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K é z i r a t o k V i t a S á n d o r szerkesz tő c imére k ü l d e n d ő k : 
Cluj, Str. Memorandului 12. 

Előfizetési á r a egész évre 120 lej, 6 P e n g ő , 20 K c . 
E g y e s s z á m á r a : 3 0 lej . 

E lőf íze tések és a lap szé tkü ldésé re v o n a t k o z ó k i v á n s á g o k c i m e : 
a Hitel kiadóhivatala, Str. I. G. Duca 6. 

L a p u n k c í m f e j é t S z é c h e n y i H i t e l é n e k 1830 é v i e lső k i a d á s a c i m b e t ű i után 
k é s z í t t e t t ü k . 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő É S K I A D Ó : A L B R E C H T D E Z S Ő 
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M É L Y E N T I S Z T E L T C I M ! 

Tisztelettel kérjük hátrálékban l é v ő e g y évi e l ő f i z e t é sé t (120 lejt) 
kiadóhivatatunk c imére minél előbb beküldeni. S o r o z a t o s általá-
nos jellegű felszólításunk után, úgy hisszük, nem méltánytalan, 
ha külön is f igyelmeztetni bátorkodunk lapunk e l fogadásáva l vál-
lalt k ö t e l e z e t t s é g é r e . Sajnos, nem vagyunk abban a 
hetyzetben, hogy nagy törődést é s költséget igénylő folyóira-
tunkat bárkinek is minden el lenszolgáltatás nélkül küldhessük. 

M É L Y T I S Z T E L E T T E L A K I A D Ó H I V A T A L 
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A H I T E L 
negyedik s egyben ezévi utolsó számát változatlan bízalommal he-
lyezzük olvasóink asztalára. Szemlénk húszívnyi terjedelmével és 
műmellékleteivel eleget tettünk az előfízetési felhívásban vállalt ki-
adói kötelezettségünknek. A közölt harminc tanulmány mondanivaló-
jában pedig igyekeztünk megközelíteni a magunk elé tűzött célokat. 

Lapunkat megjelenése idején heves támadások érték. Azóta 
ezek a viharok elcsendesedtek s legnagyobb elégtételünknek tartjuk, 
hogy transzilván szellemi életünk mai ziláltságában, megosztottságá-
ban a legkülönbözőbb felfogasú körök is elismerték szándékaink 
tisztaságát és munkánk szükségességét. 

Forrongó és átalakuló az életünk, régi formák, régi tartalmak tűn-
nek, foszladoznak; egész társadalmunk képe átalakulóban van. Sokat 
vesztettünk, tehát fokozott vigyázat a feladatunk. Átmenteni a multból 
mindazt, ami érték, kutatni a jelen felhasználható erőit és a jövő 
homályából kitapogatni az útjelzőket: erre kell törekednünk. 

Most, egy év munkájától búcsúzón szabad legyen megköszönni 
a támogatást, amivel előfizetőink, barátaink lehetővő tették lapunk 
fenntartását és munkatársainknak azt az önzetlen munkát, ami nélkül 
minden igyekezetünk semmivé foszlott volna. S talán nem lesz feles-
leges bemutatni olvasóinknak azokat, akik az első év munkájához 
hozzájárultak: Fazakas János dr. ügyvéd, a Gazd. és Hitelszövetkezetek 
Szövetségének és az Unitárius Egyháznak jogtanácsosa, Nagy András dr. 
orvos, a róm. kat. teológia egészségtan tanára, Aradi Zsolt közíró, 
az Új Kor és Vigilia szerkesztője, Vásárhelyi Z. Emil dr. festőművész a 
Helikon képzőművészeti kritikusa, Thurzó Gábor tanár, essay-író, 
Bözödi György az Ellenzék, Dsida Jenő és Koós-Kovács István a 
Keleti Ujság munkatársai, Florián Tibor, Kiss Jenő, Szabédi László, 
I. Szemlér Ferenc, Varró Dezső a fiatal transzilván költőnemzedék 
tagjai, R. Szeben András statisztikai író, Parádi Kálmán dr. a Ref. 
Kórház orvosa, Bíró József dr. műtörténetíró, Pongrácz Kálmán dr. köz-
író, a Magyarság munkatársa, Szabó Zoltán társadalomtudományi író, 
„A tardi helyzet” szerzője, Fogarasi Géza dr. ujságíró, Vita Zsigmond 
a Bethlen-kollégium tanára, a Helikon és Pásztortűz munkatársa, 
Mikó Imre dr. ügyvéd, az Országos Magyar Párt titkára, Szűcs 
Elemér magántisztviselő, Padányi Gulyás Jenő okl. építészmérnök, 
Fekete János dr. ügyvéd, Hantos László a csehszlovákiai „Hanza” 
Szövetkezeti Központ tisztviselője, a Prágai Magyar Hírlap munka-
társa, Petrovay Tibor a Gazdasági és Hitelszövetkezetek Szövetsé-
gének cégjegyzője, Albrecht Ferenc dr. ügyvéd, a Társadalomtudo-
mány és a Protestáns Szemle munkatársa, Palotay Gertrud a buda-
pesti Néprajzi Múzeum tisztviselőnője, Kós Balázs gazda; — har-
minc önzetlen munkatárs. 

A H I T E L S Z E R K E S Z T Ő I . 
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A H i t e l m á s o d i k é v e 
a tervek szempontjából nem sokban különbözhetik attól, mit ebben 
az első évben akart és megvalósított. Az önismeret, a tárgyilagos 
bírálat és a javítás szándéka nemcsak időleges és egy évre szóló, 
hanem e nemzetpolitikai szemle mindenkori célkitüzése. Sőt részle-
teiben sem léphet ki a körvonalazott tervek keretéből. Hiszen a szór-
ványokba elszigetelt középeurópai magyarság transzilván és szlovensz-
kói képének megrajzolása után logikus követelmény a Délvidék és 
az Ókirályság magyarjainak számbavétele. A legszebb transzilván 
hagyomány: Európa figyelése — arra késztet, hogy az egyetemes szel-
lemi mozgalmakról beszámolót adjunk. Keresnünk kell aztán az el-
vek és lehetőségek között azt az életformát, mely Transzilvánia bo-
nyolult kérdéstömegében a megoldást ígérheti. S végül a történet és 
a nép ismeretének szükségét hangsúlyozzuk, akárcsak indulásunkkor. 
Annyi a megfontolandó és magunk számára élővé és áttekinthetővé 
teendő feladat, hogy az új évfolyamtól megint csak egy lépés várha-
tunk. Ha a földmives és a külvárosi proletáriátus életkérdéseit, 
a transzilván magas kultúra és a népműveltség több kínálkozó 
problémáját a fentiek mellett kifejthetjük, úgy a Hitel második éve, 

hisszük, még közelebb visz a célhoz. 

A k i a d ó k ö z l e m é n y e 
Az új előfizetések szempontjából tisztelettel közöljük olvasóinkkal, hogy 

f o l y ó i r a t u n k e l ő f i z e t é s i d í j á t k é n y s z e r ü -
l ü n k 1 5 0 l e j r e (7 P e n g ő , 1 5 Kc. ) f e l e m e l n i . 

Az a célunk ugyanis, hogy lapunkat a lehetőség szerint mind anya-
gában, mind technikai előállításában fejlesszük. Ezt azonban a 120 
lejes előfizetések keretében semmikép sem tudnánk megvalósítani, 
hiszen ebben az évban is csak a szerkesztők áldozata és a munka-
társak önzetlensége tette lehetővé a Hitel zavartalan megjelenését. 
A régi előfizetési díj mellett csak a terjedelem megszűkítésével ad-
hatnánk ki lapunkat, ami azonban munkánk megcsonkítását jelen-
tené. Ezért lett szükségessé az előfizetési díj mérsékelt emelése s 
reméljük, hogy a Hitel barátai ezt a kis áldozatot szívesen meghoz-

zák a lap érdekében. Továbbá jelezzük, hogy 

a m a t ö r - k i á l l í t á s b a n 
adnánk ki folyóiratunkat azok számára, kik csekély támogatással le-
hetővé tennék munkatársaink kutató munkáját is. Az amatör-évfo-
lyam előfizetési díját 300 lejben állapítottuk meg. Ennek ellenében 
lapunkat famentes papíron és fínom borítólappal jelentetnénk meg s 
a 300 lejes előfizetést nem csak mint előfizetést vennénk, hanem mint a 
megindítandó tudományos kutatás támogatását. Kérjük munkánk lel-
kes megértőit, hogy ezt, a kétségtelen eredményekhez vezető szán-
dékunkat mérlegelni s 1937 január 20.-ig igényüket kiadóhivatalunk 

címén bejelenteni szíveskedjenek. 
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A CSEHSZLOVÁKIAI MAGYARSÁG 

G E O P O L I T I K A I H E L Y Z E T K É P 

A SZLOVENSZKÓI MAGYAR NÉPSZIGET nyugat-keleti 
irányban sáv gyanánt húzódik Pozsonytól Kárpátalja legkeletibb 
csücskéig, Jaszináig. Nagyobb magyar tömeg él a Csallóközben, a 
Mátyusföldön, a Garam és az Ipoly mentén, valamint Gömörben, 
Kassa és Beregszász vidékén. Ez a szlovenszkói magyar népiség az 
államfordulat előtt nem élt önálló életet, ellentétben a transzilván 
magyarsággal, melynek önálló történelme külön transzilván magyar 
szigetcsoportozatot alkotott már hosszú évszázadok óta. A szlo-
venszkói magyar népiség az államfordulat előtt észak-dél irány-
ban mozgolódott. Művelődési és gazdasági központja Budapest 
volt. De a Budapestről szétágazó gazdasági és művelődési vonala-
kat, ütőereket a békeszerződés megszakította. A szlovenszkói ma-
gyar népiségnek hirtelen irányt kellett változtatnia: megszünt az 
észak-déli irányvonal, helyébe a nyugat-keleti, illetve kelet-nyugati 
vonal került. Furcsa helyzet, amikor teljesen ismeretlen és egy-
mástól nagy távolságra lévő csoportoknak kell megváltozott irány-
ban tájékozódniok. Központ nem volt és ma sincs. Az elmult ti-
zennyolc év alatt ugyan már közelebb jutott egymáshoz a nyugat-
szlovenszkói és a keleti magyarság, azonban még ma is akkora ez 
a távolság szellemi értelemben véve, hogy csak a kezdet kezde-
tének tekinthetjük. A nyugat-keleti irányú hullámzás megindult, 
de ez még korántsem kielégítő és még hosszú időnek kell eltelnie, 
míg a szlovenszkói magyarság egységessé kovácsolódik. Egyelőre 
a közös kisebbségi sorstudat fogja össze a szlovenszkói magyar-
ságot. Szellemi kapcsolat a nyugati és keleti magyarság között 
alig van. Talán egyedül a fiatal szlovenszkói magyar értelmiség 
találta meg egymást. 

A geopolitika feladatkörébe tartozik a szlovenszkói magyar 
etnikum elhelyezkedési területének vizsgálata is. A Pozsonynál 
kettéváló Duna Csallóközt öleli körül, mely színtiszta magyar la-
kósságú, gazdag sziget. A felső Duna-ág fölött, a Vág alsó folyá-
sánál terül el a híres Mátyusföld, az államfordulat előtti Magyar-
ország leggazdagabb mezőgazdasági termőterülete. Csallóköz és a 
Mátyusföld alkotja a Kis-Alföldet. A Garam és az Ipoly völgyé-
ben már nehezebb megvonni a pontos néprajzi és gazdaságföldrajzi 
térkép vonalait, ez nem annyira összefüggő terület, mint az előbbi. 
Távolabb, keletre a gömöri és kassavidéki magyarság a Sajó és a 
Hernád völgyében él, majd a Tisza mentén lévő magyar sáv már 
a Nagy Magyar Alföld népi és gazdaságpolitikai egységébe tartozik. 
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A gazdasági és társadalmi erővonal kelet-nyugati i rányú; ez 
a vonal Prágába vezet, a köztársaság fővárosába. A közművelő-
dési élet azonban érdekesen többirányú: lüktető életü fővonala 
kelet-nyugati: ez jelenti a csehszlovák-magyar-német műve-
lődés közös útját, valamint a csehszlovák művelődési közpon-
tokba való bekapcsolódást; a másik vonal a szlovenszkói magyar 
tájakról sugárszerüen ágazik Budapest fe lé : ez az egyetemes 
magyar kultúrában való részvételt jelenti; a harmadik vonal saj-
nos még gyenge mellékvágány: ez Transzilvánia felé vezet. 

A S Z L O V E N S Z K Ó I M A G Y A R T Á R S A D A L O M 

MINDEN TÁRSADALOMVIZSGÁLAT ALAPJA, hogyha 
nagyobb néptömegről akarunk beszélni, a statisztika. Tisztában 
kell lennünk azzal, hogy milyen tömegű, milyen természetű, fog-
lalkozású és milyen szellemi, testi vagy más adottságokkal ren-
delkező népről van szó. A legújabb népszámlálási statisztika (1930) 
szerint Csehszlovákiában összesen 719.569 magyar él (350.615 férfi 
és 368.954 nő). A foglalkozási statisztika szerint a magyarságnak 
több mint a fele (373.783) őstermelésből, tehát mező- és erdőgaz-
dálkodásból él. Ebből azonban csak 53.000 az önálló magyar mező-
gazda, ezek családtagjai 210.000 lelket tesznek ki, míg a fennma-
radó 110.000-es magyar tömeg mezőgazdasági munkás, cseléd, 
napszámos. Önálló iparosaink száma kereken 10.000, az ipari mun-
kások száma 86.000. Szlovenszkón és Kárpátalján összesen 2.375 
önálló magyar kereskedőt és 599 magyar vendéglőst számolt össze 
az 1930-as népszámlálás. Az államnál 295 magyar póstás, 1,434 
vasutas, a bíróságnál és közigazgatásnál 757 hivatalnok, 270 alkal-
mazott, 455 munkás és 4 napszámos szerepel mint magyar, egyéb 
közhivatalokban magyar 759 hivatalnok, 258 alkalmazott és 120 
munkás. Tanügyekben 1521 tanár és tanító és 61 alkalmazott ma-
gyar. Szabad pályákon működik 676 magyar; orvosaink és fogá-
szaink száma 692. 

Vallási megoszlás tekintetében a magyarság 63 százaléka ró-
mai katolikus, 3.8 százaléka görögkatolikus, 27.4 százaléka refor-
mátus, kisebb számban (21,000) szerepel az ág. ev. egyház, to-
vábbá meg kell említenünk a magukat magyar nemzetiségünek 
valló zsidókat, akiknek száma 16.807 (2.5 százalék). 

A csehszlovák alkotmánytörvény értelmében a nemzeti ki-
sebbségek a hivatalokban (magyarnyelvü beadványok, magyar nyel-
ven is kiadott végzések, stb.) gyakorolhatják nyelvi jogaikat ott, 
ahol a lakosság 20 százalékát teszik ki. Igy a következő szlovensz-
kói járásokban (a megyerendszer megszünt) használhatja a szlo-
venszkói magyarság nyelvi jogait (zárójelben a magyarság arány-
száma): Dunaszerdahely (88.2), Tornalja (83), Komárom (82.9), 
Párkány (81.5), Zseliz (79.9), Királyhelmec (78.88). Feled (77.4), 
Somorja (76.9), Beregszász (71.3), Ógyalla (70.1), Galánta (61.97), 
Szepsi (56.3), Vágsellye (55.5), Érsekújvár (46.5), Korpona (36.4), 
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Rozsnyó (35), Ungvár (32.3), Léva (27.4), Losonc (25.8), Verebély 
(25.7), Nagykapos (22.7), Szöllős (21,3). Szlovenszkó 22 járásában 
tehát a magyarság olyan számban él, hogy minden nyelvi jog meg-
illeti. A legutóbbi népszámlálás Pozsonyban 18.7 százalék, Kassán 
18 százalék, Munkácson pedig 12.7 százalék magyarságot talált, 
így ezekben a városokban megszüntek nyelvi jogaink. A szlovensz-
kói magyarság arányszáma Szlovenszkóban 17.58 százalék. En-
nek megfelelő arányban kellene szerepelnünk az állami hivatalok-
ban is. Szlovenszkón összesen 80.149 közalkalmazott van, ebből 
magyar nemzetiségű 6.598, holott az arányszám szerint 14.090 ma-
gyart illetne meg közhivatal. 

Még egy statisztikai szám, amely eléggé bíztató: a magyar-
ság átlagszaporulata kereken 15 százalék. Ez országos viszonylat-
ban igen kedvező, mert jóval felülmulja Csehszlovákia 9.67 száza-
lékos átlagszaporulatát. 

Szlovenszkó és Kárpátalja térképe 

TÁRSADALMUNK legnagyobb részét az őstermelő lakósság 
teszi, azonban ez úgyszólván mind kis- és törpebirtokosokból áll. 
A mezőgazdasági és ipari munkások száma megközelíti a 200.000-et, 
ha ehhez a nagyrészt eladósodott kis- és törpebirtokosok számát 
is hozzáadjuk, akkor szomorúan kell látnunk a szlovenszkói ma-
gyar társadalom leszegényedését, proletarizálódását. A szlovenszkói 
magyarság proletár, nincstelen tömeg lett; középosztályunk meg-
mentése is állandóan szócsaták tárgya, de meg kell állapítanunk, 
hogy ennek érdekében sem történt semmi. Nagybirtokosaink, mág-
násaink elszegényedtek a földreform vagy a mértéktelen eladóso-
dás folytán, úgy, hogy Csehszlovákiában az elszegényedett magyar-
ság a marxizmus egyik legjobb talaja. A magyar középosztály el-
ernyedése azonban már jóval az államfordulat előtti időből való. 
Tisza Kálmán idejében vette kezdetét az a társadalompolitika, 
amely a tönkremenő dzsentri megmentését új állami állások léte-
sítésével akarta megoldani. Az állam ezzel jórészt meddő rétege-
ket csábított a biztos fizetésű pályákra és ezzel meggátolta a népi 
rétegekből felkerülő, frissítő, új középosztály kialakulását. Ma, ki-
sebbségi helyzetünkben, ez a társadalompolitika a m u l t é ; a fel-
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növekvő új középosztály kénytelen a szabad pályák felé tájéko-
zódni, mert az állam felé vezető útat nehezen felnyitható sorom-
pók védik. Új középosztályunknak csak kis töredéke az a rész, 
amely a régi középosztályból származik, nagyobbrészt proletár-
sorból termelődik ki. A szlovenszkói új értelmiség gyökerei a 
népbe nyúlnak s ez az új értelmiség, megnyilatkozásaiból ítélve, 
rendelkezik is azzal az erkölcsi tartalommal, amely alkalmassá teszi 
hivatásának betöltésére. Népi származása és lelkisége biztosíték 
arra, hogy fenntartója lesz a nemzeti öntudatnak s nemzetnevelői 
hivatásának is eleget fog tenni. 

G A Z D A S Á G I H E L Y Z E T Ü N K 

A CSEHSZLOVÁK köztársaság számára nagyfontosságú gaz-
dasági erőforrást jelent a szlovenszkói magyarság. Á Dunamedence 
legtermékenyebb területén él, amely már a multban is éléstára 
volt a Morvántúli országrészeknek. Ez a hivatása az új állam 
keretében még inkább fokozódott, hiszen a történelmi országok 
(Csehország, Morvaország és Szilézia) legnagyobb része ipari vidék, 
mely különben sem volt soha szerves kapcsolatban a Dunamedence 
agrárterületével. 

A világháborut követő gazdasági föllendülés tulajdonkép nem 
hatott jótékonyan népünk gazdasági életére. Agrárlakósságunk 
extenzív jellegü gazdálkodást űzött — a régi, jól bevált módszerek 
szerint. Az államfordulat hatalmas ipari gócok közé keverte ezt 
az extenzív gazdálkodási rendszert, ami a mezőgazdálkodás elgé-
piesítéséhez vezetett. Magyar gazdáink a kitűnő értékesítési lehető-
ségekre való tekintettel gépeket vásároltak — hitelbe, — a gép-
gyárak ontották falvainkba a mezőgazdasági gépeket, felszerelé-
seket. A hanyatlás kezdetén eszméltünk rá, hogy a hitelbe vásárolt 
felszerelés lesz agrárlakósságunk veszte. Sok magyar birtok veszett 
el ezek miatt az adósságok miatt és igen sok még ma is a régi 
terheket nyögi. A csehszlovák kormány 1933-ban közbelépett 
ugyan s az azóta már csaknem teljesen megszervezett, irányított 
gazdálkodás rendszere némileg javított gazdasági helyzetünkön. 
1934-ben életbelépett a gabonamonopólium, amely európai viszony-
latban magas árakat állapított meg. Fizetési haladékkal igyekeztek 
segíteni eladósodott gazdáinkon, de mindez édeskevés volt a teljes 
talpraállításhoz. A prágai Mezőgazdasági Intézet megállapításai 
szerint a törpebirtok és a nagybirtok van a legnagyobb mértékben 
megterhelve, de a közép- és kisbirtokokra is hatalmas teher nehe-
zedik. A kis- és középbirtokokra az összes szlovenszkói, illetve 
kárpátaljai mezőgazdasági adósság 34%-a esik. Ez ugyan nem 
kétségbeejtő szám, mert amíg a vagyon csak egyharmad részében 
van megterhelve idegen tőkével, az gazdasági szempontból még 
egészséges állapot. De ez az aránymegállapítás már a gazdasági 
válság, a vagyonpusztulások után történt, tehát ebben az eltünt 
magyar nemzeti vagyon már nem szerepel. 

A magyar vagyon pusztulásánál a kedvezőtlen gazdasági 
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helyzeten kivül óriási szerepet játszott a csehszlovákiai földreform 
is. Itt csak száraz statisztikai adatokat sorolunk fel, melyek 
magukban is beszédesek. Csehszlovákiában kisajátítottak 1.730 
birtokot 3,963.064 hektár területtel, ennek 40 százaléka 1,614.658 
hektár (944 birtok) Szlovenszkó és Kárpátalja területére esett. Ez 
a területarány a történelmi országokhoz viszonyítva igen magas. 
De a földreform szlovenszkói viszonylatban érdekes adatokat tár 
elénk, ha az új telepek létesítését vesszük figyelembe. Az egész 
Köztársaságban összesen 2857 új telepet épített a földreform, ebből 
Csehországban 390-et, Morvaországban és Sziléziában 191-et, 
Szlovenszkón 2054-et, Kárpátalján pedig 222-t. A szlovenszkói és 
kárpátaljai telepek nagy száma azt bizonyítja, hogy nálunk külső 
telepítés volt, szemben a történelmi országokbeli belső telepítéssel. 
A magyar mezőgazdasági proletáriátus kiszorult a régi nagybirto-
kokról, nagyrészük a közeli nagyvárosok külső telepeire vándorolt 
és ezek a magyar nyomortanyák végtelen gondot okoznak társa-
dalmi és magyar kisebbségi szempontból egyaránt. Pozsony körül 
több ilyen magyar nyomorfalu (Zabos, Dornkappel, Főrév) tengeti 
életét, Komáromban Klapka hatalmas várfalainak oduiba húzódtak, 
a „tehetősebbek” pedig a várfalak oldalába építették nyomorú-
ságos „fecskefészkeiket”. 

Kereskedő- és iparososztályunk jelentéktelen gazdasági erőt 
képvisel. A történelmi országok ipara magába szívta a szlovenszkói 
kisipart, a szlovenszkói nagyipar pedig a tarifális nehézségek miatt 
vagy megszünt, vagy csak tengődik. A régi magyar gazdasági 
politika Szlovenszkón és Transzilvániában építette fel ipari gócait, 
a nyersanyagok közvetlen közelsegében. Ma a szlovenszkói gyár-
ipar foglalkoztatottsága egynegyedére csökkent a történelmi országok 
ipari versenyének következtében. 

EGYEDÜLI BIZTATÓ REMÉNYSÉG a szlovenszkói ma-
gyarság gazdasági életében a szövetkezeti mozgalom. Sajnos, pontos 
adatokkal nem rendelkezünk valamennyi magyar szövetkezet 
gazdálkodásáról, mert Szlovenszkón nincsenek külön magyar 
szövetkezeti központok, mint Transzilvániában. Csupán a galántai 
„Hanza”-központ kötelékébe tartozó fogyasztási szövetkezetek 
gazdasági eredményeiről adhatunk számot. (A „Hanza” működési 
területe Pozsonytól az Ipoly völgyéig terjed.) A további szövet-
kezetekről nincsenek pontos adataink. A magyar hitelszövetkezetek, 
valamint az Ipolyontúli fogyasztási és egyéb gazdasági szövet-
kezetek a pozsonyi Központi Szövetkezet kötelékébe tartoznak, 
amely központ külön magyar statisztikát nem készít. Kutatásom 
szerint a Hanzához tartozó szövetkezetekkel együtt a következő 
magyar szövetkezetek működnek Szlovenszkón: 290 fogyasztási 
szövetkezet (350 eladási hellyel), 145 hitelszövetkezet, 6 szeszfőző, 
12 tejszövetkezet, 1 legeltető, 1 földbérlő, 3 erdőszövetkezet és 10 
egyéb szövetkezet. A szlovenszkói magyar szövetkezetek száma 
tehát összesen 473. Kárpátalján az Országos Szövetkezeti Központ 
(Ungvár) kötelékébe mintegy 70 magyar szövetkezet tartozik, 
Kisebbségi szövetkezeteink száma tehát kereken 540. 
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A szövetkezeti mozgalomnak a csehszlovákiai irányított gaz-
dálkodásban óriási szerep jutott. Az elmult gazdasági évben a 
gabonatermés felét a szövetkezetek vásárolták meg a termelőktől, 
mint a Csehszlovák Gabonatársaság bizományosai. 

Szövetkezeteink nagyszerű munkájára élénk fényt vet a 
Hanza kötelékébe tartozó közel 200 magyar fogyasztási szövetke-
zet gazdasági, művelődési és társadalmi tevékenysége. Ezek a szö-
vetkezetek az elmult évben 60 millió csehkorona forgalmat értek 
el, ingatlanaik értéke 15 millió, vagyonuk 23 millió csehkorona. 
Csaknem valamennyi fogyasztási szövetkezetünknek saját háza 
van, ezen kívül nem feledkeztek meg közművelődési kötelezettsé-
geikről sem. Csaknem valamennyi szövetkezeti házban van köz-
művelődési terem vagy külön közművelődési ház a szövetkezet 
mellett. Hitelszövetkezeti mozgalmunk azonban távol áll a törté-
nelmi országok fejlett mozgalmától. Míg a történelmi országok 
hitelszövetkezeteiben összesen 20 milliárdot tesz ki a betétek ösz-
szege, addig a szlovenszkói hitelszövetkezetek betétállománya csak 
egymilliárd csehkorona körül mozog, ugyanakkor a szlovenszkói 
bankok négymilliárdnyi betétet kezelnek. Ez a körülmény népünk 
gazdasági nevelésének hiányosságát mutatja. Gazdasági szaksajtónk 
tökéletlen és szervezetlen. 

K Ö Z M Ű V E L Ő D É S I É L E T Ü N K V Á Z L A T A 

„A KULTÚRA a prius, az előbbrevaló és nem a politika, 
amely a nemzet művelődésének csak vetülete.” Klebelsberg egy-
kori nyilatkozata pompás kifejezője kisebbségi művelődési kötele-
zettségünknek. Geopolitikai fejtegetésemben röviden vázoltam, 
hogy a szlovenszkói magyarságnak a nagy magyar nemzettesttől 
való leválását leginkább közművelődési élete sínylette meg. Egé-
szen új feladatok előtt állottunk. Uj helyzet, új problémák, új kö-
rülmények közé jutottunk. Ebben a helyzetben az egyetlen össze-
kötő anyag, az egyetlen kovász a kultúra, amely az újonnan ke-
letkezett nemzettestet egybeforrasztja és tovább erjeszti, neveli ú j 
útjain. Olyan államkeretbe kerültünk, melynek nemzeteit az állam-
építés fokozott munkaláza jellemzi, ezt a munkalázat viszont ter-
mészetszerüen erős nacionálizmus is kíséri. Ilyen viszonyok közt 
egy kisebbség megmaradásának egyetlen lehetősége szellemi érté-
keinek ereje. 18 éves kisebbségi multunk folyamán mi is eredménye-
ket, hiányokat, egyes egyének erőmegfeszítéseit látjuk magunkzelőtt, 
melyek mind egy célt szolgáltak: magyar művelődési sorskö össé-
günk valósággá váltását. Nehéz munka ez, hiszen a szlovenszkói 
magyarság nem élt sohasem külön szellemi életet, műveltsége Bu-
dapest függvénye volt, íróit, kulturmunkásait Budapest szívta ma-
gába, nem volt olyan szellemi berendezkedése, mint Transzilvániá-
nak. Szlovenszkó társadalmi elosztódása is kedvezőtlen kulturális 
viszonylatban, mert összetételénél fogva nem ilyen érdeklődésü. 
75 százaléka földműves; ezek nagy részénél is nagy anyagi nehéz-
ségekbe ütközik a népi műveltség terjesztése. 
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A NÉPMŰVELÉSSEL kapcsolatban már kisebbségi életünk 
kezdetén indult olyan törekvés, melynek szellemi életünk megszer-
vezése volt a célja. 1920-ban alakult meg a Szlovenszkói Magyar 
Népszövetség, később a Szlovenszkói Magyarok Szövetsége, azon-
ban állami jóváhagyás nélkül egyik sem tudta működését meg-
kezdeni. 1925-ben újabb kezdeményezés történt, megalakult a 
Szlovenszkói Magyar Közművelődési Egyesület s ennek alapsza-
bályait 1928-ban jóvá is hagyták. A Sz. M. K. E. politikamentes 
intézmény, a nemzeti művelődést szolgálja és célja: „a Szlovenszkó 
területén élő magyar nép szellemi és kulturális érdekeinek a meg-
őrzése és fejlesztése”. Ennek elérésére fiókokat szervez, hogy egy-
séges kultúrfrontba tömörítse a magyarságot. Ma már kb. 120 helyi 
szervezete van. Szlovenszkón azonban még legalább 500 helység-
ben kellene megszervezkednie, különösen a szórványmagyarság 
között, ahol először csak a közömbösség, majd a lassú elnemze-
tietlenedés jelenségével találkozunk. Kárpátalján a Sz. M. K. E.-nek 
a R. M. K. E. (Ruszinszkói Magyar Közművelődési Egyesület) a 
testvéregyesülete, melynek ma több mint 30 helyi szervezete van. 

A csehszlovák törvényhozásnak majdnem első tevékenysége 
a népkultúra rendezésének ügye volt. Az 1919. évi 67. számú tör-
vény ú. n. Járási és Helyi Közművelődési Bizottságok megalakí-
tását írja elő és ezeknek anyagi eszközeiről költségvetésszerüen 
gondoskodik. A szlovenszkói magyarság befizetett adófillérei azon-
ban eddig parlagon maradtak, csak a mult év folyamán indult meg 
a Közművelődési Bizottságok szervezésének fokozottabb munkája. 
1936 január 5.-én alakult meg Érsekújvárott a komáromi Járási 
Közművelődési Bizottság kezdeményezésére a Magyar Közműve-
lődési Szövetség értékes programmal. A Sz. M. K. E. és a M. K. Sz. 
munkája nem keresztezi egymást, mert a M. K. Sz. tevékeny-
sége inkább a törvényes anyagi eszközöknek a kiharcolását és a 
magyar művelődés céljaira való felhasználását jelenti. A községi 
könyvtárakról, illetve azok létesítéséről is törvény gondoskodik. 
Az 1919. évi 430. számú könyvtártörvény előírja, hogy a közsé-
geknek könyvtárakat kell felállítaniok. A községi népkönyvtárak 
tekintetében már eléggé kielégítő a helyzet: 667 magyar közsé-
günkből már majdnem 620 rendelkezik könyvtárral. Könyvanya-
gunk kereken 200.000 kötet. 1934-ben a magyar könyvtárakban 
342.780 könyvcserét eszközöltek. 

Tevékeny népművelést még egyik intézményünk sem tud fel-
mutatni. Eddigi működésük főleg színielőadások rendezésében me-
rült ki. A szervezés is tulajdonképen csak az utóbbi években in-
dult meg rendszeresen. Közművelődési céllal és átfogó szerv-
nek készült ugyan a Szövetkezett Ellenzéki Pártok Kultúr-
referátusa is 1922-ben, melynek egyik célja volt „a kulturális éle-
tet a politikai élettől függetleníteni”, azonban politikai szervezet 
(legalábbis Szlovenszkón) közművelődési téren eredményes mun-
kát nem végezhet. Ezt ennek az intézménynek sikertelensége is 
eléggé igazolta. Annál biztatóbb az idén létesült és nagy remények-
kel induló szlovenszkói magyar tudományos szervezet, a Cseh-
szlovákiai Magyar Kisebbségi Társaság. A társaság munkásai a 
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szlovenszkói fiatal magyar értelmiség tagjai, akik a szlovenszkói 
magyar élet minden vonalán elhelyezkedtek már. Fiatal társasá-
gunk első kezdeményezése a húsvétkor összehívott „Tavaszi Par-
lament”, amelynek napirendjén közművelődési kérdések szerepel-
tek. Összehívtuk a szlovenszkói magyar szellemi munkásokat, — 
világnézeti különbség nélkül valamennyit, — hogy a művelődés-
politika vonalán egynevezőre hozzuk a különböző világnézeten 
felépült egyesületek munkáját. Ilyen összhangot még nem láttunk 
és a szlovenszkói sajtó újjongva vezércikkezett művelődéspoliti-
kánk egységéről. A Parlament hatása alatt több szellemi központ-
ban ú. n. „kultúrkoaliciók” létesültek az egyes egyesületek közti 
összhang megteremtésére. A Parlament decemberben újra össze-
ül, bizonyára még nagyobb sikerrel. 

