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A H I T E L 

célkitűzéseinek helyességét minden vonalon igazolta a Vásárhelyi T a -
lálkozó. Örömmel és bizakodással adunk itt helyet a magyar sajtó 
rokonszenvvel és bizakodással teli sorainak. A Vásárhelyi Találkozó 
és a Hitel céljukban találkoztak: a fiatal magyarság önmagába vetett 
hitét küldetéssé akarjuk öntudatosítani s hitelt szerezni mély gyökerű 
igaz hitének. 

1. KELETI UJSÁG, 1937 O K T Ó B E R 6. Most, hogy az összejöve-
tel véget ért és a Vásár-

helyi Találkozó mérlegét kell felállítanunk, örömmel kell megállapíta-
nunk, hogy bár aggodalmainkat sok tekintetben igazolva látjuk, mégis 
a konkluzió sok, a romániai magyar fiatalság megfontoltságát, fegyel-
mezettségét, erős nemzeti érzését és a kisebbségi kérdések iránti érdek-
lődés és a segítniakarás felelelősségét bízonyító tanulságokhoz vezetett. 
Éppen ezért első megnyilatkozásunk az öröm és szeretet hangja. 

2. MAGYAR LAPOK, 1937 O K T Ó B E R 7. . . . akik részt vettek 
ezen a találkozón, 

azokat kivétel nélkül lenyügözte és magával ragadta a pillanatok nagy-
szerűsége és emelkedett hangulata s talán még sokáig nem tudják tár-
gyilagosan megítélni és pontosan lemérni az események jelentőségét... 
A felelősségteljes munkát, a munka nagyságát és komolyságát az jel-
lemzi talán leginkább, hogy egyetlen határozati javaslaton kívül, amit 
a gyülés egyhangulag elfogadott, valamennyi határozati javaslatot át-
dolgozták vagy módosították. Erkölcsi és szellemi erők, idegfeszítő, lá-
zas mérkőzése volt ez a m u n k a . . . Nincs benne forradalmiság, de nincs 
benne zavarosság sem. Olyan egyöntetű még stilusbeli megfogalmazás-
ban is, mintha egy ember alkotta volna. A bajban, úgy látszik, egyek 
lettünk. Egy test és egy lélek. (Bélteky László.) 

3. FÜGGETLEN UJSÁG, 1937 O K T Ó B E R 9. Ha már most fel-
szabadítjuk magun-

kat a három napos tanácskozások megható és nem egyszer drámai 
hatásai alól, ha a magyar reálizmus és kisebbségi, öröknek látszó 
hétköznapok szemszögéből szemléljük a Találkozót, tekinthetjük-e 
egyébnek, mint pompás és példamutató laboratóriumi kísérletnek? . . . 
Ha meg lehetett csinálni kicsiben, hogy a magyar társadalom min-
den osztálya egy gondolatközösségben olvadjon fel, ha erőt lehetett 
mutatni a többség felé úgy, hogy a román sajtó mégis kiolvashatta 
a békés történelmi együttműködéshez szükséges lojalitás őszinte jelen-
létét, miért ne lehetne megcsinálni nagyban is? (Ligeti Ernő.) 

4. BRASSÓI LAPOK. 1937. OKTÓBER 10. . . . n e m történt itt 
semmi váratlan meg-

lepetés, hanem csak a fogalmak tisztázása után annak a józan és 
szükséges középútnak a kialakítása, amelyen az eddig is jórészben 
csak képzelt ellentétek kiegyenlítődhettek. Ez a mi munkásságunk és 
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„baloldalunk“ nemcsak, hogy nem szándékozott eldobni magától a 
nemzeti alapot, hanem a mai körülmények között a nemzeti-népi jo-
gokért való harcot első helyre állította az emberi jogokért folytatott 
küzdelmében. (Kacsó Sándor.) 

