmények. Az előírt tanterv 
pontos végrehajtása, az érettségire, képesítőre, a vizsgákra való 
fölkészülés olyan feladat, amelyből nem lehet alkudni. Az akadályok 
mindig a magasbatörő szándékot kényszerí t ik engedményre; csak 
az juthat egy fokkal fennebb, aki legalább ket tőre vett lendületet . 

VITA ZSIGMOND 
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ADATOK DITRÓ NÉPEGÉSZSÉGÜGYÉHEZ 

A GYERGYÓI FENNSÍK északi peremén, Gyergyószentmik-
lóstól 15 kilóméterre, a Maros jobb part ján terül el Ditró nagy-
község, A tengerszín fölötti magassága 640 méte r ; éghajlata szu-
balpinikus; levegője igen erős, tavasszal és őszbehajlóan ködös ; 
zárt fekvéséből következőleg vihar- és szélcsendes. A község maga 
egyike a Székelyföld legnagyobb településeinek, lakóinak száma 
8200, s közigazgatásilag idetartozik a kilenc kilométerre fekvő 
Orotva is. A lakosság földmíveléssel, erdőkitermeléssel és állat-
tenyésztéssel foglalkozik, de vannak kiváló iparosai s értelmiségi 
rétege is számottevő. 

Adataink a szaporulat, valamint a csecsemő- és gyermek-
halandóság kérdéskörébe vágnak. Községünkben – mint annyi 
más községben – szemmel láthatólag jelentkezik a születés-csök-
kenés jelensége, a gyermekáldás sokaknál tehernek tar tot t s küz-
denek ellene, a sokgyermekes családok r i tkulnak s a gyermek-
halandóság tíz éves átlagban 42,37 százalékos, a meghal taknak 
közel fele a csecsemők és zsenge gyermekek sorából kerül ki. 
Táblázataink 10 éves távlatban ölelik fel ezeket a számszerűleg 
felmérhető jelenségeket s velük kapcsolatos népegészségügyi kér-
déseket. 

Újszülöttek és gyermekhalottak száma Ditróban 1928–1937. 

Év Születések Fiú Leány 
5 éven aluli 

gyermek-
halottak 

Fiú Leány 

1928 292 148 144 56 30 26 
1929 270 149 127 63 30 33 
1930 248 128 120 65 35 30 
1931 221 115 106 75 40 35 
1932 262 136 126 73 40 33 
1933 220 100 120 58 32 26 
1934 212 117 95 56 31 25 
1935 222 136 86 61 33 28 
1936 258 156 102 60 41 19 
1937 227 119 108 38 20 18 

Összesen 2432 1298 1134 605 332 273 Összesen 
53.37% 4 6 . 6 3 % 54.87% 45.13% 
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A törvényes újszülöttek megoszlása születésük sor-

ÉV 

A t ö r v é n y e s ú j s z ü l ö t t e k k ö z ü l 

ÉV I. II. III. IV. V. VI VII. VIII. IX. X. XI. XII. ÉV 
G Y E R M E K * 

1928 50 52 50 33 30 14 16 11 4 2 2 

– 

1929 57 42 43 31 31 17 8 12 7 1 1 – 

1930 47 56 35 28 19 19 12 4 1 5 1 3 
1931 55 34 33 27 19 14 12 2 4 2 

– 1 
1932 46 48 46 29 26 15 16 11 4 2 2 – 

1933 42 38 31 35 21 9 14 10 6 4 – – 

1934 46 33 34 26 22 8 8 8 7 5 1 – 

1935 53 41 29 19 24 16 11 10 9 1 – – 

1936 56 42 43 31 31 17 8 12 7 1 1 – 

1937 46 37 42 22 20 19 17 4 3 5 1 – 

Össz. 498 423 386 281 243 148 122 84 52 28 9 4 
% 

21.81 18.53 16.91 12.31 10.64 6.48 5.34 3.68 2.28 1.23 0.39 0.18 

* Ér tendő pl . : 1928-ban 50 gyermek született elsőnek, 52 másodiknak, s tb . 

A szülők k o r s z e r i n t i meg-

ÉV 1 5 – 2 0 2 0 – 2 5 2 5 – 3 0 3 0 – 3 5 3 5 – 4 0 4 0 – 4 5 

A
p

ák
 

{ 
1928 

– 
27 80 60 48 24 

A
p

ák
 

{ 

1929 1 21 89 47 42 27 

A
p

ák
 

{ 

1930 
– 

24 83 48 25 35 

A
p

ák
 

{ 

1931 
– 

17 78 42 30 17 

A
p

ák
 

{ 

1932 
– 

18 94 55 25 37 

A
p

ák
 

{ 

1933 
– 

23 67 54 26 20 A
p

ák
 

{ 

1934 
– 

14 65 56 30 16 

A
p

ák
 

{ 

1935 
– 

13 72 52 31 18 

A
p

ák
 

{ 

1936 
– 

12 86 66 40 16 

A
p

ák
 

{ 

1937 
– 

20 75 55 39 11 

Össz 1 189 789 535 339 221 

% 0.04 8.28 34.56 23.43 14.85 9.68 

A
nv

ák
 

{ 
1928 21 82 83 50 36 19 

A
nv

ák
 

{ 

1929 27 94 63 47 27 11 

A
nv

ák
 

{ 

1930 27 83 62 33 31 12 

A
nv

ák
 

{ 

1931 18 81 55 39 19 8 

A
nv

ák
 

{ 

1932 21 94 63 52 21 10 

A
nv

ák
 

{ 

1933 16 71 63 41 20 6 

A
nv

ák
 

{ 

1934 
1935 

13 
14 

65 
70 

66 
71 

46 
31 

17 
29 

2 
6 A

nv
ák

 

{ 

1936 15 75 84 43 3 7 

A
nv

ák
 

{ 

1937 16 70 71 44 22 4 

Össz 188 785 681 426 255 85 
% 

7.73 32.28 28.00 17.51 10.49 3.50 
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rendjében; – a születések lefo lyása . Ditróban 1928–1937. 
Ö s s z e s e n Ki s e g é d k e z e t t a s z ű l é s e k n é l 

XIII. XIV. XVIII. t ö r v é -
n y e s 

törv . 
t e l e n Orvos Diplomás 

bába 
Dipl. nélk. 

bába 
Segítség 

nélkül 
t ö r v é -
n y e s 

törv . 
t e l e n Orvos Diplomás 

bába 
Dipl. nélk. 

bába 
Segítség 

nélkül 
– 

1 1 266 26 5 273 10 4 – – – 250 20 3 254 8 5 
1 – – 231 17 1 221 17 9 – – – 203 18 1 212 8 – 

– – – 245 17 9 240 11 2 – – – 210 10 1 192 22 5 
1 – – 199 13 2 187 19 4 – – – 243 9 3 198 19 2 – – – 249 9 4 227 21 6 
1 – – 217 10 1 200 20 6 

3 1 1 2283 149 30 2204 155 43 
0.13 0.045 0.045 1.23 90.63 6.37 1.77 

oszlása Ditróban 1928–1937. 

4 5 – 5 0 5 0 – 5 5 5 5 – 6 0 6 0 – 6 5 6 5 – 7 0 Összesen: 

22 5 1 
– 

1 268 
13 6 3 

– – 249 
11 6 

– – – 232 
14 4 1 – – 203 
10 6 1 – – 246 
14 4 

– 1 1 210 
8 5 2 

– – 196 
14 7 3 

– – 213 
23 5 1 1 – 250 
10 3 1 2 

– 216 

139 51 13 4 2 2283* 
6.09 2.23 0.57 0.18 0.09 100.00 

1 292 
1 270 – 248 
1 221 
1 262 
3 220 
3 212 
1 222 
1 258 – 227 

12 2432** 
0.49 100.00 

*Hozzáadandó még 149 törvényte len apa. **Kivonandó 149 törvénytelen anya. 
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Összehasonl í tó táblázatok 1932–1936. 

1. SZÜLETÉSSZÁM (1000 lakosra vonatkoztatva): 

O R S Z Á G O K 1932 1933 1934 1935 1936 

D i t r ó 32.0 26.8 25.9 27.1 31.5 
Románia 35.9 32.0 32.4 37.0 31.5 
Anglia 15.8 14.9 15.2 15.2 15.3 
Bulgária 31.5 29.2 30.0 26.3 25.6 
Franciaország 17.3 16.2 16.1 15.2 
Görögország 28.5 28.8 31.2 28.3 
Írország 18.9 19.3 19.5 19.6 19.6 
Lengyelország 28.7 26.5 26.5 26.1 26.2 
Magyarország 23.4 22.0 21.9 21.2 20.0 
Németország 15.1 14.7 18.0 18.9 19.0 
Olaszország 23.8 23.7 23.4 23.3 24.1 

2. H A L Á L O Z Á S (1000 lakosra vonatkozta tva) : 

O R S Z Á G O K 1932 1933 1934 1935 1936 

D i t r ó 14.8 14.5 13.8 15.9 14.8 
Románia 21.7 18.7 20.7 21.1 19.8 
Anglia 12.3 12.5 12.0 12.0 12.3 
Bulgária 16.3 15.5 13.9 14.5 14.1 
Görögország 18.0 16.9 15.0 14.9 
Hollandia 10.6 8.8 9.8 8.7 8.7 
Magyarország 17.9 14.7 14.5 15.3 14.2 
Németország 10.8 11.2 10.9 11.9 11.8 
Norvégia 9.0 10.2 8.4 10.2 10.3 
Olaszország 14.7 13.7 13.3 13.9 13.5 
Svájcz 12.1 11.4 11.3 12.1 11.4 

3. G Y E R M E K H A L A N D Ó S Á G (1000 élveszülöttre vonatkoztatva) 

O R S Z Á G O K 1932 1933 1934 1935 1936 

D i t r ó 8.9 7.1 6.8 7.4 7.3 
Románia 18.5 17.4 18.2 19.2 17.5 
Anglia 6.8 6.7 6.6 6.0 6.2 
Bulgária 15.0 14.6 13.1 15.4 14.3 
Franciaország 7.7 7.5 6.9 6.9 
Hollandia 4.6 4.4 4.3 4.0 3.9 
Lengyelország 14.3 12.8 14.1 12.7 14.1 
Magyarország 18.4 13.6 14.8 15.2 14.0 
Németország 7.9 7.7 6.6 6.8 6.6 
Olaszország 11.0 10.0 9.9 10.1 
Svájcz 5.1 4.8 4.6 4.8 4.7 
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Mennyi ideje voltak a szülők házasok a gyermek születésekor. 
Ditró 1928–1932. 

Év 0–5 5–12 1–5 5–10 10–15 15–20 20–25 25–30 Összesen: Év 
H Ó ÉV 

1928 3 37 86 68 45 16 12 1 268 
1929 – 

25 97 55 38 22 11 1 249 
1930 2 3 104 75 24 15 9 

– 232 
1931 – 

16 96 49 28 9 4 1 203 
1932 – 

34 82 65 42 13 9 1 246 
Összesen: 5 115 465 312 177 75 45 4 1198 

% 0.42* 9.61 38.81 26.04 14.77 6.26 3.76 0.33 100.00 

A CSECSEMŐ ÉS G Y E R M E K H A L A N D Ó S Á G kérdésköré -
ben orvosi gyakorlatom hozzásegített az okok meglátásához is. 

a) Rendeléseim során megdöbbenve tapasztalhat tam, hogy 
női és férfi betegeim nagyobb hányadát a legszebb é le tkorban 
lévők, a 20 és 40. év közöttiek teszik (48.64%); a női be tegek 
száma valamivel nagyobb (55.28%), a férfiaké valamivel k i sebb 
(44.72%). Tehát a ba j már itt kezdődik, az egészségvédelem elha-
nyagoltsága folytán a szülők biológia ere je csökkent vagy csök-
kenőben van. A székely asszonynak nemcsak a ház körüli mun-
kát kell elvégeznie, hanem kiveszi részét a nehéz mezei munká -
ból is, hol a férfival vállvetve dolgozik. Ez a túlméretezet t erőfe-
szítés természetesen megviseli a női szervezet s ha még számí-
tásba vesszük a hiányos és rossz táplálkozást, nem csodálkozha-
tunk, hogy a szép, erős és pirospozsgás székely leány, gyakran 
néhány éves házasság után, kezd tönkremenni , hamar öregedik, 
szervezetének ellenálló ere je megkopik. A terhességet szívesen 
viselik, de szervezetüket még ekkor sem kímélik, a táplálkozás 
milyensége és mennyisége nem változik, a munka azonos marad . 
Igen gyakran elvetélés következik be, de egészen gyakori a cse-
csemők satnyasága, velükszületett gyengesége. Tíz év alat t a cse-
csemők 24.96%-a debilit. cong.-ban pusztult el. De ha az asszony 
erős is, nem biztos, hogy a férfiban ellenálló-e még a szervezet , 
a túlerőltetés, az alkohol nem végezte-e el addigra már romboló 
munkáját. – A gyermekhalandóság területén a teendők nagyrésze 
a megelőző orvostudományra vár, a tervszerű anyavédelmen és a 
körülményekkel számoló közegészségügyön fordul meg a kérdés . 

b) A megelőzés hiánya folytán ma a gyógyító orvosra hárul 
a biológiai veszteség ellensúlyozása. Az orvosi rendelő tanusága 
szerint itt is tipikus jelenségekkel állunk szemben. A ditrói gyer-
mekhalot tak legnagyobb része bélhurutban pusztult el (32.56%), 
sorrendben ezután a veleszületett gyengeség következik (24.96%), 

* Svájcban pl, az elsőszülöttek 26,2%-a házasság előtt fogant . 
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majd a tüdő- és hörggyulladás (19.17%); ez a három tényező tíz 
év alatt 464 gyermekáldozatot követelt , az összes gyermek halot-
t ak 76.69%-át. 