AZ ISKOLAPOLITIKA fejtegetése követi a népművelődés 
kérdését, mint a nemzeti műveltség egyenrangú terjesztője. Mivel 
iskolai rendszerünk egészen más felépítésű, mint a transzilvániai 
magyar iskoláztatás, éppen ezért bevezetőül ismertetem iskola-
fajtáinkat. Transzilvániában a magyar iskolákat legnagyobbrészt a 
felekezetek tartják fenn. Nálunk a helyzet más. Szlovenszkón 
háromféle iskola v a n : felekezeti, községi és állami. A felekezeti 
és községi iskoláknál a község fedezi az iskola dologi kiadásait, 
a személyi kiadások az állami költségvetést terhelik. Tehát a fe-
lekezeti vagy községi tanító vagy tanár az iskolafenntartótól csak 
lakbért vagy lakást és hasonló természetbeni járandóságot kap, 
néha csekély fizetést is, az állam viszont államsegély címen ugyan-
úgy fizeti a tanügyi személyzetet, mint az államiakat. Természete-
sen az állami iskolák is magyar tanítási nyelvüek, csupán a II. 
elemi osztálytól (a többi eleminél is) kötelező a szlovák nyelv ta-
nítása. A többi tantárgyat teljesen az anyanyelven tanítják. 

Ahol gyermekóvó van, ott minden szülő köteles 3—6 éves 
gyermekét oda járatni. Szlovenszkón 27 óvoda (3 állami, 13 köz-
ségi, 9 r. k., 1 ref. és 1 magán) összesen 2172 gyermekkel. Kárpát-
alján 13 magyar óvoda van 773 gyermekkel. Az elemi oktatás 
6—14 évig kötelező (nyolcosztályos elemi vagy ötosztályos elemi 
és három polgári). Szlovenszkón a legutóbbi statisztika szerint 736 
magyar elemi iskola működik 88.104 tanulóval. Az iskolák meg-
oszlása a következő: 74 állami, 77 községi, 340 róm. kat., 10 gör. 
kat., 28 evangélikus, 189 református és 18 zsidó. A 76 elemi is-
kolának 1647 osztálya (tanterme) van. Kárpátalján 101 magyar 
elemi iskola működik 16.515 tanulóval 283 osztályban. A szlovensz-
kói népiskolákban összesen 1650, Kárpátalján pedig 244 magyar 
tanító van alkalmazásban, összesen tehát kereken 1900 magyar ta-
nítónk áll szolgálatban. 

A népoktatással kapcsolatos Csehszlovákiában a polgári is-
kola is. A polgári iskolák kötelező szervezéséről egy mult évi tör-
vény rendelkezik, amely előírja bizonyos lakóssággal bíró közsé-
gekben a polgári iskola szervezését és felállítását. Ilyen községek-
ben az elemi iskola 5 osztályos, míg a további kötelező 3 évet az 
iskolaköteles a polgári iskolában tölti. A polgári nevelés 14 éves 
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korig teljesen egységes, amennyiben a középiskolák (gimnáziumok) 
első három osztályának tanterve a polgári iskoláéval azonos. 
A polgári iskolák száma a jövő tanévtől tetemesen fog növekedni. 
Jelenleg Szlovenszkón csak 12, Kárpátalján pedig 3 magyar polgári 
iskolánk működik kereken 5000 tanulóval. 

Meg kell emlékeznünk egyetlen magyar javitó-intézetünkről is, 
melyben legutóbb 150 fiatalkoru nyert elhelyezést, továbbá a 
komáromi magyar siketnéma-intézetról, amely nagy emberbaráti 
feladatot teljesít. Mindkettő állami intézmény. 

Középiskolánk jóval kevesebb van, mint amennyi számará-
nyunknál fogva megilletne bennünket. 8 gimnáziumunk (Pozsony, 
Komárom, Ersekújvár, Ipolyság, Losonc, Rimaszombat, Kassa, 
Beregszász) a komáromi kivételével (mely benedekrendi) állami inté-
zetek. A 8 intézetben 4068 tanuló iratkozott be a 8 gimnázium 96 
osztályába. Átlagban 508 tanuló esik egy intézetre, egy-egy osz-
tályra pedig 42. Öt év alatt 931 tanulóval szaporodott gimnáziu-
maink ifjúsága. Az elmult évben 239 tanuló érettségizett. (Az 
érettségi teljesen magyar nyelven folyik és természetesen az 
egyetemekre való felvételre képesít.) Három tanítóképzőnk van : 
egy állami (vegyes) és egy katolikus női Pozsonyban, egy refor-
mátus pedig Komáromban. A felvétel mindhárom intézetbe korlá-
tozott, évente csak 40—40 tanulót lehet felvenni. Szakiskolánk 5 
van 1181 tanulóval (felsőipari és gazdasági iskolák). Középiskolai 
tanárainknak, sajnos, majdnem a fele nem magyar nemzetiségü, 
112 tanár közül csak 65 magyar. A középiskolák igazgatói — a ko-
máromi bencés gimnázium igazgatójának kivételével — csehszlovák 
nemzetiségüek. 

Magyar egyetem nincs Csehszlovákiában. Körülbelül 1200-ra 
tehető a magyar főiskolai hallgatóság száma; a magyar főiskolások 
a csehszlovák és német egyetemeket látogatják. A háromszor 
annyi németségnek ezzel szemben Prágában és Brünnben egyeteme 
és ugyancsak mindkét városban műegyeteme is van. A magyar 
tanárképzésről 1934-ig a prágai Károly- és a pozsonyi Komensky-
egyetemek gondoskodtak, jelenleg csak a pozsonyi egyetem magyar 
tanszékén tanítanak ideiglenesen lektorok, a prágai magyar tan-
szék F. Brábek professzor halála után betöltetlen maradt. 

Az összdiákság létszáma állandóan 140.000 körül mozog. 
Éppen ezért iskoláink korántsem elegendőek. Sürgős szükségünk 
van a polgári iskolák megszervezésére, ezt törvény írja elő. To-
vábbá súlyos problémánk középiskoláink elégtelen volta, szám-
arányunkhoz képest ugyanis még legalább 5 magyar gimnázium 
illetne meg bennünket. De ennél talán, még fontosabb a magyar 
mezőgazdasági szakiskolák szaporítása. Éppen a közelmultban ve-
tődött föl egy „magyar parasztfőiskola” felállításának a terve is. 

A SZLÓVENSZKÓI KÖNYV- ÉS ÚJSÁGKIADÁS körül sokat 
fáradoztak az illetékesek. Három könyvkiadó is létesült 1924—27 
között, azonban ezek közül ma már csak a Kazinczy Könyvkiadó 
Szövetkezet működik, illetve tengődik. A szlovenszkói magyar 
könyv nem tudja felvenni a versenyt a budapesti vagy transzil-
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vániai magyar könyvvel, egyrészt könyveink „fajsúlyában” mutatkozó 
különbség, másrészt az ár miatt. A könyvkiadás sorsa így mostoha. 
Az utóbbi időben ugyan újabb könyvkiadó is jelentkezett a szlo-
venszkói magyar könyvpiacon, a Csehszlovákiai Magyar Tudomá-
nyos, Irodalmi és Művészeti Társaság, amelynek Masaryk G. Tamás 
elnök egymilliós alapítványa adott életet. Azonban a Masaryk-
Akadémia, ahogy röviden az említett társaságot nevezni szokás, 
eddig komoly érteket jelentő, szlovenszkói könyvet nem adott ki. 
Emigráns írók talajnélküli munkáit kapjuk ezekben, borsos árak 
mellett. Hogy juthat hozzá még egy jobb anyagi viszonyok között 
élő középosztálybeli szlovenszkói ember is ezekhez a kiadványok-
hoz, mikor a kötetek ára 35 korona (kb. 270 lej)! Ezért a pénzért 
nagyobb szellemi értékek is kaphatók a budapesti vagy transzil-
vániai magyar könyvpiacon. Tévedés volna azonban azt hinni, 
hogy a szlovenszkói magyarság nem szereti a betűt. Ennek élénk 
cáfolata az, hogy évente 10—12 vagón könyv behozatalára kapunk 
engedélyt, ez a sok könyv az utolsó darabig elfogy a szlovenszkói 
kiadványokon kívül. Az érsekújvári „Tavaszi Parlament” ülésein 
a könyvkiadás problémája volt az egyik legfontosabb programm-
pont. Az ott jelenvoltak egyhangúan leszögezték ennek szüksé-
gességét, azonban hangsúlyozták, hogy csak értékes művek kiadá-
sáról lehetne szó. Szlovenszkón 1933-ban összesen 125 könyv jelent 
meg, de ez a szám folyton csökkenőben van. 

SAJTÓNK könyvkiadásunkkal szemben szebb eredményeket 
mutat fel. Politikai lapjaink száma 50 körül mozog, ebből 6 napi-
lap, 38 hetilap. Körülbelül 15 népnevelő sajtószervünk van, minden 
fajú és pártállású csoportnak megvan a maga lapja. Gyengébb az 
időszaki sajtó helyzete, különösen anyagilag. Két tudományos lap, 
két havi és egy negyedéves irodalmi lap jelenik meg Szlovenszkón. 
Külön lapjuk van a művészeknek, tanítóknak, a különböző fele-
kezetű lelkipásztoroknak. A legismertebb és legelterjedtebb napi-
lap a Prágai Magyar Hirlap. Nagyvonalú kül- és belpolitikai rovata, 
ami természetes is, hiszen Európa egyik legnagyobb városában, 
Prágában jelenik meg. Pártlap, az egyesült magyar pártok hiva-
talos kiadványa. Azonban több súlyos hibája van. A kisebbségi 
életet távolról, a prágai talajról nézi, mégpedig minden esetben, 
ha a pártpolitikával nem egyvonalon halad, bizonyos előitélettel. 
Közművelődési rovata gyenge, a gazdasági még gyengébb. A ve-
télytárs, a Pozsonyban megjelenő Magyar Ujság, az úgynevezett 
„aktivista” magyarság napilapja. Az „aktivizmust” nálunk igen 
rosszul értelmezik. Aktivizmus magyarul cselekvést jelent, nálunk 
viszont a mindenben megalkuvó, gerinctelen kormánytámogatást. 
E napilap szerkesztői asztala mellett néhány Szlovenszkótól tel-
jesen idegen emigráns is ül, akiknek a szlovenszkóiság és az 
„aktivizmus” egyszerüen kenyér és nem probléma. A harmadik világ-
nézeti napilap, a csehszlovákiai „magyar népfront” (a marxizmus) 
napilapja, a Magyar Nap. Szerkesztőségében néhány értékes 
kisebbségi embert is találunk. A további három magyar napilap 
(a pozsonyi Hiradó, az ugyancsak pozsonyi déli bulvárlap, az Est 
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Ujság és a Kassai Ujság) egyszerü polgárlapok világnézet nélkül. 
Kisebbségi viszonylatban, napisajtónkat a transzilvániai sajtóval is 
összevetve, be kell vallanunk, hogy, sajnos, messze állunk; bár 
ott a napisajtó hihetetlen megosztódottságát láttam. Szinte elkábított 
a sok napilap. Ez sem egészséges tünet. 

KÖZMŰVELŐDÉSI egyesületeink nagyrészt még a háború 
előtt alakultak és ma is híven teljesítik kötelezettségeiket. Külö-
nösen ki kell emelnem a pozsonyi Toldy-Kör, a komáromi Jókai-
Egyesület, a lévai Kaszinó és a kassai Kazinczy-Társaság nemzet-
nevelő munkáját. Ma már a fiatalság is bekapcsolódott a helyi 
színezetű közművelődési egyesületek munkájába és ez a bekap-
csolódás jótékonyan hatott. Meg kell említenünk a Szlovenszkói 
Általános Magyar Tanító-Egyesületet, amely egyrészt maga, más-
részt kitűnő dalárdája szlovenszkószerte végzi nagyszerű munkáját. 
Ugyanilyen tevékenységet végez a dalosegyesületek központi szer-
vezete, a Csehszlovákiai Magyar Dalosszövetség is, amely fejlett 
dalárdáival a magyar dalt ápolja Szlovenszkón. 

Tudományos életünknek nincs egyelőre hivatalos szerve. A 
Masaryk-Akadémia hivatása lett volna tudományos életünk meg-
teremtése, azonban ez a mai napig nem történt meg tényleges 
formában, eredményekkel. A Csehszlovákiai Magyar Kisebbségi 
Társaság, a fiatal értelmiség készülő tudományos szervezete, talán 
a közeljövőben be fogja tölteni hivatását. Tudományos munka 
kevés jelenik meg Szlovenszkón, átlagos könyvtermelésünk 15 szá-
zalékát teszi ki. 

VÉGEZETÜL művészeti tekintetben három területen: a 
képzőművészetben, a színészetben és az irodalomban találunk 
eredményeket. 

Képzőművészeink talán a legjobb kifejezői szlovenszkóiságunk-
nak. Témáikban az új irányok mellett megtaláljuk a népi és szo-
ciálista színeket is, festőállványukon ott van a magyar élet, a ma-
gyar vidék, a jellegzetes szloveszkói magyar hangulat. Csehszlovák 
részről is előnyösen ismert nevek: Harmos, Prohászka, Gwerk 
Palugyay, Oravetz, Jakobi, Reichentál és még néhányan mások. 
Átfogó szervezetük a Szlovenszkói Általános Képzőművészeti 
Egyesület. Általánosan ismert műkritikusunk: Brogyányi Kálmán. 

Színészetünkről, sajnos, semmi jó sem mondható. Eleinte csak 
egy színtársulat működött Szlovenszkón, amely minden városban 
játszhatott. Az iskolaügyi minisztérium később nyugati és keleti 
részre osztotta színészetünket, ennek aztán anyagi és művészi le-
züllés lett a következménye. A színészet pártfogolására alakult a 
Magyar Színpártoló Egyesület. 

Szellemi életünk legismertebb része az irodalom. Irodalmi, 
átfogó írói egyesületünk nincsen. Enrek akadálya íróink erős 
világnézeti megosztottsága, legtöbb írónk elsősorban valamilyen 
világnézet harcosa és csak aztán — író. Irodalmunkról e helyütt 
kritikát nem mondunk, csupán azt állapítjuk meg, hogy igazán 
értéket csak a szlovenszkói magyar líra termelt. Van Mécs 
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Lászlónk, Győry Dezsőnk, meg kell említenünk Vozári Dezsőt és a 
kiváló műfordító Darvas Jánost. Elbeszélőink már nem ennyire 
egyetemes magyar értékek. Régebbi íróink közül termékeny toll-
forgatók: Jankovich Marcell, Sziklay Ferenc, Rácz Pál, az újak közül: 
Darkó István, Tamás Mihály, Egry Viktor, N. Jaczkó Olga, Szom-
bathy Viktor és a kettős irodalomban élő (magyarul és németül 
író) Neubauer Pál. Drámaíróink nagy sikereket nem értek el, itt 
egyedül Sebesi Ernő nevét említhetjük, népszínmű-szerzőink közül 
pedig a sokoldalú, művelődéspolitikus-, tanár-író Borka Gézát 
hozom fel. 

S Z L O V E N S Z K Ó I M A G Y A R L É L E K 

A SORSKÖZÖSSÉGI ESZMÉT szokták közhelyként a ki-
sebbségi eszmevilág alapjául tekinteni. Elcsépelt szónoki kifeje-
zés, de való. Az eszmeköröket azonban világnézetek termelik 
ki. A kisebbségi sorsközösség eszmei tartalma a különböző 
világnézeti csoportokat összekötő nemzeti eszmevilág. Ez a nemzeti 
igazságokban emberi igazságokat lát. Nem azonosítható világné-
zeti felfogásokkal, mert a világnézet csupán felvilágosító értékű, 
értelmi, szellemi eligazodás. A különböző világnézetű csoportok 
külön-külön munkájának ebben a nemzeti eszmevilágban kell ta-

lálkoznia, a nemzeti életet érintő kérdésekben nem önmaga vagy 
világnézeti csoportja szerint kell döntenie és cselekednie, hanem 
a nemzeti eszmevilág alapján, melyet a sorsközösség megjelöl. A 
sorsközösség eszméje, ha nem is nyiltan, de minden kisebbségi 
megnyilatkozásban már kezdettől fogva meg is volt, éltető ereje 
minden szellemi vonatkozású kezdeményen meg is látszott. A sors-
közösség, mint vezérgondolat, máskülönben egyet jelent az osz-
tálytalan társadalom szociológiai fogalmával. Az osztálytalan ma-
gyar kisebbségi társadalom megteremtése gazdasági és szociális 
helyzetünknél fogva nem is nehéz feladat. Társadalmunkban 
a kapitálizmus minden fejlődési lehetősége elakadt, gazdasági ér-
dekellentétben álló kisebbségi csoportok nem léteznek, magyar 
tőke nincs, így a magyar proletáriátus küzdelme és elvi harca már 
nem a magyarság, hanem idegen érdekcsoportok ellen irányul. 
Nincs tehát sem gazdasági, sem szociális akadálya annak, hogy 
Szolvenszkón létrejőjjön az osztatlan, világnézeteken felülálló ki-
sebbségi magyar társadalom teljes egysége, Proletár-kisebbség let-
tünk, ugyanúgy mint a szudétanémetség: a világnézeti megosztó-
dást át kell hidalnunk. A magyar tömeg Szlovenszkón megtalálta 
már önmagát, fölismerte helyzetét és a sorsközösség ma már va-
lósággá kezd válni. 

A társadalom, egy kiváló transzilvániai író meghatározása 
szerint, az embereknek az az együttese, mely külső kény-
szer nélkül összetart, bizonyos életcélok közösségét érzi, azokért 
közös akaratot fejleszt ki és közös cselekvéseket végez. A kitűnő 
meghatározás után azt kell vizsgálnunk, hogy a szlovenszkói ma-
gyarság, a szlovenszkói magyar lelkek tényleg ilyen közös érzelmi 
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és cselekvési közösséget alkotnak-e. Ma már állíthatjuk, hogy az 
akarati egység burkoltan megvolt eddig is és most van kifejlődő-
ben a cselekvési és érzelmi egység. Meg kell állapítanunk, hogy 
a szlovenszkói magyarság egyes marxista beállítottságú csoportjai 
sokkal magyarabbak, mintsem gondolnánk. A szlovenszkói magyar 
marxizmust is megérintette és megihlette a nacionálizmus, mint 
ahogy már minden európai marxizmus eltávolodott a nemzet-
köziségtől (lásd Szovjetoroszországot). A szlovenszkói baloldaliság 
képvisői ma már belátják azt, hogy a magyar marxista proletáriá-
tus kapitálizmuselleni harca már nem bír gyakorlati értékkel, 
eredményt nem mutathat fel. Mai harcuk inkább a külföld máso-
lása: a fasizmus elleni küzdelem. Pedig ennek sincs szlovenszkói 
magyar szempontból tulajdonképen semmi értelme, nálunk a fasizmus 
alkalmazásáról — már a Köztársaság nemzeti és társadalmi össze-
tevődésénél fogva — sohasem lehet szó. A fasizmus elleni harc 
fölemésztett erőit a szlovenszkói magyar marxisták okosabb cé-
lokra használhatnák föl. Nem szabad megengedni, hogy világáram-
latok surlódásában negyedmilliós magyar tömegünk fölmozsolódjék. 

A jobboldali magyar társadalomról nem rajzolok külön 
helyzetképet. Ez a társadalom nem sokat változott. A kis 
változás tulajdonképen csak annyi, hogy ez a társadalom 
ma közelebb jutott a marxista-szociálista tömegekhez. A nemzeti 
műveltség mesgyéjén már megtörtént a találkozás is, népünk egy-
sége kultúránkban már megszületett. Ezzel kapcsolatban lesze-
gényedésünk folytán már közel állunk a társadalmi egységhez is. 
A két jobboldali magyar párt között a politikai egység az idén 
létre is jött. 

C S E H S Z L O V Á K — M A G Y A R V I S Z O N Y 

A MODERN ÁLLAMSZEMLÉLET az állam működését két 
természeti oldala: a tér és a nép, valamint a gazdaság, társada-
lom és jogrendszer alapjára építi. A csehszlovák államban helyet 
foglaló nemzetek (csehszlovák, német, magyar, ruszin, lengyel) 
tulajdonképen csak az államalakulás után jutottak egymással kö-
zelebbi viszonyba, néhány történelmi és kulturális kapcsolaton ki-
vül a történelem folyamán nem találkoztunk. Csak Szlovenszkó 
őslakósságának, a szlovák és a magyar népnek volt hosszú időkön 
át teljesen közös sorsa, közös kultúrája, szellemi, gazdasági és 
társadalmi élete. Az államfordulat egy időre mintha elhidegítette 
volna egymástól még ezt a két nemzetet is, azonban ma már ez 
az elhidegülés szűnőben van. Próblémáink, a nemzeti kérdésen kívül, 
ugyanazok. Mégis meg kell állapítanunk, hogy a cseszlovák-magyar 
viszony nehézkes és többek kijelentése szerint ilyesmi nem is létezik. 
Ennek oka az, hogy a csehszlovák közvélemény, amely az állam-
építés lázas munkájában nem törődött velünk, nem ismer ben-
nünket. Nem ismeri szellemi életünket, csak annyit tud, hogy 
vannak magyar politikusok, akik a parlamentben egyszer-más-
szor beszédet tartanak. Nem tudják, hogyan élünk, hogyon gon-

259 

Erdélyi Magyar Adatbank



560 Hantos László 

dolkodunk, milyen is ez a magyarság és milyen az életiránya. 
Ezzel szemben a szlovenszkói magyarság élénk figyelemmel kíséri 
— kötelessége és életszükséglete is — a csehszlovák közéletet, 
kultúrát. A csehszlovák-magyar viszony azonban az utóbbi idő-
ben kedvező fordulatot vett. Benes Eduard dr., az új köztásasági 
elnök, nagy figyelmet szentel a kisebbségi kérdésnek. Hodzsa 
Milán dr. miniszterelnök Budapesten nevelkedett politikailag, tagja 
volt a magyar parlamentnek, ismeri a magyar életet, hiszen szlo-
venszkói. A mult év végén lezajlott elnökválasztáson mintha köze-
lebb jutottunk volna a többségi nemzethez azzal, hogy magyar 
képviselőink Benesre adták szavazataikat. Igéretet kaptunk ekkor 
arra, hogy követeléseinket rendezik, mert eddig bizony mi vol-
tunk a Köztársaságnak mostohagyerekei. 

Művelődési kapcsolataink már sokkal mélyebbek, mint a 
politikaiak. Ezeknek a kapcsolatoknak nagy része még az állam-
fordulat előttről való. Az új államban való együttélés ezeket igyek-
szik szorosabbra vonni. A magyar kultúra nem ismeretlen Prágá-
ban, ugyanúgy Budapesten is értékelik a csehszlovák szellemi életet. 
Szlovenszkói városainkban ma már nem ritka a közös szellemi 
megmozdulás. A csehszlovák közvéleménybe azonban még, sajnos, 
nem idegződött be az a gondolat, hogy a szlovenszkói magyarságot híd 
gyanánt lehetne felhasználni Budapest felé szelleméleti és gazdasági 
vonatkozásban. Ennek a hídépítésnek nagy jelentősege volna, 
hiszen ezzel közös érdekeink nyernének megoldást. Nem kellemes 
izzó katlanban élni, amikor Középeurópa levegője amúgy is olyan 
robbanékony. Innét indult ki a világháború, itt kellene most a kö-
zös kérdéseket megoldani, hogy ez az izzó, forró hangulat lecsil-
lapuljon. 

E vonalon és e problémák között — kétségtelen — a szlo-
venszkói magyarság elé egyáltalán, de különösképpen a szlovensz-
kói fiatal magyarság elé roppant feladatok és lehetőségek nyíl-
nak. A magyar öntudat biztonságérzetével és a csehszlovák élet 
ismeretének segítségével középeurópai feladatot vállalhat ez az új 
nemzedék. 

S Z L O V E N S Z K Ó I F I A T A L M A G Y A R S Á G 

FIATALSÁGUK SZERVEZETEI közül, melyek egyaránt vé-
geznek művelődési, szociális, nevelő és a kisebbségi életben elő-
forduló egyéb fontos munkát, elsőnek a Prohászka-Körök Szövet-
ségét, a szlovenszkói katolikus magyar fiatal értelmiség szerveze-
tét kell említenünk, ha az érdemeket vesszük figyelembe. Munká-
jukat az egyetemes magyarság is ismeri, folyóiratuk az Új Élet, a 
szlovenszkói fiatal magyar gárdának úgyszólván egyetlen tudomá-
nyos folyóirata. A másik világnézetet (marxista-szociálizmus) valló 
magyarság számára, akik ugyan vajmi kevés számban vannak, ide-
gen a keresztény magyar nemzeti eszmevilág. Azonban erről a 
részről is mindig csak az elismerés hangján emlékeznek meg a 
Prohászka-Körök ifjúságáról. Ez az ifjúság kisebbségi életünk szé-

Erdélyi Magyar Adatbank



A csehszlovákiai magyarság 261 

les területein végzi tudományos munkáját. Évi kongresszusai fon-
tos állomások kisebbségi életünkben. A Prohászka-Körökkel szo-
ros kapcsolatban van a nagyszombati Magyar Egyházirodalmi 
Iskola falukutató munkája. Az Iskola a katolikus teológusok tudo-
mányos szerve, amely jelenleg, a pozsonyi Komensky-egyetem ka-
tolikus teológiai fakultásának megszervezésével, ez év novemberé-
től Pozsonyba tette át székhelyét. Fiatal teológusaink nyári szün-
idejüket falukutatással és népneveléssel töltik e l ; beszámolóikat 
az Új Élet közli. 

Néhány szóval már megemlékeztem a Csehszlovákiai Ma-
gyar Kisebbségi Társaságról, mely 1936 januárjában alakult. A 
társaság a bécsi, prágai és más kisebbségi intézetek mintájára 
létesült, célja kissebbségi élétünk minden mozzanatának meg-
figyelése (jogi, társadalmi, gazdasági, szociális, művészeti, köz-
művelődési osztályok). Rendes tagjait akadémiaszerűen választja 
és tudományos működését világnézeten felülálló elvekre építi fel. 
A Társaság átvette a néhai dr. Alapy Gyula szerkesztésében meg-
jelent Nemzeti Kultúra c. folyóiratot, amely azonban új színében 
még nem jelent meg, de rövidesen gazdag tudományos tartalom-
mal mutatkozik be kisebbségi közéletünk előtt. A Társaság tagjai 
a szlovenszkói fiatal magyar értelmiség reprezentánsai. Székhelye 
Pozsony. Vezetője: dr. Bólya Lajos. 

Főiskolás egyesületeink közül meg kell említenünk a Magyar 
Akadémikusok Körét (Prága. Brünn és Pozsony), a brünni Corvi-
niát és a baloldali Táncsics-Kört. 

* 

KISEBBSÉGI HELYZETÜNK vázolásánál itt-ott összehason-
lítást is tettem köztünk és a transzilvániai magyarság élete között. 
Amikor transzilvániai útam alkalmával Orsovan kézhez kaptam a 
HITEL megjelent számait, ez a Széchenyi Hitelének szellemében meg-
indult folyóirat azt az egyéni érzést sugalta nekem, hogy ennek 
lapjain kell kiépítenünk a transzilvániai és szlovenszkói magyar 
szellemiség közös vonalát. A kisebbségi sorsközösség egymás meg-
ismerésére, szellemi mozgalmainak egységesítésére és sok életbe-
vágó kérdésünk megoldásának együttes keresésére ösztönöz. 

H A N T O S L Á S Z L Ó . 
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A ROMÁNIAI MAGYARSÁG gazdasági élete, mint minden 
kisebbségi helyzetben levő népközösségé, kettős szempontból vizs-
gálható. A többségi néppel, illetve az ország gazdasági életével 
való kapcsolatai és ezeken keresztül a nemzetközi kereskedelmi 
viszonylatok szempontjából, és azoknak a különleges népkisebb-
ségi feladatoknak alapján, amelyeket egy többé-kevésbbé elkülö-
nült gazdaságtársadalmi organizmus teremt. Ha a kisebbségi ma-
gyarság gazdasági élete nem is tekinthető az ország egyetemes 
gazdasági életétől teljesen elvonatkoztatva, bizonyos, hogy mint 
külön népi életet élő nemzettestnek, önálló s a többségi nép gazdasági 
feladataitól eltérő, vagy éppen ellentétes gazdasági törekvései is 
lehetnek. A gazdaságpolitikai irányítás célját és eszközeit mindig 
az illető nép gazdasági helyzete, szervezettsége, adottságai és le-
hetőségei határozzák meg s ezek egy kisebbségi népnél soha sem 
lehetnek ugyanazok, mint az állam különleges gondoskodásának 
örvendő többségi népnél. Mivel külön feladatot jelentene a kisebb-
ségi magyarság és a többségi nép gazdasági élete közötti össze-
függéseket és kapcsolatokat vizsgálni és ezeken keresztül a tran-
szilván magyarság gazdasági tevékenységének útját a nemzetközi 
kereskedelmi kapcsolatokban keresni, a következőkben csak belső 
gazdasági feladatainkról, az öncélú magyar kisebbségi gazdaság-
politika problémáiról lesz szó. Az erdélyi magyar népközösséget 
úgy tekintjük, mint oly nemzettársadalmat, melynek a maga jól fel-
fogott érdekeinek védelmében és céljainak követésében — min-
den elméleten túl — egy önösérdekü gazdaságtársadalmi élet 
megteremtésére kell törekednie. 

A transzilván magyarság gazdasági szervezetének akarata még 
a régi magyar államkeretek között, a magyar kapitálizmus kelet-
kezése idején és kifejlődése során kapta meg mai jellegét. Nem 
foglalkozunk részletesen a régi Magyarország gazdaságpolitikájá-
val, annak szellemével és következményeivel. Sok meg nem bo-
csátható tévedését itt érezzük, látjuk és bünhődjük nap-nap után 
mindnyájan, kik annak késői elesettjei vagyunk. 1867-től kezdve 
minden a liberálizmus jegyében történt s mi liberálisok voltunk 
önmagunk érdekeinek feláldozása árán is. A gazdasági erők sza-
bad érvényesülésének jelszava sok millió magyar kisember vagyo-
nának megsemmisülését, életlehetőségeinek elzárását és gazdasági 
érdekeinek feláldozását jelentette, egy, csak önmagának élő, a 
nemzeti lélektől és szellemtől jobbára idegen plutokrácia javára. 
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Magyarország gazdasági fejlődése nem jelentette a magyar töme-
gek anyagi és szellemi előrehaladását. Ez a fejlődés csenevész, 
sorvadt és szociális sebektől éktelenkedő magyar mezőgazdaságot 
és egy öncélú, vagyont, tőkét, befolyást, közszellemet és kormá-
nyokat hatalmában tartó merkantil-liberál-kapitalizmust eredmé-
nyezett. A jobbágyi sorból még alig felemelkedett nép a maga 
védtelenségében és kiszolgáltatottságában továbbra is jobbágya 
maradt az új hatalomnak, az ingó tőke erejének. A feltörő magyar 
kapitalizmus útját az eladósodott birtokok, a falvakon uralkodó 
hitel- és árúuzsora, a kivándorolni kezdő magyar tömegek, az 
egyre növekvő agrárproletáriátus, az ország szélein élő nem-
zetiségek fokozódó térhódítása, egy szétesett és új elemekkel 
felhigított magyar középosztály s az új pénzarisztokrácia hatalma 
és mohósága jelezték. 

