
T Á R S A D A L O M K U T A T Á S 

A D A T O K A K O L O Z S V Á R I I P A R O S É S K E R E S K E D Ő 
IFJÚSÁG T Á R S A D A L M I V I S Z O N Y A I N A K 

T A N U L M Á N Y O Z Á S Á H O Z . 

KOLOZSVÁR vezető társadalmát a multban a középosztály al-
kotta. Számánál és műveltségi színvonalánál fogva is hivatott volt arra, 
hogy a lakosság 75%-át kitevő őstermelő, munkás és iparos-kereskedő 
osztályokkal szemben a város szellemi és politikai életének irányítását 
kezében tartsa. 

A multnak ezt a tényét azonban a világháború lényegesen módo-
sította. Középosztályunk, különösen szellemi vezetői, a megélhetési le-
hetőségek elvesztése után nagy számban repatriált, majd a közigazga-
tási élet területéről is kiöregedett vagy kiszorult, és így – számbelileg 
és értékeiben megfogyatkozva – a város egyre erősödő három társa-
dalmi rétegével szemben, ha névleg nem is, de ténylegesen hegemó-
niáját elveszítette. 

E lényeges átcsoportosulás az iparos- és kereskedőosztály értékét 
is megváltoztatta. Mint legműveltebb és gazdaságilag is, számánál fogva 
is legtekintélyesebb társadalmi osztálynak a középosztály üresen ma-
radt helyeit kellett elfoglalnia és betöltenie. De az iparos és kereskedő 
osztály ezt a feladatát, a középosztály látszólagos térfoglalása miatt, 
nem ismerte fel és a legutolsó évekig az előretörés kínálkozó alkalmait 
nem ragadta meg lehetőségeinek megfelelően. Középosztályunk egyre 
nagyobb térvesztése folytán nemzetiségi, gazdasági, művelődési és po-
litikai szempontjaink azonban egyre sürgetőbbé teszik ezt a térhódítást 
és munkavállalást. 

Kérdés viszont, hogy az iparos- és kereskedőosztály hivatása be-
töltésére elég érett-e? És még inkább kérdéses, hogy utánpótlása, mely 
nehány év múlva az élet természetes megújhodása következtében sze-
rephez jut, szellemi, gazdasági, szakmai értékeinél fogva e nagyszerű 
hivatás betöltésére alkalmas lesz-e? 

Ezek a szempontok ösztönöztek arra, hogy iparos és kereskedő 
ifjúságunk népességi, társadalmi, gazdasági és művelődési viszonyait 
tanulmányozzam. Egész ifjúságunk adatai nem állottak rendelkezésemre. 
Mindössze 100 ifjú adatait dolgozhattam fel. De a 100 adat felhaszná-
lásánál, minden esetben, az egész ifjúság viszonyaira tekintettem. 
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I. 

A Z I P A R O S É S K E R E S K E D Ő I F J Ú S Á G 
N É P E S S É G I V I S Z O N Y A I . 

Foglalkozás szerinti megoszlásuk. A tanulmányozott 100 
ifjú foglalkozás szerinti megoszlását tekintve látjuk, hogy kereskedé-
sekben és kisipari szakmákban alkalmazott réteggel állunk szem-
ben, annak az ifjúsági csoportnak töredékével, amely a gyári munkás-
ság mellett Kolozsvár legnépesebb társadalmi osztályát hívatott pótolni. 
A tanulmányozott 100 ifjú közül 73 iparos- és 27 kereskedősegéd. Az 
iparos ifjak közül 12 szabó, 11 kőműves, 8 cipész, 7 lakatos, 5 mészá-
ros, 5 mechanikus, 4 autószerelő, 4 borbély, szobafestő és kályhás 3 – 3 , 
bádogos, cukrász, könyvkötő, fényképész 2 – 2 , fogtechnikus, kefekötő 
és bőrdíszműves 1 – 1 . A kereskedő ifjak közül 14 élelmiszer-, 6 vas-, 
3 kis külvárosi, 3 ruha- és 1 festékkereskedő. Nem áll módunkban ez 
adatokat a város összes iparos és kereskedő ifjúságának szakmák sze-
rinti csoportosulásával összehasonlítani. A feltüntetett eloszlási arány-
szám a tényleges helyzetet ennélfogva nem tartalmazhatja. Messzebb-
menő következtetéseket nem is vonhatunk 
le belőle. A feltüntetett adatokból azon-
ban mégis megállapíthatjuk, hogy ma-
gyar iparos ifjúságunk elsősorban is a na-
gyobb fizikai munkát igénylő nehéz-ipari 
és az önállósulásnál kisebb befektetést kí-
vánó építő, ruházati és törpe-ipari szak-
mákban helyezkedik el. Kereskedő ifjúsá-
gunk pedig nagyobb számban élelmiszer-
és vaskereskedésekben, valamint város-
széli kiskereskedésekben nyer elhelyez-
kedést. Ruhakereskedő mindössze csak 3, 
cipőkereskedésekben alkalmazott ifjú a 
tanulmányozott 100 ifjú között nem ta-
lálható. Az iparos ifjúság ilyen irányú elhe-
lyezkedését az önállósuláshoz szükséges 
anyagi alap hiánya és a többségi ifjúság-
nak bizonyos szakmákban való előnyomu-
lása; kereskedő ifjúságunk csoportosulását 
pedig az azonos gazdasági körülmények 
kényszerítő hatásán kívül az előnyösebb 
gazdasági viszonyok között élő és bizonyos 
érdekközösségek köré (textil, cipő) szerve-
sen csoportosuló zsidó ifjúság elhelyezke-
dése határozza meg. 

Az ifjak születéshely és a szülők lakóhelye szerinti meg-
oszlása. Az iparos ifjak közül Kolozsváron született 44, szomszéd, il-
letve erdélyi városban 17, falun 12. Tehát az iparos ifjúság 61.65%-a 
származik Kolozsvárról, többnyire iparos és munkáscsaládokból, 23.16%-a 
kisvárosról, nagy százalékban kereskedő és szellemi foglalkozást űző 

1. Foglalkozás szerinti 
megoszlás. 

Foglalkozási ág Szám 

Kereskedő 27 
Szabó 12 
Kőmíves 11 
Cipész 8 
Lakatos 7 
Mészáros 5 
Mechánikus 5 
Autószerelő 4 
Borbély 4 
Szobafestő 3 
Kályhás 3 
Bádogos 2 
Cukrász 2 
Könyvkötő 2 
Fényképész 2 
Fogtechnikus 1 
Kefekötő 1 
Bőrdíszműves 1 

Összesen 100 
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szülőktől és csak 16.59%-a származik falusi, őstermelő családokból. A 
kereskedő ifjak közül viszont csak 6 született Kolozsváron, 14 kis-
városban és 7 a környező falvakban. A Kolozsváron születettek százalék-

száma 22.22, szomszéd városokból 51.85% 
származik, faluról 25.93% vándorolt be. 
Tehát az arányszám itt majdnem fordított. 

Ezeknek az adatoknak az alapján 
kétségtelenül megállapíthatjuk, hogy az ipa-
ros ifjúság gerincét a szociális és kulturá-
lis szempontból kedvezőtlen viszonyok kö-
zött élő munkás és kisiparos szülők gyer-
mekei alkotják; a kereskedő ifjak törzsét 
a sokkal előnyösebb viszonyok között fel-
nőtt, kisvárosi iparos és kereskedő csalá-
dok gyermekei teszik ki. 