5. PRÁGAI MAGYAR HIRLAP, 1937 OKTÓBER 10. A Vásár-
helyi Ta-

lálkozón először jelent meg a szolidaritás jegyében összeforrott fiatal 
erdélyi népközösség... Nem egy párt és nem egy világnézet exponensei 
szövetkeztek, hanem különböző vélemények és világnézetek élcsapatai. 
Illuzió volna azt gondolni, hogy a kisebbségi társadalomban nincs 
annyi szín és árnyalat, mint bármely nagy társadalomban. De a ki-
sebbségi társadalom, épen kicsinységénél fogva, nem engedheti meg a 
fényűzést, hogy az árnyalatok életre halálra gyűlöljék egymást s a 
megmaradás érdekében valami felsőbb szempontot kell találni, mely 
elsimítja és feloldja az ellentéteket. . . . Erdélyben a HITEL folyóirat 
mozgalma érlelte meg az állapotokat Vásárhely számára: az ellenté-
teket elsimítani akaró, a kultúra tiszta eszközeivel kristályosító, az 
apró munkát és a „világmérce“ kikapcsolását kívánó, a közvetlen 
feladatokat hirdető, demokráciát, reálizmust propagáló értelmiség szél-
sőségektől irtózó nyugodt és határozott fóruma. (Szvatkó Pál.) 

6. N E M Z E T I UJSÁG. 1937 O K T Ó B E R 13. . . . A franciák coor-
dination spirituelnek 

hívják a maguk nemzeti életének egy csodálatos vonását, amelyről 
jól tudják, hogy ebben a kikristályosodott formában egyedül náluk 
található meg. És pedig az, hogy akár válságos pillanatokban, akár 
hosszú folyamatot képező, de döntő jelentőségű dolgokban: osztályok, 
érdekcsoportok, sőt egymástól egészen ellentétes égtájak felé eső tár-
sadalmi világnézetek is minden kényszerítő erő, diktatúra, sőt akár 
meghatározott előkészítés nélkül egységes fogalmak és egységes gon-
dolatsorok szerint tudnak összedolgozni, gondolkozásukat és tevékeny-
ségüket egyedül a nemzeti élet alapvető érdekeinek pusztán konkrétu-
maira korlátozva. Ha jól tudjuk, ez a coordonation spirituel kifejezés 
elő sem fordult a vásárhelyi találkozó megbeszéléseinek során, mégis, 
ami itt kialakult, az tulajdonképen ennek proprammja, sőt annak 
máris megvalósulása. ( I j j a s Antal.) 

7. M AGYAR ÚT, 1937 O K T Ó B E R 14. . . . új volt az, hogy amíg 
az előtte álló nemzedék 

csak a magyarság politikai irányitásában törekedett centrálizmusra, ad-
dig az októberi ifjak ezen túlmenőleg hitvallást tettek amellett, hogy 
a nemzeti egység érdekében elengedhetetlen szükségesség úgy a kultu-
rális, mint a gazdasági életnek is egységes, egész országra kiterjedő 
központi irányítása is. Új volt, hogy amíg az idősebb nemzedéknek azért 
nem sikerült a magyar munkásságot megszervezni, mert csak hirdette, 
hogy tárt karokkal várja a munkásságot, de sohasem indult el a fizi-
kai munkát végző tömegek felé, addig az októberi ifjak a magyar 
munkásságot a nemzeti munka dinamójává tették. Ha csak ezt az egy 
újat hozta volna az októberi értekezlet, már azért is elismerés illetné 
őket. (Pusztai-Popovits József.) 
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8. MAGYARORSZÁG, 1937 O K T Ó B E R 14. . . . A Marosvásárhe-
lyen három napig tar-

tott kongresszusra a legellentétesebb világnézeti irányok és társadalmi 
rétegek képviselői gyűltek egybe – : papok és baloldali szociológusok, 
grófok és munkások, polgárok és kisiparosok. Azt hitték, bábeli esz-
mezavar fog uralkodni a gyülekezetben s kiderült, hogy megszületett 
a magyar nemzeti egység Erdélyben... Ennek a gyönyörű erdélyi ma-
gyar egységnek meglesz-e a méltó hatása a honi fiatalság életében? 
Vagy vállalják a felelősséget a további széttöredezésért? (Féja Géza.) 

9. PESTER LLOYD, 1937 O K T Ó B E R 15. Történelmi gyűlés volt? 
Nemcsak mi fogtuk fel, 

mint ilyent, de az összes résztvevők tudták ezt, mindenki, aki tudatá-
ban volt a gyűlés és határozatai felelősségteljes voltának. Tamási 
Áron, a Vásárhelyi Találkozó elnöke, megnyitó beszédében teljesen 
nyiltan tárta fel a he lyze te t . . . A marosvásárhelyi száznyolcvanhat 
összesen kilenc határozatot hozott. Határozatai a magyar kisebbség 
életének összegességét fogják át és minden vonatkozásban vezérfonalul 
szolgálnak az ifjúság jövőbeli egyéni és kollektiv tevékenységében. 
Mindezek a javaslatok és még sok más e kérdéseket a magyar peri-
feriáról a magyar élet központjába vetítik be . . . Erdély magyarsága 
erre a minden kört és ágat felölelő nyilatkozatra méltán lehet büszke. 