A szabadelvü kormányok szemében a magyar mezőgazdaság, 
mint számbajöhető gazdaságpolitikai tényező nem létezett, a me-
zőgazdaságból élő Magyarországot az agrárérdekek elhanyagolása 
jellemezte. Gazdaságpolitikája csak arról gondoskodott, ami az 
ingótőke és a merkantil-körök céljait, illetve az azt képviselő új 
magyar fővárosi és városi elemek érdekeit szolgálta. Nemzeti ipar-
pártolása is már alapjában elhibázott volt, mert az agrárválságban 
legyengült, a mobil-tőke hatalmának kitett, számottevő fogyasztó 
erőt nem képviselő mezőgazdaságra akart ráépíteni egy, a kül-
föld, főképpen Ausztria fejlett iparával sikeres versenyzésre képte-
len gyáripart. Irracionális ipari kisérletezésekre hatalmas összege-
ket áldozott — iparvállalatokat létesítvén a kivándorlás által 
sujtott vidékeken, a gazdasági feltételek minden adottsága nél-
kül. Nagy összegü állami segítségben részesített oly kezdeménye-
zéseket, amelyeknél a vállalkozás komolysága, a vállalkozók anyagi 
és erkölcsi hitele, szakértelme, de még nemzeti megbízhatósága 
is egyaránt hiányzott. Igy ennek az erőltetett iparfejlesztési moz-
galomnak nem sok előnye, de annál több hátránya jelentkezett, 
főképpen a magyar elemet képviselő kisipar visszaszorítása tekin-
tetében, mely kisipar egyre nehezebben állta a versenyt a gyár-
iparral szemben. Az erőteljes iparosodás és kapitalista fejlődés 
nem talált semmi ellenállásra az agrárérdekek szempontjából sem. 
Mezőgazdasági téren csak az agrártársadalom érdekképviseleti 
tömörülése és szövetkezeti szervezkedése jelentett némi mozgal-
masságot, előbbi a Gazdaszövetség, utóbbi a gróf Károlyi Sándor 
és társai által létesített szövetkezeti központok keretében. Mind-
két szervezkedés azonban csak részleges eredményeket érhetett 
el a felsőbb osztályok közömbössége, a liberális-merkantil körök 
nyomasztó gazdasági fölénye és szellemi befolyása következtében. 

A MAGYAR GAZDASÁGI FEJLŐDÉSNEK ez az egyolda-
lusága határozta meg a főhatalmi változással Romániához csatolt 
magyarság gazdasági szervezetének képét és alkatát. Csak a me-
zőgazdálkodás, az őstermelési ágak művelése jelentett kimondot-
tan magyar gazdasági tevékenységet, de ez a mezőgazdaság sem 
rendelkezett fejlettebb érdekvédelmi szervekkel, tőkeerős és a 
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feladatoknak széles területén munkálkodó szövetkezeti hálózattal, 
erős gazdaköri beszervezettséggel és a mezőgazdasági oktatást és 
kiképzést ellátó intézményekkel. A mezőgazdaság mellett számot-
tevő magyar gazdasági tényezőnek csak az akkor még erejének 
teljében, intézményeinek és vagyonának birtokában levő magyar 
kisiparosság számított a gyenge magyar kereskedői osztály mel-
lett. A régi magyar nemzeti iparpártolási mozgalom eredménye-
képpen itt-ott magyar kezekben levő kisebb-nagyobb ipari üze-
mek — korábbi kapcsolataiknak elvesztése, az új többségi tőke- és 
személybevonások következtében, de főképpen a nemzetiségileg, 
politikailag és társadalmilag külön szervezkedő kisebbségi zsidó-
ságnak a magyarság életéből való kiszakadásával — kiestek a 
magyar gazdasági közösségből. 

Nemzeti iparral csak a gazdasági szervezeteit céltudatosan 
kiépítő, zárt gazdaságtársadalmi életet élő szászság és a jómódu 
svábság rendelkezett. A gyáripart, ipari telepeket, a termelő üze-
meket, a városi nagy- és kiskereskedelmet, a mezőgazdasági ter-
mények bel- és külföldi értékesítésének szerveit, a nyersanyagok-
kal, élelmi és ruházati cikkekkel való ellátás üzletkörét majdnem 
kizárólagosan a faji öncélúságot kereső zsidóság tartotta birtoká-
ban és tartja birtokában ma is. A románság és a szász nép 
nemzeti célok szolgálatában álló és bírtokpolitikái célokat támo-
gató hitelszervezetével szemben a budapesti nagy tőkétől függő 
magyar pénzgazdaságnak nem volt oly kiépített bankszervezete sem, 
mely a transzilván magyarság céljaival és intézményeivel össze-
forrt, nemzeti feladatokat betöltő tőkét jelentett volna. 

Nem lehetett azt várni, hogy a transzilván magyarság — gaz-
dasági és pénzügyi szervezetének ezzel a csonkaságával, idegen-
be vesző tőke-, munka- és fogyasztási erejével — ki tudja majd 
heverni a vagyonállományában beálló óriási veszteségeket, ellen 
tud állni az elmélyült gazdasági válságnak és vissza tudja verni a 
létét veszélyeztető támadásokat. Az adottságok és lehetőségek 
komoly mérlegelése, önerőnk tényleges számbavétele mellett nem 
lehetett hinni azt, hogy a transzilván magyarság erős és öncélu gaz-
dasági szervezkedés nélkül képes lesz vagyoni, szellemi és erkölcsi 
értékállományát megőrizni és teljesíteni mindazt, amit egy önálló 
államiságban élő nemzet életében az állam tesz a maga hatalmá-
val, anyagi erejével, gazdasági, szociál- és kultúrpolitikájával. Az 
erdélyi magyarság azonban nem fordult komolyan a gazdasági 
kérdések felé, a társadalmi és gazdasági szervezkedés ügyét má-
sodrendü fontosságunak tartotta. Gazdasági, kereskedelmi és bank-
vállalatainak látszólagos és csak a kedvező konjunktúra által te-
remtett, ideiglenes föllendülése elterelte figyelmét a belső gazda-
sági erők megszervezésének és saját intézményei kiépítésének 
szükségességétől. A gazdasági összeomlás így nagyobb mérvü rom-
bolást vitt végbe életében, mint más kisebbségi, vagy akár a több-
ségi népnél. A földreformmal tönkrement a birtokosság, a mező-
gazdasági válságban jövedelmezőségét vesztette a mezőgazdálkodás 
és vándorútra indult a falu, a konverziós törvény következtében 
elpusztultak a takarékossági és alapítványi vagyonok, hitelszerve-
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zetünk tönkrement. A magyar középosztály leszegényedése egyre 
továbbtartó folyamat, állástalan ifjúságunk problémájára nem tu-
dunk megoldást találni s a gazdasági súlyát vesztett magyar ipa-
rosság is egyre több helyet kénytelen feladni. 

Hogy él ma a transzilván magyar társadalom? Kopottan és le-
szegényedve, máról-holnapra, tervek és célok nélkül, bizonytalan-
ságban önmaga sorsa felől. Társasélete egyre szűkül, nyilvános 
életet nem él, igényeit teljesen lecsökkentette, sorskérdéseivel 
szemben fásult és közönyös. Társadalmi életünk elevenség, moz-
galmasság és vezetés nélküli, szellemi életünk a világnézeti szét-
tördeltség képét mutatja. S az anyagi pusztulással jár az er-
kölcsi romlás. Népünk nemzeti megbízhatósága csökken, erkölcse 
romlik a ránehezedő szegénység és megélhetési gondok súlya alatt. 
Egy önerejére utalt kisebbségi nemzettársadalom, amely nem tud-
ja tagjainak a szerves közösségi élet adta erőt, védelmet, anyagi 
támaszt, bátorságot, öntudatot és biztonságérzetet nyujtani, más 
nem is lehet. 

GAZDASÁGI HELYZETÜNK felmérése, erőink számbavé-
tele, lehetőségeink kikutatása és követése egy jól meghatározott 
magyar kisebbségi gazdaságpolitika keretében ma már jövőt-
mentő, vagy jövőtvesztő kérdés. A politikai tevékenység 
látszateredményei miatt a társadalmi és gazdasági szervez-
kedés ügye el nem hanyagolható. Ma ötletszerüen élünk, egy 
átfogó és egyetemes terv, gazdasági program nélkül, mely meg-
határozná tennivalóinkat, kijelölné fejlődésünk irányát. Szükség 
van kisebbségi gazdasági programra, mely hozzáidomítsa társa-
dalmi berendezkedésünket, gazdasági szervezeteinket és gondol-
kodásmódunkat a kisebbségi sors ma már újnak sem mondható 
követelményeihez. Szervezett gazdasági ellenállás nélkül meddő-
nek látszik minden politikai küzdelem, viszont csak az a gazda-
sági szervezkedés ellenálló, mely a széles tömegek érdekvédelmére 
támaszkodik. A magyarság 80%-a kis emberekből áll, elsősorban 
földművelőkből, majd munkásokból és kisiparosokból. A szervez-
kedés munkájának tehát a kisembereket kell céloznia. Gazdasági 
erőink és lehetőségeink majdnem kizárólagosan a mezőgazdaság-
ban találhatók fel, gazdaságpolitikánknak tehát első vonalban a me-
zőgazdálkodás fejlesztésére, jövedelmezőségének fokozására és intézmé-
nyeinek megerősitésére kell irányulnia. 

Annak a súlyos válságnak, amely gazdatársadalmunkat lét-
alapjaiban támadta meg, egyetlen vonatkozásban jelentkezett ked-
vező hatása: ennek az igazságnak felismerésében és köztudatba 
vitelében. Ma már nem kétséges, hogy mezőgazdaságunk, állat-
tenyésztésünk helyzetén, falusi népünk sorsán nyugszik nemcsak 
egész közgazdasági életünk, de népi jövőnk is. A nagybirtokok 
megszüntével nemzeti földbirtok-állományunk csaknem kizárólag 
a kisbirtokokon nyugszik, e mezőgazdasági kisüzemeknek terme-
lési eredménye és jövedelmezősége azonban messze elmarad a vár-
hatótól általános gazdálkodási kultúránk hátramaradottsága, a kis-
gazdaságok tőkehiánya és gazdatársadalmunknak szervezetlensége 
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következtében. A mezőgazdasági szaktudás emelése, gazdasági is-
mereteink növelése a mult mulasztásai után fokozott mértékben 
hárul lehetőségeiben megfogyatkozott kisebbségi jelenünkre. Négy, 
újonnan létesített gazdasági iskolánk s a Gazdasági Egylet által 
rendszeresített oktatási tanfolyamok régen érzett hiányt pótolnak, 
de valós eredményekről csak akkor beszélhetünk, ha hatásukat 
földművelő népünk többoldalú, jobb és olcsóbb termelésében s a 
kisbirtok-üzemek jövedelmezőségének fokozottságában fogjuk föl-
lelni. Mezőgazdasági termelésünk belterjesebbé tétele, az egyol-
dalú szemtermelés helyett az eddig elhanyagolt mellékgazda-
sági ágak felkarolása, a termelés mennyiségi és minőségi emelése, 
visszaesett állattenyésztésünk feljavítása képezik legfőbb gazda-
sági feladatainkat. 

Ezek a feladatok földművelőinkkel és kisgazdatársadalmunk-
kal szemben igen nagy kívánságokat támasztanak. Jobbat, többet és 
olcsóbban termelni csak az tud, aki kellő szakismeretekkel ren-
delkezik, a rohamosan haladó kutatás eredményeit saját üzemé-
ben felhasználja, akinek módjában áll a hasznos újítások megva-
lósításához szükséges tőkét megszereznie és gazdaságos befekte-
téseket eszközölnie, új gazdálkodási ágakkal foglalkoznia, s aki 
kellő kereskedelmi ismeretekkel és érzékkel bír, hogy az értéke-
sítés műveleteiben is résztvegyen. A termelés ma ötletszerüen tör-
ténik, a vidék talaj- és éghajlati viszonyainak legkedvezőbb ter-
melési lehetőségek figyelembevétele, a fogyasztás kívánalmainak, 
a piaci árak és értékesítési módoknak ismerete nélkül. Hiányoz-
nak azok a hitelszervek is, amelyek olcsó és a mezőgazdasági 
termelés kivánalmaihoz alkalmazkodni tudó kölcsöntőkékkel lát-
nák el gazdasági kisüzemeinket. Drágább és nagyobb tőkebefek-
tetést jelentő mezőgazdasági gépek és eszközök beszerzése és 
használata szinte lehetetlenség tőkeszegény és csak a legcseké-
lyebb jövedelmezőséget nyujtó kisgazdaságaink számára. A leg-
nagyobb veszteség azonban termelőinket az értékesítésnél éri, 
melynek hasznában egyáltalán nem részesülnek. Termelőink hely-
zete e tekintetben a teljes kiszolgáltatottsággal egyenlő, az export-
cégek s a közvetítő kereskedelem falvakat járó ügynökei gyakran 
még a termelési önköltségen is alulmaradó árakon vásárolják 
össze terményeiket. 

De annak, hogy a termelés átszervezése s az értékesítés ki-
használása a kistermelők körében megindulhasson, olyan előfelté-
telei vannak, melyeket azok külön-külön nem képesek megterem-
teni. Amit azonban az egyesek igyekezete és törekvése elérni nem 
tud, azt biztosíthatja a kistermelők számára a gazdaköri és szö-
vetkezeti szervezkedés. 

A termelés szükségletei (vetőmag, műtrágya, gépek, anyagok, 
eszközök) közös gazdaköri, vagy szövetkezeti vásárlással szerez-
hetők be leggazdaságosabban. A modern termelési eszközök csak 
nagyobb szervezetekben érvényesülhetnek előnyösen s a jobb és 
biztosabb értékesítés hasznának a termelők számára való bizto-
sítása is csak termelő és értékestő szövetkezetekbe való tömörüléssel 
lehetséges. E szövetkezetek a bennük szervezett kistermelők gaz-
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dasági és kereskedelmi tudását fokozzák, termelését mennyiségileg 
és minőségileg irányítják és azt — a közös nagybani értékesítés 
által nyujtott előnyök kihasználásával — a felvásárló és fogyasztó 
piaccal való közvetlen kapcsolatuk révén, szakképzett személyze-
tük segítségével jobban értékesítik s ezáltal a mezőgazdasági ter-
melés jövedelmezőségét emelik. 

Tudunk-e magyar terménykereskedelmet teremteni, tudjuk-e 
falusi népünk jövedelmét fokozni és számára jobb megélhetést biz-
tosítani, e kérdéstől nemcsak az abban közvetlenül érdekeltek 
sorsa, hanem az egész kisebbségi magyarság gazdasági talpraállá-
sának ügye függ. Sajnálatosan nélkülözzük a vonatkozó sta-
tisztikai adatokat, de a mezőgazdasági termékeknek a városi fo-
gyasztó közönség és a külföldi felvevő piacok által fizetett árai 
és a termelőinknek juttatott árak közötti összehasonlításból is 
könnyen meggyőződhetünk arról, hogy sok száz millióra rug an-
nak az értékesítési haszonnak az összege, mely a termelő és 
fogyasztó közé sokszor indokolatlan hosszú sorban beilleszkedő 
kereskedelem hasznát teszi. Ennek a közvetítő kereskedelem-
nek tevékenységét pedig nem magasabb erkölcsi szempontok irá-
nyítják, alanyai nemzetileg érzéketlen, idegen elemek s a fárad-
ságos termelő munkát végző népünk érdekeinek rovására köny-
nyen, gyakran pillanatok alatt létrejött üzletkötések révén szer-
zett hatalmas haszna nem szolgálja a kisebbségi magyarság anyagi 
és szellemi megerősödését. 

LEGNAGYOBB gazdasági fogyatkozásunk, hogy sem gazda-
köri, sem szövetkezeti szervezkedésünk még nem áll azon a fokon, hogy 
a közös beszerzés és terményértékesités terén fennálló lehetőségek elő-
nyét és hasznát a magyar termelő rétegek javára biztosíthassa. Mező-
gazdasági értékesítésünk megszervezése s az értékesítés szervei-
nek kiépítése, a termelőknek az értékesítési tévékenységbe való 
bekapcsolása oly feladatunk, amelynek megoldása nélkül egyéb 
gazdasági céljaink sem valósíthatók meg. Amíg az őstermelő ma-
gyarság gazdasági szerepe csak a termelésben, a termények elő-
állításában áll, anélkül, hogy a hasznosítás, értékesítés és forga-
lombahozatal terén mint számottevő tényező szerepelne, mező-
gazdaságunk mindvégig idegen gazdasági erők és érdekcsoportok 
kiszolgáltatottja marad. Gazdasági egyleteink, iskoláink és gazda-
köreink gazdasági oktatást nyujtó munkája egy fejlettebb, minőségi 
és mennyiségi többletet adó mezőgazdasági termelés elérése, szövet-
kezeteinknek propagandája egy fokozottabb szövetkezeti szervezke-
dés beindulása érdekében csak akkor fognak eredményesekké válni, 
ha tudunk oly gazdasági és kereskedelmi szerveket is létesíteni, 
amelyeknek munkájába bekapcsolódva a termelő a maga szerve-
zettségének, többet tudásának, fejlettebb gazdálkodási kultúrájá-
nak tényleges hasznát is látja. A hasznot hajtó értékesítés, amely 
visszahat a termelés módjára, eredményére és a termelők gondolko-
zására, a legjobban tanító gazdasági iskola, a legeredményesebben dol-
gozó gazdakör és a legtöbbet nyujtó szövetkezet. 

A mezőgazdasági beszerző és értékesítő szövetkezetek mű-
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ködése azonban sok nehézségbe is ütközik. Ilyen a megfelelő, 
szakképzett, szövetkezeti lelkületü, de kereskedői jártassággal bíró 
személyzet kérdése, továbbá a tőkéé, amelyre a beszerző és értéke-
sítő műveletek pénzügyi támogatása, a szükséges felszerelések és 
berendezések beszerzése, a raktárak felállítása céljából fokozott 
mértékben van szükség és végül, de nem utolsó sorban, az érté-
kesítő lehetőségek, az állandó vevő piac kérdése. Mint a gyakor-
latban legtöbbször előforduló hibát említjük meg, hogy a kifeje-
zetten értékesítő céllal megalakult szövetkezet nem specializálja 
magát, hanem többféle irányban, sokféle áruval kezd foglalkozni, 
ami bukásához vezet. E nehézségek részbeli kiküszöbölése jelen-
legi adottságaink között úgy volna lehetséges, ha az értékesítési fel-
adatok elvégzésére egyelőre nem alakulnának külön szervek, hanem 
a már meglevő hitel- és fogyasztási szövetkezeti hálózatunk kap-
csolódna bele ebbe az új üzletágba. E célból szükséges volna, 
hogy városi székhellyel egy vagy több altruizált tőkéjű mezőgazda-
sági beszerző és értékesítő részvénytársaság jöjjön létre, mely 
ugyan elveszitené így a szövetkezeti formában megvalósítható 
anyagi és erkölcsi lehetőségeket és előnyöket, de ezzel szemben 
több képességgel, kötetlenséggel és mozgásszabadsággal rendel-
kezne. E részvénytársasági formában létrejövő tőkeerős, szakkép-
zett személyzettel és vezetéssel rendelkező, megfelelő bel- és kül-
földi üzleti összeköttetésekkel bíró vállalat a már működő és a 
jövőben alakítandó szövetkezetekkel dolgozna együtt, felhasználva 
azokat, mint a legtermészetesebb vidéki beszerző és szétosztó 
helyeket. 

E PILLANATNYILAG legelőnyösebbnek látszó megoldás 
azonban nem jelentheti a mezőgazdasági beszerző és értékesítő 
szövetkezetek alakítására irányuló törekvések feladását. 

Szövetkezeti hálózatunk ma még sajnálatosan nélkülözi a ter-
melő és értékesítő szövetkezeteket, amit a falusi hitel- és áru-
uzsora letörésére annakidején létrehozott magyar szövetkezeti moz-
galom különleges fejlődési módja magyaráz. Az újabban szervezett 
tejszövetkezeti mozgalom és annak számottevő eredményei meg-
mutatják az értékesítő szövetkezeti összefogásnak beláthatatlan je-
lentőségét és lehetőségeit. Működésük eredményét egy kis nép 
életében és egész nemzetgazdaságokat átalakító hatásukat világo-
san igazolják a finn és a dán példák. Falvainkban a hitelszövetke-
zetek és a még kisszámu tejszövetkezetek mellett csak fogyasztási 
szövetkezetek működnek, holott a falu természeténél fogva első-
sorban termelő és csak másodsorban fogyasztó. Falusi fogyasztási 
szövetkezeteink, habár cégük és alapszabályaik szerint a mező-
gazdasági termelésbe és értékesítésbe bekapcsolódó üzlettevékeny-
séget is kellene folytatniok, ma pusztán csak mint háztartási és 
fogyasztási cikkeket beszerző boltok működnek. Bár hivatásuk így 
is jelentős, mégis be kell látnunk, hogy e tekintetben szövetkezeti 
mozgalmunk egészen különlegesnek mondható és eltér a külföldi 
szövetkezetek mozgalmától, ahol a falusi szövetkezetek főleg kö-
zös beszerzéssel és értékesítéssel foglalkoznak és fogyasztási szö-
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vetkezetek alatt kizárólag városi szövetkezeteket értenek. Fo-
gyasztás szempontjából gazdasági jelentőségük a városoknak van, 
nálunk azonban sajnálatos módon éppen városainkban erőtlen a 
fogyasztási szövetkezeti szervezkedés, sőt legtöbb helyen nem is 
találunk ilyen szövetkezetet. Ez a helyzet parancsolólag írja 
elő a még mindig többségükben magyar városaink fogyasztó kö-
zönségének szövetkezeti megszervezését, párhuzamosan a falusi 
értékesítő szövetkezetek alakításával. A városi magyarság ugyanis 
fogyasztási erejének mai szervezetlenségében nem tud élni azzal a 
gazdasági hatalommal, amelyet mint fogyasztó tömeg képvisel. Ki-
szolgáltatottsága ebben a vonatkozásban semmivel sem kisebb, 
mint a termelőké. Nem tud befolyást gyakorolni a közvetítő és 
városi kereskedelemre és így gazdasági erején keresztül társadalmi 
súlyát, szellemi befolyását és politikai szempontjait sem érvénye-
sítheti fokozottabb mértékben Még ma is milliárdokra rug évente 
az az összeg, amelyet a városi magyarság közszükségleti cikkekre, 
élelemre, ruházkodásra kiad. Ennek az összegnek igen jelentős 
része azonban a magyar fogyasztó közönséghez sem gazdasági, 
sem kultúrjavak formájában nem folyik vissza s ez lassú tőke- és 
vagyonelszivárgást, állandó vérveszteséget jelent. Ha a városi ma-
gyarság fogyasztási szövetkezetekbe tömörölve szerezné be a maga 
szükségleteit, olcsóbban és jobban vásárolhatna, bennük saját köz-
hasznú intézményeit támogatná s a fölösleges közvetítő szervek 
kikapcsolásával a magyar falusi termelő réteggel jutna közvetlen 
gazdasági és kereskedelmi összeköttetésbe, ami mindkét fél szá-
mára hatalmas gazdasági előnyt jelentene. A kisebbségi önellátás 
megvalósulása felé ez volna az első lépés és út annak a gazda-
sági közösségnek a létesítésére, amely önvédelmen, önkéntes ér-
dekazonosításon és az egymás támogatásának elvén épül fel. An-
nak az öncélú magyar kisebbségi gazdasági közösségnek megva-
lósítása, amely csak feleslegét adja át másoknak és csak a hiány-
zót szerzi be külső forrásokból, mint legfőbb életparancs és gaz-
dasági célkitűzés áll előttünk. Ehhez azonban szükséges az is, hogy 
városainkban a fogyasztási szövetkezeteknek s a magánkereske-
déseknek is olyan új tipusa fejlődjék ki, mely különlegesen a 
falu termékeit veszi fel és juttatja el a városi fogyasztó 
közönséghez, (tejtermékek, gyümölcsfélék, zöldség, baromfi, tojás, 
háziipari és népművészeti termékek, stb). Az erre irányuló eddigi 
kezdeményezések igen sok sikerrel biztatnak (AVE, ÁGISZ, 
„PITVAR” szövetkezet). 

A MEZŐGAZDASÁGI értékesítés és a városi fogyasztás meg-
szervezése mellett gazdaságpolitikánknak a magyar jellegü ipar 
megteremtésére és kereskedelem fejlesztésére kell irányulnia. 
A mezőgazdasági és kisipari termelés, még ha fejlődésük szem-
pontjából adva volnának is az összes kedvező feltételek, csak 
másodrendü szerepet tölthetnek be bármely gazdasági szervezet-
ben, ha a nagyipar, a vállalatok, az üzemek és a kereskedelem 
tőlük különálló gazdasági tényezők birtokában van. A magyar 
gyáripar és kereskedelem fejlesztése nélkül gazdasági szervezetünk 
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mindvégig csonka marad. Az iparnak nagy jelentősége van 
nemcsak gazdasági, hanem közművelődési, sőt politikai vonat-
kozásban is, mert alapja a városi életnek és előmozdítója a társa-
dalmi és kulturális fejlődésnek. Az önellátásra törekvő agrárálla-
mokban ma az ipar kedvező helyzetben és hatalmas fejlődési 
lehetőségek birtokában van. Annak a fellendülésnek azonban, 
amelynek a romániai ipar az utóbbi esztendőben örvend, a magyar 
termelő és fogyasztó rétegek semmi előnyét sem élvezik és ked-
vező hatását nem érzik. 

A ma még csekély gazdasági erőt és tőkét képviselő magyar 
jellegű ipar további megizmosítására legfőbb lehetőségnek a 
mezőgazdasági ipar fejlesztése, az ipari növények feldolgozásával 
foglalkozó üzemek számának növelése látszik. Falusi termelő 
rétegünk gazdasági szerepe ebben a tekintetben is ma majdnem 
kizárólagosan csak a nyersanyagok szolgáltatásában áll, anélkül, 
hogy az ipari feldolgozás hasznában részesülne. A mezőgazdasággal 
szoros ipari termelésnek kedvező hatása az ipari növények nagy-
arányu termelésében, a gazdálkodás jövedelmezőségének fokozá-
sában és belterjesebb jellegében is jelentkezik. Ma az e területen 
jelentkező gazdasági lehetőségek kiaknázatlanul maradnak a ter-
melésben elsősorban érdekelt tényezők részéről. A len, 
kender, komló, répa, gyógy-, festő- és olajnövények ipari feldol-
gozása, szeszfőzdék, gyümölcsfeldolgozó, konzerv és húsvágó 
üzemek létesítése, tejiparunk további kiépítése, a magyar jellegü 
malomipar megteremtése jelentené a magyar ipar úttörését az 
iparosodás minden előnyével. Házi iparcikkeink s a székely szőttes 
és posztógyárak által újabban forgalomba hozott ruhaszövetek 
nagy kelendősége bizonyítja, hogy háziiparunk elsőrendü minőségü 
cikkeket tud előállítani s a magyar közönség a gazdasági kérdé-
sekben egyre tisztábban látó szemmel igazodik. 

Legközelebb álló feladatunknak azoknak az iparágaknak fel-
karolása látszik, amelyek aránylag nem igényelnek nagy tőkét és 
nagyobb befektetést. Ahogy a lengyelországi ukrán kisebbség 
kicsiny kezdeményezésekből, a nemzeti összetartás és fegyelem 
erejével meg tudta teremteni az ukrán nemzeti ipart s ahogy ma 
az ukrán kisebbség a gyertyától kezdve a cipőkrémig és a kávépót-
lékig kizárólag ukrán árut fogyaszt, úgy a transzilvániai magyar 
kisebbségnek is, főképpen ifjúságának el kell indulnia a nemzeti 
ipar megteremtésének útján. 

A MAGYAR fogyasztó és vásárló közönség öntudatos maga-
tartásától, az általa nyujtott támogatástól nem csak gyermekcipő-
ben járó gyáriparunk jövője, hanem nemzettársadalmunk másik, 
számban és értékben igen jelentős osztályának, kisiparosságunknak 
helyzete és gazdasági erejének növelése is függ. Értelmiségi közép-
osztályunk pusztulásával kisiparosságunk társadalmi és politikai 
súlya városaink életében jelentős módon megnőtt. A magyar tár-
sadalom leszegényedése, a gazdasági válság, a túlzott adóztatás, 
régi intézményeinek elvesztése s a többségi iparosság megkülön-
böztetett állami támogatása azonban egyre nagyobb mértékben 
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éreztetik romboló hatásukat. A magyar iparosság fokozott mér-
tékben szorul rá a magyar társadalom támogatására, de egyben 
saját érdekképviseleti és gazdasági intézményeinek kiépítésére is. 
A munkakamarák ipari osztályainak tevékenységébe való erőteljes 
bekapcsolódás és a kisebbségi ipari oktatás intézményes megszer-
vezéséről való gondoskodás mellett különös fontossága van iparos-
ságunk szakmaszerinti szervezkedésének és ipari szindikátusokba 
való tömörülésének. Ez a már megindult és kedvező előjeleket 
felmutató mozgalom azonban csak akkor fogja a hozzáfűzött remé-
nyeket beváltani, ha a szindikátusokban és azok vezetésében a 
magyar iparosság számarányának megfelelő módon jut képvise-
lethez s ha e szindikátusok keretében külön nyersanyagbeszerző és 
ipari hitelszövetkezetek is alakulnak a kisipari termelés olcsóbbá 
tételére és termelési előlegek folyósítására. E hitelszövetkezetek 
volnának hivatva arra is, hogy a megalakulás előtt álló Kisipari 
Hitelintézettel a kapcsolatot megteremtsék és tagjaik számára 
ezáltal új és olcsó hitelforrást nyissanak. 

Az ipar problémájával esik egybe a városi magyar kereskedelem 
ügye is. Nem írunk most a városok multjáról, a városi lakós-
ság és kereskedelem kialakulásáról, arról a közönyről, amellyel 
a kereskedelem területét a magyarság másoknak engedte át, csak 
megállapítjuk, hogy ennek a területnek a magyarság részére való 
fokozatos elfoglalása gazdasági programunk legsarkalatosabb pont-
jának kell lennie. A hatalomváltozás idején nagyobb városaink-
ban még szép számmal voltak tőkeerős, nagy üzleti forgalmat 
lebonyolító kereskedőházak, régi és tekintélyes magyar kereskedő 
családok, melyeknek tagjai jelentős szerepet töltöttek be a köz-
életben és a várospolitikában. Ma már ezeknek utódjait sem látjuk, 
a magyar kereskedelem a külvárosokba szorult. Csak valamivel 
jobb a helyzet kisebb vidéki városainkban, de ezeknek kereske-
dőiben gyakran nincsen meg az a mozgékonyság, üzleti szellem és 
készség a haladásra, amely okvetlenül szükséges volna ahhoz, hogy 
a városi magyar kereskedelem a maga helyzetét megerősíthesse. 
Ifjúságunknak a kereskedelmi pályára való tervszerű irányítása és 
nevelése, a magyar gondolkozásból a kereskedői foglalkozással 
szemben táplált előítéleteknek kiirtása, a magyar kereskedelem 
támogatása és erősítése, oly életparancsok, melyeknek teljesítése 
nélkül a még elhelyezkedési lehetőséget nyujtó és némi kedvező 
kilátásokkal kecsegtető kereskedői pálya is bezárul előttünk. Ami 
aggodalom ezzel a kérdéssel kapcsolatosan felmerülhet, az a városi 
fogyasztási szövetkezetek ügye. Fokozottabb városi fogyasztási 
szervezkedés látszólag sértené a magyar városi kereskedő osztály 
érdekeit. Véleményünk szerint azonban komoly érdekösszeütközés 
nem állhatna elő, mert a városi kereskedelemnek a szövetkezetek 
által való kizárólagos birtokbavétele amúgy sem következhetne be, 
másrészt egy megerősödött városi fogyasztási szövetkezeti mozgalom 
csak emelné a szaktudással és üzleti ismeretekkel rendelkező 
kereskedők elhelyezkedési lehetőségét. A szervezett magyar vásárló 
közönség öntudatos magatartásának pedig a magánkereskedelem 
is hasznát látná. 
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HITELÉLETÜK válsága jelenti ma számunkra a legnehezebb 
kérdést. A mezőgazgasági és városi adósságok likvidálásának pá-
ratlanul gyökeres módja, mely 20%—70% tőkecsökkentéseket írt 
elő kizárólag a takarékbetéti tőkék és gyüjtött alapok terhére, 
megsemmisítette egész bank- és hitelszövetkezeti hálózatunkat. 
Már az első moratóriumos törvények megjelenésétől, 1931. évtől 
kezdve hitelintézeteink feladataikból folyó tényleges működést nem 
fejthettek ki s minden tevékenységük csak a megmenthetők menté-
sére korlátozódott. Mai létük sem más, mind csendes felszámo-
lás, a konvertált tartozások törlesztési részleteinek beszedése és 
a hitelezőknek való kifizetése által. Működésük hosszabb időre 
csak akkor bíztosítódik, ha a bankkereskedelem szabályozásáról 
szóló törvénynek a minimális alaptőke megkövetelésére vonatkozó 
intézkedései kedvezően fognak módosíttatni. Jelentőségük ma 
mindössze csak abban áll, hogy őrzik a régi kereteket és vidéken 
egy pár embernek szerény megélhetési lehetőséget bíztosítanak. 
Kedvezőbb a helyzet a közel 300 tagot számláló hitelszövetkezeti 
hálózatunkban, amelynek több, mint egyharmada a szövetkezeti 
működésnek mélyebb erkölcsi tartalmánál és így nagyobb ellenál-
lóképességénél fogva, a központosított vezetés és szakszerű ellen-
őrzés kedvező eredményeképpen ismét megkezdhette rendszeres 
működését a központtól kapott újabb viszleszámítolási hitelek segít-
ségével. Városi bankjaink közül kivételes helyzetben vannak a 
budapesti nagy bankok itteni érdekeltségeit képviselő intézetek, 
melyek erősebb megalapozottságuknál, nagyobb üzleti mozgékony-
ságuknál és jó külföldi összeköttetéseiknél fogva, de főképpen azért, 
mert kihelyezésük nagyobbrészt kereskedelmi és nem agrár ter-
mészetű volt, megszűkült keretek között ugyan, de tovább mű-
ködnek. 