Ha az itt felsorolt ifjak születéshe-
lyének arányszámát összehasonlítjuk a szü-
lőknek származáshelyi arányszámával, ak-
kor fordított helyzetképet kapunk. Az 
iparos ifjúság szülei közül 21.91% szüle-
tett Kolozsváron, 19.17% városon és 59.92% 
falun. A kereskedő ifjak szülei közül 
11.11% született Kolozsváron, 55.55% vá-
roson és 33.33% falun. Láthatjuk ebből, 
hogy a 73 iparos ifjú legnagyobb százaléka 
olyan családokból származik, amelyek a 
mult század vége felé a környező falvak-
ból költöztek be Kolozsvárra és itt a vá-
ros vérkeringésébe belekapcsolódva letele-
pedtek, családot alapítottak. A kereskedő társadalom utánpótlását vi-
déki városokban, illetve falun lakó családok gyermekeiből nyerte. Ez 
összehasonlításnál megdöbbentő az a tény, hogy amíg a szülők 81%-a 
vidékről származik, addig az ifjúságnak csak 50%-a került ki a vidék 
ifjúsága közül. A vidékről Kolozsvár felé irányuló bevándorlás csök-
kenését jelentik e számok, bár e csökkenés nagyságát csak az egész 
ifjúság adatainak feldolgozása után tudnánk megállapítani egész pon-
tosan. 

A csökkenés arányszámát enyhíti az a tapasztalat, hogy a faluról 
városra jövő lakosság rendszerint a gyári munkásság között, valamint 
az üzleti és közhivatali szolgálatok területein keres elhelyezkedést és 
csak második nemzedékében lép ipari és kereskedelmi pályákra. Mind-
azonáltal számolnunk kell e tény mérlegelésénél a többségi ifjúságnak 
ipari és kereskedelmi szakmákban egyre észlelhető előretörésével és 
azzal az utánpótlás természetét nagyban meghatározó ténnyel, hogy vi-
déken lakó magyar ifjúságunk elhelyezkedése megválasztásánál nem 
Kolozsvár, hanem a nagyobb kereseti lehetőséget kináló Bukarest felé 
tekint. 

Kérdés, hogy e nagyarányú csökkenés nem eredményezi-e Kolozs-
vár iparos és kereskedő társadalmának lassú elsorvadását, kicserélő-
dését? 

2. Születéshely szerinti 
megoszlás. 

Születéshely 
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Kolozsvárt 44 6 50 
Városon 17 14 31 
Falun 12 7 19 

Összesen 73 27 100 

3. A szülők születéshely sze-
rinti megoszlása. 

Születéshely 

Ip
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Kolozsvárt 16 3 19 
Városon 14 15 29 
Falun 43 9 52 

Összesen 73 27 100 
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A szülők foglalkozása. Az iparos és kereskedő ifjak szüleinek 
foglalkozások szerinti megoszlása általánosságban kapcsolatban van az 
ifjak földrajzi származásával és szakmai megoszlásával. 

Az iparos ifjúság 56.17%-a és a kereskedő ifjúság 51.85%-a szár-
mazik iparos szülőktől. A szülőknek az a 
rétege, amely Kolozsváron lakik (mind ipa-
ros családok) jelentős százalékban ipari és 
kereskedői pályákra adta gyermekét. Az 
iparos ifjúság 19.17%-a és a kereskedő 
ifjúság 14.81%-a származik földmívelő, il-
letve őstermelő családokból s ez a szám 
általánosságban megfelel a falúról származó 
ifjúság arányszámának. Az iparos ifjúság-
nak az a 10.95, illetve a kereskedő ifjú-
ságnak az a 14.81%-a, akiknek szülei szel-
lemi foglalkozasuak, nagy részben kisvá-
rosi, kis részben kolozsvári szülők gyer-
mekei. A kereskedő családok és egyéb 
foglalkozást űző szülők gyermekei arányosan oszlanak meg a falvak és 
a városok lakói között. 

Ezzel a kérdéssel kapcsolatban egy sajátos tényre kell rámutat-
nunk. Amíg a falu és a kisváros őstermelő lakosságának gyermekei a 
tanulmányozott ifjúság 18%-át teszik ki, addig a Kolozsvár lakosságá-
nak jelentékeny százalékát kitevő őstermelést űző családok egyetlen 
gyermekét sem találjuk a tanulmányozott 100 ifjú között. Annak a le-
hetőségnek fenntartása mellett, hogy az egész ifjúság adatainak feldol-
gozásával ez az arányszám módosulhat, kézenfekvőnek látszik az 
a tény, hogy Kolozsvár őstermelő lakossága, százados hagyományaihoz 
híven, zárt közösséget alkot, melyet csak legritkább esetben bont meg 
azzal, hogy egy-egy túlnépesedett család gyermekét ipari és kereske-
dői pályára adja. 

Ha most már azt a kérdést is megvizsgáljuk, hogy a különböző 
foglalkozási ágakhoz tartozó, illetve különböző születéshely szerint cso-
portosított szülők milyen pályákra adják gyermekeiket, akkor azt ta-
pasztaljuk, hogy a falun maradó őstermelő szülők gyermekei általában 
olyan szakmákat választottak, amelyeket esetleges hazaköltözésük után 
is haszonnal folytathatnak. Ezért találjuk a földmíves szülők gyerme-
keit elsősorban mészáros-, kőmíves-, szabó- és cipészműhelyekben. Míg 
a városon és főképpen Kolozsvárt lakó iparos, kereskedő és szellemi 
foglalkozást űző szülők gyermekei inkább a városias jellegű és városi 
szükségleteket kielégítő szakmákban helyezkedtek el. Ezeket találjuk a 
lakatos, mechanikus, kályhás, szobafestő, cukrász, fogtechnikus, fényké-
pész, stb. szakmák köré csoportosulva. 

Végül nem hallgathatjuk el azt a szomorú tényt, hogy az értelmi-
ségi osztályunkhoz tartozó szülők (tanárok, papok, tanítók, tisztviselők, 
orvosok, ügyvédek, stb.) gyermekeit elenyészően kis számban találjuk 
ezekben a foglalkozási ágakban. Értelmiségi osztályunk még mindíg 
megveti és mellőzi gyermekei pályaválasztása alkalmával ezeket a fog-
lalkozási ágakat. És bár egyre halljuk hangsúlyozni ifjúságunk gyakor-
lati pályákon való elhelyezkedésének fontosságát, gyakorlati pályák 

4. A szülök fog la lkozása . 

Foglalkozás 
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Szellemi munkás 8 4 12 
Kereskedő 7 3 10 
Iparos 41 14 55 
Földmíves 14 4 18 
Egyéb 3 2 5 

Összesen 73 27 100 
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alatt még mindíg nem a kisebbségi kereskedelmet és ipart értjük. Pe-
dig ma, amikor a szellemi pályák egyre nagyobb mértékben zárulnak 
be a kisebbségi ifjúság előtt és amikor a vidék kikapcsolódása által 
számarányban egyre inkább veszíti el eddigi helyzetét a kisebbségi 
ipar és kereskedelem, szükséges lenne egy szellemileg fejlett, öntu-
datos kisebbségi iparos- és kereskedőosztály kialakítása, 

II. 

A Z I P A R O S É S K E R E S K E D Ő I F J Ú S Á G É L E T M Ó D J A 
É S S Z O C I Á L I S H E L Y Z E T E . 