10. PÁSZTORTŰZ, 1937. O K T Ó B E R 15. Erkölcsi tőke és nevelői 
feladatok. E két dolog-

ban látom a Vásárhelyi Találkozó legfőbb értékét és útmutatásait. E 
tőkét megbecsülni és a feladatok betöltéséből részt kérni s vállalni, ez 
volna méltó válasza társadalmunknak a Vásárhelyi Találkozó hívó 
szavára. Elvárhatja és megérdemli ezt a viszonzást az a száznyolcvanhat 
ifjú kisebbségi magyar, kiknek hite győzelmeskedett korunk hitet-
lensége felett. (Kemény János.) 

11. IFJÚ ERDÉLY. 1937 O K T Ó B E R HÓ. . . . S hogy ezt a ré-
teget érdemes volt 

közös találkozóra összehívni a különböző posztokról, azt nem ifjúsá-
guk, hanem hitvallási komolysággal megnyilvánult felelősségérzetük 
és az előadások nagy részéből s a határozati javaslatok mindenikéből 
kiviláglott felkészültségük indokolja. (Juhász István). 

12. MAGYAR KISEBBSÉG, 1937 O K T Ó B E R 16. A legörömtel-
jesebb tanulsá-

gok egyike az, hogy a Vásárhelyi Találkozó ifjúsága úgy szellemi fel-
készültségével, mint gyakorlati érzékével, de öntudatos, alkotóképes 
kisebbségi célkitűzéseivel is bebizonyította, hogy megérett arra, hogy a 
Magyar Pártban, ott, ahol még ezt el nem nyerte volna, mindenütt meg-
kapja helyét a vezető és irányító munkában i s . . . Ha vannak a tör-
ténelemben mély és bennük lévő teremtő erőnél fogva mélységesen 
megrázó, multak hazugságait temető és jövőket építő pillanatok, ha 
vannak órák, amelyekben népek semmmisülhetnek meg, vagy szü-
lethetnek újjá, úgy a Vásárhelyi Találkozó órái és pillanatai ilye-
nek voltak. (Becsky István.) 
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13. BUDAPESTI HIRLAP, 1936 OKTÓBER 17. A találkozónak 
megértő vissz-
hangja van mindenütt és remélni lehet, hogy a hazatért résztvevői úgy, 
amint vállalták, folytatják a megkezdett munkát: a megállapított elvi 
alapokon a konkrét feladatokat megoldó cselekvést, amiből kibonta-
kozhatik a teljes és szilárd magyar egység. És akkor, ha legközelebb 
újra összeül a Marosvásárhelyi Találkozó, talán elmondhatja költő ve-
zetője, a szikláról leszállott hegyimadár: saját erőnkből sikerült meg-
javítani az idők járását. Ahhoz azonban, hogy igy legyen, „hősi munka“ 
szükséges. Ez a hősi munka pedig azt igényli, amit Széchenyi István 
már kimondott: „mindenki úgy dolgozzék, mintha rajta fordulna meg 
az egész nemzet előrehaladása“. (Bertalan István.) 

14. ELLENZÉK, 1937 O K T Ó B E R 31. A Vásárhelyi Találkozó már 
magában véve örvendetes tény 

volt: kollektive cselekvésképessé tette az ifjúságot és megépítette a kö-
zös erkölcsi és nemzeti alapot minden divatozó világnézetért lelkesülő 
csoportjának. Ami hullámzás a nyomában támadt, szintén örvendetes, 
mert fölriasztja széles területen a lemondást és érdektelenséget, új tűzet 
varázsol a kisebbségi életküzdelembe, hozzájárul az eszmék tisztázásá-
hoz, érleli az időket. 