1. A legnagyobb pusztító kór, a bélhurut okaként két körül-
ményre muta thatunk r á : a) kimutatást készítet tem azokról a 0 – 1 
éves koru csecsemőkről, akiket betegség címén rendelőmbe hoztak. 
A szülők bemondása szer in t : a 117 megvizsgált csecsemő közül a 

legtöbb, 25.64% mind-
össze egy hónapos ko-
ráig szopott anyatejet , 
2 hónapig 11.97%, 2 hó-
napig 13.68%, 4 hónapig 
7.69%, 5 hónapig 6.84%, 
6 hónapig 12 82%, egy-
éves korig 5.13%. Vi-
szont találtam olyan 
gyermeket is, aki még 
két éves korában is szo-
p o t t ; láttam, amint kis 
zsámolyával anyjához 
döcögött, kérve őt, hogy 
s z o p t a s s a meg. Az 
anyáknak f o g a l m u k 
s i n c s , hogy meddig is 
kell a gyermeket szop-
tatni, egyáltalán: hogyan 
kell táplálni. Ha vélet-
lenül sír minjárt a szá-
jába nyomják az emlőt, 
sőt nehezen emészthető 
hús- és tésztafélékkel is 
megetetik őket, hogy 
„ne sír janak”, b) Ehhez 
járul a patakvíz i tatása. 
A lakosság nagyrésze 

a falun keresztül folyó pa tak vizéből oltja szomját és azt használja 
főzésre is. Sok házban kút egyáltalán nincs s a meglévők sem felel-
nek meg a közegészségügyi k ívánalmaknak. A falu rá van utalva 
a pa takv íz re ; s hány gyermeket lá thatunk a patak fölé hajolva, 
amint szennyes vizét mohón szürcsöli. Számada tokban : a ditrói 
felekezeti elemi iskola 183 tanulója közül 103 (56,29%) iszik kút-
vizet, míg 80 (43.71%) a patakból él. – Ha e két okot számbavesz-
szük, csodálkozhatunk-e, hogy a rossz táplálás és a patakvíz fer-
tőzése folytán már egyéves koráig elpusztul 416 csecsemő, a gyer-
mekhalot tak 68.76%-a, ötéves korig 138 (22.81%) s tizenötéves-
korig 51 (8.43 százalék). 

2. A veleszületett gyengeség a szülők számtalan baját, a gyer-
m e k terheltségét tükrözi. Az agyondolgozott és legyengült fizikum-
nak utódja is erőtlen. Igazolnak a s z á m o k : egyfelől a legtöbb apá-
nak (1324) 25–35 év között született a gyermeke (57.99 százalék), 

Gyermekhalottak 
száma % 

Gyomor-bélhurut 197 32.56 
Veleszületett 

gyengeség 151 24.96 
Veleszületett 

gyengeség 151 24.96 
Tüdő-, mellhártya-

és hörggyulladás 116 19.17 
Tüdő-, mellhártya-

és hörggyulladás 116 19.17 
Vörheny 23 3.80 
Szívbetegségek 17 2.81 
Fer tőzések 17 2.81 
Torokgyík (Diftéria) 13 2 15 
Tbc 10 1.65 
Angolkór 9 1.49 
Vesebajok 7 1.16 
Koraszülöt t 5 0.83 
Torzszülött 4 0 66 
Náthaláz 4 0.66 
Tetania 3 0.49 
Farkas torok 1 0.17 
Vakbélgyulladás 1 0 17 
Különféle betegségek 27 4 46 

Ö s s z e s e n : 605 100.00 

A g y e r m e k h a l a n d ó s á g o k a i é s be teg-
ségek s z e r i n t i m e g o s z l á s a : 
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a legtöbb anya (1466) viszont 20–30 éves korában adot t életet gyer-
mekének (60.28 százalék), másfelől betegeink 48.64 százaléka ép 
20 és 40 év közötti volt s ezeknek 55.28 százaléka nő. Az össze-
függés világos és megelőző népegészségügyi munká ra ösztönző. 

Összhalálozás . – Gyermekhalandóság. Ditró 1928–1937. 

É v 

Ő
ss

zh
al

á-
lo

zá
s 

G y e r m e k h a l a n d ó s á g 

É v 

Ő
ss

zh
al

á-
lo

zá
s Összesen: Nemek szerint: Életkor szer in t : 

É v 

Ő
ss

zh
al

á-
lo

zá
s 

Absz. 
szám % Fiú Leány 

0 – 1 1 – 5 5 – 1 0 1 0 – 1 5 É v 

Ő
ss

zh
al

á-
lo

zá
s 

Absz. 
szám % Fiú Leány 

éves csecsemő il l . gyermek 

1928 144 56 38.89 30 26 42 11 1 2 
1929 160 63 39.38 30 33 42 14 4 3 
1930 288 65 22.57 35 30 46 11 6 2 
1931 130 75 57.69 40 35 41 22 12 – 

1932 121 73 60.33 40 33 50 18 4 1 
1933 119 58 48.75 32 26 43 12 3 – 

1934 113 56 49.56 31 25 45 10 1 – 

1935 130 61 46.92 33 28 43 16 2 – 

1936 121 60 49.59 41 19 36 16 4 4 
1937 102 38 37.26 20 18 28 8 2 – 

Össz. 1428 605 42.37 332 273 416 138 39 12 
% 54.87 45.13 | 68.76 22.81 6.45 1.93 

3. A harmadik tényező, a tüdő-, mellhártya- és hörggyul– 
ladás, tíz év alatt 116 (19.17%-os) gyermek áldozatot köve-
telt. Közrejátszó körülményként megemlíthetjük, hogy a legtöbb 
gyermek januárban (297) és ok tóberben (234) született, s a tüdő-
infekciók nemcsak a szülők hanyagságának tudhatók be, de a kli-
matikus viszontagságok is erősen hozzájárulnak a megbetegedéshez. 

Végül megállapíthatjuk, – mint jó jelt, – hogy az öröklött 
ba jok aránylag igen kis százalékban fordulnak elő s ez ál talában 
fajunk életképessége mellett szól. Az e lőbukkanó ese tek okos 
prevencióval kivédhetők. 

Dr. MANYÁK ERNŐ 

1. 1937 december 12.-étől 1938 november 1-ig, tehát tizenegy 
hónap alatt összesen 3511 beteget gyógykezeltem. A betegek kö-
zül 1895 (53.97%) nő és 1616 (46.03%) férfi volt. Túloldali táblán-
kon láthatjuk, hogy a legbetegebb korosztály a húsz és negyven 
év közöttiek (55.03%). Ezután 0 – 1 0 évesek következnek (16.29%). 
Ha a régi és helytelen néphit megváltozna, amely szerint idősebb 
korban már nem érdemes gyógykezeltetnie magát az embernek , 

Adatközlőnk a ditrói közbirtokossági rendelőt vezet te több min t egy éven 
át. Jelentéséből közöljük, az alábbiakat : 
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valószínű, hogy az 50 éven felüli betegek számaránya valamivel 
emelkedne . Részletezve: 

Éle tkor 0–10 
10–20 

20–30 30–40 40–50 50–60 60–70 70–80 80–90 Összesen 

Absz. 
szám 572 344 1042 890 342 172 116 30 3 3511 
% 16.29 9.80 29.68 25.35 9.74 4.90 3.30 0.85 0.09 100.00 

2. A 0 – 5 éves koru betegek közül 1 éves korig 148 (70.48%), 
1 – 5 évig 62 (29.52%), összesen 210 beteg részesült keze lésben: 

Életkor 
0 – 1 

hó 
1 – 5 
hó 

5 – 1 2 
hó 1 – 5 év Fiú Leány 

Összesen 

Absz . 
szám 32 44 72 62 125 85 210 

% 15.24 20.95 34.29 29.52 59.52 40.48 100.00 

A betegségek közül az állandó jellegű bélhurutban, majd 
tüdő-, mellhártya és hörggyulladásban szenvedtek a legtöbben. Hó-
napok szerint a k ö v e t k e z ő k é p p e n : 

A K Ó R N E V E 

1937 1 9 3 8 
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D
ec

em
be

r 

Ja
nu

ár
 

F
eb

ru
ár

 

M
ár

ci
us

 

Á
pr

il
is

 

M
áj

us
 

Jú
ni

us
 

Jú
li

us
 

A
ug

us
zt

us
 

Sz
ep

te
m

be
r 

O
kt

ób
er

 

Ö s s z e s e n 

Bélhurut 
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– 

11 16 3 3 

– – 

4 45 

Alább közöljük, a még előfordult többi betegségek k imuta tásá t : 
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7 4 1 8 5 2 
1 1 1 

4 3 
1 1 

1 
1 1 

7 59 

Tehá t a bélhurut és a tüdő bánta lmak teszik a legnagyobb 
mér t ékben próbára a csecsemők és gyermekek életképességét. 
Nagy megnyugtatás számunkra az, hogy erélyes kezelési rendsza-
bályaikkal és a szülők megértő támogatásával a gyermekek 90%-át 
sikerült az életnek megmenteni . 
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Rende l é se ink s o r á n a l e g g y a k r a b b a n e l ő f o r d u l t b e t e g s é g e k : 
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absz. 
szám 188 140 123 76 64 57 44 36 32 21 13 10 9 6 799 1254 

3. Mind rendelőnkben, mind rendelőn kívül igen nagy gon-
dot fordítottunk az iskolás gyermekek egészségügyére. Itt egyénileg, 
a megelőző orvostudomány nagyszerű útmutatásai t köve t tük és 
alkalmaztuk. Az lebegett szemeink előtt, hogy a gyermek már az 
iskola padjaiban szokja meg az egészséges és helyes életmódot. 
Még az 1938. iskolai év elején bevezet tük a tejakciót. Minden 
osztály részére mosdótálat szereztünk be és így a tanulók a szük-
séges kézmosásnak naponta többször is eleget tehet tek . A köz-
ponti, felszegi és orotvai felekezeti iskolák első osztályos tanulói-
nak ingyen fogkefét adtunk, hogy minden reggel száj- és fogmosást 
végezzenek a tanító felügyelete mellett. A szükséges fogport és 
dezinficiens oldatot szintén teljesen ingyen juttat tuk el számukra . 
Tekintettel az ivóvíz-kérdés nagy fontosságára és jóvizű kú t hiá-
nyára, egyéni terv szerint ivóvíz készüléket állítottunk fel az is-
kola folyosóján, amelyet egyszerre több gyermek is a leghigiéni-
kusabban használhatott . A testi tisztaságot illetően nagy nehézsé-
get okozott az a hiány, hogy Ditrónak a mai napig sincs közfür-
dője. A közbirtokosság vezetőségével együttesen elhatároztuk, hogy 
az 1939. költségvetés terhére és a község nagy hasznára közfür-
dőt létesítünk. Terveink szerint 1939 tavaszán ez már el is készül. 