HA AZ IPAROS ÉS KERESKEDŐ IFJÚSÁG népességi viszonyai 
mellett teljes képet akarunk rajzolni ifjúságunk e csoportjáról, akkor 
elengedhetetlen feladat annak megvizsgálása, hogy ifjúságunk e rétege 
milyen életkörülmények mellett, milyen társadalmi és gazdasági viszo-
nyok között él. Melyek azok a körülmények, amelyek testi, szellemi 
élete kibontakozását meghatározzák? Melyek azok a tényezők, ame-
lyek társadalmi helyzetét alakítják? 

Ebben a kérdéscsoportban feltétlenül szükséges megvizsgálnunk 
azt, hogy ifjúságunk milyen lakásviszonyok közt él, hogyan étkezik, 
milyen időben kel és fekszik, hány órát dolgozik műhelyben, hányat 
műhelyen kívül, mennyit túlórázik, milyen kapcsolatot tart fenn főnö-
kével, mennyi szabadidővel rendelkezik, mire fordítja azt és végül 
milyen gondot fordít testének ápolására? 

Lakásviszonyaik. Az iparos és kereskedő ifjak lakásügyi viszo-
nyait az ifjak származási helye, a szülők gazdasági és lakásügyi viszo-
nyai, valamint az ifjak foglalkozása határozzák meg. A kolozsvári 
születésű ifjak, amennyiben szüleik is Kolozsváron laknak, majdnem 
100%-ban a szülői házban nyernek lakást. A szomszéd városokból 
származó ifjak 50%-ban főnökeiknél, 50%-ban lakásadóknál; a fal-
vakról származó ifjak rokonaiknál és lakásadóknál laknak. 

5. Lakásviszonyok. 

Egy szobában lak ik : Szülők-
nél 

Rokonok-
nál Főnöknél Lakás-

adónál Összesen 

Egyedül 5 1 
– 

3 9 
Másodmagával 13 5 2 17 37 
Harmadmagával 10 

– 9 2 21 
Három személynél több 27 3 

– 
3 33 

Összesen: 55 9 11 25 100 

Ha e három elhelyezkedési formát egészségügyi szempontból 
összehasonlítjuk, azt tapasztaljuk, hogy a követelményeknek legke-
vésbbé a szülői házban lakó ifjak lakásviszonyai felelnek meg. A 
elvett kimutatás szerint a szülői ház egy szobájában 5 esetben lakik 
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egy, 13 esetben kettő, 10 esetben három és 27 esetben háromnál 
több tagja a családnak. Ez adatok alapján megállapíthatjuk, hogy 
Kolozsvárról származó iparos és kereskedő ifjúságunk több gyerme-
kes családok tagjai, akik rendszerint a család összes tagjaival egy-
két szobában, összezsúfoltan laknak és hordozzák a család szociális 
nyomorúságát s anyagi terheit. 

A vidékről származó, rokonaik házában elhelyezkedett ifjak 
már sokkal előnyösebb lakásviszonyok közt élnek. Rendszerint ke-
vés ellenszolgáltatás mellett a család egy-két hasonló koru tagjával 
kapnak egy-egy szobát, lehetőség szerint függetlenítve magukat a 
család szociális, gazdasági helyzetének kötöttségei alól. Ezek közül 
az ifjak közül egy szobában egyedül lakik 1, egy társával 2, a csa-
ládnak több tagjával 3. 

A tanulmányozott ifjak közül 11 főnökétől, illetve munkaadó-
jától kap természetbeni ellátást (2 mészáros és 9 kereskedő). Kettő 
a család által e célra átengedett szobában, kilenc 3 – 3 lakó számára 
berendezett, az élet elemi követelményeinek megfelelő otthonban 
lakik. 

Egészségügyi és szociális szempontból legelőnyösebb azoknak 
az ifjaknak a lakásügyi helyzete, akik szállásadóknál fogadtak, leg-
több esetben súlyos áldozatok árán, szállást. Ezek számszerinti meg-
oszlása a következő: egy szobában egyedül lakik 3, egy társával 
17, két társával 2 és több társával (minden valószínüség szerint ott-
honban) 3 ifjú. 

Az ifjúság e lakásokért 300–500 lejt fizet havonként, jövedel-
mének egynegyedét; ezen kívül hordozza a fűtés, világítás, stb. 
terheit. Ezzel szemben e lakások igen sokszor az élet legelemibb 
követelményeinek is alig felelnek meg. (Pl. fürdőszoba mindössze 3 
ifjúnak áll rendelkezésére.) Ifjúságunk lakásügyi viszonyai, éppen ez 
adatok tájékoztató jellege miatt, sürgeti egy beható tanulmányozás 
megindítását és társadalmunk, intézményeink cselekvő állásfoglalását. 

Az ifjúság élelmezése. Az ifjak lakásügyi viszonyainak ta-
nulmányozásához szorosan kapcsolódik az élelmezés kérdésének meg-
vizsgálása. Hiányos adatgyűjtésünk, sajnos, csak az ifjúság étkezési 
hely szerinti megoszlását és fizetési viszonyait tartalmazza, bár 
egészségügyi szempontból szükséges volna táplákozásuk minőségének 
és mennyiségének a tanulmányozása is. 

Két esetet kivéve az ifjak lakásadójuknál (szüleiknél, rokonaik-
nál, főnökeiknél, lakásadójuknál) étkeznek. Szüleinél étkezik 55, fő-
nökénél 11, rokonánál 8, magánháznál 24, vendéglőben és munka-
helyén 1 – 1 ifjú, A szüleiknél lakó fiuk közül 19 teljes jövedelmét 
családja fenntartására fordítja, 36 fizetésének 50 %-ával vesz részt 
családja háztartási költségeinek fedezésében. (Átlag 600–1400 lejjel). 
A rokonoknál, illetve lakásadóknál étkező ifjak átlag 800–1000 lejt 
fizetnek élelmezésért. A munkaadójuknál lakó ifjak helyzete e szem-
pontból legelőnyösebb. Az élelmezésre levont összeg a lakás költsé-
geivel együtt sem halad meg 1000–1200 lejnél többet. 

Kereseti viszonyaik. Fizetési rendszer szempontjából három 
csoportra oszlanak. Legnagyobb csoport a havi, illetve heti bért kapó 
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ifjaké (65%). Különösen a kereskedő, fémipari, élelmezési szakmák 
azok, amelyekben a havi fizetési rendszer divatos. E fizetési rend-
szerbe tartozó ifjak átlag havi 1200–3600 lejt keresnek. Tehát óriási 
eltolódásokat látunk. Legkisebb havi bért a borbélyok és a szabók 
kapnak. Találunk az elsők között, olyan kezdő segédeket, akiknek a 
havi fix-fizetése 600 lejt sem haladja meg. (A mellékes jövedelem 
viszont úgy 800–1000 lej,) De a legjobban fizetett borbély-segéd 
fizetése sem haladja meg az 1000 lejt. A szabó-segédek jövedelme 
ezzel szemben 1200–2000 lej között váltakozik. A kereskedő-segé-
dek átlagos fizetése havi 1500–2500 lej között mozog. Ugyan e ké-
pet mutatják a vas- és fémipari szakmák. Legmagasabb fizetési arány-
számot a kályhások és bőrdíszművesek érnek el. Az átlagos fizetési 
összeg 2400–3600 lej közötti. Említésre méltó fizetési rendszer 
az órabérek szerinti javadalmazás. E csoportba kőmívesek, szoba-
festők és a szabók egy tekintélyes hányada tartoznak. Indokolttá 
teszi e fizetési rendszert e szakmák alkalmi és időszaki jellege. A 
megelőzőtől eltérő fizetési arányszámot a kőmívesek fizetése mutat. 
E csoportban az ifjúság átlag havi (órabéreit összeszámítva) 3000– 
3800 lejt keres. Csökkenti ez arányszám értékét az iparág időszaki 
jellege. A nyári aránylag magas fizetési összeggel szemben téli hó-
napokban nagyon keveset vagy egyáltalán semmit sem keresnek. Vé-
gül megemlítem a természetbeni ellátással összekötött havi fizetési rend-
szert. Kereskedő- és mészáros-segédeknél találjuk nagyobb számban. 
A természetbeni ellátáson kívül 1200–2000 lejt ér el a legalacso-
nyabban és legmagasabban fizetett ifjak havi jövedelme. 