15. ERDÉLYI HELIKON, 1937. NOVEMBER 1. Kiderült az, hogy 
ha a politikai vi-

lágnézetek nem érdekszövetségek menedékei, hanem csak más-más 
színű tüzei az önzetlenül égő léleknek, kialakíthatnak olyan eszmei 
alapot, amelyen közösen indulhatnak el a munkára . . . Nem volt meg-
lepő az a lélekből s nem külső parancsból eredő fegyelem és tűrelem, 
amely a véleményeket egyeztette, s amely megalkothatta a találkozó 
férfiasan szép „hitvallás“-át . . . Ehhez a Hitvalláshoz mindig elzarán-
dokolhat a jövendőben is a bárhol és bármikor élő ifjú lélek, a ma-
gyar ifjúság számára pedig átléphetetlen példakép. (Kovács László.) 

16. MAGYAR SZEMLE, 1937 NOVEMBER HÓ Ketségtelen, hogy 
a Találkozó esz-

mei téren alig hozott újat. A határozattá emelt gondolatokat már ré-
gen felvetették, az eszméket is régen hirdették Erdélyben, fiatalok és 
öregek egyaránt. De a Találkozó jelentősége – úgy vélem túlzás nél-
kül mondhatjuk, hogy példátlan és mérhetetlen jelentősége – abban 
áll, hogy ezeket az eszméket és gondolatokat nyílt sisakkal folytatott 
vita után hittel tudta elfogadni katolikus és protestáns, jobb- és bal-
oldali, párthű és ellenzéki, mágnás és proletár, munkaadó és munkás. 
Amit elfogadtak, az pedig legmélyebb értelmében és lényegében azo-
nos azzal, amit a Tavaszi Parlament és a balatonszántódi értekezlet 
elfogadott: nemzeti és népi demokrácia, nagyobb szociális igazság, 
béke a szomszéd és testvérnépek felé. Ugy vélem, hogy a Vásár-
helyi Találkozón lélekben ott volt az egyetemes magyar ifjúság. 

(Zathureczky Gyula.) 
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H Ő S Ö K H Ö Z , N E H É Z I D Ő B E N 

Elnöki megnyitó az erdélyi fiatal 
magyar szellemiség Vásárhelyi Ta-
lálkozóján. 

Testvérek, magyar fé r f i ak! 

Mint sziklára szállott hegyi m a d á r : itt e lőt tetek is egy 
ember áll, ki az egyedülvalóság és az alkotó álmodozás felhőiből 
leszállott erre a vásárhelyi sziklára, hogy onnét jelenthesse: mos-
toha idő jár az ő hegyi országában. 

Igen, mostoha idő jár r eánk ebben az országban. 
A hatalom felé nyitott és megsebzet t szívvel s a magyarság 

felé sorsközösséget vállalva mondja ezt egy ember , ki népének 
szolgálatában ezen a helyen nem a hivatását , hanem a kötelessé-
gét teljesíti. De a magyar tö r téne lemben igen gyakran megtörtént , 
hogy költők és írók álltak a dobogóra s onnét követel ték közös-
ségük számára a honpolgári jogokat és embertes tvéreik számára, 
magyar és idegen elnyomástól egyaránt , az emberi szabadságot. 

Kötelességszerűen ezt teszem én is. 
S valahányszor író cselekszi ezt és nem politikus, teljes bi-

zonyossággal tömegek szenvednek és forrongásban van valami 
nagy veszedelem, mely ellen népnek és ha ta lomnak egyaránt vé-
dekeznie kell . 

Testvérek! Európában ma negyvenmillió ember él kisebbségi 
sorsban. Nyugodtan állíthatom, a szónak igazán ősi és szenvedő 
értelmében, hogy ez a negyvenmillió ember ma Európa igazi ke-
reszténysége. Azok a népek, amelyek olyan szerencsések, hogy 
önálló hatalmi formában élhetnek, mindenekelőt t anyagi javakér t 
és nagyobb hatalomért küzdenek . De ez a negyvenmillió ember 
nem hatalomért küzd és nem bőséges anyagi javakért , hanem 
egyszerűen olyan elemi, nemzeti és ember i jogokért, amelyek vita 
nélkül megilletik ennek a világnak minden lényét, akit bármilyen 
nyelven embernek neveznek. 

Ebből a negyvenmillióból legalább másfélmillió magyar em-
ber román hatalom alatt él. Mi ennek a küzködő nagy tömegnek 
önkéntes követei vagyunk. Felelősségünk tuda tában jöttünk egybe 
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174 Tamási Áron 

az ország minden részéből. A t isztaszándékú ember ősi hitével, a 
szellem bátorságával és egy szabadságot szerető nép nyiltságával 
meg aka r juk beszélni másfélmillió ember ügyét. Meg akar juk be-
szélni, rá aka runk mutatni a kivezető útakra, majd pedig a munka 
és a szolgálat példájával elől aka runk járni a megmutatot t kive-
zető ú takon. 