Az a bankári működés azonban, amelyet még a válság után 
is prosperáló bankjaink és hitelszövetkezeteink jelentenek, még ko-
rántsem elegendő ahoz, hogy transzilván magyar hiteléletről és leküz-
dött bízalmi válságról beszélhessünk. Kétséges az is, hogy az ál-
lamnak a hitelélet feltámasztására irányuló s pusztán mechanikai 
beavatkozást jelentő kísérletezései sikerrel fognak-e járni? Bizo-
nyos, hogy a vállalkozási és betéti tőkék elriasztása után nehéz 
feladat a gazdasági és pénzvilágban annyira nélkülözhetetlen bi-
zalmat és biztonságérzetet helyreállítani. A hitelnek nagy szere-
pét azonban a gazdasági életben nem nélkülözhetjük, nélküle nin-
csen fejlődésképes gazdasági élet, fokozottabb ipari és mezőgaz-
dasági termelés, elevenebb kereskedelmi forgalom, de nem indul-
hat meg a belső tőkeképződés folyamata sem. A gazdasági életből 
kivont és gyümölcsöztetés nélkül heverő betéti s a konverziós 
törvény által hosszu időre lekötött kölcsöntőkék pótlása gazdasági 
jövőnk számára igen jelentős kérdés, mert e nélkül a válságban 
elpusztult aktivák és veszteségek fedezése, a magángazdaságok 
egyre fokozottabb mértékben jelentkező hitelszükségleteinek kielé-
gítése, mezőgazdasági értékesítésünk megszervezése, nemzeti va-
gyonállományunk megvédése nem lehetséges A transzilván magyar-
ság gazdasági életét, főképen földbirtokállományát ma a teljes ki-
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szolgáltatottság jellemzi, ami közvetlen veszedelmet egyelőre csak 
azért nem jelent, mert a többségi nép hitelszervezete és tőkeereje 
sem követhet ma még expanziós hitelpolitikát. Egy elkövetkező 
gazdasági fellendülés, pénzbőség és meginduló hitelélet — melyre 
egyébként pénzünk aranyfedezetének újjáértékelése után kilátásunk 
is lehet — védtelenül játszaná át a tőkeszegény, pusztán önere-
jére utalt és éppen ezért a konjukturát legkésőbb megérző ma-
gyarság vagyonállományát. Az állami gondoskodás, miként azt 
felelős kormánytényezők többízben is hangoztatták, csak a több-
ségi népre terjedhet ki. Ez a kisebbségi politika kényszerült mód-
don utalja rá a magyarságot az önsegély alapján való szervezke-
désre és egy olyan hitelpolitika kezdeményezésére, amely a gaz-
dasági összezárkozás politikáját és az öncélú hitelügyi szervez-
kedés céljának követését jelenti. 

NEM FOGLALKOZUNK a transzilvániai magyar hitelélet 
multjával, bankpolitikánk tévedéseivel, hibáival és azzal az úttal, 
amelyen át a liberális-kapitalista gondolattól eljutottunk a közösségi 
szellemet jelentő, kis erőkre támaszkodó és magasabb erkölcsi fel-
fogást képviselő szövetkezeti gondolatig s egy közhasznú hitel-
szervezet szükségességének felismeréséig. Meggyőződésünk, hogy 
sem a gazdasági válság, sem az adósságrendező törvény nem 
vihetett volna végbe oly rombolást hitelszervezeteinkben, mint, 
amilyent a valóságban végbevitt, ha a transzilván magyarság mind-
járt kezdetben, a szász és román példából kiindulva, nemzeti hi-
vatást betöltő magyar Albinákat és magyar Sibiui Takarékpénz-
tárakat hozott volna létre. Bizonyos, hogy a bízalmi válság nem 
mélyülhetett volna el gazdasági életünkben annyira, amennyire el-
mélyült, az adóságrendező törvény közös érdekeket szétbontó ha-
tása nem érvényesültetett volna úgy, ahogy érvényesült, ha a tran-
szilvániai magyarság hiteléletét mindjárt az új alapok lefektetésé-
nél a közérdeküség, az altruizmus, a kölcsönös bizalom és a nyilt 
ellenőrzés rendszerén építette volna fel. 

Hiteléletünk jövője nem sok reményt nyujt. Nem alapozha-
tunk arra, hogy a Nemzeti Bank hitelpolitikája a magyar jellegű 
pénzintézetekkel szemben a jövőben kedvező módon változni fog 
és intézeteink részesedni fognak a tőkeerejüknek megfelelő vissz-
leszámitolási hitelben. Kétséges az is, hogy a kisebbségi hitelszö-
vetkezeteket az állam kárpótolni fogja-e konverziós veszteségei-
kért a szövetkezeti törvény intézkedései szerint. Tekintetbe vesz-
szük, hogy a budapesti nagybankok itteni érdekeltségeit képviselő 
pénzintézetek ténylegesen nem jelentenek öncélu transzilván pénz-
ügyi elgondolást és bankpolitikai vezetést. Ezért a transzilvániai ma-
gyarság hitelélete csak saját erőire, eszközeire és lehetőségeire 
támaszkodhatik. Idegen tőkéknek nagymérvű igénybevétele bizo-
nyos mértékig mindig a független gazdaságpolitika feladását, il-
letve a hitelezők szempontjainak való alárendelését jelenti. Meg-
nőtt feladatként áll tehát előttünk a transzilván magyarság szempont-
jából sajátnak tekinthető tőkék képzésének kérdése. De nemzeti 
tőke csak nemzeti talajból nőhet ki és a nemzeti öncéluság szol-
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gálatába való beállása csak ilyennek lehet. Ennek a belső tőke-
képződésnek legfontosabb tényezői jelenlegi adottságaink közöt t : 
biztosítási ügyünk nemzeti megszervezése, a takarékossági szel-
lem újbóli felélesztése egy széleskörű nevelő munka és társadalmi 
mozgalom útján főképpen a kisegzisztenciák rétegében és végül a 
betéti tőkéknek a magyar jellegü pénzintézetek felé való terelése 
a ma gyümölcsözetlenül heverő tőkék bizalmatlanságának leküz-
dése által. 

Biztosítási ügyünk nemzeti megszervezése alatt a magyar 
nemzeti vagyonnak kizárólag a magyarság társadalmi és gazda-
sági talajából kinőtt, magyar jellegü társaságnál való biztosítását 
értjük. Törekvéseink, hogy minden értéket, melyet a magyar tár-
sadalmi és gazdasági élet termel ki, közhasznuvá tegyünk és azo-
kat népközösségi kereteink között megtartsuk, csak akkor való-
sulhatnak meg hiánytalanul, ha a tőke- és vagyonképzés szem-
pontjából oly nagy jelentőséggel biró biztosítási ügyünket is ennek 
a gondolatnak jegyében szervezzük meg, Minél inkább sikerül a 
magyar társadalmat ennek szükségességéről meggyőznünk és biz-
tositásait egyetlen intézethez központosítanunk, annál jelentősebb 
lesz a társaság által gyüjtött tőke és vagyon, amelyre a kockázat 
viselése szempontjából szüksége van. A transzilván magyarság 
által fizetett biztosítási díjak évi összege kb. 300 millió lejt tesz 
ki. Ezzel a hatalmas összeggel legnagyobbrészt idegen tőkét kép-
viselő és csak üzleti szempontokat követő társaságokat támogat, 
üzleti hasznából pedig egyáltalán nem részesül. A külföldi érde-
keltséget képviselő társaságokhoz fizetett biztosítási díjaknak bel-
földi megőrzése és gazdasági életünk vérkeringésébe való bevo-
nása által hiteleletünk igen tekintélyes összegü új tőkében része-
sülne. Lehetővé válna egy tőkeerős, biztos alapokon nyugvó és 
altruista szellemben működő biztosító intézet megteremtése s az 
intézet által gyüjtött és kezelt tőkék gyümölcsöztetésével a magyar 
gazdasági élet hitelszükségleteinek nagyobb lehetőségek közötti 
kielégítése. 

Az apró takarékossági tőkék gyűjtésére irányuló tevékeny-
ség sem mutat ma teljes kilátástalanságot. Városainkban ma is 
tekintélyes számmal működnek segélyező egyesületek és heti betéti 
rendszeren felépülő hitelszövetkezetek. A válság ideje alatt beiga-
zolták életképességüket és ma is évi többmillió lej forgalmat bo-
nyolítanak le e szövetkezetek, amelyek a városi polgárság szá-
mára az egyedüli személyi hiteleket folyósító és segélykölcsönöket 
nyújtó pénzintézetek. Közgazdasági jelentőségük igen nagy és 
és szerepük pótolhatatlan, főképpen a takarékossági hajlam 
ápolása és a kistőkék gyüjtése szempontjából. Példaképpen 
említjük meg a Cluj-i „Kolping” Hitelszövetkezetet, mely 300 
heti betétes tagjától évi 4 millió lejt és a Cluj-i Iparosok 
és Kereskedők Hitelszövetkezetét, amely 500 heti betétes tagjától 
évi 7 millió lejt gyüjt össze, ugyanekkora összegben folyósítván se-
gélykölcsönöket arra szoruló tagjainak. Hasonló szövetkezeteknek 
sikeres működése egyben bizonyítja azt is, hogy az egyházi, tár-
sadalmi és közművelődési alakulatok keretei között meginduló 
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gazdasági szervezkedés aránylag mindig könnyen közelíti meg cél-
ját és ér el kedvező eredményeket, miután a vallási és foglalko-
zásbeli közösség vagy osztályazonosság már eleve megteremti azt 
a kedvező érzelmi és lelki alapot, melyen a közösérdekü gazda-
sági együttműködés felépül. 

Nem látszik kilátástalannak egy fokozottabb betétgyüjtési 
tevékenység sem, ha annak anyagi és erkölcsi előfeltételei az illető 
hitelintézetre nézve megvannak. Kétségtelen, hogy a gazdasági 
válság mélypontján túlvagyunk. 1934-től kezdve lassú, de fokoza-
tos újraépítő folyamat észlelhető a világ gazdasági életében és így 
nálunk is. A tőke az utóbbi esztendőkben nagyarányú építkezés-
ben és ipari beruházásokban keresett ugyan elhelyezkedést, de még 
ma is igen jelentős tőkék hevernek gyümölcsözetlenül. Igazolja ezt a 
magánúton kikölcsönzött tőkék egyre növekvő mennyisége még 
falvainkban is, a postatakarékpénztárnál elhelyezett, államilag biz-
tosított betéteknek éppen az utóbbi esztendőkben évenként 100 
milliókkal növekedő, ma már több milliárdra rugó összege, vala-
mint Transzilvánia nagyobb városaiban müködő 63 pénzintézet 
összesített mérlege, mely a betétállomány átlagos 7%-os emelke-
dését mutatja. 

A FELSOROLT LEHETŐSÉGEKRE irányuló törekvések sikere 
azonban személyi érdekeket feláldozó bankfuziókat és tőkeközponto-
sításokat tételez fel, főképpen a betevő rétegek bizalmának megnye-
rése és fokozása érdekében. Bankrendszerünk ma a különálló, 
helyi jelentőségű takarékpénztárak rendszerén épül fel, ami a 
multban is káros hatású versengést eredményezett az egyes pénz-
intézetek között. A válságból való kibontakozásnak elengedhetet-
len feltétele, hogy hitelszervezetünk a fiókrendszer alapján való mű-
ködésre térjen át. Hiteléletünknek a kevés számu, de erős in-
intézetek tengelyén kell nyugodnia, mely intézetek fiókhálózatuk-
kal, egységes hitel-, betét- és kamatpolitikájukkal, központosított 
irányításukkal átfogják a magyar gazdasági élet egész területét, 
elhatárolt hitelügyi feladatokat töltvén be a mezőgazdaságnak, 
iparnak és kereskedelemnek hitellel való ellátása terén. Amíg 
ugyanis az ipar és kereskedelem táplálása központosított bankja-
ink és kisvárosi fiókjaik feladatát képezné, addig a mezőgazdasági 
kishitellel való ellátást kizárólag a hitelszövetkezetek vállalnák 
a jövőben. 

A mezőgazdasági hitelnek legmegfelelőbb szervei kétségtelenül a 
hitelszövetkezetek, melyek a mezőgazdasági termelők saját intézmé-
nyei, azok önálló vezetése és ellenőrzése alatt. A mezőgazdasági ter-
melésnek a hitel szempontjából különleges követelményeihez való 
alkalmazkodó képességgel főképpen a hitelszövetkezetek ren-
delkeznek. Hogy hitelszövetkezeti szervezetünk ennek a fel-
adatnak megfelelhessen, gyorsabb ütemben kell haladnia az ujbóli 
megerősödés felé. A jelenlegi adottságok között azonban ezt pusz-
tán hitel- és betétügyletekkel el nem éri, csak akkor, ha épség-
ben meglevő, de nagyobbára üressé vált kereteit a mezőgazdasági 
beszerzés és értékesítés feladatkörével tölti ki s szövetkezeteink 
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igyekszenek felfokozott, a falvak általános gazdasági életébe 
mélyebben behatoló munkával az adósságrendező törvény által 
széttépett anyagi, érzelmi és erkölcsi szálakat tagjaik között is-
mét megerősíteni. Még nagyobb jelentőségü és jövőjükre elsősor-
ban kiható kérdés, az adósságrendezés folytán jelentkezett vesz-
teségeknek pótlása az állami kártalanítás elnyerése által. Egyedül 
ennek birtokában lesznek képesek arra, hogy az általuk kezelt 
betéti tőkéket csorbítatlanul megőrizzék s ezáltal a falusi kis-
betevő rétegek és üzletrészes tagok bizalmát a maguk számára a 
jövőre is biztosítsák. Mezőgazdasági termelő rétegünk által igé-
nyelt új hiteltőkék szempontjából nem kisebb jelentőségü kérdés 
az sem, hogy hitelszövetkezeteinknek és központjuknak mennyire 
sikerül bekapcsolódniok a tervezett Országos Mezőgazdasági Hi-
telintézet működésébe, mely — az elgondolás szerint — néhány 
nagyobb, kiváltságolt hitelintézettől eltekintve — kizárólag a 
hitelszövetkezeteken keresztül fogja folyósítani rövidlejáratu ter-
melési vagy hosszabblejáratu, felszerelésre és földvásárlásra adott 
kölcsöneit. Hitelügyi szervezkedésünk öncélúsága, a belső tőkekép-
ződés megindítására irányuló törekvéseink és nemzeti jellegü tőkéink 
keresése ugyanis nem jelenthet elzárkózást minden más hitelforrás-
tól. Hitelszervezetünknek pusztán a kisebbségi magyarság belső 
tőkeerejéből való újjáépítése, gazdasági életünk hitelszükségletei-
nek kizárólag saját erőnkből való kielégítése jelenlegi gazdasági 
adottságaink között a lehetetlenséggel határos. Törekvéseink nem 
jelenthetik tehát sem a külföldi tőkék, sem a belföldi hitelforrások 
keresésének elhanyagolását. A külföldi tőke azonban, amelyre 
hiteléletünknek szüksége van, csak különleges nemzetgazdasági 
feladatainkhoz alkalmazkodó lehet, éppúgy, mint ahogy a belföl-
dön esetleg rendelkezésünkre álló hitelek igénybevétele sem ered-
ményezheti öncélu pénzpolitikánk és gazdasági törekvéseink fel-
adását. Példát nyujthat erre az egykori román kisebbség k ü l -
földi tőkeforrásokból és az Osztrák-Magyar Nemzeti Bank vissz-
leszámitolási hiteléből táplálkozó altruista bankszervezetének cél-
tudatos pénzügyi politikája. Pénzintézeteinknek súlyos áldozatok 
és nem kis nehézségek árán sikerült újraszervezniök magukat az 
adósságrendező törvény okozta válság után és ezzel megteremtet-
ték a kedvező alapot hiteléletünk helyreállítására. Nem hiányoz-
hatnak tehát azok a törekvések, amelyek részint arra irányulnak, 
hogy a Nemzeti Bank, mint az ország egyedüli hitelforrása, ne 
zárkózzék el továbbra is hitelintézeteink méltányos támogatásától, 
másrészt, hogy az ország hiteléletének talpraállításával kapcsola-
san tervbevett Mezőgazdasági és Kisipari Hitelintézetek ne a nem-
zeti kizárólagosság jegyében töltsék be szerepüket az érdekelt 
termelő rétegek tőkeellátása terén. Erre annál is nagyobb szük-
ség van, mert a javaslatba hozott hitelügyi intézkedések két-
ségtelenül az ország hiteléletének központosítására irányuló tö-
rekvések jegyét viselik magukon, ami kisebbségi hitelintézeteink-
nek a hitel-feladatok egyes területéről való kikapcsolását ered-
ményezheti. 

276 
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GAZDASÁGPOLITIKAI TÖREKVÉSEINK azonban nem 
táplálkozhatnak csak a materiálizmus szellemi talajából. A gaz-
dasági élet reálitásainak jelentőségét, a tények erejét nem szabad 
lebecsülnünk, de ép így nem felejthetjük el azt sem, hogy a gaz-
dasági élet nemcsak anyagi erők, hanem lelki, erkölcsi tényezők 
erejének és hatásainak is a színtere. A közgazdaság etikai érte-
lemben vett társadalmi működést is jelent, mert minden gazdasági 
tevékenységnek erkölcsi és lelki indítékai is vannak. Különösen 
kisebbségi sorsban élő népekre vonatkozik ez, amelyek egyedül 
önmaguk erejére, saját társadalmi és gazdasági életképességeikre 
vannak utalva. Mivel államhatalommal, a tételes törvények paran-
csoló erejével nem rendelkeznek, önmaguk felé fordulva, nemzet-
társadalmi életüknek belső, lelki és erkölcsi világából merítve kell 
megteremteniök az őket összefogó, megtartó, vezető és élettevé-
kenységüket szabályozó kötelékeket. A faji összetartás, a közös 
gazdasági érdekek kölcsönös védelméből fakadó társadalmi szoli-
dárítás, áldozatkészség és együttműködés teremthet csak életerős 
népi közösségeket. A kisebbségi közszellemet, lelkiséget és gon-
dolkozásmódot ennek érdekében állandóan és céltudatosan mun-
kálni kell. 

Az élő és írott szó minden erejével tudatosítanunk kell népünk-
ben azt a gondolatot, hogy minden, népközösségünk valamelyik tag-
jához tartozó ingó és ingatlan vagyon jogilag ugyan magánvagyon, 
de faji értelemben véve népközösségi vagyont képez, amelynek meg-
tartása, megőrzése és növelése az egyeseknek nemcsak önmagukkal, 
hanem nemzeti közösségükkel szemben való kötelessége is. Ahogy 
keresztény felfogásunk szerint a nagyobb vagyonnak nagyobb 
terhet és több szociális kötelezettséget kell viselnie, ennek a nem-
zeti felelősségnek is elsősorban a nagyobb vagyonokon kell nyu-
godnia. A nemzeti közös vagyon eme tudatának nem szabad el-
tünnie még akkor sem, ha kényszerítő körülmények a vagyonok, 
vagy vagyonrészek elidegenítését teszik szükségessé, mikoris ez 
csak a nemzeti vagyonkeretek közötti forgalmat jelentheti. 

Ápolnunk és erősítenünk kell a gazdasági összeműködésben 
megnyilvánuló nemzeti szolidaritást, törekednünk a kölcsönös se-
gítség és egymás támogatása elvének maradéktalan megvalósítá-
sára gazdasági életünkben. Az egyházi, iskolai és iskolánkívüli 
neveléssel, társadalmi munkával és a sajtónak közszellemet for-
máló erejével új nemzeti lelket és gondolkozást kell teremtenünk, 
amely mentes az én- és haszonelvűség túlzásaitól, több hajlandó-
ságot és szervezkedési készséget mutat a közös érdekü és köz-
hasznu gazdasági tevékenység iránt és amely az egyesek és cso-
portok anyagi érdekeit nem helyezi a nemzet egyetemes és ma-
gasabb érdekei fölé. Az üzleti etika nem tévedhet le a nemzeti lelki-
ismeret és a keresztény erkölcs útjáról, az egyesek gazdálkodása, 
kereskedése, vásárlása nem magánügy, hanem a nemzeti közösség 
sorsára kiható, éppen azért annak ellenőrzése és fegyelmezése 
alatt álló cselekedet. A társadalmi és gazdasági szervezkedés ügye 
világnézeti ellentétek kérdésévé nem válhat. Sorsunk és jövőnk 
problémája parancsolólag írja elő az utat, amelyet követnünk kell. 
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F E N N M A R A D A K É R D É S : v a n - e a k i s e b b s é g i m a g y a r s á g -
n a k o l y k ö z p o n t i s z e r v e , m e l y v é g r e h a j t ó h a t a l o m é s f e g y e l m e z ő 
e r ő b i r t o k á b a n m e g is t u d v a l ó s í t a n i g a z d a s á g i p r o g r a m o k a t ? E 
k é r d é s n é l ú j r a , m e g ú j r a a m e g n e m va lósu l t M a g y a r S z ö v e t s é g r e 
k e l l g o n d o l n u n k , m i n t k ö z m ű v e l ő d é s i , t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i é l e -
t ü n k n e k c s ú c s i n t é z m é n y é r e , l e g f ő b b v e z e t ő s z e r v é r e , n é p i e g y ü v é -
t a r t o z a n d ó s á g u n k , n e m z e t i k ö z ö s s é g ü n k l e g m a g a s a b b k i f e j e z ő j é r e . 
A po l i t i ka i p á r t u n k k e b e l é b e n m ü k ö d ő k ö z g a z d a s á g i s z a k o s z t á l y 
c s a k i d ő n k é n t ö s szeü lő , t a n á c s k o z ó , k í v á n s á g o k a t é s s é r e l m e k e t 
f e l t á r ó s z e r v e t j e len t , — s z e r v e z e t t é s f o l y a m a t o s k ö z p o n t i i r ány í -
t á s , v é g r e h a j t ó h a t a l o m s a h a t á r o z a t o k k ö t e l e z ő e r e j e né lkü l . 
L e g f ő b b g a z d a s á g i i n t é z m é n y e i n k k ö z ö t t s e m l á t j u k a c é l t u d a t o s 
e g y ü t t m ű k ö d é s je le i t e g y r é s z l e t e s e n k i d o l g o z o t t és a g y a k o r -
l a t b a is á t v i t t k ö z ö s g a z d a s á g i p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s a é r d e k é b e n . 
M é g a h á r o m l e g f ő b b a g r á r i n t é z m é n y ü n k , a T ransz i l ván i a i G a z -
d a s á g i Egy le t , a G a z d a s á g i é s H i t e l s z ö v e t k e z e t e k S z ö v e t s é g e é s a 
H a n g y a F o g y a s z t á s i S z ö v e t k e z e t e k K ö z p o n t j a is e g y m á s t ó l függe t -
l e n ü l d o l g o z i k , h a b á r t a g i n t é z e t e i n k e r e s z t ü l m i n d h á r o m e g y m á s t 
k i e g é s z í t ő , f a l u t s z e r v e z ő m u n k á t v é g e z , i gen g y a k r a n m é g s z e m é -
l y e k b e n is u g y a n a z o n f a l u v e z e t ő k r e t á m a s z k o d v a , t e l j e s e n h a s o n l ó 
c é l o k k a l é s n e h é z s é g e k k e l . E z e k n e k a z i n t é z m é n y e k n e k e g y k ö -
z ö s m u n k a t e r v m e g v a l ó s í t á s a é r d e k é b e n v a l ó s z e r v e s e g y ü t t m ü -
k ö d é s e , a C lu j - i T a k a r é k p é n z t á r é s H i t e l b a n k n a k , m i n t l e g n a g y o b b 
m a g y a r p é n z i n t é z e t ü n k n e k , a M i n e r v a B i z t o s í t ó T á r s a s á g n a k é s 
a T r a n s z i l v á n i a i B a n k s z i n d i k á t u s n a k , m i n t m a g y a r je l legü in t éz -
m é n y e k n e k b e v o n á s á v a l a z e l ső l é p é s t j e l e n t e n é a h a t á r o z a t a i b a n 
k ö t e l e z ő e r e j ű Gazdaság i T a n á c s m e g v a l ó s u l á s a fe lé , m e l y h i v a t v a 
v o l n a a n e m z e t i ö s s z e t a r t á s é s f e l e lő s ség p o n t o s a n m e g f o g a l m a -
z o t t p a r a n c s a i n a k a g a z d a s á g i é l e t b e n v a l ó m u n k á l á s á r a . 

P E T R O V A Y T I B O R . 

Sajtóhiba: A fenti tanulmány kezdő oldalán a második szakasz első sorában 
„akarata” helyett „alkata” olvasandó 
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A T R A N S Z I L V Á N 
S Z A B A D E L V Ű S É G 

TRANSZILVÁNIA SZELLEMTÖRTÉNETE mai napig sincs 
megírva. Pedig Transzilvániában a gondolatoknak mindig sajátos 
útja volt s az is kétségtelen, hogy van egy önálló — akár magyar, 
akár román — transzilván szellemiség is. Ebből következően a 
politikai eszméknek is megvolt a maguk sajátos fejlődése Tran-
szilvániában s Transzilvánia az eszméket gyakran lényegükben is 
áthasonította. Európa első közösségi jelenségeiként fellépő nagy 
nyugati eszmeáramlatok mindig eljutottak Transzilvániáig, de Tran-
szilvánia az eszméket mindig átalakította, befolyásolta és gyakran 
a maga képére formálta. A keresztyén középkor patrimoniális ál-
lamszerkezete, amely mindenütt az állami egység kialakulásának 
első jelensége, — Transzilvániában egy decentralizált állami szer-
kezethez, a vajdaság intézményéhez vezet ; tehát a nagy egység-
ben egy kis egységhez, ami már a politikai intézmények kialaku-
lásának módjait ismerve, mutatja Transzilvánia külön politikai 
szellemiségének első kezdeteit. A keresztyén középkor elmultával, 
a kápolnai egyezség már első jele annak, hogy az egységes állam-
szerkezet helyébe a partikuláris érdekek alakította államok lép-
nek s amikor a reformáció a partikulárizmust és individuálizmust 
teszi a politikai és társadalmi élet alapelvévé, Transzilvániában 
megalakul az önálló fejedelemség, mint a kor szellemének meg-
felelő, de Transzilvánia viszonyai által átalakított államszerkezet. 
A fejlődés, a történelem szakadatlanul váltakozó eseményei, lassan 
megőrlik a kis transzilván fejedelemség belső erőit, az önálló fe-
jedelmi Transzilvánia elmulása már nem politikai eszmékben leli 
magyarázatát, hanem abban, hogy világpolitikai erők összeütközé-
sében állami önállóságát többé megőrizni nem tudta. A Habsbur-
gok Transzilvániájában azonban még tovább él a fejedelmi Tran-
szilvánia politikai és társadalmi folytonossága, a fejedelmi Tran-
szilvánia államhatalmi patriarchalitása társadalmi rendező elvvé 
válik. Ez a patriarchalitás az akkor már lassan-lassan jelentkező 
nemzetiségi ellentétek kiegyensúlyozásának egyetlen és az utókor 
által kellően nem ismert és igénybe nem vett eszköze. A francia 
forradalom s annak következtében meginduló nagy mozgalmak 
Transzilvánia önállóságának utolsó jeleit is elmossák s a kifejlődő 
nacionálizmus számára már nem volt más út, mint az unió. 
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A három nagy szellemi mozgalom, — a keresztyén univerza-
litás, a reformáció és a francia forradalom, — amelyeknek — mint 
a szellemi mozgalmaknak általában — szükségképpen politikai 
formákat is kellett találniok, Transzilvániában is megteremtet-
ték a legmagasabb politikai intézményt: az államot — Transzilvá-
nia sajátos arcára formáltan. A keresztyén univerzálizmusban, 
mely centrális keresztyén államot alkotott, a transzilván vajda-
ság, a reformáció által befolyásolt újkorban a partikuláris és 
individuális jellegü transzilván fejecelemség, a francia forradalom 
által felkeltett nacionálizmus idején Transzilvánia belső energeti-
kája által befolyásoltan előbb unió Magyarországgal, utóbb unió 
Romániával: a három államalakulás, amelynek szellemi alapjai 
és gyökerei a kor szellemében és a világpolitikai viszonylatokban 
egyaránt jelentkeztek. 

KÉTSÉGTELEN, hogy napjainkban állandó szellemi forrada-
lomban élünk, melynek a politikai gondolkozásra és intézményekre 
való kihatását még felismerni és mérlegelni sem tudjuk. A politi-
kai tudomány, amely elhaló eszmények, kihűlő államok, új, virágzó, 
társadalmakat, nemzeteket és államokat formáló eszmék s ezek-
nek lassan-lassan történelemmé válása közepette éber gonddal áll 
őrt az emberiség nagy életigazságai mellett, fokozott érdeklődés-
sel nézi azt az új eszmevilágot, mely államok és nemzetek belső 
szerkezetét is átalakítja s kutatja kis és nagy arányokban egyaránt 
a szellem változása nyomán kialakuló helyzetet. E tanulmány 
az új korszellem nyomán megváltozott helyzetben kívánja a li-
berálizmus különleges transzilván politikai s egyben szellemtörté-
neti jelentőségét, hatását megvizsgálni. 

A bevezetőül levont államtörténeti tanúságokkal azt a kere-
tet akartuk megjelölni, amelyen belül egy-egy korszakalkotó nagy 
politikai eszmének hatnia lehet és hatni is tud. Az államalkotás, 
az állam sajátos céljainak meghatározása a legmagasabbrendü po-
litikai feladat s az eszme, mely erre tör, mindig a legjelentősebb 
és a leghatásosabb. Ha Transzilvánia az államalkotásban és fenn-
tartásában jelentkező legnagyobb politikai eszmét a maga képére 
tudta formálni, tehát saját belső élettörvényeit egy-egy államkeret 
létesítésében is érvényesíteni tudta, mennyire érvényesítheti egy, 
az államhoz viszonyítottan másodrendü társadalmi rendező elv: 
a liberálizmus kérdésében. Az államalkotás ténye s az államkeret 
formája már determinál, egy adott államon belül a politikai esz-
méknek mindig különleges értelmük van. 

Liberálizmusról sok szó esik még napjainkban, még tartanak 
körülötte csaták és küzdelmek, lassan-lassan azonban a szellem-
történészek veszik majd birtokukba az eszmét, amely az emberi-
ség sorsát majdnem másfél századon át befolyásolta. A liberáliz-
musnak általános európai értelme mellett sajátos transzilván je-
lentősége is volt, e tanulmány egyik célja azt is kimutatni, hogy 
volt egy bizonyos liberálizmus Transzilvániában s volt és van egy más 
transzilván szabadelvűség. A kettő hasonló, de nem ugyanaz. 
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A LIBERÁLIZMUS közkeletű felfogás szerint: az ember 
szabad és korlátlan érvényesülésre való jogát jelentette az állam-
ban, a társadalomban és a gazdasági életben egyaránt. Tulajdon-
képpen a francia encyklopédisták, később Magyarországon az 
aufkläristák készítik elő szellemi tartalmát, de a francia forrada-
lomban jelenik meg először, mint politikai eszme, hogy a napo-
leoni háboruk alatt a nemzeti eszmével és az angol gőzgép 
feltalálásával meginduló ipari forradalomban a szabadverseny, a 
korlátlan gazdasági szabadság elvével telitődve, a XIX. század 
első felének forradalmain, polgárháborúin át a század második 
felében az emberiség vezető életelvévé válljék. Tulajdonképpen 
a francia forradalomtól a világháború végéig egy szellemtörté-
neti korszakban éltünk, a világháború végével indul meg egy 
másik korszak kialakulása, amely még napjainkban is tart. A 
XIX. század szellemi értelemben az 1780-as években kezdődik és 
az 1920-as évekig t a r t ; napjaink viharos történelme nem egyéb, 
mint a francia forradalom teremtette politikai, társadalmi és gazda-
sági rendnek a lebontása és helyébe egy új világrend teremtése. 

A középkor zárt társadalmi és gazdasági rendje az emberi 
jogegyenlőtlenség következtében megingott s a francia forradalom 
ezt rombolta le. Logikus volt, — a fejlődésnek mindig van logikája, 
még akkor is, ha az fel nem ismerhető, — hogy a középkor feu-
dális rendje után az ember szabad fejlődését és érvényesülését 
biztosító intézmények keletkeztek. Az új társadalmi rendező elv: 
a liberálizmus volt. 

A liberális elv élt, fejlődött és hatott. Végrehajtja a jobbágy-
felszabadításokat, emberi méltóságába helyezi a föld népét, meg-
indítja a nagyipari fejlődést, nemzeti eszméjével szétrombolja a 
történelmi jogon alakult államokat, egyesíti a nemzeteket. A né-
met és az olasz egység megalkotása, a török-birodalom balkáni 
uralmának szétbomlása és az osztrák-magyar monarchia felbom-
lása, helyükön alakuló nemzeti államok — mind ennek ered-
ményei. 