4. A kuruzslás és a babona számtalan faj tája a nép közöt t 
még ma is nagyon divatos. Ma sem ritka és elfogadott gyógy-
módok a köve tkezők : sebre megnyúzott egér bőré t b o r í t j á k ; 
kutyaharapást kutyaszőrrel kötik b e ; szemgyulladást emberi vize-
lettel mosogat ják; szamárköhögés ellen szamártrágya-főzetet isz-
nak; szívfájdalom ellen fekete macska vérét ; székrekedésnél higanyt, 
és így tovább. Az orvosi rendelő éppen ezért falun egészen kivé-
teles jelentőségű hely. Nemcsak a betegségek felismerése és keze-
lése a feladat, hanem ép ilyen hangsúlyosan a népnevelés is. Az 
egészségügyi nevelésen, a megelőzés széleskörű kiterjesztésén 
mulik minden. A szociális és a családi tanács készíti a néporvos 
útját. Az orvos népünk közt nem elégedhetik meg a gyógyulási 
lehetőségek nyujtásával, az egészség igéit kell hirdetnie. 
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M A G Y A R N É P K Ö Z Ö S S É G 

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

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

ÚJ H E L Y Z E T B E N 

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

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

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

A KISEBBSÉGI KÉRDÉS ÚJ RENDSZERÉNEK 
FELTÉTELEI 

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

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

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

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

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

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

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

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

2 A politikai tudomány a kisebbségi kérdés megoldásának őt fő jogi rend-
szerét különbözteti meg. A kisebbségi védelem legalacsonyabb rendszerét képviseli 
a kisebbségekhez tartozók jogegyenlőségének biztosítása. Ez a rendszer biztosítja a 
kisebbségek tagjai részére az általános emberi polgári és politikai jogokat. Hátránya, 
hogy a politikai és közhatalomban való részvétel a többség tetszésétől függvén, onnan 
a kisebbségek kizáratnak. Az aránylagossdgi rendszer elgondolása szerint viszont az 
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KÜSZÖBÖN ÁLL – a k á r a kisebbségi szerződés folyamán, 
akár anélkül – az erdélyi magyar kisebbség helyzetének rende-
zése. A kormányzat számára lehetőség nyílik, hogy befejezze azt 
a müvet, melyet a kisebbségi kormánybiztosság felállításával és a 
működésére vonatkozó irányelvek megszabásával indított meg. 

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

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

államhatalom nem a többségé, hanem az egész lakosságé, tehát a kisebbségeké is 
intézményesen biztosítani kell tehát, hogy a kisebbségek tagjai is a közhatalom gya-
korlásában lélekszámuk arányában részt kapjanak. A kisebbség e rendszer mellett 
eddigi társadalmi szerepét túllépve, állami tényezővé válik, az egész államszervezetre 
rányomja bélyegét olyan módon, hogy a kisebbségek tagjai az állami szervezet min-
den részében (országgyűlés, minisztérium, stb.) arányuknak megfelelően ott vannak. 
A jogegyenlőségi és az aránylagos érvényesülési rendszer közös jellemvonása, hogy 
csak a kisebbségek tagjai javára állapítanak mag jogokat és nem a kisebbségek, mint 
szervezett egységek javára. A kisebbségi jogok e rendszerek szerint tehát a kisebb-
séghez tartozóknak az egységes államéletben való részvételére, e részvétel mikéntjére 
vonatkoznak, de nem szervezik a kisebbségeket az államon belül külön egységekké, 
önkormányzati testületekké. 

A kisebbségi önkormányzat rendszere a kisebbségi védelem harmadik faját 
képviseli és abban áll, hogy a kisebbséghez tartozók többé nem egyénenként vagy 
nemcsak egyénenként vesznek részt az államéletben, hanem a maguk választotta 
külön szervezet útján is Az önkormányzati testület működése állami akaraton alap-
szik, közjogi szerv, amely állami feladatokat lát el és igényeit közigazgatási úton 
érvényesítheti, egyszóval a kisebbségekre nézve az állami ügyeket is részben intézi. 
A kisebbségi önkormányzatnak két formája alakult k i : a személyi és a területi 
autonómia. A személyi autonómia az ugyanazon kisebbséghez tartozókat az állam 
egész területén, lakóhelyüktől függetlenül olyan egységes közjogi szervezetbe foglalja 
össze, amely a kisebbségeket különlegesen érdeklő közigazgatási ügyeket intézi. A 
személyi autonómiának példája az egyházi autonómia, azonban inkább csak magán-
jogi színezettel Ilyen lett volna, ha megvalósítását engedik, a kisebbségi szerződés-
ben a szászok és székelyek részére biztosított kulturális autonómia, mely vallási és 
tanügyi kérdésekben helyi önkormányzatot biztosított volna. A területi autonómia 
viszont azt jelenti, hogy az állam területének az a része, amelyen kizárólag vagy 

Erdélyi Magyar Adatbank



58 Albrecht Dezső 

zeti gondolat ugyanazzal a problémával találja szembe magát Er-
délyben, ahol több nemzet él kever ten egy területen és a nemze-
teknek, hacsak önmagukat halálra sebezni nem akar ják, meg kell 
találniok az egymás mellett való élés módozatait. Húsz éve mult 
annak, hogy a gyulafehérvári határozatokban kimondották az er-
délyi nemzetiségi küzdelmek hagyományának megfelelő elvet: tel-
jes nemzeti szabadságot az ittlakó n é p e k n e k ! Az elmult húsz év 
alatt sok úttal próbálkoztak, de bebizonyosodott, hogy Erdély föld-
jén ez az egyetlen járható út. Erdély különleges nemzetiségi viszo-
nyai különleges rendezést k ívánnak! 

ÚJ POLITIKAI RENDSZER 

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

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

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

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

Szemben az eddig ismertetett rendszerekkel, melyek egy államon belül akar-
ják a kisebbségi kérdést megoldani, az ötödik csoportba azok a rendszerek tartoz-
nak, melyek a kisebbségeket abba az államba kívánják átutalni, amelyhez jellegük 
szerint tartoznának. Ez az átutalás történhetik személyileg: kivándorlási kényszer 
előírásával, vagy áttelepítéssel, pl. görög-bolgár, török-román szerződések, és tör-
ténhetik területileg: határkiigazítással. (V. ö. Egyed István dr . : A kisebbségi kér-
dés. Bpest, 1930. 2 6 – 4 7 . l.) 
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ság. Csak mikor a szomszédainkhoz, a szászokhoz tekintet tünk át, 
akik játszi könnyedséggel oldották meg a hasonló feladatokat , ak -
kor lá that tuk: mennyire nehezítet te helyzetünket az, hogy nem 
volt rend a por tánkon. Kivülről – félek – gyakran kel thet tük a 
veszekedő házaspár benyomását , akik a szomszédokhoz szaladnak 
igazságtevés végett, Soha még ennyire nem é rződö t t : mennyire 
hiányzik életünkből a vezérlő gondolat és az a befelé is öntuda-
tos politikai réteg, mely ennek a gondolatnak hordozója. 

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

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

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

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

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

1 Idézi dr . Jakabffy Elemér: Mádéfalvi levél. Magyar Kisebbség, 1928. ápr. 
15.-i szám. 

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

A MAGYAR NÉPKÖZÖSSÉG – ALAPSZERVEZET 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALBRECHT DEZSŐ 

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

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

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

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

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

NÉPKÖZÖSSÉG – GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 

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

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

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

GAZDASÁGPOLITIKAI FELADATOK 

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

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

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

MEZŐGAZDASÁG 

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

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

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

IPAR, KERESKEDELEM, HITELÉLET. 

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

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

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

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

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

VITA SÁNDOR 

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

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

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

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

AZ ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

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

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

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

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

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

HÁROM FELTÉTEL 

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

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

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

AZ EMKE-REFORM VÁZLATA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A NEMZETNEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN 

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

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

AZ EMKE ÉS A NÉPKÖZÖSSÉG 

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

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

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

VENCZEL JÓZSEF 
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M E T A M O R P H O S I S 
T R A N S Y L V A N I A E 

Március utolsó napjaiban, nyug-
talan idők kellős közepén rendez-
ték meg a kolozsvári főiskolások 
Bartók-Kodály hangversenyüket a 
kolozsvári Magyar Színházban. A 
hangverseny előtti napokra vissza-
gondolva, nem mondhatjuk azt, 
hogy a város „nagy érdeklődéssel 
és várakozással tekintett” a hang-
verseny elé, – ahogy azt beszá-
molókban általában mondani szo-
kás. Minden mással inkább törőd-
tek azokban a napokban az embe-
rek, mint azzal, hogy a főiskolások 
hangversenyt rendeznek a Magyar 
Színházban. Hogy városunk magyar 
főiskolásai mégis vállalták a hang-
verseny megrendezésének a kocká-
zatát, bátorságos cselekedet volt. 

Őszintén szólva elmondhatnók ezt 
már magáról a gondolatról is, amely-
nek nyomán a főiskolás hangver-
seny megszületett. Bátor kezdemé-
nyezésnek kell ma még tekintenünk 
Kolozsvárt az olyan estélyt, amely 
egy önálló gondolat jegyében, min-
den közönségsiker és közönség-
igény szemelőtt tartását félretéve, 
tökéletes, magasszintü művészetet 
akar nyujtani. Kisebbségi magyar 
társadalmunk leszegényedése s min-
den tekintetben való sorvadása az 
oka annak, hogy társadalmunknak 
sok más vesztesége mellett zenei 
érdeklődése s általános zenei mű-
veltsége is veszedelmesen aláha-
nyatlott. 

„MI MINDIG MINDENRŐL ELKÉSÜNK” 

Ha ehhez még azt is hozzávesz-
szük, hogy a főiskolások hangver-
senye az új magyar zene jegyében 
született, tökéletessé válik az ügy 
reménytelensége. Nincsen szeren-
csétlenebb dolog, mint mikor a ze-
nei műveletlenség mellé társul sze-
gődik a zenei maradiság, – ez 
pedig épen a magyar zene kérdé-
sében teljesen egyet jelent. Ha tár-
sadalmunk zenei műveltségét hiá-
nyosnak kell neveznünk, akkor 
ilyenirányú intézményeinket viszont 
maradiaknak kell bélyegeznünk. A 
Bartók-Kodály-irány ma már nem 
is irányt jelent a magyar zenei mű-
veltség történetében, hanem jelenti 
magának a magyar zenének a tel-
jes eddigi történetét, de jól tudjuk, 
hogy Erdélyben, éppen Erdélyben 
mennyire más még a helyzet. Har-
minc évnek a csodálatos magyar 
zenei forradalma, a másfélévezre-
des hamvaiból életre kelő magyar 
zenei lelkiség izgalmas és győzel-
mes szabadságharca, ami ma már 
hovatovább minden magyar földön 
valósággá lesz, Erdélyben – meg 
kell vallanunk – mennyire gyer-
mekcipőben jár még. Természete-
sen nem egyesekre gondolunk itt, 
hiszen azért éppen elegen vannak, 
akik nálunk is már évek óta vívják 
az új magyar zene igazát; nem is 
az ifjúságra, amelyik már régóta 
másként gondolkozik, de gondolunk 
társadalmunk egyetemére, népne-
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velésünk, intézményeink szellemére, 
aminek még ma is i d e g e n az ú j 
magyar zenei gondolat. 

Mindennek következményeként 
elmondhatjuk, hogy a március 23-i 
Bartók-Kodály hangverseny alig is 
volt másnak a szívügye, mint az 
estély gondolatát felvető és meg-
valósító ifjúságnak. Különös kétlaki 
érzés volt látni, amint mindhárom 
magyar felekezetünk diákifjúsága, 
nem nagyszámú, de lelkes és fegyel-
mezett kis kórusaival egymásután 
sorakozott fel a kegyetlenül üresen 
tátongó nézőtér előtt. Nem mond-
hatjuk, hogy a kórusok teljesítmé-
nyében akármennyire is meglátszott 
volna a meg nem érdemelt néző-
téri üresség, – a kórusoknak bő-
séges kárpótlás volt maga a tény, 
hogy énekelhettek. Az ember nem 
tudta sokszor, hogy a hiányzó, ke-
gyetlenül kegyetlen, meg nem jelent 
kolozsvári magyar társadalom nevé-
ben piruljon-e, vagy együtt örüljön 
az éneklő fiatalsággal, akik adták, 
amit adhattak, igaz jókedvükből, 
egyoldalu és meg nem hálált lelkes 
ajándékozással. El is mondhatjuk, 
hogy a közreműködők derekasan 
oldották meg legnehezebb felada-
taikat is. 