A magányos gond és a vívódás, melynek gyümölcsét ez a 
terem öleli most körül, egy székely falusi ház szobájában talált 
először szót és betűt. Akinek hivatása álmodni és í rni : ott álmo-
dott és írt először cselekvő ifjúságról. S aki tovább nem a hiva-
tását , hanem a kötelességét teljesítette, az most boldogan teheti 
azt a kijelentést, hogy az erdélyi magyarság fiatal férfiai meg-
ér te t ték a vívódás kiáltó szavát és megérezték, hogy csele-
kedni kell. 

Az első cselekedet meg tö r t én t : az erdélyi fiatal magyar szel-
lemiség hordozói nagy számban megjelentek a Vásárhelyi Talál-
kozón. 

Megállapítom, hogy új helyzetünkben, tizennyolc esztendő 
alatt , mi kiséreltük meg először, hogy szabad formában, minden 
hatalmi vagy érdekbefolyástól függetlenül, egybegyűljön az érett 
ifjúság. És a háború óta mi kiséreltük meg először, hogy ez az 
egybegyűlés olyan legyen, amely magyar tá rsadalmunk minden 
színét tükrözze, 

Mindakét kisér letünk sikerrel j á r t : vagyis nyilvánvalóvá lett, 
hogy világnézeti, vallási és osztálykülönbség nélkül társadalmunk 
minden ré tegének éret t ifjúsága átérzi a közös sors és a nemzeti 
felelősség gondolatát . Átérzi és megjelenésével bizonyítja, hogy az 
előítéletek és a testvérgyengítő harcok mindenekelőt t mestersége-
sek voltak. E tör ténelmi jelentőségü jelentkezés után ra j tunk a 
felelősség, az összesen és az egyéneken egyaránt , hogy a lehető-
ségből közös munka, a közös munkából erős magyar társadalom 
és az erős magyar társadalomból helytálló nemzeti erő telje-
sedjék ki. 

Nincs véleményeltérés közöt tünk abban, hogy a társadalmunk 
kere tén belül az egymással szemben folytatott osztályharcnak el 
kell tünnie, ha nemzeti é rdekekrő l van szó. A világnézeti harcok-
nak is a közös nemzeti é rdekek s íkján el kell némulniok. Mert 
ha lá t tuk és éreztük, mint ahogy ma is lát juk és érezzük, hogy a 
román pár tok és ura lkodó osztály világnézeti különbség nélkül 
egyaránt résztvesz a mi népünk sanyargatásában, akkor ne-
künk is egyetemlegesen s világnézeti különbség nélkül kell vé-
dekeznünk. 
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S ha ennek a sorsszerű összefogásnak a szükségességét még 
jobban hangsúlyozni lehet, akkor félreér tés nélkül hangsúlyozzuk 
abban a munkában, amelyet t á rsada lmunk átformálása megkíván. 
Amikor ennek a munkának elvégzésére közösséget sürgetünk, 
mindenesetre meg kell jelölnünk azt a világnézeti formát, amelyet 
egy kisebbségi nép magáénak vallhat. Kétségtelen, hogy a liberá-
lis demokráciának ma már nálunk sincs meg az a biztosan meg-
jelölhető és félre nem ér thető fogalma, amelyet valamikor takar t . 
Demokráciáról szólva, ma már ké t ember nem érti meg egymást, 
hiszen egyformán demokráciá t mond a fasizmus vezére és az an-
gol felelős államférfi. Mi hát e z ? 

Leghelyesebbnek látszik visszamenni a tudományhoz, mely 
szerint a demokrácia az összes erkölcsi, szellemi és anyagi javak 
igazságos és helyes felhasználása a társadalom javára. Fel kell 
tehát tennünk a kérdést , hogy erkölcsi, szellemi és anyagi java-
inknak kik az őrzői az erdélyi magyarságban? Hiszen elsősorban 
ettől függ, milyen szemszögből tárgyaljuk jelen helyzetünket és 
hogy józan ésszel mit tehetünk jövendőnk érdekében . 