Megváltoztatja a gazdasági termelés rendjét és ezzel a kö-
zépkorban kialakult társadalmi egyensúlyt is. A középkor zárt 
egységeiben folyó termelés nemcsak a fogyasztással volt arányos, 
hanem a munkaalkalmak is korlátozva voltak, a mezőgazdaságban 
a jobbágyság, az iparban a céhrendszer által. A pénznek nincs az 
a kizárólagos jelentősége, mint később, mikor a termelés egyedüli 
céljának a pénzt tekinti, mert a jobbágymunkaszervezetben a pa-
rasztság sorsa a pénzpiac alakulásától független volt, az ő köte-
lezettségei a földesúrral, az állammal és az egyházzal szemben 
természetben állottak fenn s így a mezőgazdasági termelés bizony-
talanságát megosztották vele. A keresztyén középkor jogelve sze-
rint a pénz után még kamatot sem volt szabad számítani, tehát 
a pénz kizárólag csereeszköz és nem értékmérő, vagy éppen ter-
melési tényező volt. A francia forradalom végrehajtja a jobbágy-
fslszabadításokat Európa-szerte és a föld népe földjének és mun-
kájának szabad ura lesz. De a jobbágyfelszabadítással egyidőben 
megindul a gőzgéppel dolgozó ipar, s az addig céhbe tömörült ipa-
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rosság, mely jórészt kéziiparos volt és verseny nélkül dolgozott az 
általa már ismert keresletü piac számára, elpusztul és helyébe lép 
az emberi munkaerőt már a tőkehaszon, a profit szempontjából 
díjazó nagyipar, mely a folyton növekvő világszükszükségletet 
könnyen ellátja. 

A tőke, a pénz lesz a liberális gazdasági rend célja, az arany-
valuták bevezetése mérhetetlenül megdrágítja az életet és nehézzé 
teszi az elsőrendü szükségletek megszerzését. A föld és annak jö-
vedelme, ára és értéke többé már nem az, ami volt. Leomlanak 
azok a közjogi korlátok, amelyek a föld birtokát privilégiummá 
tették és így a föld szabad árucikké válik, melynek értékét többé 
már nem a „pretium affectionis” szabja meg, hanem a tőkehozam. 
Haszna nem a termeléstől és a munkától függ, hanem a pénzpiac ka-
matszínvonalától és attól a tőzsdei ártól, melyet a liberális gazdaság-
politika szabadverseny-elméletének hatása alatt a tőzsdei speku-
láció jónak látott megszabni. A földmíves, aki eddig földesurától, 
királyától és egyházától függött és bár emberi szabadság nélkül 
sorsa megalázó volt, mégis csak termésének eredményéből része-
sítette őket, most szabaddá vált földjével és munkaerejével együtt, 
de munkája eredményét már a tőzsde, a pénznek és az árúnak 
kínálata, a kamat és a tőzsdén folyó szerencsejáték szab-
ják meg. 

Az állam viszont a pénzgazdálkodás korában szükségleteit 
pénzben fejezi ki, a pénz szükséglet tárgya lett tehát minden gaz-
dálkodó számára, aki az egyenlő közteherviselés elvénél fogva az 
állammal szemben kötelezetté válik és akinek szükségleteit pén-
zért kell a szabaddá vált „piacon” beszereznie. 

Az elproletárizált kisiparosság és a földtől megválni kénysze-
rülő vagy ahoz nem jutó parasztság, akik a gyáripar munkásaivá 
vagy munkanélküliekké lesznek, alkotják azt a proletáriátust, 
mely aztán a gyülölet jegyében felfejlődve korunk nagy osztály-
harcának egyik okozójává válik. 

A liberálizmus azonban mindezt nem vette észre, szabadver-
seny-elmélete, „a laisser faire laisser aller”, ha talán alkalmas is volt a 
társadalmi jogegyegyelőség kezdeti nehézségeinek elhárítására és 
egy, az élettel való harcban kiképződött és abban győzedelmes 
elit kiképzésére, a maga vonatkozásaiban a legveszélyesebb elv 
volt, amelynek logikusan az egyik oldalon a nagy tőkehalmo-
zásra, a másik oldalon a tömegek egyre fokozódó elszegényedé-
sére kellett vezetnie. Az egyre jobban fejlődő, nagy hasznokat biz-
tosító vállalkozások az emberi munkaerő minimális díjazásával 
megingatják a tarsadalmi egyensúlyt. Egyik oldalon a mértéktelen 
és jogosulatlan haszon, a másik oldalon a gyűlölet jegyében fej-
lődő szociálista arcvonal mindinkább fogyasztották a liberálizmus 
eszmei tartalmát. 

Mert volt az is, mély és komoly eszmei tartalma. Az emberi 
jogegyenlőség, a humánizmus, a jogállam, a nemzeti eszme — mind-
mind a liberálizmus összefoglaló szellemiségébe tartoznak. Parla-
mentárizmus és demokrácia azok a politikai intézmények, melye-
ket életrehozott. 

Albrecht Ferenc 
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Jogegyenlősége ma már formális elvvé változott, hiszen a faj-
elméletek, a fajok különbözőségéről vallott felfogások, melyek a 
világ társadalmi képét kezdik átalakítani, és a kisebbségekkel bíró 
nemzeti államok privilégizált jogrendje mutatják, hogy a jogegyen-
lőség az életben nem egyéb — illuziónál. 

Humanizmusa sincs többé, inkább hipokrizissé változott és 
korunk szociális jellegű átalakulásában nem ez a humánizmus a 
motor, hanem a marxi osztályharc küzdelmei. 

Jogállama is megszünt, a jog abszolut erkölcsi parancsából 
nincs már semmi napjainkban. Az objektív jog, melynek csak 
belső, jogbeli tartalma van, nincs többé, és a jogszabály ma már 
csak norma, amely a törvényhozó szubjektív céljainak szolgálatá-
ban áll. Az emberi kultúra a jogállam eszméjében emelkedett a 
legmagasabbra, de ma már mindez egy elmult korszak nagyszerű 
emléke csupán. 

Nemzeti eszméje, a legnemesebb és legtisztább gondolatok 
egyike, a maga kegyetlen valóságában kiteljesedvén, napjaink nem-
zeti állama, s ma már nem az, amit még a liberálizmus annak ér-
zett. A nemzet, amely először mint eszme jelentkezett, még Fich-
ténél is, aki megindítja a nacionálizmus szellemi mozgalmát, el-
hagyja azt a merőben ideológiai tért, ahol eddig hatott, s kemény 
valósággá lesz. A nemzet eddig csakis szellemiség volt, ma leg-
kevésbbé az, hanem az élet minden viszonylatában ható és az 
életviszonyok alakulását döntően befolyásoló tényező. A nemzeti 
törekvéseket azért a liberálizmus szította nagyra, a szabadverseny, 
az imperiálizmus eszméi telítik meg e törekvéseket, s szükségkép-
pen uralmi törekvésekké váltak, hogy előbb nemzeti államokat, 
utóbb pedig a nemzeti államok belső szerkezetét a fajpolitika je-
gyében alakítsák át. 

A parlamentárizmus is, amely kivéve Angliát és Magyaror-
szágot, ahol a történeti alkotmányban előzményekkel bír, szintén 
a liberális kor következménye volt, mint az abszolut hatalom kor-
látja, de ma már nem az, ami volt. Az általános választójog, a vá-
lasztási visszaélések egyaránt ássák alá tekintélyét azzal a másik 
elvvel együtt, mely az egy-vezérlő-akarat jegyében a totális ál-
lamra tör. 

A demokrácia, akár mint politikai intézmény, akár mint tár-
sadalmi elv, szerves összeköttetésbe került a liberálizmussal, jólle-
het a demokrácia nem világnézet, hanem állam- és társadalom-
szervezeti kérdés, melynek lényege politikailag az, hogy a vezetők 
kiválasztása demokratikusan történjék, társadalmilag pedig, hogy a 
nagy tömegek, a széles rétegek emberi méltóságáról gondosko-
dás történjék. Mussolini és Hittler nem liberálisok, antidemokra-
táknak mondják magukat, ds alapjában véve csak a liberálizmust 
utasítják el és nem a demokráciát. Politikájuk alapja mindig a szé-
les rétegek gazdasági és társadalmi védelme. 

A liberálizmus, mint a nagy emberi eszmék általában, pá-
lyája alatt önmagát élte fel s mindaz, ami benne maradandónak 
találtatott, az élet szerves részévé vált, de egyéb vonatkozásaiban 
az élet már túlhaladta s nincs már jelentősége. 
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A XIX. század, mely virágzásának kora, elmult visszavonha-
tatlanul, s korunk más vezető elvet keres. A történelemnek az a 
kettős, egymást kiegészítő menete, mely egyszer az individuáliz-
must, másszor a kollektivizmust helyezi előtérbe, most jelenleg a 
kollektivizmus gondolatának időszakában van. A „totális-állam” 
és a nemzeti és szociális — tehát kollektív — érdekekkel korlátozott 
kapitálizmus Németországban és Olaszországban, vagy a teljesen 
kollektív termelés Oroszországban — már egy új világberendez-
kedés beszédes tényei. Ubi facta l o q u n t u r . . . 

Ez ma a liberálizmus állapotának fejlődéstani mérlege. Ha 
még harcok viharzanak fel körülötte, úgy e harcok mögött a maga 
minden összetettségével és feszültségével a zsidó kérdés huzódik 
meg s ma liberális és antiliberális állásfoglalás alatt — legalább is 
magyar vonatkozásban — mindig az illetőnek a zsidókérdésben 
elfoglalt álláspontját kell érteni. 

A MAGYAR LIBERÁLIZMUS, amely a kiegyezés után 
Magyarországba olvadt Transzilvánia közéletét is jellemezte, el-
sősorban gazdaságpolitikai síkon jelentkezett. Az agrár-feudális 
társadalmi szerkezetű Magyarország gyorsan alakult át a pénz és 
az ipari tőkeberendezkedés hatása alatt. Rendkívül érdekes fo-
lyamat az 1870-es és 80-as évek története Magyarországon. A ma-
gyar jogásznemzet, — mondjuk némi büszkeséggel, és amíg e kor-
szak a közjog tekintetében hajszálfínom különböztetésekért ön-
magát megemésztő harcokat vívott és közjogát ismerte is, ugyan-
akkor a közjogi és társadalmi jellegében agrár-feudális ország el-
fogad és törvényekbe iktat, gazdasági politikájának vezető elvévé 
avat egy olyan gazdasági jogrendet, melyet a merkantil-kapitáliz-
mus elméletírói az ingó vagyon védelmére dekretáltak s ennek 
folytán a dolgok fejlődése teljesen ellentétes folyamatot mutat : 
az agrárius ország agrártársadalma szegényedik, az agrár-eltartot-
tak száma egyre csökken, míg az ingótőke összegszerűen, súly-
ban és befolyásban egyre jobban gyarapszik. A közjogászok par-
lamentje nem veszi észre, hogy megszavaznak egy váltótörvényt, 
amelyet egyszerűen a fejlett világkereskedelemmel bíró Hamburg 
váltótörvényéből fordítanak le s ezzel a magyar társadalom élet-
módjától teljesen különböző hitelrendszer alapjait vetik meg. A 
kamattörvény hiánya ijesztő eseteket teremt. Gyorsan megper-
dül a dob az észak-keleti vármegyékben a közép- és nagybirto-
kosság feje felett s e vármegyékben, amely teljesen egybeesett a 
galiciai bevándorlás irányával, a föld már nem a parasztságé lesz, 
hanem — a bevándoroltaké. A kereskedelmi törvény megint a 
kereskedelmet részesíti előnyben az agrártársadalommal szemben. 
Igy mennek a dolgok tovább a maguk útján s a szabadelvüség 
a kor uralkodó jelszava. A pusztulásnak indult birtokosság, kisipa-
rosság és agrárproletariátus sorsáról s ezeknek a magyar nemzet 
életében való jelentőségéről — senki sem gondolkozik. 

E korszak ellenhatásaként a 90-es években egy baráti kör 
— Károlyi Sándor és Zelenski Róbert grófok köré csoportosulva 
— indítja meg azt a nagy agrárpolitikai harcot, amely a liberális 
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gazdasági rend megdöntésére irányult, s amelyet akkor „reakciós”-
nak bélyegeztek meg, de amely mozgalom ma már Szekfű Gyu-
lánál a történelmi elismerés babérját nyerte el. E korszak har-
cairól és eszméiről írja Bernát István a Magyar Gazdák szemléje 
1936 januári számában (visszaemlékezve a nagyven év előtt meg-
indított harcokra): „Az uralkodó felfogással szemben, nem törődve 
a várható ellentmondásokkal, elég merészek voltunk kimondani, 
hogy a francia forradalom nem valósította meg a hozzákötött vá-
rakozásokat. A szabadság napja nem egy országban elhomályo-
sult, sőt olyan gyümölcsöket érlelt, melyek nemcsak a szabadsá-
got korlátozzák, hanem lerontják az egyenlőséget is. A nemzetek 
jobbjai csalódottan sóhajtanak fel, a Franciaországban uralkodó 
corrupció, az Olaszországot fenyegető zsarnoki uralom, melyet 
akkor Crispi gyakorol, a Németországban mind nagyobb erőre 
kapó szociáldemokrata uralom, úgy hittük, elég bizonyíték állítá-
sunk beigazolására. Saját hazánk állapotai sem gerjesztenek 
bennünk lelkesedést. A pénz és vagyon utáni láz nálunk is észre-
vehető; ezért sok esetben hajlandók vagyunk nemesebb értéke-
ket feláldozni. A nemzetek ösztönszerüleg érzik, hogy ez nincs 
jól. Világossá lett, hogy azok az elvek, amelyeket követünk, nem 
biztosíthatják a jövőt. Saját állapotaink romlását akkori felfogá-
sunk szerint annak tulajdonítottuk, hogy ezeket az elveket mel-
lőzve, behódoltunk a merev materiálizmusnak, a korlátlan önzés-
nek. A gazdasági törvényhozás szinte kizárólag a merkantil érde-
kek s a nagy nemzetközi ingótoké szolgálatába állott. Bírálva az 
elkorcsult, nemesebb tartalmából kifosztott szabadelvűséget, mely 
uralmának egy százada alatt elveszté legnemesebb tartalmát, mely 
a gyengék védelmében állott, azt hangoztattuk, hogy az emelkedő 
adók, a föld termésének alacsony árával szemben a mesterségesen 
táplált nagyipar nem hozta meg, amit nevében igértek: a mező-
gazdaság felvirágozását. Sőt éppen az ellenkező történt.” 

A liberális korszellem hatása alatt a zsidóság befolyása világ-
szerte, így Magyarországon is, lényegesen megnő. Az emancipáció 
és a recepció törvényei az eddig fennállott közjogi külömbségeket 
törlik el, — híven a jogegyenlőségi elv követelményeihez. A zsidóság 
a magyarságnak a gazdasági és kereskedelmi pályákkal szembeni 
előitélete következtében ellentállás nélkül, sőt a befogadó nemzet 
által támogatottan szállja meg a liberális gazdasági életet; bank, 
kereskedelem és gyár az övék lesz. Szellemi tényezővé válik 
színháza, irodalma és sajtója útján, és nemsokára a szociáldemok-
rácia szervezkedésével kezébe veszi a magyar munkásságot és 
polgári radikálizmusa révén az intelligencia egy részét is. 

A TRANSZILVÁN LIBERÁLIZMUS története egybeesik 
1867—1918 kőzött a magyar liberálizmuséval, mégis keresnünk kell, 
hogy volt-e bizonyos — Transzilvánia lényegéből folyó — külömb-
ség a magyar és a transzilván liberálizmus közöt t? 

Transzilvánia elsősorban eszmeileg hagyománytisztelő, sehol 
annyira ki nem tapintható és meg nem fogható az eszmék foly-
tonossága, a társadalmi hagyományok és előítéletek befolyása, mint 
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Transzilvániában. Az a liberálizmus, amelyet az előbbiekben fel-
vázoltunk, Transzilvániában nem hatott teljes mértékben. 

Hatni azonban hatott, mert ha a régi transzilván államrend 
nem alakul át a liberális korszellem hatása alatt liberális jogállammá 
s ennek következtében oly liberális gazdasági rend nem alakul ki, 
amely a pénzgazdálkodás érdekében rendezkedik be, úgy a föld 
jogi helyzete nem változhatott volna meg és a románságnak a 
magyarság hátrányára történt hatalmas mértékű földszerzése nem 
válhatott volna lehetségessé. 

A liberális eszme jog- és gazdasági rendjének következménye 
volt az a nagy gazdasági erőveszteség is, mely a transzilván 
magyarságot — a különben szükséges és nélkülözhetetlen — jobbágy-
felszabadítással érte. Transzilvánia nemessége 1848-ban önként 
mondott le földesuri jogairól és 1,615.574 kat. holdat adott át — a 
régi Transzilvániában, tehát a királyhágóntúli vármegyékben, jórészt 
román jobbágyságnak minden számbajöhető kártérítés nélkül, 
ugyanis csak 1 frt. 10 krajcár holdankénti évjáradék tőkésített 
ellenértékét kapta — 20 év mulva. A jobbágyfelszabadítás, mely 
egyik napról a másikra átalakította a gazdasági élet rendjét a 
munkaerőnek készpénzbeni fizetésével, majd a pénzgazdálkodásra 
való áttérés és a liberális kor gazdasági jogrendje — a magyar ke-
reskedelmi és váltótörvény bevezetése — mind hozzájárultak ahoz, 
hogy a tanszilván történeti birtokosság — kivéve az arisztok-
rácia egyrészét — már a magyar uralom alatt eltünt s ma már a 
transzilván magyar életben teljesen nyoma veszett. A birtokosság 
alatt pesze nemcsak a védekezésre sokkal képesebb mágnást és 
gentryt értjük, hanem azt az elterjedt kisnemességet, melynek 100 
—200 holdját a megváltozott gazdasági viszonyok nyomtalanul el-
mosták. 

A transzilvániai kis- és kézműipar, mely a „céhek” korában 
annyira virágzott, szintén nyomtalanul tűnik el az élet árjában. 
A szászok keményen védték zárt társadalmukban magukat s 
eredménye a szász nagy- és középipar, amelynek kezdetei kis-
iparukban volt. 

A kereskedelem észrevétlenül csúszik ki a városi magyar 
polgárság kezéből, s kerül jórészt zsidó kézbe. A megváltozott 
viszonyokkal a transzilván magyar kisnemesség, a kis- és kéz-
műipar és a kereskedelem megbirkózni nem tudott, ami természetes 
is volt, mert a liberális gazdasági rend a haszon elvének beveze-
tésével a védekezésre szoruló kisembereket proletarizálta és a 
másik oldalon viszont nagy vagyonokat halmozott fel. 

EZ A TRANSZILVÁN LIBERÁLIZMUS mérlege, amely 
azonban élesen elválik attól a különleges transzilván szabadelvü-
ségtől, amely mélyen Transzilvánia történetébe gyökerezik. 

Transzilvániában mindig kellett a dolgok természetes fejle-
ményeképpen egy eszmei szabadság, mert csak ebben az elvont 
szabadságeszmében lehetett egyeztetni azokat az ellentéteket, 
amelyeket a három faj és hat felekezet egymás melletti emberi 
élete követel. Ez a szabadságeszme már az együttélés tényéből 
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következik, mert ez az élet természetes rendjében van s bár 
nehezen észrevehető és méltányolható, mégis ez a transzilván élet 
alapja. Eszményi értelemben nincs meg és talán soha se lesz 
meg, de annyiban, amennyiben nélkülözhetetlen az élet, a 
társadalom természetes rendjének fenntartásához, több-kevesebb 
mértékben megtalálható. A szabadságeszme az a tér, amelyben a 
változó politikai erőviszonyok szerint a három transzilván faj ereje 
egymással kiegyenlítődik. Ha ez nem volna, úgy kiegyenlítés se 
történhetne, s ha kiegyenlítés nem volna, úgy a társadalmi együtt-
élésnek a rendje anarchiába torkolna. 

Transzilvániában, hol különféle társadalmak, nemzetek, fele-
kezetek élnek egymást keresztezve, a történelem folyamán kifej-
lődött egy bizonyos, ezt az együttélést szükségképpen lehetővé 
tevő, szabadelvű felfogás, melyet éppen azért, mert az egyetemes 
liberálizmus előtt már volt és elmulta után is lennie kell, transzil-
ván szabadelvűségnek nevezhetünk. Ennek a szabadelvüségnek 
mély gyökerei vannak a transzilván történelemben. 

Nemes és felvilágosodott volt olyan korban, mikor Európa-
szerte még a vallási fanatizmus lángja ég. Szólás- és gondolat-
szabadsága nem a francia forradalom liberális elvéből következik, 
hanem a reformációból, mert Transzilvániának a protestántizmus nyo-
mán kialakuló közszelleme ezt már előbb megteremtette. Szellemtör-
ténész számára kitűnő tanulmánynak kínálkozik például a XVIII. 
századvég református papi beszédeiből éppen ennek a szabadelvű-
ségnek kimutatása. 

Transzilvánia legjellemzőbb, legerősebb társadalmi élettörvénye 
azonban patriarchalitása. Komoly társadalmi életforma, melyet a 
régi Transzilvaniából őrzött meg napjainkig. Mélyen beitatódott 
Transzilvánia közszellemébe és minden transzilván embernek ideg-
szállaiba. Egyházi szervezete és agrártársadalma elevenen őrizték 
meg e hagyományokat. A transzilván szabadelvüség benne él eb-
ben az ősi patriarchalitásban, melyet modernné és elevenné tenni 
kizárólag szervezés kérdése. 

A TRANSZILVÁNIAI MAGYARSÁG ma kisebbségi társa-
dalom és társadalmának belső élettörvényeit önmaga állapítja meg. 
Ebben megvan s mindig meglesz a maga autonómiája. 

Nem maradhat liberális, mert túlhaladott koreszmék jegyé-
ben nem élheti életét, de megmarad mindig közszelleme annak a 
nemes szabadelvűségnek jegyében, amely az ember méltóságát 
isteni törvényként tiszteli és az emberi gondolat szabadságát és 
tisztaságát mindig meg fogja őrizni. Transzilvánia szabadelvű volt 
akkor, mikor Európa még a feudális-patrimoniális állami és társa-
dalmi szerkezetben élt, megőrizte ezt akkor is, mikor ez a libe-
rális állam- és társadalomszerkezet lett uralkodó törvényé és sza-
badelvű marad akkor is, mikor ez a liberális elv helyét a totális 
állam- és a kollektív gazdasági és társadalmi szerkezeteknek adja át. 

ALBRECHT FERENC. 
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N É P I S Z Ő T T E S E I N K 
ÉS V A R R O T T A S A I N K 

A HITEL első számában önismeretet, valódi értékeink feltárá-
sát, s ezeknek tudatosítását kvánja Albrecht Dezső attól az új ré-
tegtől, mely a folyamatban lévő magyar műveltségváltásból veze-
tőként fog kikerülni. Nemzeti jellegünk kidomborításának első fel-
tétele, hogy megismerjük, helyesen értékeljük, s miután ma-
gunkévá te t tük: továbbfejlesszük azokat az értékeinket, melyek-
ben ez a jelleg leginkább tükröződik. 

A mult hagyományainak leghívebb őrzője, mind szellemiek-
ben, mind tárgyiakban, a nép, mely műveltségjavait nemzedékről-
nemzedékre kevés változtatással adja tovább és napjainkig őriz 
korábbi műveltségi emlékeket. Amit az úri osztálytól hozzá alá-
szállt értékeken változtatott, — azzal is csak fölfoghatóbbá tette 
népi-nemzeti sajátosságainkat. 

Népzenénknek, népköltészetünknek már a multban is voltak 
nemcsak szorgalmas gyüjtői és tudós kutatói, hanem olyan művé-
szei is, akik a maguk nyelvén és eszközeivel mintegy megneme-
sítették, továbbépítették a népi hagyományt. Elég itt a népkölté-
szettel való kapcsolatokra utalva, Arany és Petőfi nevét említe-
nünk. Építészeink körében is élénkül az érdeklődés a népi építés-
mód szerkezeti és díszítésbeli sajátosságai iránt olyan céllal, hogy 
ezeket az úri, polgári osztály lakóházában, a modern élet igényei-
vel összehangolva, a mai magyar építészeti stílus tengelyévé te-
gyék. Hogy sikerül-e, ez csak azon mulik, lesz-e valaha olyan ha-
tású, istenáldotta építésztehetség, mint amilyennel a sors a zene 
és költészet terén ajándékozta meg a magyarságot. 

Napjainkban szélesebb körben a népi fonalas munkák, szőt-
tesek, varrottasok iránt nyilvánul meg hatalmas érdeklődés, még-
pedig nemcsak gyüjtők és kutatók, de tervező és kivitelező ipar-
művészek részéről is, s ami az ilyen irányú fejlődés gyakorlati le-
hetőségeit leginkább biztosítja: a nagyközönség részéről is, amely 
lakásában, ruházatában a nemzetközi, gyári tömegárut helyi, népi 
zamatú holmival igyekszik felcserélni. Addig is, amíg el nem ér-
kezik a szőttesek-varottasok világa számára is az új lángész, aki 
a népi szőttes művészetének íratlan törvényeit ellesse, alkotásának 
esztétikai szabályait aprólékosan kiismerve, azt a maga egyéni 
művészetének gerincévé, egy új modern magyar művészet kincsévé 
tegye, addig — egyengessük számára az útat, kiki a maga módja 
szerint. Vagyis gyüjtsük, tanulmányozzuk a szőttesek-varrottasok 
rejtett kincseit, fel nem kutatott titkait, figyeljük meg a népet, ho-
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gyan terveli, dolgozza, alkalmazza, s használja ezt az ő szépséges 
munkáját. S ahol még lehet, ahol a gyári portéka még nem pusz-
tította ki a nép díszítő kedvét, hajlamát, igyekezzünk azon, hogy 
életbenmaradjon. Rábeszélésünkre, természetesen, egyetlen paraszt-
asszony sem fogja párnáit a régi varrottasmintákkal díszíteni, ha 
ezek neki már divatjukat multák, azaz a falu közvéleménye s az 
egyesek ízlése szerint már nem szépek. Mesterséges úton-módon 
népművészetet feléleszteni, injekciózással életbentartani nem lehet. 
Vagy, ha sikerül is külsőleg ilyen eredményt elérni, az már nem 
a nép ősi indítékokból táplálkozó ösztönös művészete lesz, hanem 
mindennek csak merev mása. A népművészetnek éppen az ön-
kénytelenség, az örökké változó, mozgó, soha meg nem merevedő 
rögtönzés az éltető ereje, legjellemzőbb sajátossága. Ha az alko-
tás nem eszerint történik, akkor a régi minták, hajdani technikák 
készítése — háziipar, vagyis az eredeti, a népnél ma már divatjamult 
szőttesféléknek más társadalmi osztályok számára való másolása. Nem 
művészet, hanem tisztán gyakorlati célú, pénzszerző munka. Senki 
sem vitatja, hogy gazdaságilag ennek is nagy lehet a jelentősége, 
s ha szembetűnő jólétet hoz, nyomában új művészet keletkezhetik. 

A szövés gyakorlata, — mintegy száz évvel ezelőtt, — or-
szágszerte általános volt, s igen régi lehet a szövött vászonfélének 
beleszőtt dísszel való cifrázása, amit mi közkeletüen szőttesnek 
nevezünk. A szövés maga ősemberi technika, s tudnunk kell, hogy 
„mentől régebbi valamely művészkedésre alkalmas gyakorlat, an-
nál valószínűbb, hogy művészetének (mint technikájának is) ősi 
elemei igen nagy területen közösek. Ezt a közösséget elsősorban 
maga a kényszerü technikai gyakorlat szabja meg, amely a szö-
vésben mindenekelőtt azt az át nem hágható szabályt követi, 
hogy az egymáson átbújtatott (vetett, vetélt) fonalak egymás kö-
zött derékszögben járnak.”* Ebből a technikai meghatározottság-
ból következik, hogy a népi szőtteshímek (díszek) legkezdetlege-
sebb mintái mindig mértani elemekből kerülnek k i : keskenyebb 
vagy szélesebb sávok, álló vagy rézsút fekvő négyszögek és ke-
resztek, csillagok, stb. E kevésszámú díszítmény-elem váltakozta-
tásából, s a közéjük iktatott dísztelen, fehér alapból képezik a 
mintát. Ehhez az ősi, s az egész földön, minden szövéssel foglal-
kozó népnél azonos alaprétegekhez járultak nálunk azok a díszít-
mények, amelyeket a nép idők folyamán vándorló céhes iparos-
tól, a takácstól tanult, vagy az úri osztály (gyakran selyem és bár-
sony) szöveteiről ellesett. Ezeknek a tőle idegen elemeknek az ősi 
alaphoz való illesztése, beolvasztása, áthasonítása s bátran mond-
hatjuk: megmagyarítása eredményezte a magyar szőttes nemzeti 
jellegzetességeit. Ehhez a folyamathoz évszázadok kellettek, s 
régi úri munkáknak a mai népivel való összevetése mutatja azt az 
útat, amelyet idők folyamán az új minta, ez az idegenből szár-
mazó, magyar földbe ültetett palánta megtett, míg megkapta a 

* Valamennyi idézet Dr. Viski Károly a népmüvészet minden ágát felölelő fe-
jezetéből való: A Magyarság Néprajza, II. köt. Bpest, év n. (1935): Diszitőművészet, 
274—379. l. 
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maga helyi ízét: zamatát. Ezért van, hogy napjainkban sok újabb 
parasztkézimunkát „mondvacsinált”-nak érzünk, mert díszítményei-
ket láthatóan frissen, nyersen vették át valamely idegen mintáról, 
nem dolgozott még rajta az az eleven erő, melyet népművészeti 
szellemnek nevezhetünk. Talán majd egyszer, a hosszas gyakorlat, 
bátrabb, elnagyoltabb kivitel, másfajta anyag s még sok-sok té-
nyező nyomán kialakul belőle az, amire első rápillantásra azt 
mondjuk, hogy „népi”. A nép ugyanis sohasem másol le — saját 
számára — semmit sem szolgai módon, bár kétségtelen, hogy min-
dig a magasabb társadalmi osztályok műveltségjavait tartja köve-
tendőnek. Csak kedve és ideje legyen, hogy azt azután a saját íz-
lésére idomítsa. Néha nem is elváltoztatás, hanem az ötletes al-
kalmazásmód ad népi zamatot a mintának. 

AZ ELMONDOTTAK természetesen nemcsak szőttesre, ha-
nem minden más népi szőtt, varrott holmira, hímzésre, csipkére, 
ruházatra is vonatkoznak. De szőtteseinkről szólva, álljunk itt meg 
kissé. „A székelység szőttesmunkáiból ki kell emelnünk az igen 
ősi díszű, a takácsholmikkal semmi kapcsolatban nem lévő pok-
rócféléket, ottani nevükön festékeseket, amelyeket közönségünk 
székely szőnyeg néven ismer. Anyaga — egykor házilag festett — 
gyapjufonál, csupán láncfonala kender. Rendszerint két részarányos 
darabból van összevarrva, mert csak olyan szélben készülhet, mint 
rendes szövőszékük (pontosabban: a hasajó) szélessége. Színük 
rendszerint vörös kék-sárga-fehér, de ritkábban más szín is elő-
fordul.” Ezeket a szőnyegeket a székely nép sohasem teríti a ház 
földjére, hanem rúdra veti („rúdravaló”) vagy ágyra teríti. (A vi-
seltesből lópokróc lesz.) A fonalat (gyapjúszőrből) maga fonja s 
maga is festette meg növényi főzetekkel. „A székely festékesek-
hez hasonló pokrócfélék a moldvai és bukovinai csángók, a 
transzilvániai románság, a romániai nép, dobrudzsai törökfaju né-
pek, ozmánok, rutének (ukránok), oroszok, finnek, bolgárok, stb. 
házában is megvannak, ma tehát keleteurópainak mondható ter-
mékek. Díszítménykészletükben is sok az egyezés, nevezetesen a 
technikából eredő csoportban, mely mindig mértani jellegű. A 
perzsa-kaukázusi csomózott, szőnyegdíszítésre emlékeztető s abból 
magyarázható virágos és alakos hímű szőnyeg hatása a Kárpáto-
kon Transzilvániába nem jött át és egyebütt is főleg törökfaju né-
pek gyakorlatában él...” Ezek a csomózott török (kisázsiai) sző-
nyegek természetesen messze nyugatra is elkerültek, gyakran éppen 
magyar közvetítéssel, s nálunk való nagy kedveltségükre jellemző, 
hogy a kisázsiai szőnyegek egy típusát a külföldi szakirodalom is 
„transzilvániai szőnyeg” néven ismeri. Transzilvániai protestáns 
templomokban maradtak fenn inkább, mint magánosok kezén, s a 
szép számmal előkerült példányok némelyikéről a fonákján meg-
található felirat azt mutatja, hogy a hódoltság idején kerültek hoz-
zánk. Feltehetőleg transzilvániai megrendelésre is készülhettek, 
annyira egy stílusú, minden másfajta kisázsiai szőnyegtől elütő 
modorban dolgozottak. A székely nép sem mintában, sem techni-
kában nem igazodott ezekhez a szőnyegekhez, kitartott a saját ősi 
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munkája mellett s nem erőltette az idegen mintát a saját szövött 
díszítménykincsébe, mint ahogy azt Románia egyes vidékein (erős 
török hatásra a nép tette, pl. Baszarábiában. Miben áll tehát a 
székely szőnyeg sajátos jellege? 