Albrecht Dezső bevezetőbeszéde 
világos fogalmi összegezése volt 
mindannak, amit az estély akart 
és nyujtott. Leért az ú j magyar 
műveltség legmélyebb kérdéséig, 
ami nem más, mint rövid és nagyon 
találó megfogalmazásában a magyar 
különvalóság keresése lelkiségben ép 
úgy, mint műveltségben, „Talán, 
mert testvértelen nép vagyunk, a-
zért igyekszünk különvalóságunkkal 
igazolni létünket, S milyen szeren-

cse, hogy ezt az igazolást végül 
nem a „gulasch-fokosch” és az el-
maradottság ezer külsőségeiben, ha-
nem a lényegben keressük.” Ez a 
lényeg pedig nem más, mint a mély-
gyökerű népi műveltség. „A ma-

gyar műveltségváltásnak első pio-
nírjai a magyar zene apostolai vol-
tak. Szinte tradicionális már az, 
hogy minden igazi kiállás a magyar 
népi műveltség mellett a magyar 
zene kiterjesztésével kezdődik. A 
magyar főiskolás fiatalság első egy-
séges megmozdulása is ezt a szim-
bolikus jegyet viseli magán.” 

A közreműködő öt főiskolás kó-
rus, bár némelyike egy hónap alatt 
szinte a földből nőtt ki, váratlan 
sikerrel oldotta meg, amire vállal-
kozott: a hangverseny – majdnem 
tisztán énekkari számokból – mű-
vészi és reprezentatív megnyilat-
kozása volt az új magyar zene kó-
rusművészetének. A kiválasztott 
darabok a magyar kórusműveltség 
leggazdagabb és legszínesebb in-
ventáriumából: a Kodály Zoltán 
énekkari irodalmából kerültek elő. 
A Református Teológia férfikara 
által előadott Karádi-nóták, az Esti 
dal, a Báthory-Apor Szeminárium 
vegyeskarának Székely keservese, 
a Báthory-Apor Szeminárium férfi-
karának és az Unitárius Dávid Fe-
renc Egylet férfikarának a számai, 
a Kit kéne elvenni és Zöld erdő-
ben – szép, színes csokrát nyujtot-
ták a magyar népdalnak; a többi 
kórusszám az új magyar műdal 
remekeiből adott ízelítőt. A kon-
geniális Ady-Kodály, Kölcsey-Ko-
dály és Berzsenyi-Kodály darabok 
mellett a 150, genfi zsoltár és 
a Jézus és a kufárok – az ösz-
szevont énekkarok előadásában az 
új magyar egyházi zenét szólal-
tatta meg. 

Mindenekfelett és elsősorban fel-
becsülhetetlen a karnagyok mun-
kája. Benedek Kálmán, Domokos 
Pál Péter és Ütő Lajos más-más-
oldalu karnagyi készséggel ugyan, 
de egyenlő ügyszeretettel és siker-
rel vezették kórusaikat. Mindhár-
mukban szakavatott és tehetséges 
harcosát látjuk egy új erdélyi ma-
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gyar énekkari nevelés és művelt-
ség megteremtésének. Meg kell 
emlékeznünk Delly-Szabó Gézáról 
is, akinél művészi készség, ideg-
pattanásig feszülő szubjektív darab-
újraélés és gyakorlott, klasszikus 
fegyelmezettség, ritmikai tökéletes-
ség olyan rendkívüli módon tud 
egymással kiegészülni. Zongoraszá-
mai – br. Kemény Géza és Tatár 
Ferenc elmaradt száma miatt – 
egyedül képviselték az estély má-
sik névadó mesterét: Bartók Bélát. 

Az estély minden apró mozza-
natára, a négyoldalról összeszövődő 
kánonra, a Karádi nóták pompás 
zárótételeire s mindenre visszaem-
lékezve, őszintén elmondhatjuk, 
hogy a március 23-iki hangverseny 
nemcsak szívügye, de végül is vá-
ratlan és szép győzelme volt a fő-
iskolás énekkaroknak. Nem is tud-
juk, mit kell méltányolnunk jobban, 
a hangversenyt előkészítő fáradsá-
gos hónapot – hiszen némelyik 
egyetemi hallgató ismerősünk két-
három kórus munkájából is kivette 
a részét – vagy azt a magával 

ragadó spotán, pillanatnyi belső he-
vületet, amit a közreműködő ének-
karok az estély alkalmával mutat-
tak meg, s ami azt vallotta abban 
az órában, hogy ez az ifjúság töké-
letesen és mélységesen egy azzal 
a gondolattal, aminek a szolgála-
tában pódiumra lépett. Az éven-
ként rendezett diákbálokon túl 
mekkora öröm volt végre egy ilyen 
stációhoz érkezni, amikor városunk 
magyar diákjai együttesen ajándé-
koznak valamit az anyaváros ma-
gyarságának! s ez a valami nem 
más, mint az újjáteremtődő magyar 
élet legkülönösebb, legkáprázato-
sabb szimbóluma, az új magyar 
zene! Kolozsvár városa nem fogadta 
el ezt az ajándékot. Nem tudjuk 
miért, de bánkódunk rajta. A ko-
lozsvári Magyar Színház színpadán 
március 23-án este, a tátongó, üres 
nézőtér előtt, úgy érezzük különös 
és mély igazsága volt az Ady és 
Kodály összefonódó szellemének: 
„Mi mindig mindenről elkésünk”. 

BERECZKY SÁNDOR 

NÉPI MŰVELTSÉGÜNK ÉS AZ IFJÚSÁG 

Az Erdélyi Tudományos Füzetek 
sorozatában „Adatok téli néphagyo-
mányaink ismeretéhez” címmel né-
hány héttel ezelőtt nagyobb terje-
delmű munka jelent meg. Hetven 
néprajzi gyüjtő munkájának ered-
ményét közli s azon a területen 
tesz kezdeményező lépést, amely 
eddig művelőt, sőt érdeklődőt is 
alig talált. A falu- és népismeret 
szolgálatába szegődő mozgalom 
ugyanis két csapáson haladhat. A 
táj- és népkutatás lehetővé teszi a 
magyar társadalom népi életkörül-
ményeinek tárgyilagos föltárását s 
falumunkára ösztönöz az életszínt 
lehető leggyorsabb és legeredmé-

nyesebb emelése érdekében. Ez a 
csapás a jártabb, ebből a szem-
pontból a mozgalom divatosabb, s 
talán – sürgetőbb is, mint az, ame-
lyik a másik csapáson jár, a falu-
ban megőrzött népi műveltség ele-
meinek kutatását, rendszerezését 
és népszerűsítését akarja s célja 
az, hogy a magyar műveltség egé-
szének megújítását, a „mély” és 
„magas” műveltség népi-nemzeti 
szintézisének megalkotásával az új 
magyar művelődés megteremtését 
munkálja. Erdélyi szellemi életünk-
ben is az elsőnek látjuk több jelét 
és komolyabb eredményeit. Az 
ilyen irányba tájékozódó „falumun-
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ka” évekeken át erdélyi életünk 
legnépszerűbb jelszavait termelte, 
sőt sikerült maga köré nemzedéket 
is csoportosítania. 

A népi műveltség megismerése 
és ügyének szolgálata kisebb nép-
szerűséget kiváltó, hosszabb és fá-
radságosabb feladat. Amit e téren 
erdélyi szellemi termelésünk utolsó 
évtizedéből feljegyezhetünk, nem is 
több, mint néhány ismertető cikk 
és népi zenénknek néhány kiadvá-
nyon és itt-ott, a hivatalos fóru-
moktól távol, néhány hangverse-
nyen át való népszerűsítése. Ezért 
üdvözöljük örömmel ezt a kétszáz 
lapnál nagyobb kiadványt, mely 
már nemcsak a hasonló irányú ma-
gyarországi munkáról ad beszámo-
lót, hanem ez irány értékét és szük-
ségét felismerve, erdélyi magyar-
ságunk népi műveltsége megismer-
tetésében is jelentős lépés. Tizenkét 
romániai megye ötvenkilenc közsé-
géből gyüjti össze a téli néphagyo-
mányokat s ezek közül is elsősor-
ban a karácsonyi néphagyományok-
ból, valamint a fonó életéről ad 
gazdag közlést. Kétségtelen, – a-
mint azt a szerkesztők, M a k k a i 
Endre és N a g y Ödön is elisme-
rik, – hogy kiadványuk értékesebb 
lett volna, ha mindegyik faluból a 
téli néphagyományok teljes leírását 
s nemcsak az egyik vagy másik 
szokásét lehetett volna megkapni. 
Hasonlóképp emelte volna a könyv 
értékét s előbb segítette volna az 
erdélyrészi magyar népi műveltség 
megismerését, ha egyes területek 
gyüjtései nem sorvadnak le s az öt 
székely megyéből csak Marostor-
dából kapunk szép anyagot, Udvar-
helyről csak három faluból, Három-
székről két és Brassóból egy falu-
ból, Csíkból pedig egyből sem. Igaz 
megvigasztal a székelyföldi anyag e 
csonkaságáért a kalotaszegi anyag 
viszonylagos gazdagsága, valamint a 
kis mezőségi anyag értékessége. 

Falvaink téli hagyományait rög-
zítő különböző értékű lejegyzé-
sek látása igazolja a szerkesz-
tők által is megjegyzett hibát s nagy 
baj a gyüjtők kiképzetlensége. Mert 
kik a gyüj tők? „Tanítók, diákok, 
teológiai hallgatók és lelkészek”, 
szinte kivétel nélkül mind fiatalok, 
különböző helyen élő, kölönböző 
előképzettségű fiatal emberek és 
leányok, akik egyetlen levélbeli fel-
szólítás és a kis ismertető füzet 
kézhez vétele után vállalkoztak a 
munkára. Nem mondták azt, hogy 
„ebből úgysem lesz semmi”, hanem 
munkájukkal, legjobb akaratuk sze-
rint hozzájárultak e lépéshez. 

Tudjuk, hogy e kiadvány létre-
jöttében mekkora szerepe és mun-
kája van e meginduló erdélyi nép-
rajzimozgalom szellemi és szerve-
zeti vezetőinek: Dr. Györffy István-
nak, dr. György Lajosnak, dr. Szabó 
T. Attilának. Komoly munkát vé-
geztek a kiadvány szerkesztői, kik-
nek szervezői erejétől és munka-
készségétől várjuk, hogy ezt az első 
lépést továbbiak kövessék. Igazi 
lelkesedéssel azonban mégis az a 
tény tölt el, hogy ifjúságunk dol-
gos munkaközösségét ismerhettük 
meg e könyvön keresztül. 

Népkisebbségi életünk központi 
kérdésének ismerjük az ifjúsági 
kérdést. S minden eddigi reményt-
keltető jelt, mely az új nemzedék 
felkészültségéről, áldozatosságáról, 
megvalósító akaratáról tanuskodott 
– azzal a kétkedéssel kellett néz-
nünk: vajjon nemcsak elszigetelt 
jelenség-e az, ami itt-ott felcsillan? 
E könyv közösségi kiállásról, együt-
tes munkáról számol be. Ezért népi 
műveltségünk szolgálatának ezt az 
eredményét közösségteremtő ereje 
oldaláról értékeljük leginkább: eb-
ben látjuk erdélyi jelentőségét s 
ebben a népi műveltség és a ma-
gyar falu szolgálatában való elő-
haladás zálogát is. 

JUHÁSZ ISTVÁN 
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SZÜLŐFÖLDEM 

Ahogy Tamási Áron könyvét ol-
vasom, mind erősebben visz az em-
lékezet szinte húsz év távolába, 
mikor először ébredtem tudatára, 
hogy a nagy magyar élet keretében 
él egy külön székely világ. Egyik 
ősszel osztályunk Parajd környéki 
fiukkal szaporodott. Ha szokatlan 
beszédük nem is árulta volna el 
őket, akkor is hamarosan rá kellett 
volna jönnünk, hogy ők székelyek, 
mivel ezzel erősen büszkélkedtek. 
S nem eredménytelenül. Lokalpát-
riotizmusuknak olyan ereje volt, 
hogy évvége felé már valameny-
nyien szégyenkezni kezdtünk, hogy 
mi nem vagyunk székelyek. (Ön-
érzetem csak évek mulva billent 
helyre, mikor a kollégium néprajzi 
gyüjteménye számára kancsókat 
gyüjtöttünk s az általunk hozottak 
felülmulták a többiekét: akkor 
éreztem, hogy Kalotaszeghez tar-
tozni – ha csendesebben is – ép-
pen elég öröm.) 