Örvendetes tény a század elején még divatos, darabszám után 
fizetett bérrendszer eltünése s ezzel az ifjúság a túlhajtott munká-
tól és a fizetési arányszám nagyarányu eltolódásától szabadult meg. 

Túlórázás szempontjából jelentősebb jövedelmet a szabók ipar-
ága jelent. Különösen téli hónapokban lényegesen emeli fizetési 
arányszámukat. Műhelyen kívüli jövedelme, említésre méltó mérték-
ben, a borbélyoknak és könyvkereskedőknek van, ami fizetésük 
arányszámát az ifjúság egészének színvonalára emeli. 

Iparos és kereskedő ifjúságunk lakásügyi, élelmezési és kereseti 
viszonyait összegezve megállapíthatjuk, hogy a külföldi ifjúság szo-
ciális és gazdasági körülményeihez viszonyítva sok megoldandó feladatot 
hordoz magában e társadalmi osztály jelenlegi helyzete, de ha ki-
sebbségi sorsunk egyre súlyosbodó állapotát tekintjük, értelmiségi, 
munkás és földmíves ifjúságunk viszonyaival összehasonlítva, e tár-
sadalmi osztály gazdasági helyzete eléggé rendezett képet mutat. 

Az ifjúság munkaideje; nappali, i l le tve éjszakai pihenése. 
Mindhárom kérdést a szakmai elosztás határozza meg. Vannak olyan 
szakmacsoportok, amelyek az átlagos munkaidőn kívül nem veszik 
igénybe az ifjúságot. Ezzel szemben vannak olyan iparágak, amelyek-
nél az adott alkalom és a munka természete határozza meg az ifjú-
ság munkaidejét és pihenését. 

Legáltalánosabb a napi 3 órai munkaidő. Különösen a gyárszerü 
nagy üzemekben, szabad foglalkozási ágakban és kereskedésekben 
találkozunk ezzel a munkaidővel. Körülbelül az ifjúság 50 %-a dol-
gozik 8 órai munkaidőn át. Főként az oly szakmákban alkalmazott 
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ifjak, amelyeknek napi munkájuk nincsen időhöz kötve. Az ifjúság 
mintegy 25% napi 10 órát dolgozik. A kereskedők egy része és a 
kisipari szakmákban dolgozó ifjak nagy százaléka tartozik e cso-
port körébe. 10 óránál többet az ifjúság 25 %-a tölt el műhelyben, 
illetve munkahelyén. Különösen azok a foglalkozási ágak tartoznak 
ide, amelyeknél a munka természete és időhöz kötött volta határozza 
meg a napi munkaidő hosszúságát (szabók, cipészek, mészárosok, 
élelmiszer-kereskedők). 

Munkaidő szempontjából figyelemre méltó dolog a túlórázásnak 
a kérdése. Időszaki és alkalomhoz kötött munkaágaknál találjuk meg 
e jelenséget. Megnyugtatóak e kérdésben a munkaügyi rendelkezések 
vonatkozó paragrafusai, melyek a munkásság érdekeit szemelőtt tartva 
szabályozzák az alkalmazottak túlóráztatásának lehetőségeit. 

6. Az ifjúság munkaideje; nappali, illetve éjszakai pihenése. 

Átlagos napi 
munkaidő 

A felkelés A lefekvés Déli 
Foglalkozási ág Átlagos napi 

munkaidő át lagos átlagos pihenés 
Átlagos napi 

munkaidő ideje ideje időtar tama 

Kereskedő 8 – 1 1 1/2 7 
1/2 7 

11 
1 1 – 1 2 

3 
Szabó 1 0 – 1 2 

1/2 7 
1/2 7 

11 
1 1 – 1 2 1 

Kőmíves 8 1/2 8 10 2 
Cipész 10–12 6 11 1 
Lakatos 8 – 1 0 6 11 2 
Mészáros 1 0 – 1 2 5 11 1 
Mechanikus 8 1/2 6 11 2 
Autószerelő 8 1/2 7 11 2 
Borbély 10 7 10 2 
Szobafestő 8 5 10 2 
Kályhás 8 6 11 2 
Bádogos 10 6 10 2 
Cukrász 1 0 – 1 1 

– – – 

Könyvkötő 10 6 10 2 
Fényképész 8 7 11 3 
Fogtechnikus 8 1/2 8 11 3 
Kefekötő 10 5 10 2 
Bőrdíszműves 9 1/2 7 1/2 11 3 

Az ifjúság napi munkája az esti órákig rendszerint véget ér. 7 
óra után a kereskedő-, szabó-, cukrász- és borbélysegédeken kívül, 
más foglalkozási ághoz tartozó ifjú csak kivételes esetben dolgozik. 
De a túlórázás alkalmaitól eltekintve, nyolc órán túl ezek a szak-
mák sem foglalkoztatják az ifjúságot. Úgy, hogy az ifjúság esti pi-
henője átlag 8 órakor megkezdődik. Ennek ellenére 11 óra előtt az 
ifjúság csak mintegy 25 %-ban tér éjszakai pihenőre, 75 %-a beval-
lása szerint csak 11 óra után gondol lefekvésre. Ezzel szemben az 
ifjúság mintegy 45 % - a már reggel 6 órakor talpon van. Különösen 
kőmíves, mészáros, mechanikus, lakatos, szobafestő, kályhás szakmák-
ban dolgozó ifjak azok, akik korán kezdődő munkájuk miatt 6 órá-
nál tovább nem alhatnak. Egyrészük meg éppen 5 órakor kel fel. 
1/2 7 óráig mintegy 40 % - a alhat. A kereskedő, szabó, bőrdíszműves, 
autószerelő szakmákhoz tartozó ifjak találhatók e csoportban. 7 óra-
kor egy fogtechnikus kivételével a hátralevő 1 5 % is felkel. 
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Ha a lefekvés idejét átlagosan 1/2 11 órának, a felkelés idejét 
1/2 7 órának vesszük, az ifjúság ebben az esetben átlag éjszaka 8 órát 
pihen, elég keveset ahhoz, hogy a túlfeszített napi munkához telje-
sen kipihenhesse fáradalmait. Különösen ha tekintetbe vesszük, hogy 
a nehéz testi munkát végző kőmíves, szabó, mészáros ifjaknál még 
rövidebb a pihenés átlagos ideje. 