„Bár a székely festékes díszítőelemei egykori európai mű-
veltség-közösség hagyatéka, ez a hagyaték kétségkívül más, mint 
akár legközelebbi szomszédaié is. Más a színek elosztása, az al-
kotó elemek világos, de nem zsufolt rendje, hangsúlyozása; soha 
sincsen benne olyan díszítmény-labirintus, mint a török-arab ha-
tású, szerb (torontáli), dalmát, s részben román hasonló munkákon, 
s nincsenek benne virágelemek, mint a török (perzsa) hatású ro-
mániai, rutén, stb. szőnyegeken.” E szavakkal jellemzi a néprajz-
tudomány a székely festékest, s megállapítja, hogy ezt „népművé-
szetünk legrégibb emlékei közt kell számontartanunk”. 

A SZÖVÉS nemcsak a legősibb, de a legrohamosabban pusz-
tuló népművészeti ágak közé tartozik. S ne ringassuk magunkat 
illuziókban, hogy a népet meg tudjuk győzni: szebb, ha a maga 
szőtte vásznait használja, melyekért keserves munkával kell, hogy 
megdolgozzon, mint ha a sok tekintetben megfelelőbb s mind ol-
csóbbá, könnyebben eszerezhetővé váló gyári szövésü anyagokat 
viseli. A szövés mesterséges életbentartását s ezzel a szőttesnek, 
mint művészi terméknek pusztulástól való megóvását más úton kell 
elérnünk: a háziipari termelés útján. Első teendőnk a helyi, jel-
legzetes szőttesmunkák felkutatása — ott, ahol ilyen még a kö-
zelmultban készült. Avagy, ha már nincsen a helyszínen: kutas-
sunk utána múzeumokban, magángyüjteményekben. Az asszonyok 
között is akad majd egy-egy öreg néni, aki emlékszik némely 
technikai fogásra, régi mintára, különleges, akkoriban használt fo-
nálra, stb. Ha a régiekre vonatkozóan vannak már némelyes ada-
taink, másoltassuk le az eredeti darabokat úgy, hogy azok lehe-
tőleg hajszálpontosan közelítsék meg az eredetieket: méretüket, 
kivitelüket, anyagukat, technikájukat s természetesen színüket és 
mintájukat is. A legkisebb eltérést se engedjük meg az eredetitől, 
mert a nép ma már, sajnos, csak olcsóbb, de rosszabb fonállal, 
gyorsabb, de gyatrább kivitelben s elromlott mintákban dolgozik. 
Ugyanígy óvakodjunk attól is, hogy az eredetihez — a magunké-
ból adjunk valamit. A tegtöbb háziipari vezető, sajnos, abba a 
hibába esik, hogy az eredeti régi mintán „javít” valamit, abban a 
hiszemben, hogy a munkát azzal tetszetősebbé, kelendőbbé s el-
adhatóbbá teszi. Ez helytelen eljárás: a közönséggel meg kell 
kedveltetni a népművészetet a maga hamisítatlan mivoltában s 
nem engedményeket tenni a közönség-ízlésnek — a népművészet 
rovására. Ezt annál is könnyebb keresztülvinnünk, mert nem egy 
szőttesmunka a maga eredeti, hamisítatlan mivoltában is megfelel 
minden változtatás nélkül a polgári osztály szükségleteinek kielé-
gítésére. A szőttes abroszok például nagyon hatásosak kerti- vagy 
verandabútoron, esetleg lakásban is, a párnavégekre szánt dísze-
sebb szövésekből kiváló díszpárna válik. A háziipari termelés ve-
zetőjének leleményességén múlik, hogy milyen ötletes felhaszná-
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lási módokat talál a magyar népi szőttesmunkák polgári alkalma-
zására. Bizonyos, hogy termékeny ötletben, elgondolásban itt is 
Transzilvánia fog előljárni, mert hiszen erre már eddig is volt 
néhány igen talpraesett kísérlet. Bokor Sára a székely rokolyák szö-
veteit bútorbevonásra akarta alkalmazni, Pál Gáborné pedig a 
székely festékest támasztotta fel haló poraiból virágzó háziipari 
termékké. Mindketten gondosan ügyeltek arra, hogy mindenben 
az eredetihez ragaszkodjék a készítő parasztasszony. Pál Gáborné 
rendkívül tevékeny, ügyes terjesztője volt a székely szőnyegnek, 
amelyet valósággal divatba hozott. Ma már a városi ember is épp 
oly csodálattal és tisztelettel nézi a népi képzelet eme művészi 
termékeit, mint ahogy bármely más művészi alkotást szemlél. 

* 

MINDEZZEL, természetesen, nem akarjuk azt mondani, hogy 
a háziipari termelés az egyetlen módja szövőipari hagyományaink 
nemzeti sajátosságainak életbentartására. A népművészet kincsei 
sok művészt ihlettek s meg kell állapítanunk, — látszólag bár-
mily képtelenül hangzik is, — hogy alkotásuk annál művészibb 
volt, mentől inkább eltávolódott külsőségeiben a nép munkájától 
s mentől kevesebb volt az, amit formailag a néptől másolt. Le-
gyünk tisztában azzal, hogy népművészetet csak maga a nép csinál-
hat, az is csak sajáf gyönyörűségére, rögtönözve. A népmővészetet senki, 
a legnagyobb művész sem tudja „továbbfolytatni”, „fejleszteni”. Az ő 
munkája mindig egyéni művészi termék lesz, más művészi forrá-
sokból és lelki gyökerekből fakadó, mint a népé. De, mint egyéni 
művészetének terméke, gyönyörüségünkre és megbecsülésünkre 
szolgál akkor, ha művészi értékei mellett régi hagyományokból 
indul ki, vagy a népművészet ihlette művét. Elismerésre méltó 
kísérletet látunk szövőipari területen az ugyancsak székely Gál 
Ferencné szövött szőnyegeiben. Munkáin látszik, hogy kiinduló-
pontul neki is a népi szőttesféle szolgál: egy-egy forma vagy 
színösszeállítás kapja meg képzeletét s ezt dolgozza fel a maga 
egyéni módján. Legtöbb szőnyege a székely festékest juttatja 
eszünkbe, egyiken viszont régi transzilván varrottasmintát dolgoz fel: 
a két szarvas között álló életfát. Érdekes gondolat a Cserei-kuria 
reneszánszkori freskójának szőnyegre való átvitele. A falfestmény 
és a faliszőnyeg egyébként régtől fogva édestestvérek, hiszen nem 
egy freskómintát látunk gobelinre dolgozva akkor, mikor a ház-
beli bútorzat helyhezkötöttsége lassan felenged s a berendezési tárgy 
(az addig beépített pad, láda, falrafestett kép) tényleg „ingó”-vá 
válik. Gál Ferencné némelyik munkájában a régi transzilván bo-
gozott szőnyeg mintáit viszi át szövésre, ami, úgy mint a varottas-
minta feldolgozása is, érdekes kísérlet egyik technikában elgon-
dolt munkának egy másikra való átvitelére. De talán akadna a 
ma már szép számmal dolgozó képzett szakember között olyan, 
aki a bogozott szőnyeg készítésével foglalkozva, arra vállalkoznék, 
hogy a régi „transzilvániai szőnyegek” mintáit másolja. Ugy hisz-
szük, nem „csak” erkölcsi, hanem anyagi siker is koronázná 
munkáját. 
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KALOTAMENTI VARROTTASOK 
DEBRECZENI LÁSZLÓ RAJZAI 

Keleti hagyományu transzilván úri him-
zés. Vékony vászonra sodratlan selyem-
mel lazán hímezve, a rajz itt-ott már bi-
zonytalanodik: első lépés a népiesedés 
felé, de még nem népi munka. XVIII. 
sz. közepe. (A mărlociai ret. egyház-

község tutajdonában). 

Ugyanaz a minta teljesen „elparlagia-
sodva”; házi vászonra fejtővel hímezve, 
a rajz teljesen bizonytalan, a minta 
megértés nélkül másolva. Népi munka 
kb. a XVIII. század második feléből. 
(A Litenii de sus-i ref. egyház tulajdo-

nában). 

Utolsó lépés az irásos felé. Feltünik a laza fejtővel tömötten öltött láncöltés, melyből 
az írásos himzés „zsinor”-öltése fejlődött. A rajz még mindig bizonytalan, a minta 
értetlenül másolva. 1793-ból való teljes népi munka. (A merai ref. egyház tulajdonában). 

A rajzok a Református Egyházkerület rajztárából valók. 
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SZŐTTESEINK eredetének, felelevenítésének és életbentar-
tásának kérdéséhez szervesen kapcsolódik népi hímzéseink kérdése. 

A népi s a nyomukban keletkezett hímzéseket osztályozva, 
itt is három főcsoportot kell megkülönböztetnünk: az eredeti népi 
munkát, melyet a nép saját használatára, pillanatnyi rögtön-
zésből fakadó, de a helyi kialakult ízlésből fogant terve alapján 
készít, majd a háziipari termelést, amikor a nép eladás céljából 
másolja invenció nélkül más társadalmi osztályok számára az egykor 
magahasználta hímzést; végül pedig az egyén művészi teljesítmé-
nyét, amelyben az a népi munkától kapott ihletet saját művészi 
nyelvén és eszközeivel fejezi ki. 

A népi hímzés eredetkérdését a néprajztudomány már nagy-
jából tisztázta, amennyiben a legtöbb mintáról és színösszeállításról, 
sőt nem egy technikáról is tudjuk, hogy a nép ősi sajátja-e vagy 
úri eredetű szállomány. 

„Ha valamely ruhaféle, fehérnemű két darabját a legegyszerűbb 
öltőmóddal összevarrják: ez még nem hímzés. De ha a varrásra 
valami díszesebb öltésformát használnak s magát az öltéssort a 
más anyagú, alkatú, vagy színű fonállal — esetleg a szükségesnél 
szélesebb varrattal is — hangsúlyozzák, akkor már díszítő varrás-
ról, hímvarrásról van szó.” Ennek a hímzésfajtának jellemző pél-
dája a kalotaszegi női ingvállak ujjain végigfutó hosszanti, díszes 
összevarrás, vagy az ugyanodavaló női kötények két hosszanti 
csíkjának színes pamuttal való összeerősítése. Látjuk, hogy a 
hímzés egyik fajtája „... a varráshím részben az összevarrás, a 
varrat technikájából keletkezett. De van egy másik hímzőtechnikai 
alapelem-csoport is, melyet nem eredeztethetünk a varratból. Ide 
tartoznak a laposöltés- és keresztszem-technika varráshímeinek 
alapelemei, melyek a szövéstechnikával vannak rokonságban, s 
eredetük is innen magyarázható.” Bizonyára avatatlan előtt sem 
újság, hogy sok hímzésmintánk egyezik szőtteseink díszítményeivel. 
„Minél kezdetlegesebb műveltségfokon van valamely szövő-hímző 
nép, annál kevésbbé vált el hímzéseink díszítménykészlete szőtte-
seitől... Még ugyanazon vidéken is előfordul, hogy egyazon díszít-
ményt egyszer szövik, máskor hímezik. Arra is van példa, hogy a 
szőtteshímre tűvel ráhímeznek, megteszik ezt a székely festékessel 
is.” Hogy a hímzésmintát a népnél nem mindig esztétikai, hanem 
gyakran technikai tényezők határozzák meg, arra a hímzésnek ez 
az alaphoz-kötöttsége jellemző példa. „A szőtteshímtől elszabadult 
varráshím egyrészt közel maradt a szőttesdíszítmény jellegzetes 
derékszögű vonalakból alkotott természetéhez, mert a hímet — 
ahogy a szőttesben is történik — a szálak számlálásával, méreteit 
szabatosan, szálról-szálra kiszámítva, szálánvarrva alkotta meg...” 
Székely keresztöltéses — népi nevükön szálánvarrott, invarrásos — 
hímzéseink ebbe a csoportba tartoznak, ugyanúgy, mint a régi kalota-
szegi, toroczkói, felső-marosmenti ilyen technikával készült munkák, 
— hogy hamarjában csak a legismertebbeket említsük a transzil-
vániai paraszthímzéseink közül. Ezzel szemben a „Székelyföldön 
például, a még szemünk előtt gyakorolt, valóban népi hímzőmód 
szinte végig megmaradt a szőttesjellegű szálánvarrás gyakorlata 
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mellett; csupán a nyugati széleken bukkan föl gyéren az írás u t á n 
való, tehát kötetlen vonalvezetésű hímzésféle... Ami más jellegű 
hímzés e területen fönnmaradt, például a székelyeknél előbukkant 
renaissance-ízű, többszínű, kötetlen technikájuak, ... a mult úri 
gyakorlatának maradványai, amelyeket a mai gyakorlattal nem 
tudunk összekapcsolni, megmagyarázni.” Másutt ez a változás, 
alakulás — éppen a technika megváltozásával — olyan erélyes volt 
(pl. a Kalota mentén), hogy teljesen kiszorította a régi technikát. Mert 
„mihelyt a hímvarrás megszabadult a szövés hagyományos kötött-
ségeitől s az összetett, igen változatos, kevert öltésmódokat sza-
badon használhatta, megvolt a mesterségbeli lehetőség bármely 
más eredetű díszítmény utánzására, átalakítására, varráshímmé 
asszimilálására”. A stílusváltozásnak ezen a pontján a nép újra oda-
fordult mintáért, ahonnan minden szépet, újat, minden magasabb-
rendű kezdeményezést vár : a templom és az úri osztály felé. 
E fejlődésmenetet különösen szépen nyomon követhetjük a Kalota-
mente gyönyörű hímzésein, — hogy az olvasó pontosabb tájéko-
zottságát szemmel tartva, ú j r a transzilván példát említsünk. Ez a 
hímzésféle szabadabb technikával a régi mintákat dolgozta egyideig. 
Azután, szinte félve, s néha bizony félszegen, átvette a szebb, az 
újabb, az előkelőbb mintát. Nem volt sokszínű selyemfonala, sem 
aranyszála, alapanyagnak is csak a maga házivászna. Hogy meny-
nyiben játszott közre az előbb említett hímzések jellegzetes 
stílusának kialakulásában ez az anyag-kényszerítette eldurvulás, 
vaskossá-válás, s mennyiben — például a díszítmények zsúfolásá-
ban — a nép ízlése, ősi eszétikai törvénye: ma még pontosan 
követni nem tudjuk. Jellegzetesen népi az idegenből vett díszítmé-
nyek elhelyezése, elrendezése: a szerkezet. Debreczeni László előbb 
közölt rajzaiban láthatjuk, hogy a népi hímzés honnan, hogyan 
és mit olvaszt magába. Hogy mindezt mikor tette, — arra csak 
hozzávetőleges választ adhatunk, de bizonyos, hogy népi hímzé-
seink e kötetlen technikájú darabjaialig tekintenek vissza száz év-
nél idősebb multra. Sok fejtörést okozott az írásos-öltés eredez-
tetése. Általában az a nézet terjedt el a nagyközönség körében, 
hogy az lenne a Kalota mentén az ősi technika,— holott, mint mon-
dottuk, szinte szemünk láttán alakult ki, s hogy a nép ezt válasz-
totta és nem az úri hímzések öltésféléit, annak oka valószínüleg 
az, hogy szűcskészítette ,,mejjrevalóik” zsinórdíszítését akarták 
vele utánozni, amire nemcsak szemléletből következtethetünk, 
hanem abból is, hogy a kalotamenti nép az írásos munkát „sinyór-
varrás”-nak nevezi. 

„Gyarmathy Zsigáné, az említett varrottasok kiváló ismerője és 
fáradhatatlan terjesztője, több példával igazolja: hogyan szállott 
le az „úri” hímző csipkekészítő gyakorlat a nép közé. A Gyerőfy-
lányok fínom récéit a XVIII. század végén már minden paraszt-
leány utánozta durva házicérnából. A pókosvarrást (ugyanitt) pap-
néjuktól tanulták és papné kötésének nevezték. A horgolást Gyar-
mathynétól tanulták...” A nagyasszony maga mondja : „Sok, sok 
minta után be tudnám bizonyítani, hogy az elébb az úré volt, s 
azután varrta csak a nép”. Ez a megállapítás helytálló s koránt-
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sem akar lekicsinylő lenni. Hangsúlyozzuk, hogy a nép a felülről 
alászállt mintát, technikát vagy színezést annyira elváltoztatta, 
magáéhoz hasonította, hogy bátran tekintheti sajátjának. 

ENNYIT, RÖVIDEN, a népi hímzés multjáról. Jelenéről, jö-
vőjéről pedig azt, amit a szőttesnél mondottunk: a pusztuló nép-
művészetet egyrészt váltsa fel a háziipar, mely a külső formát má-
solással örökíti meg; másrészről pedig az egyéni művészet, ame-
lyet a népművészet lényege ihlet, s mely ennek szellemét élteti to-
vább, új, egyéni formában. 

Mindenki, — aki erre vágyik, — a maga módján, a maga ke-
retei, helyzete és tehetsége szerint megtalálhatja munkakörét a 
népi szőttes munkáink körüli teendőkben. A hímzés népszerűsí-
tése, háziipari módon való dolgoztatása körül hervadatlan érde-
meket szerzett Gyarmathyné, mikor a kalotamenti „vagdalásos”-t vitte 
be az úri osztály szeretetébe s ezzel együtt — lakásába. Meg 
kell vallanunk azonban, hogy a népszerűsítésnek ez a módja túl-
ságosan sok engedményt tett a vevőnek, túlsokat „igazított” a 
népi hímzés eredeti mivoltán. Lehet, hogy éppen a könnyebb el-
adhatóság, s a nép gazdasági megerősítése vezette Gyarmathynét 
ebbéli törekvéseiben, sajnálatos viszont, hogy a fehérhímzésnek 
jóformán csak az erősen megkötött technikája maradt meg: anyaga 
már nem magukfonta fonál, nem a mértanias díszítmények sűrű 
egymásmelléhelyezése, hanem a vevőközönség ízlésének megfelelő 
„úri” mintájú munkák készültek így. Ma már nem ezt az útat vá-
lasztanánk. A vevőközönség ízlése igazodjék a népéhez, ami bizto-
sabb, anyagszerűbb. Bokor Sára múzeumokból másolta le elron-
gyolódott székely varrottasok ma már feledésbe merült mintáit, s 
úgy adta ki hímzésre székely asszonyoknak. 

Első lépés: ismerjük meg, ami a magunké, s tanítsunk meg kö-
rünkben mindenkit annak szeretetére és megbecsülésére. Második 
lépésünk az legyen, hogy vigyük vissza a régi munkát oda, ahon-
nan kisarjadzott, ugyanannak a népnek a kezébe, mely azt már 
elhagyta, hogy munkáját, ha magának már nem is, de nekünk 
dolgozza. A harmadik lépés pedig az lesz, amikor egyéni tehetség 
fogadja magába a népművészet-adta ihletet s azt a maga művészi 
eszközeivel fejezi ki. 

P A L O T A Y G E R T R U D . 
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„Itt tátong azon mélység, mely mindaddig nemzeti 
koporsó gyanánt tárva fog állani előttünk, míg azt az 
önisméret s javulásnak csak jobb emberek által gyako-
rolt szelleme... bé nem töltik.” Széchenyi István 

E G Y F A L U M E Z Ő G A Z D A S Á G Á N A K R A J Z A . 

BABON: Kalotamente északnyugati sarkában fekvő nagyon 
kicsi falu: határa 1412 kat. hold; lakosainak száma 306, ebből 
210 román (gr. kat.) és 96 magyar (ref.). 

1848 előtt az almasi és babuci uradalmakhoz tartozó jelen-
téktelen jobbágyfalucska 28 telekkel. Akkoriban extenzív, de nagy-
arányu állattenyésztésből élt, melyet az uradalmi legelők és vá-
gottasok tettek lehetővé. Viszont ennek megfelelően határát két-
nyomásos rendszerben művelte, mert a belterjesebb szántóföldi 
termelés számára nem volt fontos akkor. 

A jobbágyság megszünte után természetesen változtak a vi-
szonyok. Az uradalmak legelőit és vágottasait nem használhatták 
többé és ezért át kellett térniök a nagyarányú és biztosan jöve-
delmező állattenyésztésről a kisebb jövedelmet hajtó és kisarányú 
állattartással és istállóban való állatneveléssel kapcsolatosan az 
intenzívebb, több munkát igénylő, de új körülményeik között jö-
vedelmezőbb 3 nyomásos, feketeugaros földművelésre. (Hasonló 
okok miatt az egész vidéken ugyanaz volt a nép mezőgazdasá-
gának történeti folyamata.) 

A falu határát kitevő 1412 holdból 1318 hold van ma kis-
gazdák birtokában, részint mint magántulajdon, részint közbirtok-
ként. Tehát egy lélekre jut 4.2 hold. Tekintve, hogy a falu egy-
kés családaira átlag 3 személyt számíthatunk, egy családra kereken 
12 és fél hold jut, ami több a vidék átlagánál és rendes kö-
rülmények között biztosítaná a lakosság könnyű megélhetését. A 
talaj is jobb az átlagos kalotaszeginél: a hegyoldalakon ugyan elég 
sovány, középkötött agyagos homok, a völgyekben humusz-gazdag, 
inkább kötött, nagyon termékeny, mindenütt mély, jó altalajú föld. 
A soványság a kizsarolásból származik, amit a júhtrágyázás von 
maga után. 

Éghajlata jó: mérsékelt, az átlagon felüli csapadékkal (ami 
8—10 évenként, árvíz formájában 25—30%-os károkat tud okozni 
a falu termésében). Jégkárra nem emlékeznek. 

Nyomor ezek szerint nincs, nem is lehet, csak szegénység. 
Passzív, hallgató szegénység, ami tunyán ráül a falura. Közel 100 
év óta nem tudtak önállóak lenni. Mintha mindig parancsot vár-
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nának. Mind a magyar, mind a román kicsinyeskedő és konzer-
vatív, gyanakodó és furfangos. Az átlagos környékbelieknél otthon-
ülőbb, inkább mezőgazdasági munkás és cseléd, mint iparos. Nincs 
meg bennük a kalotamellékiek élelmessége, a szilágysági szorgalma, a 
székely ügyessége és furfangja. Végeredményben jobbágyok ma is, 
önmaguk jobbágyai, tehát felelőtlenek. Nem úrgyülölők, de bizal-
matlanok. 

1910-BEN 72 kisbirtok volt a faluban a református és a gör. 
katolikus egyházközség birtokán kívül és egy 118 holdas közép-
birtok. Ugyancsak a falu határában húzódott meg a római kat. 
Státusnak 286 kat. holdat kitevő erdeje. A szomszéd falvak lakói-
nak 12 és fél holdat kitevő apró (másfél holdnál kisebb) földda-
rabkái feküdtek még a falu határának szélein. 

1936-ban 86 kisbirtokot találunk a két egyházén kívül, me-
lyek közül a református változatlan nagyságában maradt, míg a 
gör. katolikus egyházé kétszeresére növekedett a kisajátítás rend-
jén. A 118 holdas középbirtok 96 holdra apadt le a szomszéd 
almasiak javára s így az idegenek birtokrészei 38 holdra szapo-
rodtak. A Kat. Státus erdejét a politikai község számára sajátí-
tották ki. Ezenkívül az agrárreform folyamán a szomszédos Almas 
községben fekvő Státus-birtokból 56 holdat osztottak ki a babo-
niaknak. Ebből az 56 holdból a gör. kat. egyház és iskola 20 hol-
dat, tizenkilenc 3 holdon aluli román kisgazda összesen 34 és fél 
holdat, és két magyar kisgazda összesen egy és fél holdat kapott. 

1910-ben a 72 kisbirtok közül magyar kézben volt 25, román 
kézben 47 (201:387 holdarányban). 1936-ban 23 a magyar és 63 
a román kisbirtok (holdarány 202,5:421,5). A magyarok fogytak, 
anélkül, hogy apadtak volna vagyonban, a románok inkább osz-
lottak, mint szaporodtak, anélkül, hogy jelentősebben gyarapod-
tak volna. 

KAPKODÁS jellemzi a falu gazdálkodását. Nincsen a falu 
gazdasági menetének iránya, nincsen cél, amelyet elérni szeret-
nének, egyakarattal, tudatosan vagy tudatalatt. Súlyos ezreket 
kapnak évente erdőik eladásából és nem tudják közös akarattal 
befektetni s a pénzek a kezeik között szétfolynak aprónként. 

Gazdálkodásuk gerince a gabonatermelés és főpénzforrásuk 
az állatnevelés és az állattal való kereskedés. Háromnyomásos 
rendszerük az általános kalotamenti: 1. őszi gabona (juh- és istálló-
trágyával)) 2. tavaszi (kukorica) és 3. feketeugar. 

Az őszigabonába tavasszal sokan lóherét vetnek, ami még 
azon az őszön egy jobb-rosszabb kaszálást, a tarlóherét adja, 
másévben egy jó kaszálást és a maglóherét: 100—150 kg.-ot hol-
danként. Ilyenkor a tavaszi (kapás) kiesik a forgóból. 

Az ugart (kukorica, illetve lóhere után) rendesen csak a kö-
vetkező tavaszon, május végén—június elején, a tavaszi vetések 
végeztekor, kapálás előtt, szántják először: ez a tarlószántás. Au-
gusztus vége felé, a nagy munkaidő után, esetleg közben, lopva, 
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ha az jdő engedi, jön a második, a keverő szántás. Azután trágya-
hordás (ha istállótrágya van) vagy juhtrágyázás, és szeptember 
végén, október elején, a burgonyaszedés után és rendesen a ku-
koricahordás előtt, a vetőszántás és vetés egyszerre történik. A 
mag teljesen friss szántásba, a frissen szétszórt és beforgatott 
trágya fölé kerül, ami nem helyes ugyan, de az átlagosan köny-
nyü földeken aránylag büntetlenül tehetik. 

Egy iga és két ember 1/2—2/3 holdat tud egy nap alatt meg-
szántani, elvetni és elboronálni. 

A faluban van 3 triőr, s a jobb gazdák rendszerint tisztított 
gabonát vetnek, egy kat. holdra 150—180 litert (5—6 nagyvékát), 
kézzel. A magot sok helyen előzőleg kékkővel (rézgálic) pácolják: 
2—3%-os oldatban átmossák. Vetőmagul az esetek 46%-ában tisz-
tított búzát használnak. A búza kopasz vörősszemű fajta. Régeb-
ben került másunnan Babonba és az uradalmakból szerzett szé-
kácsi búzát igénytelenségével szinte teljesen kiszorította. A búza 
és rozs 50%-os keverése adja a kétszerest, a környékbeliek fő ke-
nyérgabonáját. Rozsot tisztán keveset vetnek, az őszvetéseknek 
mintegy 6%-át csupán. Ujabban a régi szürke rozs helyett szép, 
világosszemű, bőtermő fajtát használnak (talán Fleischmann-féle 
lehet). Nem tudják, honnan került hozzájuk. Őszi árpát egyáltalá-
ban nem vetnek, tavaszit is nagyon keveset. 

Jó vetés esetén a kikelt gabona még ősszel bokrosodik. Ha 
nagyon buja, ráhajtják a marhát vagy a juhot. Tavasszal az újabb 
időkben vagy két gazda boronálja a zöld vetést. Egy gazda 60 
öles búzatábláját kukorica-vetőgéppel vetette be (duplasorba, sor-
távolság 40 cm.) és kétszer megkapálta kézzel. Hat kg. vetőmagból 
80 kg. búzája lett, ami szinte 13 mázsás holdankénti hozamnak 
felel meg. 

A tavasziak alá lehetőleg még ősszel szántanak. A zabot, 
mihelyt a földre mehetnek, lehetőleg márciusban, az őszi szántásba, 
szántás nélkül vetik. A holdankénti vetőmag átlaga 210—270 l. 
(7—9 nagyvéka). A tavaszi gabonafélék, a kukoricától eltekintve, 
99%-ban zab, 1%-ban árpa és alakor (Spelzweizen polyvás búza). 
A kukorica alá — az őszi szántáson kívül — vetés előtt még-
egyszer szántanak. Ha őszi szántás nem volt, úgy ez is csak a 
vetőszántásba megy. Aki teheti istálló- vagy juhtrágyába veti. So-
kan vetik géppel. A faluban 4 kukoricavetőgép is van és ezek 
kézről-kézre járnak. A sortávolság 80 cm. A legtöbb kukoricát 
azonban vetik, répa- és tökmaggal, főképp azok, akik harmadába 
adják ki a kapálást. Olyankor a fészkekbe rendetlenül krumplit is 
ültetnek a kukorica közé. A vetőmag nagyon változatos. Leggya-
koribbak a sárga, kerekszemű magyar elfajzott változatai és a 
fehér, meg a sárga lófogu. A legszebb ilyenfajta csöveket ősszel, 
hántáskor válogatják ki és a tornácban rudakon szárítják meg 
vetőmagnak. 

Burgonyát inkább a kertekbe vetnek, szántóföldbe csak rit-
kán. Ezért a holdankénti vetőmag és a holdankénti hozam nehe-
zen határozható meg. Átlag a vetésre használt mennyiség 6—10-
szeresét adja, a föld trágyaerejétől függően. A vetés áprilisban 
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történik, a kukoricavetéssel egyidejüleg, kizárólag fészekbe. Fész-
kénként 4—6 gumót tesznek a legkisebbjéből. Aki teheti : egy-
egy maréknyi portrágyával. Kétfaj tájuk van : a korábban érő hó-
pehely és a bőven termő télirózsa. Vetnek még simahaju nyári 
rózsát is eladásra, de csak keveset a kertben, mert nehéz az ér-
tékesítése. 

Répát a kukorica közé szoktak vetni és azért nem igen si-
kerül. Ha tisztán vetik némelykor, akkor sem sikerül, mert nem 
tudják kellően gondozni. Pedig nagyon megbecsülik, mert tudják, 
hogy az állatnak milyen fontos takarmánya. A kapásoknak két 
kapálást adnak, egy sima, sekély gyomírtó, ritkító kapálást és egy 
töltögetést. A kapálást nagyobb gazdáknál rendesen harmadosok 
(részesek) végzik; a kukorica 1 /3-áért kötelesek a két kapálást, 
törést, szárvágást és hántást elvégezni. A hordás a gazdát terheli, 
a harmadosnak is ő köteles mindent hazaszállítani. 

A faluban 3 lókapa van és mihelyt a sorba vetett kukorica 
kibujt, azonnal megkapálják. Azután megkapálják egyszer kézzel, 
amikor ritkítják is és még egy gépkapálás után kézzel töltögetik. 
A burgonyát és a répát úgy kapálják, mint a kukor icá t ; a burgo-
nyát erősebben, a répát kevésbbé töltögetik. A kézi kapálás in-
kább asszonymunka, akiknek munkája szaporább, mint a férfiaké; 
ezek kapálás helyett egyéb elfoglaltságot keresnek maguknak (ke-
verő szántás, kaszálás). 

Kövérebb helyeken júniusban kezdődik a kaszálás és tart 
egészen augusztus elejéig. A szénacsinálás is inkább az asszonyok 
dolga. Kedvező időben a legszebb nyári munka, melyet mindenki 
szívesen végez. Csak az a baj , hogy ilyenkor már az aratás is a 
nyakukon van és a hordással már nagyon kell sietniök. Sokszor 
éjjel is hordanak. 

Az őszgabona rendesen egy kicsit túlérik. Egyrészt hagyják 
is túlérni, mert úgyis sarlóval arat ják, másrészt szükséges is éppen 
a túlérés miatt sarlóval aratni. Ez az a munka, amire rendesen 
idegen, falunkívüli munkaerőket is alkalmaznak. Aká r napszámba 
(férfi 50 lej és élelem, asszony 35—40 lej és élelem), akár részibe 
(1/12—1/13 rész és élelem). 

Az asszonyok vágják sarlóval a búzát , a férfiak kötözik és 
kalangyába rakják. Négy-öt asszony után egy kötöző férfi. Egy 
ilyen csoport munkateljesí tménye egy nap alatt 8—12 kalangya 
(egy hold). Egy kalangya két-háromsoros, 14 kévés kereszt. A ke-
reszteket karóba rak ják és úgy állanak a hordásig. 

A hordás nagyon gyorsan, szinte egyik napról a másikra 
megy végbe az egész határról. Olyankor nem törődnek azzal, hogy 
nappal van-e vagy éjjel. Cséplőgépet Almasról hoztak, a legutóbbi 
három évben ugyanazt. Leghamarább azok csépelnek, akik a gé-
pet felhozták, azután a falu r end jében : megkezdik az alsó vagy 
a felső faluvégen és így halad a cséplés csűrről-csűrre a falu má-
sik végéig. 

Mikor sárgulni kezd a zab, elkezdik kaszálni. Egy asszony 
szedi a markot egy kaszás után és egy férfi kötözi és rakja 
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tén karóba. Így áll hosszabb ideig kinn, hogy nehogy megdoho-
sodjék később. Augusztus végéig a zabaratást is bevégzik rendesen. 