Azóta mind gyakrabban talál-
koztam székelyekkel. Az egyetemi 
évek alatt nagy harcokat vívtunk 
velük, mikor ők az egyetemi sza-
bályzat territoriális lehetőségeit ki-
használva „Székelység és Vidéke” 
címen külön akartak szervezkedni. 
Félelmetes társaság volt, szenvedé-
lyes, harcias, érvekkel nehezen 
győzhető. Bár a küzdelemből mi 
kerültünk ki győztesen, akik az egy 
magyarság álláspontját képviseltük, 
a keményebb ellenfelek mégis ők 
voltak. Az egyetemen nem szeret-
tük őket és ők sem minket. Az el-
lentét igen erős volt a lágyabb, 
megértőbb és hajlékonyabb belső 
erdélyiek és az önmaguk életébe 
zárt, makacs, szívós székely fiuk 
között. Idegen, távoli és félelmetes 
világ volt számomra akkor a Szé-
kelyföld. A székelyek pedig örö-

kös elégedetlenkedőknek, bajtcsiná-
lóknak tüntek. Sőt még ma is bizo-
nyos szorongást érzek, ha a Szé-
kelyföldre, a székelyekre gondolok. 
Tamási első könyveiben is a fin-
tort éreztem erősebbnek, amit fe-
lénk, nemszékelyek felé vág. Nem 
azt láttam, milyen a székely való-
jában, hanem, hogy milyennek mu-
tatja magát. Könyveiben embert és 
magyart kerestem, de – az én hi-
bámból-e csupán – csak székelyt 
találtam. Székelyt, akinek minden 
áron másnak kell lennie, mint a 
többinek. 

Az e r d é l y i ember történelmi 
szemléletü s amit másképp nehe-
zen ért meg, azt a történelmen ke-
resztül könnyedén megközelítheti. 
Igy vált érthetővé számomra is – 
véres és kijátszott multjuk ismere-
tében – az, amit ma székely lélek-
nek nevezhetünk. Egy nép, nagy 
hibákkal és nagy erényekkel, aki 
többre képes bármelyiknél építés-
ben, de rombolásban is. Majd az 
erdélyi magyarság létkérdésein ér-
lelődve jutottam egész közel a Szé-
kelyföldhöz, a nagy bölcsőhöz, aki 
évszázadok óta pótolja az erdélyi 
magyarság emberben és szellemben 
történő vérveszteségét. Amennyire 
látom: legjobb fiait nekünk adta, 
magának, bizony, alig tartott meg 
valamit. Szerethetünk és megérthe-
tünk-e azonban valakit anélkül, 
hogy ismernénk? 

Tamási új könyve az ismeretlen 
székely világhoz visz közel. Sorai 
melegen ömlenek és kalandoznak 
az emlékezés és a jelen területén. 
Néhol szociográfia a könyv, néhol 
politikai irat, néhol tiszta költészet s 
egészében vallomás arról, hogyan 
él benne az a hely, amelyet szülő-
földjének hívhat. Meleg és tiszta 
élet; nemes és szép emberi arcok; 
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egy család, amely nagy fiat adott, 
de amely épp olyan mint a többiek. 

Kevés író írhat könyve fölé cí-
mül ilyen nagy és rezgéseiben vég-
telen szót: Szülőföldem. Tamási 
megtehette s érezzük minden sorá-
ból, hogy ez a föld igazán az övé, 
minden titkával. Övé a föld és övé 
a nép, melynek sorsát aggódva 
figyeli és jövőjét kémleli. Könyve 

bátor és határozott kiállás e nép 
jogai mellett és egyben a legmű-
vészibben megfogalmazott vádirat 
mindaz ellen, ami e nép életére tör. 

Tamásinak – úgy érzem – ez 
a legigazibb könyve és amit benne 
ír, az a székely lélek igazi arca. 
Annyira hű, hogy az már nem csak 
székely, hanem az örök, változtat-
hatatlan magyar arca. 

ALBRECHT DEZSŐ 

A MAGYAR MUNKÁSKÉRDÉS 

hónapokon át húzódó vitájára sze-
retnénk most visszatérni. A Magyar 
Népközösség engedélyezésével egy-
idejűleg napi- és hetilapjaink majd-
nem kivétel nélkül visszhangozták 
a nyilatkozó „munkásvezérek” sza-
vait, s már már azt hitte a figyelő, 
hogy végre, húsz év után, csak 
találnak valami érdemleges meg-
oldást. Sajnos, a sok hűhót semmi 
sem követte, ismét tapasztalhattuk 
azt az újabban gyakori jelenséget, 
hogy az időszerű népi kérdések 
valamelyik sajtóorgánumunk hasáb-
jain felvetődnek, aztán vándorútra 
indul a gondolat, hozzászólások bő-
vítik medrét, mígnem – sok szó 
és mégtöbb betű elfogyasztása után 
– valahol búvó-patakként nyom-
talanul eltűnik. Ma már a munkás-
kérdéssel, látszólag, ki sem törődik, 
a sajtó csendes, a „vezérek” el-
hallgattak, s az ügy lekerült a 
napirendről. 

Tűnődve nézzük a jelenséget. A 
gondolat testet nem öltött, megol-
dást nem talált és mégis elfonnyadt 
s elenyészett. Lehetséges az, – 
kérdezzük, – hogy egy ilyen fon-
tos kérdésben a szószaporítás unal-
massá váljék, s csak az ötlet fris-
sesége tartsa a probléma le lké t? 
Felelünk s egyetlenegy esetben: ha 
az írás nem szándékozott a külső 
kérget áttörni s a lényeget meg-

ragadni. Az őszinte beszéd hiánya 
mindig sorvasztja a mondanivalót! 

Hát ez történt itt is. 
A munkásszervezés mai krízisé-

ben erejüket veszítő „munkásvezé-
rek” (szociálista „intellektüelek”!) 
új tájékozódásra kényszerülnek, cik-
kekben és memorandumokban tehát. 
formális vallomást tesznek a ma-
gyar népközösség mellett, de nem 
elég okosak (túlságosan gyakran 
hangsúlyozzák, hogy megbízottak, 
képviselők s ezért kirívó, hogy a 
sok szó célja nem a munkásság igé-
nyeit szolgáló bölcs tervek szugge-
rálása és keresztülvitele, hanem 
csak a személyi hatáskör biztosí-
tása!) s ezért a magyar szerveze-
tek részéről – mivel alapos a gya-
nú, hogy az íráshadjárat mögött a 
személyi érvényesülés pőre kérdése 
lapul – pusztán udvarias válasz 
adódik a jelentkezőknek; ezzel ők 
elégedetlenek s nyiltan emlegetik, 
hogy hiába kopogtatnak, a kaszinó 
csak kaszinó marad, az új politikai 
konyha ajtaja is zárva maradt, és 
így tovább. A kölcsönös diploma-
tizálás bizony itt eredményre soha-
sem vezethet ! A munkáskérdés 
nem tárgyalásra utalható probléma, 
hanem szervezeti és nevelési feladat. 
Ezt őszintén be kell vallani. A ma-
gyar munkásság népes táborában 
mindinkább halványul az osztály-
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harcos szemlélettel duzzasztott osz-
tálygőg, mind nagyobb mértékű a 
nemzeti közösség szervezeti támo-
gatása és művelődési egysége felé 
törő vágy. A munkásság sem tud 
kitérni a kor eszmeáramlata elől, 
sorait megbontják a nemzeti törek-
vések, s a magyar munkás egyedül 
érzi magát szokott szociálista kör-
nyezetében. Ünnepélyes nyilatko-
zatok ellenére a többségi munkás-
testvérben támogatót alig talál s 
lassacskán arra is ráébred, hogy a 
nevében szónoklók lelkületét mély 
szakadék választja el a magyar ha-
gyományok világától. Önálló kriti-
kai szellem kezd érvényésülni so-
raikban, új világkép bontakozik ki 
a magyar munkásság előtt: túllát 
vezérei szűkkeblüségén, akik nem-
zetközi jelszavaikkal zsákutcába 
vezetik, a népközösségben nem vi-
lágnézeti kérdésekről kíván szóno-
kolni, hanem a népközösség áldá-
sait kívánja: szociális segítést, 
anyagi erősítést s a magyar kultú-
rába való teljes bekapcsolódást. 
Azok azonban, akik ma nevében 
minduntalan megszólalnak és nyi-
latkoznak, nem erről beszélnek, ha-
nem világnézeti és politikai kérdé-
sekről, s nem akarnak arról tudo-
mást venni, hogy tömegeik – a 
legutolsó választás jellemzően mu-
tatta ezt – ezekben a kérdések-
ben már rég nem állanak mögöt-
tük. Mivel azonban társadalmunk 
nem ismerte fel idejében a munkás-
kérdés fontosságát s nem tudott 
annak megoldásába beleszólni, ki-
szolgáltatta a munkásságot hosz-
szú éveken át olyan szellemi áram-
latok hatásának, melyek eltávolí-
tották a magyar munkást attól a 
közösségtől, melybe már születésé-
nél fogva a legtermészetesebben 
beletartozott. Egyetemes érdekek 
helyett osztályérdekek váltak ural-
kodókká s az energiák jelentős ré-
sze a polgári társadalom ellen lett 
fordítva. Tagadhatatlan, hogy a 

mult hibái máról holnapra nem or-
vosolhatók, a munkáskérdés túlnőtt 
a könnyű megoldási lehetőségek 
korlátain. De aki látja a munkásság 
magárahagyottságát és kiszolgálta-
tottságát, az mégsem térhet napi-
rendre a kérdés fölött, hanem ke-
resnie kell a módokat és lehetősé-
geket, amelyekkel munkásságunk 
– nem feltétlenül a ma nevében 
nyilatkozgató vezérek útján – ön-
tudatos részesévé válhatik népkö-
zösségünk munkájának. 

Népünk vezetőinek bölcsesége 
ezen fordul meg: meglátják-e, hogy 
az időszerű feladat nem a „mun-
kásvezérek”-kel való tárgyalgatás, 
hanem a munkásság egyetemét érintő 
gazdasági és közművelődési kezde-
mények megtétele. A szövetkezeti 
és kisiparosmozgalom tisztalátásán, 
egyházaink és népkönyvtárügyünk 
felelőseinek mozgékonyságán mulik 
a kérdés. A vita és a világnézeti 
elmélkedés csak odázza a gyakor-
latot, szóbeszéddel és fecsegéssel 
ezen a területen egy talpalattnyi 
hódítást sem lehet tenni. Ha a ne-
velés fontos, úgy itt a legfontosabb. 
Előítéleteket kell eloszlatni, az el-
hagyottság okozta keserűséget kell 
erőteljesen kiirtani s kültelkeinken 
a magyar szállásterületek keresz-
tény és népi öntudatát kell feléb-
reszteni. Nem karitatív mozgalomra, 
nem jóindulatú és emberbaráti ér-
zésre van szükség, hanem misszio-
nárius hitre és gyakorlatias szel-
lemre, ezekkel egyidőben intézmé-
nyekre, melyek anyagi biztonságot 
adnak s kultúránk fényét messze 
terjesztik. A munkástömegek nem 
kopogtatnak, mint vezéreik, a mun-
kástömegek várnak, s most nyílik 
az a kivételes alkalom, amikor nem 
dühös vitában s felajzott ellen-
szenvvel, hanem építő egységben 
találkozhatik a magyar vezetőréteg 
a magyar népi tömegek e csoport-
jával. 

CSIKI FERENC 
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REZUMAT 

HITEL (Credit) – titlul operei de bază a marelui politician maghiar 
Széchenyi István (apărută în anul 1830) – îmbrăţişează nu numai noţiunea credi-
tului economic, ci în frazeologia lui – „a crede şi a putea crede altuia” – se întinde 
şi asupra conceptului moral şi spiritual, şi ca atare: creditul devine baza şi resortul 
tuturor intenţiilor reformatoare, cât şi a spiritelor şi acţiunilor reînoitoare. Redac-
torii şi colaboratorii revistei „Hitel” sunt tinerii intelectuali maghiari ardeleni pe 
baza ideologiei széchenyiene. 

TAMÁSI ÁRON: Pregătire la sărbătorile Sf. Paşti. 
Scriitorul maghiar ardelean, Tamási Áron, e incontestabil reprezentantul cel 

mai vânjos al spiritului popular şi al culturii minore. In romanul de curând apărut 
(Patria mea. Ed. Erdélyi Szépmives Céh, 1939) ne conduce pe hotarele pământului 
strămoşesc natal, în lumea senină, dar îngreuiată de grijile zilnice, a Secuimii. 
Cartea lui Tamási este mărturisirea unui stil de viaţă, care desfăşoară spiritul comu-
nităţii, nu numai în deşertăciunea prezentului, pe care autorul o redă atât de fidel, 
ci şi în trecut; generaţiile se schimbeau în cursul timpurilor, conţinutul lor spiri-
tual însă rămase în veci neschimbător. 