Az iparos ifjúság napközben átlag 1 – 2 órát pihen; a keres-
kedő ifjúság, illetve a napi 8 – 9 órát dolgozó iparos ifjúság, átlag 
2 – 3 órát fordít pihenésre. Ha általánosságban e pihenési idő kielé-
gítőnek is mondható, nem hallgathatjuk el azt a tényt, hogy épen 
azoknak az ifjaknak a déli pihenője legrövidebb, akik nappal súlyos 
testi munkát végeznek vagy zárt szobai levegőben, helyhez kötött 
munkákkal foglalkoznak és akiknek éjszakai pihenőjük is kevesebb. 

Az ifjúság munka utáni és vasárnapi szabadidejének fel-
használása; a testedzés, sportolás elterjedése. Az ifjúság egész-
ségügyi viszonyainak vizsgálatánál fontos kérdés az, hogy a munka-
végzés és a lefekvés ideje közé eső 2 – 3 órai szabad idejüket általá-
ban mire fordítják az ifjak. Napközben használt levegőjű, poros mű-
helyekben, nehéz testi munka fölé görnyedve töltik idejket. Milyen 
módot találtak testi erejük felfrissítésére? 

A feleletet legszembetünőbben az a tény határozza meg, hogy 
sport- vagy tornaegyesületnek 100 ifjú közül mindössze 7 tagja van. 
Rendszeres testedzést tehát csak hét végez. Ezek közül 2 futballo-
zik, 1 vív, 1 boxol, 1 birkózik és 2 tornászik. 93 ifjú azonban csak 
rendszertelenül, alkalomszerűen vagy egyáltalán nem fordít gondot 
rendszeres testedzésre. Sportolásként jelezte ugyan 9 ifjú a rendsze-
res esti pimpongozást, amelyet, bár lényeges testmozgást eredmé-
nyez, a zárt, poros levegőjű játéktermek miatt nem nevezhetünk 
testedzésnek. Az említett 16 ifjun kívül, bevallásuk szerint, 17 rend-
szeresen sétál, 19 moziba megy, olvas, társaságba jár, 7 szakmájá-
ban képezi tovább magát, 41 pedig mulatóhelyeken, tánciskolákban, 
stb. keres szórakozást. 

Mint lényeges jelenséget említem meg, hogy a felsorolt ifjak kö-
zül nyáron fürödni, télen korcsolyázni is szokott 11. 

A vasárnapi szabadidő felhasználása, amely általában arra van 
hivatva, hogy az ifjúság testi felfrissülését szolgálja, az esti szabad-
idők felhasználásához viszonyítva lényegesen módosul. Vasárnap d. e. 
mintegy 25 ifjut foglalkoztat az állami vezetés mellett működő ka-
tonai előképző alakulat. Az ifjúságnak katonai szolgálatot még nem 
teljesített része kötelezően részt vesz ezeken a gyakorlatokon. A 
75% általánosságban vasárnap délelőtt házi teendőket végez, fürdik, 
sétál és templomba jár. 

Az egész 18%-a megy rendszeresen kirándulásokra és mintegy 
15%-a tölti nyáron fürdéssel, télen sieléssel és korcsolyázással sza-
badban idejét. 2 futballozik, a többi pedig mintegy 55% családoknál, 
mulatóhelyeken, tánciskolákban, bálokon, színházban, mozikban ke-
res szórakozást. 

Arra a kérdésre, hogy miért nem sportol rendszeresen: 9 testi 
fogyatékosságára, gyengeségére hivatkozott, 18 azt válaszolta, hogy 
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nem szereti, 48-nak nincs alkalma vagy foglalkozása gátolja; mind-
össze 18 végez rendszeres kirándulást, 7 cselekvő tagja sportegyle-
teknek. E feleletek kétségtelenül mutatják, hogy a multban nem fordí-
tottunk elég gondot az ifjúság testi életének fejlesztésére a sportok és a 
rendszeres testedzés megkedveltetése által. E tények szolgáljanak fel-
hivásul a jövendőre nézve. 

Az ifjúság műhelyen kívül i kapcsolata munkaadójával. 
Az ifjúság életmódja és szociális helyzete tanulmányozásának utolsó 
fejezetéül szántam e probléma bemutatását. E fejezetet az a kérdés 
teszi indokolttá, hogy a meglevő és felnövekvő társadalom megta-
lálja-e műhelyen kívül is az együttélés és a találkozás útját? Van-e 
érintkezési felület és van-e módja iparos és kereskedő ifjúságunknak 
társadalmi osztálya életébe való bekapcsolódására? 

A beérkezett feleletekből megdöbbentően állapíthatjuk meg, 
hogy az ifjúság nem tud és nem is akar tudni a munkán kívüli kap-
csolat lehetőségeiről? Jellemző, hogy 89 egymástól független ifjú 
felelte azt, hogy nem tart fenn munkáján kívüli kapcsolatot munka-
adójával; 35 azzal indokolta, hogy nincs reá alkalma, 54 pedig nem 
tartotta indokoltnak vagy érdemesnek. Mindössze attól a 11 ifjútól 
érkezett kielégítő válasz, aki munkaadójának családi közösségében, 
illetve felügyelete alatt lakik. 

E néhány adat mindössze az, amit e kérdéssel kapcsolatosan 
az ifjúság feleletei alapján összegyűjthettem. Szűkszavúságában is 
megdöbbentő, elégtelen voltával is tudatunkba vájó. Micsoda szaka-
dék az, amelyet e néhány szó elénk t á r ? Micsoda távolság szakadt 
e két nemzedék közé? Vajjon mi a magyarázata e szakadéknak? 
Szociális ellentét, gazdasági, művelődésbeli különbség, világnézeti 
szempont? Mivel magyarázhatjuk meg? Az ifjúság nem felelt meg 
e kérdésekre, e kérdéseket nyitva hagyta. Talán azért, mert nem 
tudott feleletet adni, talán azért, hogy keressük mi is rá a feleletet. 

III. 

A Z I P A R O S É S K E R E S K E D Ő I F J Ú S Á G 
M Ű V E L Ő D É S I V I S Z O N Y A I . 

AZ IPAROS ÉS KERESKEDŐ I F J A K tanulmányozásának 
harmadik kérdése az ifjúság művelődési viszonyainak megvizsgálása. 
Kisebbségi ifjúságunk nagyon súlyos jövendő felé halad. Ma még ki-
számíthatatlan szociális, gazdasági, politikai gátlással kell megküzdenie, 
ha az élethez való jogosultságát igazolni akarja. Ifjúságunknak e harc-
ban, belső értékein kívül, semmi fegyvere nincsen. Győzelmének, 
fennmaradásának egyetlen feltétele: egyetemes emberi műveltsége és 
szakmai képzettsége. 

Milyenek hát a mi ifjúságunk műveltségi viszonyai? Milyen csa-
ládi neveléssel indult el? Milyen iskolai végzettséggel rendelkezik? 
Milyen szakmai képzettséget mutat? Milyen alkalmai vannak to-
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vábbképzésére? Milyen kulturális értékeket hordoz? Milyen mély 
nemzeti műveltsége? Milyen kapcsolatokat tart fenn egyházi és faji 
közösségével? És annak építésében milyen szerepet vállal? 

Ezek azok a kérdések, amelyek az iparos és kereskedő ifjúság 
művelődési viszonyainak vizsgálatánál felmerülnek. Sajnos e kérdés 
tanulmányozásánál is csak a legáltalánosabb és legszűkebbkörű ada-
tokkal rendelkezünk. Itéletmondáshoz kevés az anyagunk, de ahhoz, 
hogy magunkbaszállásra és feladatok vállalására kényszerítsen, ele-
gendő. 