TERMÉSEREDMÉNYEK az 1936-os esztendőben a követke-
zők vol tak: tisztabúza 536.7 q, rozs 71.3 q, kétszeres 479.1 q, 
árpa 6.5 q, alakor 2 q és zab 94.7 q. Tehát az őszigabona kereken 
87%-át tette ki az egész termésnek. 

Ha a kisgazdák kezén tevő 420 kat. hold szántót vesszük 
alapul, amelynek 1/3 része őszi vetés (140 kat. hold). 7.8 métermázsás 
termésátlagot kapunk, ami a környékbeli átlagnál jobb. Másrészről, 
ha a csépléseredményeket nézzük, a tisztabúza e vidéki vi-
szonylatban szokatlanul magas termelési százaléka (50%) azt mu-
tatja, hogy piacra termelnek gabonát, mert otthon nem esznek, 
csak kivételes alkalmakkor, tisztabúza kenyeret. Kenyérgabonájuk 
a kétszeres, amihez még kukoricát is vegyítenek. Sok puliszkát 
esznek. 

A tiszta búzát tehát kb. 60—70%-ban eladják készpénzért 
Huedin-en, a kétszeres és rozs, amennyiben a nagyobb gazdák-
nak feleslegük van, a faluban osztódik szét a szegényebbeknek 
télen, nyári napszám-előlegképpen. 

A ZABARATÁS után a szegénység a cséplőgépnél dolgozik. 
Napszámuk 40 lej vagy 13 kg. gabona, amit éppen csépelnek, eset-
leg rész. A gazdák ilyenkor szokták elvégezni a keverő szántást 
az őszi alá, az asszonyok meg a kenderrel vannak elfoglalva. 

Azután jön az őszi betakarítás. Kezdődik a burgonyaásáson. 
Az összhozamot még hozzávetőlegesen is lehetetlen megállapítani. 
Általában nagyon keveset termelnek: nagygazdáknál alig 3—4 q 
lehet az évi hozam. Pedig a baboni határ minden része jól 
megtermi a burgonyát. De főképen csak asztalra termelik, álla-
toknak nem szeretik adni, mert alkalmatlan hosszadalmas főzése. 
Ehelyett a tököt használják a disznónál előhizlalónak, marhának 
pedig répát adnak amennyiben erről egyáltalán szó lehet. Pedig 
nagyon sokra becsülik és különösen tejes tehénnek és lónak sze-
retik adni. 

A répánál jobban sikerül a kukorica árnyékát is jól bíró ta-
karmánytök. Ha lehet fészekbe vetik a kukorica közé : 3—4 szem 
magot egy-egy maréknyi portrágyával együtt. Sokszor csak úgy 
szórják a kukoricával együtt. Szedéskor kihordják a kukoricaföld 
szélére csomókba, s onnan haza szekérrel. A disznónak adják 
nyersen; főzve inkább a románok, akik kiveszik a magját, meg-
szárítják és olajat nyomatnak belőle. Akinek sok van, minden 
állatját ezzel tartja ősszel, mert nem áll sokáig. Ára épp ezért 
nincs, egy szekérderéknyi 20—50 lej. 

Mikor a kukoricaföld minden melléktermését kihordták és a 
kukorica jól kiszáradt, jön a kukorica-törés. Panusástól törik, ma-
gasra megrakott deszkásszekereken hordják be a csűrökbe, ahol a 
hántás történik. Á meghántott kukoricát a ház padlására hordják. 
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Primitíven fonott kukoricagóré (kastélynak hívják) kettő van a 
faluban. 

Kukoricaszedés után rögtön a vetés a főmunka, úgy, hogy a 
kukoricaszár csak lassan szedődik le, rendesen az asszonyok mun-
kája ez és a gyermekeké. Fűzfavesszővel zsupokba kötik és úgy 
hordják haza. 

Fontos terményük még a napraforgó. Kukoricaföldek szélére 
szokták vetni. A magjából olajat nyomatnak, a tányérját marhák-
kal feletetik. A szára ott marad és télen a varjak pihenőhelye. A 
magyarok is termelnek annyit, mint a románok. Éppen úgy eszik 
és főznek vele, legfeljebb nem olyan szigorúan meghatározott idő-
szerűséggel. A fölösleget Huedin-en adják el a havasiaknak; lite-
rét 30—40 lejért. 

A TAVASZI FORDULÓ (átlag) 140 kat. hold. A réteknek 
szántott részébe csak tavaszit vethetnek, mert ősszel a marha és 
juh legel rajta. Azonkívül a kerteket legalább fele részben ku-
koricával, krumplival, répával, szóval tavaszi takarmányfélékkel 
vetik be. Ezek szerint a tavasziakra eső területet 200 kat. holdra 
becsülhetjük. Zabvetésre jut kb. 12 hold (94.7 q). A krumpli, 
répa, tök, napraforgó együttesen nem vesznek 15—20%-nál (30— 
40 holdnál) többet igénybe, tehát kukoricára mintegy 150 holdat 
számíthatunk. Egy hold évi hozama 3 deszkásszekér hántatlan 
tengeri. Egy szekérről 12 zsák csőstengerit, egy zsák csőstengeri-
ből egy és fél véka szemes kukoricát számítanak. Hat véka ku-
korica egy mázsa. A számítás összettett ugyan, de könnyű és a 
végeredmény 9 q holdanként, ami a búza átlagos termés-hoza-
mához viszonyítva nem mondható jónak. Az évi összhozhozam 
tehát kb. 1350 q kukorica körül járhat, amit hacsak disznóhíz-
lalásra használnának (egy disznóra 4 q), 1350 : 4 = 337.5 disznó-
nak a hizlalására volna elég (1 q súlygyarapodás a legelő 
súlyon felül), holott, amennyiben a jegyzőségnél talált statisztika 
adatai megbízhatóak, a falu disznóállománya 197 drb., családonként 
alig 2 drb. A kukoricának tehát szinte fele az asztalra kerül, mert 
eladni nagyon keveset adnak el. A fölösleget inkább más állattal 
etetik fel vásárra vitel előtt. 

KOMOLY állattenyésztésről, mint általában a vidéken, 
úgy itt sem lehet beszélni. A kalotamentieknek is, mint a transzil-
vániai kisgazdáknak általában, az állat képezi a forgótőkéjét. Csak-
hogy ezt nem az állatok természetes szaporodása útján gyümöl-
csöztetik (egyedüli részleges kivétel: a disznó), hanem köpeckedés-
sel. Igy nagyobb ugyan a kockázatuk és több hozzáértést, jobb 
szemet igényel, de gyorsabban forog a pénzük és talán, ha ügyesen 
csinálják, több a jövedelmük is. 

Koratavaszon vagy nyáron soványabb, gyengébb ökröket vá-
sárolnak, elvégzik vele a munkájukat és késő ősszel, karácsonykor 
kijavítva adják el. Vesznek ősszel sovány tinókat és tavaszig vagy 
más őszig nevelik, kicsit kihízlalják és úgy adják e l ; sokszor kis-
borjúval. Vesznek meddő tehenet s ha sikerül, mint borjas tehenet 
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dupla áron tudják értékesíteni, ha nem, kijavítják, s a mészárosnak 
adják el. 

Legelőhiány miatt télen általában több állatjuk van, mint 
nyáron. A 80 hold erdős legelő: meredek, délnek fekvő, sovány 
hegyoldal; a marhaállományt két hónapig sem bírja eltartani. 
Azért hajtják a marhákat más falvak legelőire, amiért hol fizetnek, 
hol pedig, ami a szokottabb eset, az idegen falvakból beházasodott 
vők vagy menyek jussán, akik az otthoni legelőjogukat megtar-
tották. 

A számos marhatartás másik nagy á tka : a juh. Babonnak, 
a 300 lelket számláló törpe községnek, két turma juha van : az 
egyikben 205, a másikban 289 darab. Az ellenálló, igénytelen, de 
durvagyapjú racka fajtát tenyésztik. Ezek hóolvadástói hóhúllásig 
kinn legelnek. Rágják, rontják, piszkítják a legelőt, az ugart, a 
tarlót és az alig sarjadó vágottakat. A marha utánuk nem kap 
semmit és ha kap, akkor sem kell neki. De azért mindenütt elő-
joguk van, mert sokan vannak, mert mindig kint vannak és mert 
a pakulárok élelmesebbek, mint a csordások. 

Hozamként a juhoknál a bárányt, a gyapjút, és a tejet te-
kintik. A juhoknak csak mintegy 60%-a ellik. A bárányt 80—150 
lejért értékesítik. A tejet sajtnak, illetve turónak dolgozzák fel és 
télen egyik főeledelük. Gyapjút minden juh ad 1 és ½—2 kg.-ot 
darabonként, durva minőségűt, amiből csak condraposztót és pok-
rócot szőhetnek. A juhtrágyázás, amit a júh egyik legnagyobb 
előnyének tartanak, kiszegényíti mégjobban az amúgyis sovány 
hegyoldalakat. 

A FALU számos marhaállománya 176 drb. Ebből 50 drb ökör, 
14 drb. ló, ami 32 jó igát jelent. 32 iga pedig 640 kat. hold (igán-
ként 20 hold) legintezívebb megmunkálását tenné lehetővé, ami 
azonban nem történik meg, pedig csak 420, ill. 280 holdat kell, 
hogy megműveljenek. Igánként, ha a rét szántott részét is számít-
juk, alig jut 10 holdnál valamivel több egy igára. 

Van azonkivül a faluban 73 tehén, amit szintén mind jármoz-
nak. Fuvaros csak egy igazi van a faluban, az sem él csak a fu-
varozásból. Télen hordanak be Huedin-re fát, saját tűzifafelesle-
güket. Nem nagyban, iparszerűen, hanem csak zsebpénzül. 

Bika nincs a faluban. 
A vidékszerte kedvelt bivalyból, ami lassúságánál, igény-

telenségénél és ezáltal kevés hasznúságánál fogva szinte lehetet-
lenné teszi az intenzív mezőgazdálkodást, alig van Babonban. 

RÉGEBBEN, a filoxéra pusztítása előtt, azt mondják: sok és 
jó szőlő volt a faluban. Most termés alatt 32 pászma van, egyen-
ként 600 tő szőlővel, ami az általános 1 m.-es tőtávolság mellett 
3 holdat jelent. 1933-ban az úrbéresi legelőből kihasítottak még 
28 pászmát. Be is van már javarészben ültetve, de még keveset terem. 
A régi szőlő magántermő szőlőkkel van beültetve, a legtöbb az 
államilag tiltott Nova. Sok még az „Izabella” és az „Othello”. A 
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boruk édes és aránylag nagy alkohol tartalmú. De nagyon vad ízü, 
amint ez a magántermőknél lenni szokott. Ezen a téren kis javulás 
vehető észre: a magántermő szőlőket igyekeznek átoltani neme-
sebb fajtákra és az új szőlőjükben több már az oltva ültetett szőlő, 
első helyen „Chasselas” fajtákat ültetnek, nem is helytelenül. 

Mivel a boruk ezidőszerint nem kereskedelmi cikk, maguk-
nak kell elfogyasztaniok. Az asszonyok jobb szőlőtermő esztendők-
ben a szőlőből télire is tesznek el, felakasztva a gabonásban és 
kamrában, némelykor a szép fürtöket zab közé. Télen Huedin-en 
jó áron tudják értékesíteni. 

A szőlészetnél, aminek náluk úgy sincs jövője, sokkal fon-
tosabb volna a gyümölcstermelés. Van is a falu minden kertjében 
egy pár gyümölcsfa, némelyikben több is. De ritkán teremnek, 
mert gondozatlanok. Sok az egészen fiatal fa. Leginkább alma-
csemetéket lehet látni: Batult, Jonathánt és Törökbálintot. A Sóvári 
ültetésével felhagytak, mert nehezen lehet eladni. A jövő ebből a 
szempontból bíztató. 

A két-hároméves csemetéket a Gazdasági Kamara útján 
szerzik be, 10—20 lejért darabját. A legnagyobb baj, hogy na-
gyon messze kell utána menniök és nem is kapnak első-
rendü árut. 

Szeretnek fát ültetni, jó volna, ha a fát gondozni is úgy 
szeretnék. 

Diófa egy sincs a faluban, azt mondják: elfagy. 
Sok a meglevő termőfák közt a szilvafa. A kertek úgyszólván 

mind ezzel vannak tele. Elvétve a szántók között is lehet látni és 
a puszta kertekben. Minden második, harmadik évben hoz csak 
termést. A nyárvégi ú. n. Vörösszilva a legelterjedtebb, azután a 

és a Húsos. Pálinkának főzik ki nagyrészét és meg is 
isszák ők maguk. 

A szilvából, amit nem főznek ki pálinkának, szilvaízet készí-
tenek, vagy megaszalják. A szilvaizből sok kerül eladásra, az 
aszalt szilvát megeszegetik otthon. 

MINDENT EGYBEVETVE, a község lakosságának gazdál-
kodása nem okszerű, hanem meggondolatlan, kapkodó. Földjük 
kevés, állatállományuk aránylag nagy, ami intenzívebb takarmány-
termelést tenne szükségessé. Viszont szálastakarmányul csak szénát, 
sarjút, vetett takarmányul csak lóherét termelnek. Abraktakarmá-
nyul a kukoricát és kevés zabot használnak. A sok igaerő sokkal 
több és jobb földművelést tenne lehetővé, mint amennyit tényleg 
teljesítenek. A júhnak jó magaslati legelőre, hegyi szénára és 
abrakra is szüksége volna, de ilyen nincsen. 

Hogy mezőgazdálkodásuk nem elég intenzív, annak nem is 
annyira a tudatlanságuk az oka, mint jórészt kényelemszeretetük. 
Nem akarnak gondolkozni, hanem élnek a megszokott ősi, öröklött 
módon és keretek között. 

Csak addig nyujtóznak, amig a takaró ér. És hogy a takarójuk 
érjen, arról gondoskodnak az egyke útján. 

Babonban az egyke nem begyökerezett, testet és lelket meg-
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fertőző, pusztító tragikum még ma. Egyszerűen kényelmesebb az 
asszonyoknak besétálni a közeli városkába és elpanaszolni az 
orvosnak, hogy mi készül, mire az természetesen hajlandó a gye-
reket 1000—1500—2000 lejért (alku szerint) elvenni. A nép a mag-
zatelhajtó orvost általában a maga jóttevőjének tartja és talán az 
orvos is annak tartja magát. 

Utánpótlásról vők és menyek által gondoskodnak. A most 
élő 84 baboni magyar lakos közül (vincellér, kovács, pásztorok, 
szolgák, mint idegen falvakból származó átmeneti emberek, nin-
csenek ideszámítva) 21 a beházasodott. Ezek közül 6 vő és 15 
meny. Messzi falvakba is elmennek meny vagy vő után és ér-
dekes, hogy ilyen célból inkább a hasonlóan egykés falvakat ke-
resik fel. 

A falut kitevő 66 telken csak mintegy 55 paraszt lakóház 
van. Négy telket a 2 templom és a 2 iskola foglal el, két telket az új 
román és a régi magyar iskola; van két puszta telek, a többi 
hárman a gazdasági épületek megvannak ugyan, de lakóház nincs, 
vagy lakatlan. Egy szobás-konyhás parasztházban tehát 2 család, 
mintegy 6 személy lakik. A szoba télen lakatlan. A szobák kicsik: 
20—25m2 alapterületüek és 1.7—2.0 m. magasak. A tüdőbaj m á r 
nem pusztít, de minden családban benne van. Sok a már idült 
belső szervi baj is, ami közvetlenül nem pusztít, de munkaener-
giájukat és ellenállásukat csökkenti és lassan, de biztosan vissza-
fejleszti őket. Egy jó emberöltő mulva viszont úgy is teljesen 
kicserélődik a beházasodások folytán a lakosság. 

AZ ELMONDOTTAK UTÁN, amelyek lehetőség szerint hűen 
tükrözik a baboni magyar lakosság életét, a kép teljessége ked-
véért nézzük meg közelebbről a benne élő elemeket, a családot 
és az egyént is. 

1. Az első gazda, akit a faluban mintaként emlegetnek, mert 
szegény sorsból emelkedett a falu nagy gazdái közé, Eszes Ferenc 
Jancsi. 

A család 3 tagból áll, az említett családfőből (61 éves), az 
Almasról származó feleségéből (55 éves) és 16 éves leányukból. 
Mind a hárman egy szobában laknak, a ház másik, nagyon kicsiny 
helyiségét kamrának használják. 

Összesen 10 hold 944 •-öl földbirtokukból 8 hold 1213 •-öl 
szántó, 750 •-öl kert, 1143 •-öl rét és 1038 •-öl földadó alá nem 
eső terület (házhely, udvar, vízmosás, stb.). 

Állatállományuk szokatlanul nagy: 4 tehén, 3 borju, munka-
időben még 2 ökör, 1 koca, 1 ártány, 5 fejős juh 5 báránnyal, 
melyek közül kettőt megettek, három megvan. 

Holt-leltára: egy kicsi trágyahordószekér és egy nagyobb 
szénahordószekér, egy váltóeke, egy magacsinálta kukorica-vetőgép, 
faborona. Semmi különösebb szerszáma nincs. Talán a váltóeke 
az, amely figyelmet érdemelne és amelyet e vidéken, sajnos, 
nagyon kevesen használnak. 

Erdélyi Magyar Adatbank



306 Kós Balázs 

Adóssága nincs. A konverzióval a bankban veszett 30.000 
lei készpénze. A faluban most is van kb. 50.000 leje 24%-os 
kamatra kihelyezve. 

Kapáláshoz, aratáshoz és hordáshoz napszámosokat fogad, 
évente átlag 15—20 napszámot (30—35 lej és élelem). Régebben 
télen ő is járt ácsmunkára. 

Vetőmagul a saját terméséből használ székácsi búzát, lófogu 
kukoricát. 

Terméseredményei átlag a következők: 33 q búza és két-
szeres, hét q zab, tíz q kukorica. 3.5 hold földön termelt 
takarmányt, 0.5 holdon lucernát. 1 holdon lóherét (tavaly 1 q 
lóheremagot is kapott a két kaszáláson kívül) és két holdról réti 
szénát (ez utóbbi földje almasi határban, felesége jussa). 

Jövedelme: 5000 lej gabonaeladásból, 2800 lej heremagból, 
2800 lej 5 malac eladásából, 3600 lej nyereség egy pár ökrön, 
3900 lej 2 borju eladásából; azonkívül a kihelyezett pénzének 
kamataiból 12.000 lej, összesen 30.100 lej. 

Községi pótadója 540 lej, állami adója 338 lej. Egy-egy havi 
elsőrendü kiadásuk, átlag, 2 kg. cukorra, ezenkívül paprikára, 
borsra, teára, petróleumra és gyufára összesen 130 lej. A férfi hívő 
(baptista), tehát nem iszik, nem dohányzik. 

Az öregek ruházkodása nem kerül úgyszólván pénzbe: egy-
egy pár lábbelit vásárolnak évente Annál többet költenek a 
leányuk ruházkodására: évente 2—3000 lejt; most, hogy nagylány 
lett, az évi ilynemü költségük vagy két évig a 12.000 lejt is meg 
fogja haladni. Panaszkodik is emiatt eleget az apa. 

Egyheti étrendjük az aratási nagy munkaidőben a követ-
kező volt: 

É t k e z é s Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

r e g g e l i 
Palacsinta 
(lapotya) 

lángos, 
tea 

túros-
lepény palacsinta tea szabógal-

lérleves kávé 

e b é d 
rántottás 

leves 
húsleves 
disznó-
hússal 

ribizli-
leves 

hússal 

almaleves 
disznó-
hússal 

bőjtös-
paszuly 

zöldpa-
szuly sza-
lonnával 

paprikás-
csirke 

v a c s o r a 
turós-

puliszka árvaleves bálmos szurtlaska tejes-
puliszka 

puliszka 
tejjel 

paprikás-
csirke 

Évente egy nagy 190—200 kg.-os disznót vagy ennek meg-
felelő két kisebbet vágnak. Majorságállományuk: 7—10 tyúk, 10—12 
csirke. Tojást, csirkét nem adnak el. 

2. Egy másik gazda, Moldován Juon lui Iacob, 6 hold és 190 
•-öl saját birtokán kívül bérel még 7 hold kaszálót. 

Családtagok: Juon 55 éves, felesége 45 éves, fia 27 éves, lánya 
14 éves és menye 21 éves. Tehát 2 család. Laknak egy kétszobás 
házban, aminek csak az egyik szobáját használhatják, mert a másik 
szobában Juon testvére lakik. 
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Élő leltár: 2 ökör, 2 tulok, 2 bivalytehén 2 borjuval, 1 koca, 
3 malac, 10 juh, mindenik bárányozott, a bárányokat eladták. 

Holt-felszerelés: 1 szekér, 1 eke, 1 borona. 
A földjeit jó trágyaerőben tartja. 
Évi hozama: az évente művelésre kerülő 4 holdnak 25 q 

búza, 19 q zab, 12 q kukorica, ½ q lóheremag. 
Búzát nem adhatnak el, mert tartoznak 6 q-val a faluban, 

a többit megeszik. Hetenként 1.5 vékát őröltetnek házihasználatra 
(vám a malomban 3 liter vékánként). 

Kukoricát, amit nem esznek meg, a disznóiknak adják, meg 
ökröknek, de piacra nem visznek semmit belőle. A zabot adják 
csak el vékás, félvékás tételekben, apró háztartási költségek fe-
dezésére. 

Jövedelmek: 1 hízott disznó: 1800 lej; 2 malac: 1000 lej; 
½ q lóheremag: 1200 le j ; haszon egy pár ökrön: 2000 lej ; 
1 bivalyborju: 600 lej; 10 q zab: 4750 lej ; összesen: 11.550 lej. 

Kiadások: háztartásra évente 1500 lej, állami adó 200 lej ; 
községi pótadó 500 lej; átlag 10 napszám évente (kapálás) 300 lej; 
7 hold kaszáló bére 2000 le j ; összesen: 4500 lej. Maradna 7050 
lej. Ebből ruházkodnak és fizetik az orvost : a fiatalasszony sú-
lyosan tüdőbajos. 

Egy heti étrend aratáskor: 

É t k e z é s Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

r e g g e l i 
Pergelt 

laska-le-
leves 

Szalonna, 
turó, zöld 

paprika 

Szalonna, 
turó, zöld 

paprika 
szalonna 

ugorka-
saláta, 
kenyér 

turós és 
tejes pu-

liszka 
csirkehús-

leves 

e b é d 
Zöldpa-
szuly 

Puliszka 
turóval m. f. töltöttká-

poszta 
Zöld-

paszuly 
kenyér 

tejföles 
zöldpa-
szuly 

aludttej, 
turó 

v a c s o r a 
Puliszka 

tejjel, 
olajjal. 

Puliszka 
tejjel m. f. aludt tej 

Zöld-
paszuly 
kenyér 

tejfölös 
zöldpa-
szuly 

puliszka 
tejjel, 

turóval 

Napi tejhozam átlag 3 liter, eladásra ritkán kerül valami, in-
bább a tejfölt tudják értékesíteni Huedin-en. 

3. Kudor János (Bede) a harmadik gazda Farbosról házasodott 
be, 6½ hold tulajdonosa. Egyszobás, kamrás házikójukban hárman 
laknak: János 49 éves. felesége 48 éves, fiuk 13 éves. 

Állatállománya: 2 bivalytehén, 1 bivalyborju, 2 ökör, 5 drb. 
juh, 4 bárány, 2 disznó. Majorsága nincs. Holt-felszerelése: egy 
szekér, egy váltó- és egy rendes eke, egy borona. 

Munkára a bivalyokat használja, az ökröket eladásra tar t ja ; 
egy más községben 400 lej évi díjért legelteti. 

Terméseredmények: 23 q öszbúza és kétszeres, 6 q ku-
korica; földjeit jó trágyaerőben tartja, 3 hold réten széna és sarjú; 
40 drb. termő almafája és 20 darab oltványa van, ezekről szedett 
7 q gyümölcsöt. Van 1200 tő szőlője; 300 tő oltott és 900 ma-
gántermő, mind termés alatt, évi hozama kb. 900 liter bor. 
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Jövedelmek: 7 q almából 3500 le j ; ökrökön nyereség: 
6300 le j ; bivalyteheneken nyereség: 4300 lej ; összesen: 14.100 lej. 

Kiadások: állami adó 340 lej, községi pótadó 550 lej, to-
vábbá legeltetési díj 400 lej; egyházi a d ó : 2 véka búza, 2 sze-
kér trágya, szántás; vincellérnek 1 véka búza, kovácsnak ½ véka 
búza, disznópásztornak 1 véka búza, csordásnak 2 véka búza, 
csordásnak 1 véka búza, 2 kenyér, 1 kg. szalonna. 

A fennmaradó pénzt építkezésekbe és földvásárlásokba fekteti. 
Vetőmagvak a sajátjából kerülnek ki. 
Csak három napi étrendet tudtak elmondani, a többire nem 

emlékeznek: 

É t k e z é s H é t f ő P é n t e k V a s á r n a p 

r e g g e l i t e j , s z a l o n n a t e j p u l i s z k a t e j j e l 

e b é d 
s ü l t s z a l o n n a 

h a g y m á v a l z ö l d p a s z u l y 
z ö l d p a s z u l y 

d i s z n ó h ú s s a l 

v a c s o r a 
p u l i s z k a t e j j e l 

é s t u r ó v a l 
t u r ó s é s t e j e s 

p u l i s z k a t e j 

Takarékos, szinte fösvény emberek, nagyon sokat dolgoznak. 

A GAZDASÁGI ÉPÜLETEK általában jobbak, mint a lakó-
házak. A csűr a kalotamenti ember büszkesége, mert az kell, hogy 
a földjei nagyságával és minőségével arányban legyen: nagy csűr 
sok és jó földet jelent. 

A felsorolt gazdák állatállománya mind jóval felül van az át-
lagon. Egyrészt mert mind szorgalmas, jó gazdákról van szó, más-
részt mert éppen ezek a földnagyságok igénylik a legintezívebb 
művelést. Nem olyan nagy, hogy külterjesen művelve is meg lehes-
sen belőle élni és nem olyan kicsi, hogy ott kelljen hagyni más 
kenyérkeresetért. A nagyobb 25—50 holdas gazdáknál rendesen 
az átlagnál rosszabb a számos marhára eső holdak aránya, az 
egészen törpe, 2—4 holdas gazdáknak pedig, akik egész évben 
napszámba járnak, egyáltalán nincs számos marhájuk, csak disz-
nót és juhot tartanak. 

e 

EGY FALU MEZŐGAZDASÁGÁNAK és az ezzel kapcsola-
tos életmegnyilvánulásoknak rajza kivánt lenni ez az írás. Olyan, 
amilyen a kezdetleges munkamódszer, a kutatásra szánhatott cse-
kély idő és az adatok hiányossága mellett lehetséges volt. Másfelé 
mezőgazdasági főiskolák mellett alakult intézmények és tudós ve-
zetők kutatják és mérik fel a falvak mezőgazdasági helyzetét. Ne-
künk nincsenek ilyen intézményeink s alig remélhetjük, hogy lesz-
nek; magunknak kell tehát megpróbálnunk, kezdetlegesen, této-
vázva, vergődve a tudományosságra való törekvés és a kezdetle-
ges lehetőségek között, ahogy lehet. De abból a kevésből is, ami 

Erdélyi Magyar Adatbank



Venczel József: A székely kivándorlás 309 

feltárható volt, nyilvánvalóvá vált az, hogy a falu fejlődési üteme 
megakadt, mezőgazdasága elmaradott, és egész élete inkább visz-
szahuzódó, riadt, a gazdaság nyomásra új lehetőségek kutatása 
helyett inkább önmaga csonkításával védekező. 

A segítés módjai pedig nem a kutató, hanem a hivatása ma-
gaslatára emelkedett nemzetszervezet feladata marad. 

KÓS BALÁZS. 

N É H Á N Y A D A T 
A S Z É K E L Y K I V Á N D O R L Á S H Á T T E R É B Ő L 

1. 

AZ OLT VÖLGYÉBEN, a Kőddombja és a Hargita között, 
hosszan nyúlik Dăneşti község hepehupás határa. Ha kelet-
nyugati irányban végigjárjuk a földeket, dombról le, dombra fel, 
a jellegzetes hegyvidéki térség tanúi vagyunk. Az Olt a határ ke-
leti harmadában vájt magának völgyet s ezzel a község települé-
sét is meghatározta. A legtermékenyebb rész e z : az alsó és felső 
Kismező szántóinak és kertjeinek, valamint az oltmelléki kaszálók-
nak területe. Keletről és nyugatról dombok határolják. Keleti ré-
szen Olthegye, a nyugati oldalon Cseretető. A határ terjedelme-
sebb része a Cseretetőn-túli, mely lankákkal és kaptatókkal las-
sacskán felmászik a Hargita oldalára. 

10.543 hold 1410 •-öl területet ölel fel ez a határ, melyből 
35.7 százalék kaszáló, 29.7 százalék erdő, 20.6 százalék szántó, 
12.9 százalék legelő és 0,8 százalék kert. Ebből intézményi és 
köztulajdonban van 43.7 százalék (4607 hold 1080 •-öl). Mívelési 
ágak szerint magánosok kezén van a kaszálók 98.7 százaléka, a 
szántók 97.4 százaléka, a kertek 91.1 százaléka s a legelőterületek 
0,03 százaléka. A legelők majdnem mind, az erdők teljes egésze 
a közbirtokosság tulajdona. 

A magánosok kezén lévő 56.3 százalék szántó-, kaszáló és 
legelőterületből más községben lakó, ú. n. külbirtokosoké 363 hold 
1499 •-öl. A maradék 5569 hold 236 •-öl terület viszont birtok-
kategoriánként a következőképen oszlik meg: 

Birtokkategória 

A megfelelő birtokkategóriába tartozók 
(összes családtagok) 

Birtokkategória 
a lakosság hány %-át 

teszik ki hozzávetőlegesen 
a magánosok kezén lévő 

föld hány %-át birtokolják 

4 h o l d o n a l u l i 3 1 . 5 11 .6 
4 — 8 h o l d a s 2 7 . 4 2 0 . 3 
8 — 1 6 h o l d a s 2 6 . 4 37 .6 
15 h o l d o n f e l ü l i 14 .6 3 0 . 3 
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Két nagyobb birtokosréteget állíthatunk szembe egymással: 
a nyolc holdon aluli és a nyolc holdon felüli birtokosok osztályát. 
Az előbbiek a lakosságnak kb. 59.0%-át, az utóbbiak kb. 41.0%-át 
ölelik fel. A birtokállomány megoszlása azonban már egészen más 
kulcs alapján 31.9 és 67.9%-ot mutat. 

2. 
A KÖDDOMBJA és a Hargita között huzódó földdarab a 

község 2844 lakosának létalapja. Nem valami tág és bőséges ha-
tár. A napi panaszkodás és a nélkülözés külső jegyei állandóan 
bizonygatják, hogy keskeny, szűk és nem kielégítő. 

Bizony, a határ századokon át nagyjában ugyanaz maradt, bár 
az emberek száma lassacskán, de szaporodott. Egy évszázaddal 

előbb alig haladja túl a népes-
ség az ezer lélekszámot Azóta 
ez a szám megkétszereződött s 
a népmozgalom ma is fejlődő 
képet mutat. A mívelhető föld 
azonban alig gyarapszik nehány 
darabkával, mit a kaszálókból 
lopnak el, ha szikkad a nedves 
talaj. 

Az adatok meglehetősen hiá-
nyosak, de ami egy család és 
annak birtokállományában jel-
lemzőként mutatkozik, megkö-
zelíti az általános törvényszerű-
séget is. A János-nemzetség 
például az utóbbi évszázadban, 
csak férfiágát tekintve, megtiz-
szereződött (lásd áttekintő táb-
lázatunkat). — A földállomány 
azonban nem sok változást mu-
ta t : a telekjegyzőkönyvek ké-
szítésekor 109 hold 221 •-öl 
szántó-, kaszáló- és legelőterü-
letet találtak a harmadik és ne-
gyedik nemzedék tulajdonaként 
s ez a földmennyiség alig vál-
tozik a következő két nemze-
dék kezén, bár ezek határozot-
tan számosabbak. A kataszteri 

birtoklapok 105 hold 1515 •-ölről beszélnek (háborúelőtti állapot) 
s ezt a háború utáni le- és beírások — megbizhatóságuk ugyan 
nem túlságosan nagy — 132 hold 784 •-ölre módosították. 