Fragmentul, pe care revista noastră îl reproduce, revelează pregătirile poporului 
la sărbătorile Sf. Paşti. Tamási pătrunde cu o intuiţie spontană în spiritul specific 
al gândirii populare şi traduce în concretizări echivalente cugetarea şi contemplarea 
adâncă a figurilor săi. Mereu îşi găseşte prilej de a se adânci filozofic în proble-
mele discutate, care îl îndeamnă( a stabili: „maghiarimea străbătuse două căi şi pe 
noi, care vedem rezultatul actualmente, frica şi îndoiala ne tortură, ce ne aduce 
viitorul. Mare e numărul căutătorilor pe faţă şi în taină al drumului revelării: şi 
atâta ştim, că în şirul maghiarilor poporul era acela care acţionase mai just! 
Reprezentantul culturii minore cere reîntoarcerea la popor: „dela ei să’nvăţăm ce-i 
bun”, căci „dorim un neam înţelept şi drept al cărui emblemă, e poporul.” 

Dr. SÁRY ISTVÁN: Mişcarea cooperatistă din România. 
O scurtă şi bine întemeiată schiţă istorică introduce articolul. In cele ce 

urmează, autorul stabileşte două etape în mişcarea cooperatistă: prima stăruieşte 
de a compenza cu ajutorul cooperaţiilor de consum şi de credit lipsa provenită din 
sistemul economic capitalist; această durează în general până şi’n zilele noastre; 
a doua tinde nu numai la compenzarea, ci şi la substituirea lipsurilor amintite. 
Mişcarea cooperatistă se îmbogăţeşte cu un conţinut ideologic nou şi pe lângă un 
scop pur economic serveşte acum scopuri naţionale în vederea întregirii cât mai 
puternice a coherenţei comunităţii. In desvoltarea temei autorul ţine seamă de 
aceste două etape. 

Dupăce ţărănimea din Vechiul Regat s’a desrobit de sub jugul chinuitor al 
iobăgiei, se iveşte o mulţime de probleme sociale şi politice, cărora în momentul 
acela statul nu-le putea face faţă. Reforma agrară n’a rezolvit întru nimica pro-
blema, în lipsa inventarului necesar la neatârnarea economică, care împingea neo-
iobăgia în ghiarele cămătarilor şi ale capitalului financiar modern. Ajutorul ’sosi 
din partea preoţilor şi a învăţătorilor, care prin propagarea asocierii cooperatiste, 
întenţioneau ridicarea nivelului ţărănimii. Autoritatea de stat priveşte la început cu 
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amonozitate propagarea mişcării, care însfârşit în 1903 îşi găseşte cel dintâiu cadru 
legal. Mişcarea cooperatistă, prin introducerea sistemelor Schultze şi Raiffeisen, 
trece prin desvoltarea rapidă, la care contribue considerabil şi asigurarea posibili-
tăţii unei desvoltări independent de puterea statului. După războiul însă, politica 
care tinde spre realizarea autarchiei statului, defineşte, prin legislaţie organizaţia 
interioară a cooperaţiilor. Cooperaţiile se concentrează în Federalele, pe când 
Uniunile prescrise sunt de un caracter moral, a căror activitate stă în aprofundarea 
relaţiilor întrinsece. Astăzi asistăm la procesul de etatizare, a celor de mai sus. 

Cultura felurită şi trecutul economic al popoarelor conlocuitoare din Ardeal 
a provocat unele deviaţii şi pe terenul mişcărilor cooperatiste. Avântul acestor miş-
cări se prefaţează în mişcarea cooperatistă a Saşilor. Fondatorii se recrutează din 
cercurile industriaşilor cari consideră sistemul Schultze drept cel mai potrivit. 
Insă propăşirea adevărată urmează numai după introducerea tipului Raiffeisen, 
propagat de Wolf. Cooperativele lor nu tind la un cerc vast de negociere, scopul 
lor fiind ajutarea membrilor săi: cooperativa nu este unora, ci a comunităţii şi 
datorit acestui fapt, mişcarea cooperatistă a Saşilor şi-a dobândit aceea soliditate 
şi tărie care o caracterizează. Mişcarea antibelică a cooperativelor româneşti din 
Ardeal se încadrează în mod natural în împrejurările vieţii minoritare, iar aceea 
de după războiu, bucurându-se de sprijinul statului, îşi atinge punctul de desvoltare 
actuală. Mişcarea cooperatistă maghiară din Ardeal era coordonată de împrejurările 
ungare de pe vremuri. Desrobirea iobăgiei ungureşti deschidea perspective noi, 
starea generală însă se asemenea mult cu aceea din Regat dela sfârşitul sec. trecut. 
Cont. Károlyi Sándor voia să schimbe această stare de lucruri, înfiinţând o coope-
rativă de credit, însă nu a obţinut rezultatul dorit, decât numai după o iniţiare 
superioară şi cu sprijinul statului dat instituţiei O. K. H. Tot din iniţiativa Cont. 
Károlyi ia naştere mişcarea cooperatistă de consum „Hangya” cu proporţii consi-
derabile. 

După războiu cooperativele maghiare ardelene rămân cu totul fără sprijin. 
Insă puterea nouă de stat permite organizarea independentă, încât se înfiinţează 
de curând centrul cooperativelor de credit şi de consum, pe urmă se fondează şi 
cooperativele industriale şi de producţie. Mişcarea în prima sa etapă tindea la 
rezultate numai în domeniul cooperativelor de consum şi de credit, pe când astăzi, 
chiar asocierea producătorilor ţărani şi a industriaşilor orăşeni ne dau mult de 
nădăjduit. Insă în momentul de faţă mişcarea cooperatistă maghiară trece prin zile 
de criză, dat fiind etatizarea, care sguduie bazele de existenţă ale ei, deoarece 
elementul esenţial al acestei mişcări este însăşi autonomia economică deplină. 

VITA ZSIGMOND: Lumea tradiţiilor poporane şi sarcinile noastre didactice. 

Drept caracteristica epocelor de criză, cultura maghiară se reîntoarce la 
tradiţiile strămoşeşti, la cultura minoră, şi ştiinţele în legătură cu vieaţa populară 
progresează din ce în ce mai mult. Această este un proces de reacţiune faţă de 
orientarea aceea, care la începutul sec. trecut a deviat dela baza populară, căutând 
felurit fundamentarea culturii majore. După apusul romanticizmului şi a sentimen-
talizmului german, nici Petőfi, nici Arany nu puteau înrădăcina concepţia poporană, 
căci burghezimea orăşeană nutrea o aversiune faţă de aceasta. Burghezimea este 
lipsită de conştiinţa şi sentimentul de conservare şi apărare a tradiţiilor, lumea 
strămoşească îi e străină. Sensul culturii de astăzi însă e mânguitor, căci se ivesc 
semnele unei coherenţei dorite. Precursorii tendinţelor populare: Kodolányi János, 
Erdélyi József, Tamási Áron, Nyirő József, Illyés Gyula şi Németh László ne au 
arătat că cultura populară îmbogăţeşte şi întinde sfera culturii majore, dându-i în 
acelaş timp o notă specifică maghiară. 

In cele ce urmează autorul demonstrează, că în procrearea sintezei între cele 
două culturi sarcina cea mai importantă este aceea a şcolilor; să educăm tinereţea 
maghiară în spiritul conservării şi în respectul tradiţiilor. Condus de acest măreţ 
scop, autorul însfârşit ne dă câteva propuneri didactice realizabile în învăţământul 
minoritar. 

Dr. MANYÁK ERNŐ: Date la starea sănătăţii publice din Ditrău. 

Satul Ditrău, unul dintre cele mai mari comune secuieşti, e situat pe dreapta 
Mureşului în jud. Ciuc. Locuitorii se ocupă cu agricultură, exploatare de păduri, 
creşterea vitelor, dar avem un număr de industriaşi şi intelectuali între ei. Tabelele 
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reproduc starea sanitară a comunei în timp de 10 ani, pe baza cărora se eviden-
ţiază o mortalitate infantilă de 42,37%. Bolile mai frecvente sunt tulburările gastro-
intestinale, debilitate congenitară şi pneumonie. Prin introducerea câtorva restric-
ţiuni şi norme sanitare se crede că se poate reduce procentajul mortalităţii infantile. 

Comunitatea maghiară. Trei studii în legătură cu noua organizaţie a maghia-
rimii din România: ALBRECHT DEZSŐ: In situaţia nouă; VITA SÁNDOR: 
Posibilităţile noastre economice; VENCZEL JÓZSEF: Plan de politică culturală. 

1. Rezolvirea chestiunii minoritare nu e de aşteptat pe baza umanistică, nici 
cu ajutorul contractelor lipsite de sancţiuni, chestiunea minoritară e o chestiune 
politică principială şi ca atare se bazează fireşte pe relaţiuni de puteri. In situaţia 
actuală europeană situaţia tuturor minorităţilor depinde de favoarea pe care 
patria-mamă le poate asigura prin alianţele locale sau cu ce competenţă poate 
reclama minoritatea respectivă valorificarea drepturilor sale. 

Reglementarea chestiunii minoritare ardelene este în curs. Care sunt condiţiile 
reglementării? L e g i n o i – constată Dr. Balogh Arthur, distinsul jurist minoritar 
în revista Magyar Kisebbség (VIII. 7–8.). Avem nevoie de legi noi, cari să deter-
mine situaţia juridică a cetăţenilor români aparţinători de minorităţi, cari stabilesc 
drepturile minorităţilor şi totodată drept asigurarea acestor drepturi prin sancţiuni 

riguroase împotriva contravenienţilor. 
Situaţia nouă politică a maghiarimii din România e departe de soluţionarea 

aceasta şi în lipsa adausurilor cuvenite nu putem stabili cât şi în ce măsură va 
profita pe acest teren Secţia Maghiară a Frontului Renaşterii Naţionale. Comunitatea 
Maghiară din România, organizaţia înfiinţată în sensul punctului 3 al acordului 
între guvernul regal român şi conducătorii minorităţii maghiare dela 17 Ianuarie 
a. c. ne îndeamnă la speranţa, că munca interioară socială, economică şi culturală 
nu va fi fără rezultat nici într’alta raportare. 

2. Comunitatea Maghiară în eşenţa ei e satisfacţia acelei pretenţiuni mino-
ritare maghiare din România, care în anii de după războiu, a condus la fundarea 
Alianţei Maghiare, şi după disolvarea ei a rămas o dorinţă permanentă, iar în 
ultimii ani a devenit ideea politică principală a generaţii noi. Revista „Hitel” de 
anii dearândul susţine această chestiune, mai întâiu în principiu (Alianţa Maghiară 
chiar şi fără corp vizibil, trebuie să se prezinte drept p r i n c i p i u l m o r a l 
coordinator al tuturor organizaţiilor maghiare), mai pe urmă ca o d o r i n ţ ă 
r e a l i z a b i l ă , ca recerinţă bazată pe drept natural, – astăzi devine actuală 
desbaterea chestiunilor practice, a) Pe p l a n s o c i a l Comunitatea Maghiară 
poate, chiar trebuie, să devină axa de convergenţă între diferitele organizaţiuni şi 
instituţiuni minoritare maghiare, mai mult, are misiunea de a realiza fundamentul 
muncii eparhiale, culturale, economice, şi celei sanitare rodnice, să fie temeiul 
organizaţiilor celorlalte. Organizaţia aceasta poate determina acţiunea celor sub-
ordonate ei, în vederea realizării unităţii sufleteşti, spirituale, culturale şi economice 
a maghiarimii din România, b) Pe p l a n e c o n o m i c Comunitatea Maghiară 
prin Consiliul Economic realizează paralelizmul stăruinţelor economice organizate 
şi prin funcţiunile proprii împlineşte sarcinile economice lipsite astăzi, c) Pe p l a n 
c u l t u r a l în cadrul organizaţiei E. M. K. E. se deschid perspective spre reali-
zarea sintezei tendinţelor culturale, în schimb însă Consiliul Cultural al Comuni-
tăţii, asemănător celui Economic, întreprinde munca coordonării instituţiilor. Pe 
scurt: misiunea Comunităţii Maghiare este a transforma societatea maghiară arde-
leană într’o comunitate organizată. 