A családi nevelés . Iparos és kereskedő ifjúságunk többnyire 
többgyermekes, súlyos gazdasági és szociális viszonyok között élő 
iparos, kereskedő és őstermelő családokból származik. Olyan kör-
nyezetből, ahol a létfenntartásért folytatott küzdelem a szülők szel-
lemi, fizikai életét egyaránt leköti. 

Bár általánosságban az ifjúság azonos családi műveltséget hordoz 
magában, műveltségi viszonyai a szülők foglalkozása és földrajzi szár-
mazása szerint változnak. Jelleg szempontjából legsajátosabbak 
a kolozsvári iparos és munkás családok gyermekeinek műveltségi vi-
szonyai. E családokban a szülők rendszerint napi 8 – 1 0 órát dolgoz-
nak, úgy, hogy a gyermekek nevelése csak az édesanyára vagy leg-
több esetben a nagyobb gyermekekre van bízva. Családi műveltség-
ről tehát ilyen esetekben alig beszélhetünk. E csoportnál a család 
egyetlen olvasmánya az egylejes napilap, ritkább esetben a ponyva-
és félpengős regény. Jelentős tényező, ha egy-egy családban Jókai-, 
Mikszáth-, Petőfi-kötet is akad. 

E családok gyermekeinek műveltségét nagyban befolyásolja a 
gyermek uccai környezete. Itt ismerkedik meg leghamarabb a por-
nográf- és ponyvairodalom termékeivel és itt szívja magába a prole-
tár ifjúság osztályöntudatát, amit sokszor elősegít a szülői ház súlyos 
szociális és gazdasági helyzete és a gyermeknek a család létfenn-
tartó küzdelmeiben való korai bekapcsolása. 

Sajátos színt jelent a falusi ifjúság családi műveltsége. Ez az 
ifjúsági csoport magával hozta az egyházához, fajához és intézmé-
nyeihez való ragaszkodás ösztönét s a falu konzervatív, hagyomá-
nyokon felépülő műveltségét. 

A kisvárosi szülők gyermekei általában alapos családi nevelés-
ben részesültek. Az előnyösebb gazdasági helyzet és a kisipari szak-
mákban dolgozó szülők pátriárchális élete előnyösen befolyásolták a 
gyermekek általános műveltségének kifejlődését. E családoknál szá-
mos irodalmi értékkel bíró könyvvel találkozunk és mivel a kisvá-
ros iparos és kereskedő társadalma tevékeny részt vállal a város 
kulturális életében, lehetőségeik is meg vannak gyermekeik általános 
műveltségének megadására. 

A családi nevelés szempontjából a szellemi foglalkozást űző szü-
lők gyermekei alkotják az iparos és kereskedő ifjúság legértékesebb, 
de legkisebb csoportját. Ezeknél találjuk meg az elemi műveltségi 
alapokon túl a könyvtárak, folyóíratok, újságok helyes értékelését. 

Iskolai végzettségük. Az ifjúság általános iskolai műveltsége 
a város összlakosságának műveltségi adataihoz viszonyítva kielégítő, 
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ha jónak nem is mondható. Legalacsonyabb iskolai műveltséggel a négy 
elemit végzett ifjak rendelkeznek, míg a legmagasabb iskolai vég-
zettséggel bíró ifjak között érettségizett fiukat is találunk. 

Foglalkozási ág 
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1 
– 

2 
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Mechanikus 
– – 1 1 – 
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Autószerelő 
– – 

2 1 1 – – – – 

Borbély – 
1 2 

– – 1 – – – 

Szobafestő – 1 1 – – – 1 – – 

Kályhás 
– – – 1 – – 1 1 – 

Bádogos – 1 1 – – – – – – 
Cukrász – – – 1 – 1 – – – 

Könyvkötő 
– 1 1 – – – – – – 

Fényképész – – – – – – 1 1 – 
Fogtechnikus – – – – – – 1 – – 
Kefekötő – – 1 – – – – – – 

Bőrdíszműves 
– – – – – – 1 – – 

Összesen: 6 15 20 12 3 
11 

18 13 2 

Az iparos ifjúság gerincét az elemi iskolát végzett ifjaknak 
csoportja alkotja (63%). Középiskola valamelyik osztályában mind-
össze csak 37% járt. A kereskedő ifjak átlagos arányszáma sokkal 
kedvezőbb. Itt ugyanis fordított arányban: csak elemi iskolát mind-
össze 25,92% végzett; középiskola valamelyik osztályában 74,8% 
járt. A kereskedő ifjúság jelentős rétegét, adataink szerint, olyan ifiak 
alkotják, akik legalább a III .–IV. középiskolai osztályt elvégezték. 

Az iparos és kereskedő ifjúság szakműveltsége inkább 
gyakorlati, mint elméleti. Az iparos- és kereskedőtanulók éveket töl-
tenek tanoncként egy-egy szakmában, a mester vagy a segédek ki-
segítőjeképpen. Ezalatt az idő alatt gyakorlati úton sajátítják el a 
szakmájukba vágó ismereteket. E gyakorlati képzést nagyon ritka 
esetben követi, rendszerint jól megfizetett árért, több kevesebb el-
méleti oktatás. (A tanoncoktatást mai formájában nem nevezhetjük 
szakképzésnek, egyfelől azért, mert csak általánosságban mozog is-
meret-közléseivel, másfelől azért, mert az ifjúság az átadott anyagot 
nem tudja elsajátítani kellőleg a tanítás nyelvi nehézségei miatt.) A 
tanoncévek eltöltése után következnék tehát az ifjúság szakmai to-
vábbképzése. De következik-e? Feltételezve, hogy a tanulmányozott 
ifjak középszerű gyakorlati tudással rendelkeznek, vizsgáljuk meg 
azokat az alkalmakat, amelyek a műhelyenkívüli szakképzés, illetve 
továbbképzés eddigi lehetőségeit mutatják. 
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Száz ifjút kérdeztünk meg a továbbképzés módjai, lehetőségei 
és alkalmai felől. A kérdezettek 90%-a az elmult két esztendő fo-
lyamán nem vett részt, nem is lévén alkalma, szakképzésben, illetve 
továbbképzésben. Mindössze az ifjúság 10%-a felelt kielégítő módon. 
Ezek közül 5 szabó járt rendszeres szabászati tanfolyamra, 4 kőmí-
ves magántanfolyamon vett részt, 1 bőrdíszműves pedig képzőmű-
vészeti szemináriumba iratkozott be. Szakiskolát az ifjak közül egy 
sem végzett. Száz ifjú közül szaklapot mindössze 2 fényképész és 1 
electrotechnikus olvas. 97%-ának nincs módja és szándéka az ön-
képzésnek e legegyszerübb módozatára sem. 