Ha nem is ilyen nagy arányú ellentéttel, de hasonló a helyzet 
az egész faluban. A népmozgalmi kép a háborúig merészen ívelő. 
A háború s az új idők megtörik ugyan ezt a lendületet, de az 
eredmény még mindig pozitív: a természetes szaporulat évente 
20 és 40 között ingadozik. S ha számbavesszük az utolsó 135 esz-

A János-nemzetség tagjai 
nemzedékenként. 
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téndő népmozgalmi adatait (lásd táblázatunkat), akkor 4101 lelkes 
természetes szaporulat állapíthatunk meg. A valóságos szaporulat 
ennek a legjobb számítás alapján is mindössze a íelét teszi ki. A 
megszűkült határ, a lefokozott lehetőségek biztos tükre ez a szá-
mokban jelentkező külömbség. 1890 ben a község lakossága 2266 
lélek, ez 1900 ig — a természetes szaporulat évenkénti hozzáadá-
sával — 2749-re gyarapodik, a népszámlálás azonban csak 2635 
lelket mutat ki. így vagyunk később is: 1910 ben 294, az utóbbi 
két évtizedben 404 a külömbség a természetes szaporulat segítsé-
gével készített számsor végösszege és a népszámlálás eredménye 
között. Állandó és talán visszatarthatatlan kivándorlás számszerű 
lemérése ez. Az életlehetősé-
gek szélesbülését ugyanis a 
községbeli székely egykével 
nem segíti. Az abortust is csak 
átmeneti jelenségként szabad 
megítélnünk. A családok zöme 
ma is 2—4 gyermekes, találunk 
szép számmal 5—6 gyermekes 
csaladokat is, sőt néhányat 6— 
10 gyermekkel. 

3. 

A SZÉKELY nem azért 
hagyja el ősi földjét, nem azért 
lesz szolga és cseléd, nem azért 
hajlik meg másolt parancsának, 
mert kiszikkadt belőle az ősök 
büszke rátartisága, a föld dobta 
ki a világba. 

Ha körülnézünk a családi 
gazdaságokban, rögtön meg-
győződünk ennek igazságáról. 
Alább három községbeli család 
gazdaságának mérlegét közöl-
jük. Az első (I.) 5 hold 1120 •-öl 

D. község népmozgalma. 
1800—1935. 

ÉV 

Sz
ül

et
és

ek
 

sz
ám

a 

H
al

ot
ta

k 
sz

ám
a 

T
er

m
és

ze
-

te
s 

sz
ap

o-
ru

la
t 

1 8 0 0 — 0 9 5 3 2 3 7 5 + 1 5 7 
1 8 1 0 — 1 9 4 8 2 3 2 3 + 1 5 9 
1 8 2 0 — 2 9 571 3 1 3 + 2 5 8 
1 8 3 0 — 3 9 659 3 4 9 + 3 1 0 
1 8 4 0 — 4 9 8 0 9 444 + 3 6 5 
1 8 5 0 — 5 9 8 1 5 3 4 0 + 4 7 5 
1 8 6 0 — 6 9 9 1 4 6 5 2 + 2 6 2 
1 8 7 0 — 7 9 9 6 1 6 0 5 + 3 5 6 
1 8 8 0 — 8 9 1084 8 5 7 + 2 2 7 
1 8 9 0 — 9 9 1180 6 9 7 + 4 8 3 
1 9 0 0 — 0 9 1149 8 0 5 + 3 4 4 
1 9 1 0 — 1 9 1 0 0 3 8 6 4 + 1 3 9 
1 9 2 0 — 2 9 1116 6 9 2 + 4 2 4 
1 9 3 0 — 3 5 4 8 8 3 4 6 + 1 4 2 

1 8 0 0 — 1 9 3 5 1 1 7 6 3 7662 + 4 1 0 1 

szántó- és 3 hold 800 •-öl) kaszálóterületet ölel fel (összesen 
9 hold 320 •-öl) s a családtagok száma hat, éspedig: a férfi 
32 éves, az asszony 32 éves, az asszony anyja 77 éves, a gyermekek 
12, 10 és 4 évesek; a második (II.) 5 hold 822 •-öl szántó- és 4 
hold 879 •-öl kaszálóterületet ölel fel (összesen 10 hold 101 •-öl) 
s hat családtag fenntartására szolgál, akik közül a férfi 39 éves, 
az asszony 36 éves, az asszony apja 75 éves, a gyermekek 16, 12 
és 5 évesek; végül a harmadik (III) 3 hold 936 •-öl szántó-, 100 
•-öl kert- és 15 hold 595 •-öl kaszálóterületet ölel fel (összesen 

19 hold 31 •-öl) s a család héttagból ál l : a férfi 46 éves, az asz-
szony 40 éves, a gyermekek 13, 10, 6 és 1 évesek, s a családdal 
együtt él az asszony 45 éves férfi rokona. 
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A fenti adatokat a gazdák közlése alapján állítottuk össze. 
Kétségtelenül meglepő, hogy a földben legszegényebb végzi a leg-
jobb eredménnyel az évet, s ehhez képest a kétszer módosabb alig 
egyharmada maradványt tud felmutatni. A jelenség azonban indo-
kolt. Az első, kilencholdas gazda a fakitermelésből nagy jövede-
lemre tesz szert, háztartási és magánkiadásai lefokozottak s emel-
lett még fuvaroz is. A harmadik, tizenkilenc holdas gazda viszont 
igényes, háztartási és magánkiadásai nagy összeget jelentenek. 

Ha elemezzük ezt a három gazdaságot, érdekes eredményekre 
jutunk. Az első gazda szorgalma és igénytelensége abból magya-
rázható, hogy úgy hat éve elhatározta a megrokkant családi ház 
és a csűr átépítését, ezért fekszik bele a fakitermelésbe, erre takaré-
koskodik, ezért fuvaroz, és sikerrel, mert a csűr áll s a házba 
most az ősz végén cipelődtek be. A harmadik gazda igényessége 
természetes, mert gazdasága minden különösebb erőlködés nélkül 
is jövedelmező, udvarán tavalyi deszka áll „raktáron”, s az utóbbi 
években jócskán szerzett földet is. (Fiatal korában máskülönben 
maga is sokat kínlódott a gyárnál, hol gazdasága alapját összeta-
karékoskodta.) A második mérleg látszik e szerint a leginkább 
egyensúlyozottnak. És valóban számítsunk csak utána. Ha az első 
gazda üzemi tiszta jövedelmét a fakitermelés többletjövedelmétől 
(12.500 lej) megfosszuk s megterheljük a második gazda közepes 
igényű háztartási és magánkiadási tételeivel (47.906 lej), akkor nem 
8.642 lej maradvány, hanem 12.380 lej veszteség mutatkozik. Ha 
viszont a második gazda termelési hozamát az első gazda indokolt 
(nem fukar) termelési kiadásaival terheljük meg, úgy a tiszta jöve-
delem 2.234 lejjel megcsökken s ez a végösszegben szereplő 8.220 
lej veszteséget 10.454 lejre fokozza. Végül ha a harmadik gazda 
igényességétől eltekintünk s üzemi tiszta jövedelmét szintén a má-
sodik gazda közepes igényű háztartási és magánkiadási tételeivel 
terheljük meg, úgy végeredményében nem 1019, hanem 20.999 lej 

I. II. III. 

1. A termelés hozama 34.646 36.572 65.600 
2. A termelés kiadásai 6.120 3.886 8.695 
3. A termelés tiszta jövedelme 23.526 32.686 56.905 
4. A fakitermelés jövedelme 19.500 7.000 12.000 
5. A termelő üzem tiszta jövedelme 48.026 39.686 63.905 

A háztartás kiadásai: 
a) a piacon vásárolt cikkek 3.424 3.094 4.686 
b) a gazdaságból elvont cikkek 31.190 35.872 53.100 

7. A családtagok magánkiadásai 4.770 8.940 10.100 
8. Az üzem tiszta jövedelmét terheli 39.384 47.906 67.886 
9. 

Az üzemben mutatkozik: maradvány(+ ) +8.642 —8.220 +1.019 
9. 

Az üzemben mutatkozik: veszteség (—) +8.642 —8.220 +1.019 
10. A mellékkeresetből bevétel: 

a) fuvar 7.500 6.000 — 
b) napszám — 3.000 4.150 

összesen: 7.500 9.000 4.150 

11. A gazda számadá-
sában mutatkozik: 

maradvány 
veszteség (—) +16.142 +780 +5.169 

11. A gazda számadá-
sában mutatkozik: 

maradvány 
veszteség (—) +16.142 +780 +5.169 
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maradvány mutatkozik, mely összeg a rokonférfi napszámból ka-
pott 4150 lejes hozzájárulásával 25.149 lejre emelkedik. 

Ezeknek az adatoknak segítségével nem nehéz kiszámítanunk, 
hogy mellékkereset nélkül (a fakitermelésből származó jövedelmet 
azonban beleértve) körülbelül 13—15 hold az a földmennyiség, 
amelyből egy D. községbeli hattagú család a 47.906 lejes háztar-
tási és magánkiadási terhelés mellett meg tud élni. Persze gyara-
pításról ekkor még szó sem lehet. Erre azonban van két út, me-
lyet az első mérleg mutat, mégpedig: az igények leszállítása és a 
mellékkereseti jövedelem fokozása. Ezt ugyan népünknek tanítani 
nem kell, mert mióta fejenként a 2.5 hold földmennyiség nincs 
meg, azóta járja ezt az útat, főleg az utóbbit. Sokszor aztán a 
mellékkereset főkeresetté erősödik s valahol meg is köti a szé-
kelyt. A kivándorlás okait és tényezőit nem igen kell másutt ke-
resnünk. 

4. 

A JÁNOS-FIAK közül, a férfi ágon leszármazottak sorából, 
23 százalék hagyta ott a községet a fenti indokkal. Igy a harma-
dik nemzedék idején már annyira megoszlik a nemzetség egyes 
ágaiban a birtok, hogy a negyedik nemzedékből egyeseknek már 
—akarva, nem akarva—a vándorbothoz és a földmíves élethivatás el-
hagyásához kellet fordulniok. Két birtok statisztikát közlünk. A 
gazdák testvérek. 

I. II. 

Mindkét gazda családjában nagy a gyermekáldás. Az I. gazda 
hét, a II. gazda öt gyermeket nevelt fel. A tizenkét gyermekből 
fiú is, leány is hat. A leányok férjhezmentek; három a községben, 
három máshova. Ahogy szokás. (Átlag a lányoknak több mint fele 
nem a községben talál házastársat s ezzel tetemesen növelik a 
kivándorlás számarányát). A fiuk kérdése azonban nem ilyen egy-
szerű. A megoldás végül is nem kétséges. Hárman csizmadiának 
mennek, egy szabóságot tanul, egyből asztalos lesz, egy végül ott-
hon marad és gazdálkodik. A hat fiúból tehát öt otthont és hiva-
tást cserél, később is csak az asztalos jön haza, hogy az ipar mel-
lett az apai kis birtokot mívelje. A kérdés azonban ezzel sem ol-
dódott meg. Az I. gazda földmívesnek hazamaradt fia nem sokat 
gyarapíthatott s neki is már házasodó fia van s még egy kisebb) 
meg két lánya. A fiuk közül egy máris fogja a vándorbotot. 

Szántó 
Kert Rét Belsőség 

Szántó 
Kert Rét Belsőség 

Örökölt vagyon 2.24 0.06 2.33 0.11 2.30 

— 

4.05 0.08 
Ebből elidegenítve — — — — 0.15 — 1.26 

— 

Maradék 2.24 0.06 2.33 0.11 2.15 
— 

2.79 0.08 
Tiszta szerzett vagyon 0.14 — 0.07 — 1.84 0.08 0.35 — 

ÖSSZES VAGYON: 
2.38 0.06 2.40 0.11 3.99 0.08 3.14 0.08 

4.95 hold 7.29 hold 
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És így van ez faluszerte. A birtok szétaprózódott. A 8 hol-
don aluli birtokosok és családtagjaik a földterület 31.9 százaléká-
ból megélni nem tudnak, hiszen a lakosság 58.9 százalékát teszik 
ki s így alig jut egyre-egyre több egy holdnál. S ha e területbeli 
hiányhoz még hozzávesszük e kis birtokegységek szétdarabohsá-
gát s a hosszan elnyúló határban való szétszórtságát, úgy előttünk 
állnak D. község fele lakosságának legfőbb életproblémái. 

Az utolsó száz év kétezer kivándoroltja jórészt ebből a rend-
ből való. S ez a réteg hovatovább szélesedik. A nemzedékek ke-
zén a 8—15 holdas birtokok is szétesnek. Csak a 15 holdnál töb-
bel rendelkező 83 birtokos állása látszik szilárdabbnak (hiszen az 
eladásra kerülő, szétfaricskált földeket évi mutatkozó fölöslegük-
ből megvásárolhatják), s nehánynak útja biztosan vezet a kisbir-
tok felé, ami a megyében már kiváltságos helyzetet jelent. 

Van-e megoldás? Nem sok. Bár a hivatottak gondolkozhat-
nának az üzemek tervszerübb termelésének befolyásolásáról. Pénz 
nélkül azonban nem sok eredményt lehet elérni. A másik úgyan-
csak sürgető feladat a kivándorlók útjának megszervezése. A ki-
vándorlás ugyanis a nép életképességéről tesz bizonyságot, de a 
külvárosi proletáriátusban gyalázatot is hozhat magára.... Minder-
ről már azonban a szociálpolitikusnak kell gondolkoznia. 

Egy ötholdas birtok tagjai a határ különböző düllőiben. 

V E N C Z E L 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 

ÉVEK ÓTA ELSZOKOTT a transzilván közönség attól, hogy 
életének ösztönzését az irodalomtól várja. Talán az Ábel történetei 
óta egyetlen irodalmi mű sem tudta az érdeklődést igazán felkavarni. 
Kós Károly drámájának megjelenése, a Helikon drámapályázata és 
Tamási Tündöklő Jeromos-ának bemutatása az elmult hónapokban is-
mét a színház és az irodalom felé terelte többnyire érdektelen kö-
zönségünk figyelmét. Az az érdeklődés és várakozás, amely Tamási 
darabjának bemutatóját kísérte, azt mutatja, hogy ezuttal nem pilla-
natnyi divatáramlatról, hanem életünknek egy új állomásáról van 
szó, amellyel érdemes itt foglalkoznunk. A színház csak akkor szól-
hat igazán a közönséghez, ha szembe mer nézni a közösség életével, 
és annak a sorsát szólaltatja meg. A színház csak egy átalakuló tár-
sadalomban válhatik igazán társadalomformáló erővé, amikor az élet 
alapkérdéseihez visszatérve, vitássá teheti mindazokat az előítéleteket, 
amelyeknek kötelező hite eddig elgáncsolta az őszinte szókimondást 
és így maguknak a sorskérdéseknek felvetését is. Másfél évtized 
vergődései, önkínzása és bukásai után úgy látszik, elérkezett az ideje 
annak, hogy életünk kínzó kérdéseivel bátran szembenézzünk. A 
dráma megszületéséhez távlatra, a gondolatok kitisztulására van szük-
ség, természetes tehát, hogy hosszú éveknek kellett eltelniök ebben 
a nyomasztó, zaklatott mai korban is, hogy megszülethessék a tran-
szilván dráma. Az embernek ki kell emelkednie nyomoruságából, pa-
naszainak elsírásából és harcolnia kell sorsa ellen. A transzilván 
életre nézve is ennek a saját erejével számot vető harcnak a meg-
indulását jelzi a dráma kibontakozása. 

Társadalmi kérdéseink feszítő, nyugtalanító ereje, a társadalmi 
igazság követelése mozgatja a Budai Nagy Antal és a Tündöklő 
Jeromos alakjait. Megszületőben levő drámánk az élet nyugtalanító 
kérdéseivel viaskodik és keres azokra feleletet egész társadalmunk 
számára. Jellemző, hogy egyik írónknak a történelemhez, a másiknak 
a mese világához kell fordulnia, hogy a társadalom kérdéseit meg-
szólaltassa. Ha a sokszor elrejtőző mondanivaló nem is tudta talán 
mindkét darabban a maga igazi formáját megtalálni, ezek a darabok mé-
gis Transzilvánia kérdéseit fogják meg. Úgy érezzük, hogy Transzilvá-
niában, ahol egy megfiatalodó társadalomnak el kell vetnie magától 
a mult előítéleteit és új látásra van szüksége, még nagy lehetőségei 
vannak a dráma fejlődésének és egyben a színház is visszanyeri azt a 
társadalomalakító szerepét, amelyet egy évszázaddal ezelőtt vitt. (Ha-
talmas mértékben megnöveli a színház fontosságát életünkben az a 
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kormányrendelet is, amely a filmfeliratok szövegét egynyelvüvé tette, 
ezzel mintegy „kitiltva” a filmszinházakból a magyar közönség szé-
les rétegeít.) 

Tamási darabjában még mintha a társadalmi kérdések a nép-
mese misztikumában elveszve erőtlenül jelentkeznének. Kós Károly 
Budai Nagy Antalját szinte szétveti a benne felhalmozódó szociális 
feszültség. A XV. század Transzilvániája tárul itt elénk, a középkor 
vége, amikor a kor eszméi behatolnak a Meszesen túli zárt világba, 
hogy felforgassák, megdöntsék a középkor szellemi és társadalmi 
rendjét. Transzilvánia ez valóban, „meddő hegyek és nyomorodott 
lelkek tartománya”. „Szeretjük Jézust, de Husz János a cseheknek 
halt meg, nem Transzilvániának. Csuda kellene, hogy valaki Tran-
szilvániában arassa le az Úr megérett gabonaföldjét. De Transzilvá-
niában csudák nem történnek.” Budai Nagy Antal, a parasztlázadás 
vezérévé emelt kalotamenti kurtanemes viaskodik ezekben a szavak-
ban Transzilvánia örök sorsával. „Imádkozni és átkozódni tud itt 
mindenki, de hinni gyáva.” Transzilvánia alkalmazkodott mindig 
a realitásokhoz, de hinni mindig gyáva volt. Ma is az. 

Életünknek talán legnagyobb betegsége, hogy azok, akik ke-
zükben tartják irányítását, nem tudnak már hinni. Jövőt csak az 
építhet, akiben megvan még a hit, a hit a hivatásunkban, a jövőnk-
ben, az erőnkben. Költőink másfélévtizeden át a helytállást paran-
csolták, de hitet nem tudtak adni. Politikusaink népünket akarták 
megszervezni és panaszait tárták a világ elé, de volt-e bennük hit? 
Az egyház Isten akaratában megnyugvó hitet adott, de nem tudta 
egész életünket öntudatos, harcos előrenézéssé, építő erővé formálni. 
Az új élet megteremtéséhez hit kell, hitet várnak vezetőinktől intéz-
ményeink, szervezeteink, mert különben élettelen lesz bennük a 
munka és egy hirtelen vihar nyomtalanul elsöpörheti őket. Ezt a 
hitet csak magányos, sokszor társtalan, alig ismert „egyedüllevő ma-
gyarokban” találjuk meg, de nem látjuk ott égni a közélet vezetői-
ben, a közvélemény irányítóiban. 

AZ ESZMÉKBE VETETT tántoríthatatlan hit hiánya változtatja 
nálunk olyan könnyen az eszmei ellentéteket személyi összetűzésekké. 
Ezért nem válhatott a sajtónkban nemrég a spanyol polgárháborúval 
kapcsolatosan a jobb- és baloldal kérdéséről lefolyt ádáz szóharc po-
litikai módszereket, életberendezkedéseket tisztázó építő erővé. Meg-
valljuk, ezt a harcot idegenkedéssel és megdöbbenéssel néztük. Tud-
juk, hogy jelenlegi életformáink tarthatatlanok és azt is, hogy minden 
átváltozás szellemi küzdelmekkel jár. Tudjuk: belső megújulásunk, 
felemelkedésünk lehetősége, életünk irányításának módszerei össze-
függésben vannak a világnézetek harcával, a világ átalakulásával. 
Az is kétségtelen, hogy életünk berendezkedésének kérdésénél sze-
repet játszik majd az, hogy jobb- vagy a baloldal hívei lesznek éle-
tünk irányának meghatározói. Mégis nagyobb szükség van arra, hogy 
a spanyol polgárháború kérdései helyett sajtónk a magunk belső 
ügyeire figyeljen és azt keresse nyitott szemmel, a lehetőségek mér-
legelésével, hogy miképpen alakíthatjuk életünket a jövőben ellent-
állóbbá, törhetetlenül erőssé. Nem rosszalhatjuk a sajtó harcait, ha 
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azok valóságos kérdéseink, intézményeink hivatása, politikánk mód-
szere, jogvédelmünk eredményessége, gazdasági szervezeteink fel-
adata körül zajlanak. A szabad közéleti kritika a cenzura és a ki-
adói érdekek miatt maholnap úgyis kiszorul magyar sajtónkból és 
ha nem kap helyet azokban a lapokban, amelyek a nemzet érde-
keit képviselik, ott szólal meg, ahol ezzel idegen érdekeket szolgál. 
Azt kívánjuk sajtónktól: figyelje éberebben a magunk belső életé-
nek tüneteit, keresse a megmaradás útjait és ne hintse el amúgyis 
kétségbeesetten vergődő életünkben a meddő viszálykodás magjait. 

ÚGY ÉREZZÜK, életünkben az egyházak szerepének megíté-
lése az, ami leginkább válaszfalat emelhet a jobboldal és a baloldal 
hívei közé. A jobboldal az egyházakkal, a baloldal az egyházak hát-
térbeszorításával szeretné a jövendő életformát kialakítani. A tran-
szilván magyar élet szervezése pedig az egyházak keretei között in-
dult meg és talán ma is egyedüli intézményeink, amelyekben a ma-
gyar társadalom megszervezve él és dolgozik. Sőt közművelődési szer-
vezeteink fogyatékosságai miatt a művelődéspolitika feladatai is jó-
részt egyházainkra hárulnak, ami a papság szerepének megnöveke-
déséhez vezetett. Csakhogy felekezeti vezetőink egyoldalubb szemlé-
lete s a közös tervszerüség hiánya miatt egyetemes kulturpolitikai 
feladataink megoldatlanul maradnak és amúgyis széttagolt társadal-
munkban újabb megoszlások, ellentétek éleződnek, ennek ellenére a 
transzilván magyar életet mégis az egyházak körül kiépülve képzeljük 
el. Nemcsak azért, mert az egyházak hagyományaink leghűbb 
fenntartói, nyelvünk ápolói, művelődési igényeink táplálói, hanem sok-
kal inkább azért, mert nemzeti lelkünk őrzése és szellemünk irányí-
tása a hivatásuk. Ha elismerjük azt, hogy megmaradásunk erkölcsi 
megújulásunktól függ, akkor akarnunk kell az etikaibb, jobb, embe-
rebb magyart. Ha kisebbségi életünk parancsává az egymásért való 
felelősséget, a több és önzetlenebb munkát, a minden körülmények 
között való helytállást akarjuk tenni, akkor keresnünk kell azokat 
az erőket is, amelyek ennek az életnek a vállalására képessé tehet-
nek. Ezt az életformáló erőt látjuk a vallásban, a keresztyénséget, 
mint életformát pedig az egyházak hivatottak megvalósítani. E z é r t 
tartjuk azt, hogy nemzeti megmaradásunk kérdése egyházainkkal van 
összekapcsolva és ez szabja meg állásfoglalásunkat is a világnézeti 
harcokban. 

EGYHÁZAINK feladatukat eddig az iskolákon keresztül mű-
veltségünk védelmében és lelki munkájuk végzésében látták, ma azon-
ban a védelmi harcon túl építő szándékok valóra válása tölt el bíza-
lommal. Igy a református teológia gyakorlati továbbképző tanfolya-
mának meynyitása egyike ezeknek az építő tetteknek. A Bethlen-
kollégium keretében létesült tanfolyam megnyitásán Vásárhelyi Já-
nos püspök hangsúlyozta, hogy az új papi nemzedék népének nemcsak 
lelki gondozója kell, hogy legyen, hanem tanácsadója, vezetője — az 
élet más viszonylataiban is. Erre a munkára készíti fel az ifjú lel-
készeket a most megnyílt tanfolyam és segítőtársként áll mellettük 
a Bethlen-kollégium is. Ez az újítás elsősorban a transzilván élet nagy 
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irányváltozását mutatja. Azt jelenti, hogy a magyarság felismerte a 
gyakorlati élet követelményeit és azokhoz alkalmazkodni akar. 

Bethlen Gábor három évszázaddal ezelőtt azzal az elgondolással 
hozta létre az akkor akadémia-jellegü főiskolát, hogy a népből nőtt, 
a népet szolgáló vezetőket adjon Transzilvániának. Szeme előtt a mű-
velt nemzet képe lebegett, mert a kisnemzeteknek műveltségük ad 
életjogot, mínőségi értéktöbbletük. Az alapító rendelkezése a mai 
életre is kiható parancsot rejt magában. Az iskola évszázadokon ke-
resztül a tudomány hajléka volt és főcéljának azt látta, hogy kiala-
kítsa a transzilván magyarság vezető értelmiségi rétegét. Az utolsó 
évtizedekben azonban a középiskolát végzett értelmiség mintha meg-
feledkezett volna az alapító szándékáról és elszakadt a néptől, me-
lyet szolgálni hivatása volt. A tavaly létesített gazdasági iskola azon-
ban már új irányzatot jelent a kollégium életében: ismét a nép szol-
gálatára nevel és a falura megy ki építeni. Öt tagozata: az elemi, 
a gimnázium, a tanítóképző, a gazdasági iskola és a teológia a fiatal-
ság minden rétegét maga köré gyüjti, hogy a munkában összetalál-
kozzék és ugyanabban a szellemben, a népért való felelősség szelle-
mében nevelkedjék, ugyanazzal az életszemlélettel kerülve ki az 
életbe. Makkai Sándor szerint iskoláinknak a falu számára papot, 
tanítót és presbitert kell adniok. A Bethlen-Kollégium ma ezt a hár-
mas feladatot vállalja és példája szemléletesen tükrözi a transzilván 
magyar gondolkodás változását. 

HA A KÜLSŐ viszonyok nem súlyosodnának ránk szinte nap-
ról-napra elviselhetetlenebb nyomással, bizakodással kellene a tran-
szilván magyar gondolkozásmód változását szemlélnünk. Ha egységes 
munkatervet és irányítást, konok tervszerüséget nem is látunk még 
életűnk legtöbb vonatkozásában, de meglevő kis erőinket kezdjük 
okosabban felhasználni, tennivalóinkat tisztábban látjuk s jobban tö-
rődünk életünk nagy kérdéseivel. Ugyanakkor, sajnos, a Magyar Párt 
intézőbizottsági ülésén, valamint Willer József kitünő felirati be-
széde során teljes sötétségében bontakozott ki a transzilván magyar-
ság élete. Az intézőbizottsági ülés megbeszéléseiről részleteket nem 
ismerünk. A kiadott hivatalos jelentés komoly, határozott és fegyel-
mezett hangja a magyarság véleményének tűkre volt és a pártnak 
ott kellett éreznie maga mögött ezekben az órákban az egész tran-
szilván magyarságot. 

Közvéleményünkben mégis alig keltettek visszhangot a párt ta-
nácskozásai. Szeretettel és megbecsüléssel állunk a párt minden ko-
moly és jószándékú munkája mellett és épen ezért tölt el aggoda-
lommal az a tünet, hogy közvéleményünk egyre kevesebbet foglal-
kozik a politika kérdéseivel. Ebben az elközömbösödésben igen nagy 
része van annak, hogy a mai viszonyok között az állampolitika eré-
lyessége annyira keresztezi a kisebbségi pártok törekvéseit, hogy 
azok szinte meddőknek, kilátástalanoknak látszanak. Ez a kilátásta-
lanság azután végzetesen meggyöngíti s úgyszólván elgáncsolja a belső 
szervezés munkáját. De kétségtelenül a párt sem mutatott kellő ru-
galmasságot új gondolatok, módszerek felismerésében s főként nem 
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tudott — merevségének leküzdésével — minden magyar erőt meg-
ragadni, felhasználni. 

Ennek a merevségnek bizonyára jelentős része van benne, hogy 
az a fiatal értelmiség, amelyre a dolgok természetes rendje szerint 
nehány év mulva magyarságunk politikai irányításának súlya nehe-
zedni fog, tudatosan vagy öntudat nélkül, de kerüli a politika kér-
déseit. Nem túlzunk, ha azt is kimondjuk, hogy bizonyos idegenke-
déssel nézi a párt életét. Nem ellensége a pártnak, nem hajtják ér-
vényesülési vágyak, nem állások és tisztségek elfoglalására törekszik. 
Nemzeti szempontból nyugtalanítóbb az állásfoglalása: egyszerüen 
nem törődik a politikai élettel, közömbös iránta. Ismeri a tennivaló-
kat, nem szeret hiábavaló munkát végezni és arra fordul érdeklődé-
sével, ahol úgy látja, hogy hasznosabb, eredményesebb és a maga 
szemléletének megfelelőbb munkát végezhet. Amig az egyházi, gaz-
dasági és kulturális életben az új nemzedék megmutatta, hogy tud 
alkotni, vannak életképes gondolatai, addig a politika küzdőterén 
eddig csaknem teljesen hiányzott. 

A fiatalság egységesen látja az életet, nem tesz jelentőségében 
különbséget egy kulturház felavatása, egy parlamenti beszéd, vagy 
egy gazdasági tanfolyam között. A fiatal nemzedék szintétikus szem-
léletével szemben a párt szemlélete viszont — a régi politikai iskola 
hagyományaként — egyoldalúbb. Ez a politikai rendszer, amely 
kisebbségi életünk megindulásakor a multból bizonyos tekintélyt, 
súlyt és tudást hozott át, nem gondolt ennek a nemzedéki ellentét-
nek kiegyenlítésére és a maga sorainak felfrissítésére. Amint életünk 
annyi más és nem kevésbbé fontos területén, itt is hiányzott a terv-
szerű utánpótlás. Ez a politikai téren mutatkozó elkülönödés nemzeti 
életünk egyik legnagyobb veszedelme, mert nehány év vagy évtized 
mulva azt a nemzedéket, melyben a magyarság történeti és politikai 
hagyományai mellett él még a politikai tudás és gyakorlat is, fel kell 
váltania egy új nemzedéknek. Transzilvánia jövő sorsa esetleg olyan 
nemzedékre lesz rábízva, amelynek sem politikai műveltsége, sem 
gyakorlata, sem tapasztalata nem lesz. 

A pártnak és a fiatalságnak egyformán érdeke, hogy ezen a 
helyzeten változtasson. A pártnak azért, hogy munkájának eredménye 
ne enyésszen el a nemzedékváltással, a fiatalságnak pedig azért, mert 
ha ma közönyből félreáll, holnap készületlenül fogják találni a rá-
zuhanó politikai feladatok, melyeknek megoldásától pedig elsősorban 
saját sorsa függ. Az a fiatalság, amely a magyarság mai életformáit, 
gazdasági és művelédési állapotát ismeri, látja társadalmi betegsé-
geinket, életünk hibáit és erényeit, bizonyára józanul, körültekin-
tően, megfontolva helyt fog állani a politikai életben is. 

AZ UNITÁRIUS egyház főtanácsának decemberi ülésein a po-
litikai életben annyira nélkülözött fiatal nemzedéknek feltünő előre-
törését láthattuk. Nem ismerjük közelebbről azoknak a törekvéseknek 
a célját, amelyek a fiatalokat ilyen erőteljes föllépésre sarkalták és 
így azt sem ítélhetjük meg, hogy az általuk fölidézett harcok és vi-
ták csakugyan szükségesek és helyesek voltak-e? A módot és mo-
dort, ahogyan a fiatal nemzedék egyik legjelentősebb közösségünk 
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életében megjelent és szerepet követelt magának, nem tekinthetjük 
a magunkénak, mert, úgy látjuk, sokszor használt oda nem illő fegy-
vereket is. Ha ez a harc csupán a fiatalok túlzott önbecsüléséből és 
személyi becsvágyából táplálkozott, úgy jelentősege a transzilván életre 
— a személyes változások megtörténtével — bizonyára elenyészik. 
Úgy hisszük azonban, a viták mélyén ennél sokkal nagyobb jelentő-
ségű kérdéseket kell látnunk. A fiatalság harcot mert indítani egy 
intézmény megcsontosodása ellen, mert lelkiismeretének szavára 
hallgatva, felfedezte a maga felelősségét. Ismételjük, nem tudjuk, fel-
lépésükre ott és ebben a formában mennyire volt szükség. Azonban 
a nyílt és bátor kiállás közéletünben egyre ritkább lesz; ez a kiál-
lás pedig bátorságot, nyílt felelősségvállalást jelent és megbecsülést 
érdemel elvtelen, megalkuvó világunkban. Megszoktuk életünkben, 
hogy az egység látszatának megóvása végett sokszor kell lelkiisme-
retünk szavát elhallgattatnunk. Az egység azonban véleményazonossá-
got jelent. Ha ez a véleményazonosság nincs meg, észszerü és célra-
vezető dolog-e a becsületes meggyőződésből fakadó különböző véle-
nyeket véka alá rejteni, szabad teret engedve ezzel a közéletünkben 
egyre aggasztóbban elhatalmasodó felelőtlen bírálgatásoknak, hátmö-
göttí gyanusítgatásoknak? Kétségtelennek látjuk azonban azt is, hogy 
fiatalság hangos bírálata is csak akkor jogosult, ha alapos tudás, mély 
műveltség s elődeikhez méltó felkészültség párosul fellépése erélyé-
vel, mert csak így nyujt biztosítékot arra, hogy intézményeink kor-
mányzására hivatott. 

VITA S Á N D O R 
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