Metamorphosis Transylvaniae. La începutul sec. XVIII-lea Br. Apor Péter 
scrie acest titlu deasupra operei sale în care şi-a dat seama de notele transforma-
toare. Rubrica noastră asemenea înregistrează aceste note caracteristice. BERECZKY 
SÁNDOR scrie despre concertul Bartók–Kodály dat de ansamblul tinerimii univer-
versitare clujene, JUHÁSZ ISTVÁN despre importanţa culegerii tradiţiilor poporane 
şi mişcarea tinerimii în favoarea lor, ALBRECHT DEZSŐ accentuiază importanţa 
actuală a romanului „Szülőföldem” (Patria mea) de Tamási, în sfârşit, CSIKI 
FERENC se ocupă de relaţiile noi în legătură cu problema muncitorimii. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

HITEL (Kredit) – ist der Titel des grundlegenden Werkes des grossen 
ungarischen Politikers Széchenyi, aus dem vergangegen Jahrhunderte, erschienen im 
Jahre 1830. Dieses Werk umfasst nicht nur den Begriff des wirtschaftlichen Kredits 
sondern dehnt sich nach seiner Phraseologie auch auf das „einander glauben, und 
glauben können”, auf den Begriffskreis des moralischen und geistigen Kredits aus, 
und als solches ist Kredit der Grund und die Triebfeder aller Reformabsichten, 
aller Erneuerung zielender Gedanken und Taten. Die Verfasser und Mitarbeiter 
der Zeitschrift „Hitel” sind die jungen Intelektuellen von Siebenbürgen, die auf der 
Grundlage der Ideen Széchenyis stehen. 

TAMÁSI ÁRON: Ostervorbereitungen. 

Der siebenbürgische Schrifsteller, der am markantesten den Volksgeist und das 
Volkstum ausdrückt, ist Tamási Áron. In seinem soeben erschienenen Roman (Meine 
Heimat, Ausgabe der Siebenbürger Kunstwerkzunft, 1939) führt er uns in die 
engeren Grenzen seiner Heimat zurück, in die reine, aber mit schweren Sorgen 
beladene Atmosphäre des Szeklerbodens. Das Buch Tamásis ist ein Bekenntnis, von 
einer Lebensform, in welcher sich die Gemeinschaftsidee in vollstem Masze entfal-
tete, nicht nur in der Gegenwart – deren Wüstheit er so vielmals wahrnehmen 
lässt – sondern auch in der Vergangenheit; nur die Gerationen wechselten sich im 
Laufe der Zeit ab, aber ihr geistiger Inhalt ist ewig, unverändert. 

Das Stück, welches in unserer Zeitschrift gebracht wird, zeigt uns die Oster-
vorbereitung des Volkes. Das ist aber noch nicht alles; Tamási dringt unfreiwilli-
gerweise in die Gedankenweise des Volkes ein und kann die tiefliegenden Gedan-
ken seiner Gestalten hervorholen. Er findet nicht nur einmal Gelegenheit, im Laufe 
der Einzelheiten philosophisch die behandelten Probleme zu betrachten und er 
stellt fest: „Das Ungarntum ging zwei Arten von Wegen, und wir, die wir jetzt 
dessen Folgen sehen, wir werden von Furcht und Zweifel gequält: was die Zukunft 
bringen wird? Wir suchen viele, offen und insgeheim, den Weg der Reinigung: 
und soviel wissen wir schon dass von dem zweierlei Ungarntum das Volk am 
ricgtigsten handelte”. Dieser ausgezeichnete Vertreter des Volkes wünscht die 
Rückkehr zum Volk: „wir sollen von ihm lernen, was das Gute ist? Wir wünschen 
eine weise und gerechte Nation, deren Wappen das Volk ist.” 

Dr. SÁRY ISTVÁN: Die Genossenschaftsbewegung in Rumänien. 

Die Abhandlung wird mit einer kurzen und gründlichen geschichtlichen 
Skizze eingeleitet. In den folgenden stellt der Autor zwei Etapen der Genossen-
schaftsbewegung fest: die erste ist: mit der Hilfe der Konsum- und Kreditgenossen-
schaften die Mängel des kapitalistischen wirtschaftlichen Systems nachzuholen – 
das dauert im allgemeinen bis auf unsere Tage; die zewite ist bestrebt diese 
Mängel nicht nur nachzuholen, sondern auch zu erzetzen. In dieser Etape bereichert 
sich die Genossenschaftsbewegung auch mit neuem Ideeninhalt, sie dient neben den 
wirtschaftlichen Zwecken auch nationalen Zwecken, zur Sicherung der zusammen-
haltenden Kraft der Volksgemeinschaft. Bei der Behandlung der Genossenschafts-
bewegung von Rumänien hält er diese zwei Zeitabschnitte vor Augen. 

Nachdem die Hörigen in Rumänien von der drückenden Qual der Hörigkeit 
befreit wurden, sie überschütteten den Staat mit einer grossen Menge von gesell-
schaftlichen und politischen Problemen. Die Bodenreform löste in sich selbst die 
Fragen nicht, denn der Mangel an der zur wirtschlaftlichen Unabhängigkeit not-
wendigen Inventar-Aufrüstung treibt die Volksmassen in die Hände der Wucherer 
und des modernen Finanzkapitals. In dieser traurigen Lage versuchten die Dorfs-
lehrer und Priester zu helfen mit der Propagation der Genossenschaftsverinigungen. 
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Die Staatsmacht schaut am Anfange mit feindlichen Augen diese Bewegung, bis sie 
im Jahre 1903 auch den ersetn gesetzlichen Rahmen findet. Die rumänische Genossen-
schaftsbewegung macht durch die Einleitung des Schultze und Raiffeisen Systems 
eine schnelle Entwicklung durch, zu welcher auch die Sicherung der Möglichkeit 
der unabhängigen Entwicklung dem Staate gegenüber beiträgt. Nach dem Kriege 
aber bestimmt der Staat, der nach dem wirtschaftlichen Selbtsversehen strebt, durch 
Gesetze das innere Gefüge der Genossenschaften. Die Genossenschaften tun sich 
in Federalien zusammen, während die vorgeschriebenen Unionen Vereingungen von 
normalem Charakter sind, deren Tätigkeit in der Vertiefung der inneren Verbindung 
besteht. Heute können wir den Verlauf der Verstaatlichung der Obigen beobachten. 

Die sonderbare Kultur und wirtschaftliche Vergangenheit der Völker von 
Siebenbürgen zeigt auch auf dem Gebiete der Genossenschaftsbewegung Unterschiede 
auf. Den ersten Aufschwung der Genossenschaftsbewegung konnten wir in der 
Bewegung der Sachsen beobachten. Ihre Gründer kamen aus den Reihen des Gewer-
bestandes. Am Anfange halten sie die Einbürgerung des Schultze-schen Systems für 
das beste, der wahre Ausfschwung aber erfolgt nach der Einleitung des Raffeisen-
types. Ihre Genossenschaften streben nicht nach grossem Geschäftskreise ihr Zweck 
beschränkt sich auf die Hilfe der Mitglieder: die Genossenschaft gehört nicht Ein-
zelnen sondern der Gemeinschaft,, und das ist, was der schönen Genossenschafts-
bewegung die innere Stärke verlieh. Die rumänische Genossenschaftsbewegung von 
Siebenbürgen passt sich in ihrem Zeitabschnitte vor dem Kriege den Verhältnissen 
des Mindenheitenlebens an, während die Entwicklung nach dem Kriege mit der 
Usterstützung des Gesamtrumänentums und des Staates ihren ietzigen Entwicklungs-
grad erreicht. Die ungarische Genossenschaftsbewegung von Siebenbürgen arbeitet 
mit den ungarischen Gewerbsleuten. Die Befreiung der ungarischen Hörigen er-
schliesst neue Möglichkeiten, aber dass allgemeine Bild der Lage ist sehr ähnlich 
demjenigen von Altrumänien aus dem vergangenen Jahrhunderte. In dieser Lage 
will nelfen der Graf Károlyi Stefan im Jahre 1886, und gründet die erste sieben-
bürgische Kredit-Genossenschaft, aber eine erfolgreiche Arbeit liess nur die auf 
obere Iniziative hin zustandegekommene und die staatliche Unterstützung geniessende 
Landes Zentral Kreditanstalt hoffen. Ebenfalls auf die Iniziative des Károlyi hin 
werwirklichte sich die „Ameise” Konsumbewegung mit beträchtlichen Umfang. 

Nach dem Kriege bleiben die ungarischen Genossenschaften von Siebenbürgen 
ohne jegliche Unterstützung. Die neue Macht aber erlaubt die Selbstorganisierung, 
und so wurde das Zentrum der Konsum- und Kreditgenossenschaften gegründet. 
Später erkennen auch die Kirchen die Bedeutung der Genossenschaft, dann wurden 
Gewerb- und Erzeugergenossenschaften gebildet. Die Bewegung war in ihrem ersten 
Stadium bestrebt, nur auf dem Gebiete der Kredit- und Konsumgenossenschaften 
Ergebnisse zu erzielen, während jetzt die Vereinigung der Urerzeuger und der 
Stadtsgewerbleute auf Hoffnungen berechtigt. Unsere Genossenschaftsbewegung lebt 
aber heute kritische Tage durch, weil das Verstaatlichen unsere Genossenschafts-
angelegenheiten in ihren Grundlagen berürhrt,. deren., heikelstes Element eben die 
wirtschaftliche Autonomie ist. 

VITA ZSIGMOND: Die Welt der Volkstraditionen und unsere didaktischen 
Aufgaben. 

Als allgemeiner Charakterzug der kritischen Zeitabschnitten, so kehrt auch 
die ungarische Kultur zu den uralten Traditionen zurück, zur Volkskultur und 
die Pflege der mit dem Volke sich beschäftigenden Wissenschaft greift immer mehr 
um sich. Das. ist ein reaktionärer Verlauf gegenüber jener Orientierung, welche 
am Anfange des vergangenen Jahrunderts von der Volksgrundlage abweichend auf 
abgesonderten Wegen die Begründung der höheren Kultur suchte. Nach der Dämme-
rung der Romantik und des deutschen Sentimentalismus kann weder Petőfi noch Arany 
die Volksanschauung Wurzel fassen lassen, denn das Stadtbürgertum steht dergegenü-
ber fremd, aus dem Bürgertum fehlt das Bewusstsein der Traditionsverwahrung: die 
uralte ungarische Traditionenwelt. Die Sprache sichert noch nicht den engen 
Zusammenhang zwischen den zwei Kulturen. Die Richtung aber der heutigen 
Kultur ist ertröstend, denn es zeigen sich die Zeichen einer Koherenz. 

Von diesem stolzen Zweck geführt gibt uns der Verfasser einige didaktische, 
im Minderheiten-Schulwesen zu verwirklichende Vorschläge. 
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Dr. MANYÁK ERNŐ: Angaben zum allgemeinen Gesundheitszustand in Ditró. 

Das Dorf Ditró, eine der grössten Szeklergemeinden, ist am rechten Ufer der 
Marosch, in Komitat Csik gelegen. Die Einwohner beschäftigen sich mit Ackerbau, 
Forstausbeutung, Viehzucht, aber es gibt auch eine ziemlich grosse Nummer von 
Gewerbsleuten und Intelektuellen unter ihnen. Die Tabellen zeigen den Gesundheits-
zustand der Gemeinde während zehn Jahren auf deren Grund eine Kindermortalität 
von 42,37% sich zeigt. Die häufigsten Krankheiten sind die gastro-intestinalen Störun-
gen, angeborene Schwäche und Pneumonie. Durch die Einführung von einigen Gesund-
heitseinschränkungen und Normen glaubt man das Prozent der Kindersterblichkeit 
mindern zu können. 

Die Ungarische Volksgemeinschaft. Drei Studien in Verbindung mit der neuen 
Organisation des Ungarntums von Rumänien: ALBRECHT DEZSŐ: In der neuen 
Situation; VITA SÁNDOR: Unsere wirtschaftlichen Möglichkeiten; VENCZEL 
JÓZSEF: Kulturpolitischer Entwurf. 

1. Die Lösung der Minderheitenfrage ist nicht auf humanistischer Grundlage 
zu hoffen, weder mit der Hilfe der sanktionslosen Verträge; die Mindenheitenfrage 
ist ein politisches Hauptproblem und als solche gründet sie sich selbstverständlich 
auf die Kraftverhältnisse. In der heutigen europäischen Lage hängt die Situation 
aller Mindenheiten davon ab, wieviele Vorteile den Mindenheiten ihr Mutterland 
durch Lokalverträge gewähren kann, oder mit welcher Wucht die betreffende 
Minderheit selbst auftreten kann, um ihre Rechte geltend zu machen. 