Ma, amikor világosan látjuk, hogy kisebbségi iparunk és keres-
kedelmünk fennmaradása ifjúságunk szakműveltségétől függ legfőbb 
mértékben, egyenesen megdöbbent a továbbképzésnek ilyen tunya 
elkerülése. Ha meg akarunk maradni a ránk váró nagy küzdelem-
ben, akkor nagyon komoly kezdeményező lépésre kell elhatároznunk 
magunkat. Alkalmat kell teremtenünk ifjúságunk továbbképzése szá-
mára. Elsősorban megfelelő szakiskolák beállítása, továbbképző tan-
folyamok rendezése, szaklapok népszerűsítése és az ifjúságnak a ta-
nulásra való ránevelése lennének legsürgősebb teendőink. Az új ipari 
törvény iparos ifjúságunktól szakvizsgák letételét követeli. Lesz-e 
ifjúságunknak megfelelő nyelvtudása és szakismerete? Ma még az 
ipari törvény módot nyújt a kisebbségi felekezeteknek tanonciskolák 
felállitására és az iparos, kereskedő ifjúságnak anyanyelvén való 
tanítására. 

Az ifjúság általános műveltsége. E fejezetben két kérdésre 
szeretnék feleletet adni: 1. Milyen az ifjúság általános irodalmi mű-
veltsége; 2. milyen mértékben olvas ujságot? 

1. Az ifjúság irodalmi műveltsége az általános műveltség kérdé-
sének egyik legfontosabb részét képezi. Nemzeti műveltségünk és az 
egyetemes emberi műveltség értékei mennyire lettek ifjúságunk e 
rétegének közkincsévé? Szellemi műveltségünk évezredes hagyomá-
nyai termékenyíthetik-e meg szellemi életét s az emberiség örök 
igazságai igazságává lehet-e ifjúságunk e tekintélyes csoportjának? 
Olvas-e rendszeresen és milyen könyveket olvas? Más szóval ez a 
probléma az ifjúság általános műveltségének legfőbb kérdése. 

Az ifjúság tanulmányozott csoportjának 91 százaléka több-ke-
vesebb rendszerességgel olvas; kilenc százalék, az adott válaszok 
alapján, könyveket nem olvas. A vágy és hajlam megvan ifjúsá-
gunkban, sőt szükséges ideje is van hozzá. A hangsúly tehát arra a 
kérdésre esik, milyen könyveket ismer és olvas. 

Az általános feleletekből megállapíthatjuk, hogy az ifjúság 
7%-át történelmi kérdések, 3 %-át lélektani művek, 2%-át társa-
dalmi problémák, 4%-át útleírások, 2%-át versek, 70 százalékát 
regények, 3%-át a szellemi élet minden kérdése érdekel. Az iro-
dalom kérdései iránt érdeklődést nem tanúsító 9%-kal szemben ez 
az arányszám örvendetesnek mondható. 

Ha az olvasott művek keresztmetszetére tekintünk, az alábbi 
csoportosulást láthatjuk: Az ifjúság legnagyobb százaléka Jókai mű-
veiből olvasott. Közel egyharmadának Jókai a kedvenc írója. Művei 
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közül ismeretesek: Az aranyember, Egy magyar nábob, Kárpáti Zol-
tán, Egy az Isten, Az elátkozott család, A barátfalvi lévita, Mire 
megvénülünk, Az új földusúr, Bálványos vár és A jövő század regé-
nye. A legtöbb ifjú Az aranyember-t olvasta. Olvasottság szempont-
jából Jókai után Max Brand és Zane Grei nevei szerepelnek. Az 
előbbitől 19 ifjú, a másodiktól 17 ifjú olvasott legtöbbet. Kalandor és 
detektiv regényeik kedvenc olvasmányai a serdülő legényeknek. May 
Károlytól legtöbbet olvasott 7, Vernétől 5, Gárdonyitól 2, Makkaitól, 
Szabó Dezsőtől, Zilahytól 1 – 1 ifjú. De az ismert és kedvelt írók 
között szerepelnek Tamási, Nyirő, Kós, Móricz nevei is, bár nagyon 
kis százalékban és elszigetelt körben. A külföldi regényírók között 
találkozunk Zola, H. G. Wells, Dumas, E. Wallace és Dickens ne-
veivel. E neveket csak egy-két ifjú említi, rendszerint ugyanaz min-
deniket. Mint meggondolkoztató jelenseget említem meg, hogy a szí-
nes, pengős és félpengős regényeket 74 százalék olvassa. És szomorú 
tényként állapítom meg, hogy a világ- és a magyar irodalom klasszi-
kusai sem a kedvelt írók nevei között, sem az olvasott regények 
csoportjában nem említetnek. 

Kisebbségi sorsunk és nemzeti műveltségünk szempontjából kü-
lönös figyelmet érdekel azoknak az íróknak és műveknek sora, ame-
lyek a mai magyar és erdélyi lélek kifejezői, hordozói és akiknek 
ismerete nagyban hozzájárul ifjúságunk kisebbségi öntudatának, hiva-
tásérzésének és történelemszemléletének kialakulásához. Ilyen szem-
pontból feltett kérdésünkre 87 válaszolt. 13 minden valószinűséggel 
e művekből semmit sem olvasott. Ha így tekintjük, akkor a ma élő 
erdélyi és (kisebbségi életünk szempontjából jelentőséggel bíró) ma-
gyarországi íróktól egyáltalán nem olvasott semmit 68 ifjú. Egy-két 
könyvet olvasott 29, lehetőség szerint mindeniket ismeri 3. Részletes 
adataink a következők: Makkaitól egy vagy több könyvet olva-
sott nyolc. Ismert művei között szerepelnek: Táltos király, Sárga 
vihar (olv. 6), Ördögszekér (olv. 4), Ágnes (olv. 2), Holttenger (olv. 
1). Tanulmányai közül olvasott 1. Magunk revizióját csak egy ol-
vasta. Szabó Dezsőtől olvasott hat és pedig a következő műveket; 
Elsodort falu (olv. 6), Lélekindulás (olv. 2), Jaj (olv. 1), Karácsony 
Kolozsvárt (olv. 1). Tanulmányai közül olvasott egy. Tamásitól ol-
vasott négy. Olvasott könyvei: Ábel „trilógia“ (olv. 2), Címeresek 
(olv, 2), Szűzmáriás királyfi (olv. 1). Kós műveit olvasta három. Az 
országépítő, Varjú nemzetség és Erdély c. könyvei ismertek. Móricz 
Zsigmond és Nyirő neveit 3 – 3 ifjú említette, anélkül, hogy olvasott 
műveiket feltüntette volna. Tabéri Vértorony című munkáját olvasta 
két ifjú. 

Az ifjúság általános műveltségét a tömeg műveltségi színvonala 
adja. Bár a felsorolt olvasmányok között komoly értékek is szere-
pelnek, mégis kétségtelen, hogy az ifjúság műveltségi színvonalát a 
pengős, félpengős, illetve kalandor- és detektivregények mutatják. 
Jókai és ifjusági íróink csak ezek nagy arányszáma után következnek. 

Felmerül itt az a kérdés: mi az oka e jelenségnek? 
Meggyőződésem szerint elsősorban az, hogy ifjúságunk olvasá-

sát nem irányítják öntudatos szervek. Az ifjúság nincs komoly ol-
vasmányok keresésére ránevelve. Másodszor: az ifjúság nem rendel-
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kezik megfelelő könyvtárakkal. (Családi könyvtára csak 2 ifjúnak 
van.) És így ifjúságunk nem tud hozzájutni értékes művekhez. Jöve-
delmükből viszont csak olcsó, értéktelen kalandor- és detektivregé-
nyek megszerzésére telik. Végül az ifjúság értékeinket nem mindíg 
érti meg. Mondanivalóikra fel kellene hívni figyelmüket. 

2. Az ifjúság általános műveltségének adatait értékes módon 
egészítik ki azok az adatok, amelyek beszámolnak arról, hogy az 
ifjúság milyen mértékben jút hozzá szabadidejében az általános mű-
veltséget alakító s az ifjúság jellemét és lelkületét oly nagy mérték-
ben meghatározó időszaki sajtótermékek, napilapok, sportlapok és fo-
lyóiratok, illetve ifjúsági lapok olvasásához. 

A tanulmányozott 100 ifjú közül napilapot rendszeresen 33 ol-
vas, ritkán, illetve alkalomszerűen 57, egyáltalán nem olvas 10. E 
felsorolt adatok nagyon határozottan mutatják, hogy az ifjúság napi-
lapjaink iránti érdeklődése nagyarányú. 90% ritkán vagy rendszere-
sen olvas ujságot, aszerint, ahogyan alakulnak ujságolvasási lehető-
ségei. De olvas. Mindössze 10% nem mutat érdeklődést a napi sajtó-
termékek iránt. 

Ezzel szemben folyóiratot rendszeresen 19, alkalomszerűen 15, 
összesen 34 ifjú olvas, 66 ifjú egyáltalán nem jut hozzá folyóiratok 
olvasásához. 

Ha e két adatot összehasonlítjuk, megállapíthatjuk, hogy az ipa-
ros és kereskedő ifjúság ujságolvasása teljesen az esetleges alkalma-
kon épül fel. Az a réteg, amely családban, olvasótermekben, stb. 
hozzájut e sajtótermékekhez, rendszeresen olvas, Ha nem olvas, an-
nak inkább az alkalom hiánya az oka. 

Arra a kérdésre, hogy milyen napilapokat és folyóiratokat olvas, 
a következő adatokkal adhatjuk meg a feleletet: napilapok közül a 
Jóestét-et olvassák a legnagyobb számban. Ennek a lapnak olvasó-
táborát mintegy ötvenen alkotják. Az Ellenzék-et olvassa 14, a Ke-
leti Ujság-ot 12, az Estilap-ot 4, az Új Kelet-et 3, a Brassói Lapok-at 
3, a Népujság-ot 2 és a Független Ujság-ot szintén kettő. 

A folyóiratok és ifjúsági lapok közüli a Tolnai Világlapjá-t ol-
vassa 14, a Református Ifjúság-ot 5, a Hirnök-öt 7, a Pásztortüz-et 
3, a Színházi Élet-et 3, az Erdélyi Fiatalok-at 2, a Hitel-t 2, a Ko-
runk-at 1, az Erdélyi Szemlé-t és a Helikon-t 1 – 1 ifjú. 

A beérkezett adatok alapján megállapítható, hogy az ifjúság 
legnagyobb hányadát (50%) a hírek és a napi események érdeklik. 
Tekintélyes százalékát (25%) a sport érdekli, többeket a politikai 
események (15%). Jellemző, hogy 6 ifjút irodalmi kérdések foglal-
koztatnak, 2 ifjút gyilkosságok érdekelnek, 1 – 1 ifjút köt le a tár-
sadalomtudomány és a közgazdasági rovat. 

Az ifjúság nevelésének, a művelődés terjesztésének, a politikai 
öntudat és a gazdasági tájékozottság megteremtésének és a technikai 
útmutatások közkinccsé tételének leghatalmasabb eszköze az í ro t t 
betű, az időszaki és a napi sajtó. Amikor e téren annyi mulasztást, 
oly nagy tájékozatlanságot, az ifjúság részéről viszont oly nagy ér-
deklődést látunk, nem kellene-e gondolkoznunk eddigi haszonra és 
üzleti szempontokra épített sajtópolitikánk megváltoztatása felől? 
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Iparos és kereskedő ifjúságunk hivatástudata; faji, egy-
házi közösségéhez va ló kapcsolata. Az ifjúság kulturális viszo-
nyainak, szellemi és lelki értékeinek tanulmányozásakor természet-
szerűen ébred fel a gondolat bennünk: milyen az iparos és keres-
kedő ifjúság hivatástudata, milyennek látja a jövendőt és benne 
milyennek látja a maga feladatait? De éppen ilyen mértékben érde-
kel az a kérdés is, hogy milyen kapcsolatai vannak egyházi és faji 
közösségével? Látja-e annak rendeltetését és felismerte-e súlyos meg-
próbáltatásait? 

Az ifjúság teljes egészében súlyosnak, megterheltnek, a jelen-
nél küzdelmesebbnek látja kisebbségi jövendőnket. Van valami meg-
hatódottság, valami palástolt szomorúság feleleteikben. De van e 
mellett bennük valami acélos erő. Egyetemesen érzik, hogy a jövendő 
súlyosabb, terhesebb lesz a jelenünknél és mégis valami csodálatos 
önbizalom ömlik szavaikból: bár milyen legyen, nem rettegünk tőle. 

Az ifjúság hivatástudata azonban váltakozó. Van, aki úgy érzi, hogy 
bele kell kapcsolódnia faji és egyházi közösségünknek vérkeringé-
sébe, van, aki úgy látja, hogy új útakat és új kereteket kell keres-
nie az elavult régiekkel szemben és akad olyan is, aki a többségi 
ifjúság testébe való beolvadásra gondol. Ez a hivatástudat azonban 
teljesen érzelmi. Az ifjúság akaratát még nem ösztönözte cselekvésre. 

100 ifjú közül egyházának munkájába mindössze 7 ifjú kapcso-
lódott be. Egy dalárdát vezet, kettő vasárnapi iskolát, egy aggmenházat 
gondoz, egy ifjúsági egyesületet vezet, kettő pedig egyháza külön-
féle munkáiban segédkezik. Említésre méltó, hogy a 100 ifjú közül 
17 tagja egyházi alakulatnak, ifjúsági egyesületnek. Rendszeresen jár 
templomba 32, ritkán 29, templomba nem szokott járni 39. 

Faji közösséghez való tartozását mind a 100 ifjú érzi, de fajá-
ért tényleges szolgálatot egy sem végez. A tanulmányozott ifjak kö-
zül, bár az egész 75%-a hadkötelezettségének eleget tett, a magyar 
pártnak egy tagja sincsen, Választási kötelezettségeinek csak 10%-a 
tett eleget. 

Mind egyházával, mind faji közösségével szemben az ifjúság 
anyagiasan gondolkozik. Csak 15 vár tőle lelki, illetve szellemi irá-
nyítást. 85 gazdasági szervezkedést, politikai irányítást, anyagi és 
erkölcsi támogatást kíván. 

Mindezeknek az adatoknak az alapján megállapítható, hogy 
ifjúságunk érzi fajához, egyházához való tartozását, feladatokat ke-
res és szolgálati alkalmakra vár, csupán az útat nem látja, amelyen 
el kellene indulnia. Még az a jelentéktelen százalék is, amely kriti-
kával és megvetéssel fordul egyházi és faji közössége felé, lelke 
mélyén aggódik sorsáért és tanácsaira, támogatására vár. 

IME IGY NÉZ KI iparos és kereskedő ifjúságunk egy jelenték-
telen hányadának keresztmetszete. Az egész ifjúság kérdéseit, ada-
tait, viszonyait maradék nélkül nem tartalmazza. De hiszem, ahogyan 
a tenger egy cseppjében a tenger minden jellemző tulajdonsága benne 
van, úgy e parányi töredékben az egész ifjúság helyzete áll előttünk 
problémáival és jellegzetességével. 

SINKA JÓZSEF. 
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