Die Regelung der brenneneden Mindenheitenfrage von Siebenbürgen ist im 
Gange. Welche sind die Bedingungen der Regelung?? N e u e G e s e t z e , stellt 
der berümte ungarische Minderheitenjurist Arthur Balogh in der Zeitschrift Magyar 
Kisebbség, Ungarische Minderheit (VIII. 7–.8.) fest. Wir brauchen neue Gesetze, 
welche die Rechtslage derjenigen rumänischen Staatsbürger bestimmen, welche den 
Mindenheiten angehören, Gesetze, welche die Rechte der Mindenheiten bestimmen 
und in derselben Zeit diejenigen, die sich gegen diese Gesetze schuldig machen 
streng sanktionieren. 

Die neue politische Lage des Ungarntums von Rumänien ist von dieser 
Lösung weit und in Ermangelung der notwendigen Beiträge können wir nicht 
feststellen wieviel auf diesem Gebiet die Ungarische Unterabteilung der Front der 
Nationalen Wiedergeburt erreichen kann. Die Ungarische Volksgemeinschaft von 
Rumänien, die Organisation, welche infolge des Abkommens zwischen der rumä-
nischen königlichen Regierung und den Leitern der ungarischen Minderheit im 
Sinne des dritten Punktes des Abkommens vom 17. Jänner l. J. lässt uns hoffen, 
dass die innere, gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Arbeit nicht ohne 
Ergebnis bleiben wird. 

2. In ihrem Wesen ist die Ungarische Volksgemenischaft von Rumänien die 
Zufriedenstellung jener ungarischen Minderheitsforderung, welche in den Jahren 
nach dem Kriege zur Grundüng der Ungarischen Allianz geführt hat, und auch nach 
der Auflösung der Ungarischen Allianz ständiger Wunsch bleibt und in den letzten 
Jahren die zentrale politische Idee der neuen Generation geworden ist. Die Zeit-
schrift „Hitel” hält diese Frage seit Jahren auf der Oberfläche, erst als Prinzip 
(die Ungarische Allianz muss sich auch ohne sehbaren Körper als m o r a l i s c h e s 
P r i n z i p zeigen, welches alle ungarische Organisationen koordniniert), am Ende 
aber wie ein verwiklichbare, auf dem Naturrecht fussende F o r d e r u n g , und 
heute ist die Zerlegung der p r a k t i s c h e n F r a g e n aktuell, a) A u f s o z i a l e m 
G e b i e t e kann und muss die Ungarische Volksgemeinschaft von Rumänien wahr-
haft die Koordonation der verschiedenen Organisationen und Institutionen sein, 
und noch mehr, ihr Beruf ist die Grundlage der erfolgreichen kirlichen, kultu-
rellen, wirtschaftlichen und volksgesundheitlichen Arbeit zu legen, dass heisst sie 
muss das ungarische Grundorgan sein auf welches sich andere Organisationen und 
Institutionen stützen können und welche von diesem determiniert werden, damit 
sie mit seiner Hilfe die geistige, seelische, kulturelle und wirtschaftliche Einheit 
des Ungarntums von Rumänien verwiklichen können, b) A u f w i r t s c h a f t -
l i c h e m G e b i e t verwiklicht die Ungarische Volksgemeinschaft durch die Rat-
schläge des Wirtschaftsrates den organisierten Parallelismus der wirt-
schaftlichen Bestrebungen und mit der Hilfe der ins Leben zu rufenden 
eigenen Organen erfüllt sie die mangelden wirtschaftlichen Funktionen, c) A u f 
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Zusammenfassung 

k u l t u r e l l e n G e b i e t bietet sich in dem Rahmen der E. M. K. E. zur Reali-
sierung der gemeinkulturellen Synthesen Gelegenheit, der Kulturelle Rat aber der 
Volksgemeinschaft, gleich dem Wirtschafsrate, unternimmt die Arbeit der Koor-
dinierung der Institutionen. Kurzum: Die Mission der Ungarischen Volksgemein-
schaft ist: die siebenbürgische ungarische Gesellschaft in eine organisierte Gemein-
schaft umzugestalten. 

Metamorphosis Transylvaniae: Am Anfange des XVIII. Jahrhunderts gab der 
Baron Apor Péter diesen Titel seinem Werke, in dem er die Kennzeichen der 
Umgestaltung behandelt. Unsere Rubrik befasst sich ebenfalls mit den Zeichen der 
Umgestaltung. BERECZKY SÁNDOR schreibt vom Bartók–Kodály Konzert der 
klausenburger ungarischen Studentenschaft. JUHÁSZ ISTVÁN schreibt über die 
Wichtigkeit der Traditionssammelaktion der Jugend, ALBRECHT DEZSŐ zeigt 
uns die Bedeutung des neuen Werkes Tamásis „Meine Heimat”, CSIKY FERENC 
behandelt die neueren Beziehungen der Arbeiterfrage. 

A S Z E R K E S Z T Ő K ÉS KIADÓ KÖZLEMÉNYE: 

Számunk szétküldése alkalmával mély tisztelettel for-
dulunk előfizetőink és olvasóink örvendetesen szé-
lesülő táborához s g o n d o s k o d ó m e g é r -
t é s t k é r ü n k f o l y ó i r a t u n k a n y a g i 
k é r d é s e i v e l k a p c s o l a t o s a n is. Úgy hisszük, 
lapunk szellemi része nem hagy kétséget afelől, hogy 
a Hitel mindenben igyekszik vállalt feladatát telje-
síteni. Ennek azonban feltétele s a lap anyagi részé-
nek rendezettsége. Éppen ezért e számunkhoz posta-
utalványt mellékelünk és t i s z t e l e t t e l k é r j ü k 
m i n d a z o k a t , a k i k e l ő f i z e t é s i d í j u k k a l 
h á t r á l é k b a n v a n n a k , h o g y e p o s t a -
u t a l v á n y s e g í t s é g é v e l s l e h e t ő l e g 
p o s t a f o r d u l t á v a l k ö t e l e z e t t s é g ü k n e k 
e l e g e t t e n n i s z i v e s k e d j e n e k . 

Magyarországi előfizetőinket kérjük, hogy az előfizetési dijat a 
MOKTÁR Kálvin-téri fiókjának 7516. számú postatakarékpénz-

tári „lapelőfizetési” csekkszámlájára fizessék be. 
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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 167 le j t f i z e t t e k : Anta l Gusztáv, Á d á m Sándor, Bor-
sos Lajos, Dr. Csiki András, Faragó Vilmos. Fejes Dezső, Dr. Felszeghy András , 
Fiara Brienne, Földy István, Dr. Gogomán Gábor, Grigercsik Géza, Jakab Zsig-
mond, Juhász Albert, Dr. Hegedűs Nándor , Huszár András , Dr. Kalos László, 
Dr . Kelemen Károly, Kolumbán Ellák, Kovács István, Mátyás László, Minori ta 
Konvent (Nagybánya) , Dr. Metzger Márton, Dr . Nagy Miklós, Oláh Sándor, 
Öffenberger Gusztáv, Schönstein Márton, Szászrégeni Kaszinó, Dr. Szász Tibor , 
Sztankó Zoltán, Tőkés T ibor , E. Török Sándor, Varga Éva, Szentmiklósi Ferenc. 

150 l e j t f i z e t t e k : Dr. Cziffra Ká lmán , Eckert József, Fodor József, Dr. Kiss 
Árpád, Dr. Papp Béla. 

E g y é b b ös szege t f i z e t t e k : Bartha Sándor 100.– Egyetem Nyomda Köny-
vesboltja Bp. 135.– Magyari Kossa István 210.– Nagy Károly 105.– Br. Neu-
mann Ede 132.– Dr. Orbán Dénes 75.– Dr. Szász Pá l 300.– Száva Gerő 120.– 
T a t á r Zsigmond 75.– 

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 : V. Dr . Gyula i T i b o r , Imecs Gábor, 
Dr. Jelen Miklós, Br. Kemény Béla, Szabó T . Atti la, Dr. Szász Pál, T a k á c s i Miklós. 

210 l e j t f i z e t t e k : Dr. Albrecht Ferenc, D r . Antalffy László, Bálint János, 
Dr. Bud Kornél, Burits Pál, V. Dr. Csongor György, Dr . Denk Arnold, Doroghy 
Márton, Egyetemi Könyvtár Bp., Egyetemi Könyvtár Szeged, Dr. Ekker Ferenc, 
Dr. Gerencsér István, Han thó Lajos, Dr. Hegedűs Kálmán, Dr. Jánky Gyula, Dr. 
Jász Elemér, Dr . Kornis Gyula, Dr. K u j á n i Ferenc, Kunstädter Hírlapiroda, Dr . 
Lukács Zsófía, Magyar Cserkészszövetség, Dr. Mike Gyula, N a g y Károly, Dr . 
Niamesny Mihály, Országos Kaszinó Könyvtára Bp., Parnói Molnár János, V . Dr . 
Pethő Zoltán, Radnóthy Dezsőné, Dr. Ravasz László, Seres Zoltán, Sol Club, D r . 
Szekfű Gyula, Szentmiklóssy László, Dr. Szily László, Dr. Szudy Elemér, T a m á s 
Lajos, Dr. Thuróczy Lajos, T ó t h Kálmán, Városi Nyilvános Könyvtár , Dr Veress 
Dezső, Dr. Zlinszky János, Országgyűlés Könyvtára Bp. 

164 l e j t f i z e t t e k : Aczél András, Ady Elemér, Ajtay Gábor, Özv. Anderlich 
Istvánné, Dr. Bakk Elek, Bányai Ferencz, Benedek Géza, Dr. Benedek János, Biró 
Józsefné, Dr. Búzás Márton, Csavar Ernő, Csendőr Jenő, Dávid Gyula , Egei Jenő, 
Flórián László, Dr. Follert Gyula, Forrás István, Fülöp Ferenc, Gidófalvy Is tván, 
Gönczy Zsigmond, György Gábor, Haáz Ferenc Rezső, i f j . He im József, Henzelm 
Károly, Horváthy László, Imreh Zsigmond, Kiss Árpád, Kolumbán Bendegúz, 
Kovács András, Dr. Lammel Antal, Magyar Kaszinó Enyed, Magyar Polg. Kör 
Irod. Szakoszt. Szeben, Dr. Major Ferenc, Dr. Makkay Domokos, Magyar Kaszinó 
Medgyes, Molnár Jenő, Dr. Nagy András , Nagy Jenő, Papp János, Rech Géza, 
Dr. Révay Károly, Dr. Róth Bodog, Dr. Schimonschitz Géza, Dr. Schilling Lajos, 
Sürger József, Szentferencrendi Zárda Kaplony, Dr. Szilágyi Olivér, Szőts Mihály, 
Szentferencrendi Zárda Medgyes, Tób iá s Jenő, Tőkés József, Dr. Tö rök Emi l , 
Vámszer Géza. 

150 le j t f i z e t t e k : Ady Samu, Aj tay Gábor, Aj tay Gyula, Anta l Már ton , 
Aján Lukács, Ambrus Szaniszló, Bakk Péter, Baktay Albert , Dr. Barabás János, 
Barabás Samú, Dr. Baráth Béla, Bálint T i v a d a r , Dr. Bánffy Endréné, Bánffy László, 
Becsky István, Bencze István, Dr. Beregszászi Gábor, Bethlen főgimn. ifj. olvasó 
egylete Enyed, Gr. Bethlen Gábor, Gr. Bethlen László, Bethlen Taní tóképző olv. 
köre Enyed, Gr. Béldi György, Biró Ferenc, Boér Richárd, Dr. Boros Ernő, Böhm 
Rezső, Burger Sári, Buszek Gyula, Dr. Csákány Béla, Csáthy Lajos, Csiha Sándor, 
Csomós Jenő, Csontos Miklós, Dr. Czeglédy Miklós, Dr. Czumbel Lajos, Daróczy 
Ferenc, Deák Ferenc, Dénes Béla, Domahidy István, Dr. Dózsa Rudolf , Eckert 
József, Ember Géza, Dr. Faragó Ferenc, Fábián János, Dr. Fischer József, Fodor 
József, Dr. Fogolyán Miklós, Gardó Endre, Gábor Andor. ( F o l y t a t j u k . ) 
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