Egy bizonyos: az erdélyi magyarság nyolcvan százaléka fa-
lusi kisbirtokos és munkás . Azt is nyugodtan e lmondhat juk, hogy 
nemzeti javainknak és e rőnknek elsősorban a nép az őrizője. Eb-
ből a kettőből természetszerüleg következik, hogy tá rsadalmunkat 
a népünk magerősítése és megtar tása céljából kell á t formálnunk 
és jövendőt csak erre a ré tegre épí thetünk. Gondunk és tö rek-
vésünk, mely a nép felé irányul, teljes mér t ékben a munkásságé 
is, de viszonzásul a munkásságnak be kell látnia, hogy a néppel 
erős lánc fűzi össze, mely a nemzet i é rdekek védelmére közössé-
get parancsol. Igy nép és munkásság közöt t l é té rdekekben eltű-
nik a választófal, mely a nemzet i erőt gyöngítette azelőtt . A kö-
zéposztály lassanként a nép nevelő szerepét veszi át s nevelése 
folytán idővel maga is népi vérrel és teljes közösségi érzéssel te -
lítődik meg. Fel jebb az előjogok el tünnek és az arisztokrácia meg-
szűnik, mint osztály. Igy azok a választófalak is ledőlnek, amelyek 
urat és falusit még ma is szembeáll í tanak egymással : s végül egy 
kisebbségi nép egységes társadalma áll előt tünk, amely erkölcsi 
és nemzeti alapon álló népi demokrácia . 

Három nap megbeszélései bizonyára megépítik és bizonyára 
mindenki számára megvilágítják ezt az odavetet t gondolatot . Min-
denki felelős a m u n k á b a n : mutassatok hát emelkedet t lélekkel 
ú ta t ! És ahogy férfiakhoz illik, ad já tok vissza a szónak erkölcsi 
tartalmát, nemzeti súlyát és emberi hitelét. Gondol ja tok arra , hogy 
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vizsgán álltok népetek előtt s hogy az erdélyi magyarság törté-
nelme raj ta tok keresztül azt a generációt fogja megmérni, amely 
ma a legnagyobb felelősséggel tartozik népének. Legyen minden-
kinek eltökélt vágya, hogy ő nem fog könnyünek találtatni. 

Hősnek kell lenni! 
És miért ne lehetnétek, hiszen hősei isteni törvény szerint 

minden népnek vannak súlyos időkben. 

TAMÁSI ÁRON. 
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T Á R S A D A L M U N K 
Á T A L A K U L Á S A 

AZ ELŐKÉSZÍTŐ BÍZOTTSÁG jelentése* csak futólag, szinte 
sorok közöt t tet t említést arról, hogy a Találkozón összegyült 
fiatalságnak mennyi akadályal, nehézséggel, az é rdekek milyen 
szövedékével kellett megküzdenie, mennyi vádat és gyanusítgatást 
kellett elszenvednie, míg végre összeülhetett nemzete és nemze-
déke sorskérdéseinek tárgyalására. Mintha Erdély bűne i : a szét-
huzás, a gáncsoskodás, a vádaskodás és gyanusítgatás mind össze-
fogtak volna, hogy megakadályozzák azt a pillanatot, amikor ez 
az űzött nemzedék szeretettel egymás felé hajol. Ha eddig kétsé-
geink is lettek volna, most mindabból, ami e Találkozó körül tör-
tént, megvilágosodhattunk, hogy társadalmunk beteg, halálos kor 
emészti. Szinte mindazok a tünetek, melyeket a társadalomtudo-
mány, mint a felbomló társadalmak ismérveit, említ, megjelentek: 
a bizalmatlanság, a pánikhangulat , a terror , a vádaskodás és gya-
nusítgatás. Olyan ez a Találkozó, mint egy nagy színpad, melynek 
nézőteréről kárörvendő és rosszindulatu közönség les i : mikor 
hagyja el a színészt az önuralma, mikor zavarodik bele mondani-
valójába, mikor sül bele szerepébe, hogy az tán a kri t ika jó előre 
megfont ostorával kiméletlenül lecsapjon. 

Hiába lesi azonban. A cél, amely összehozott , szentebb; a 
szeretet, amellyel egymáshoz huzódunk, erősebb; a nemzetünk 
iránt érzett felelősségünk nagyobb annál, semhogy még egy pilla-
natra is letérhessünk a nagy feladatok személytelen és szenvedély-
telen szolgálata útjáról . A keserüség, amely a méltatlanul szenve-
dett sérelmek miatt szivünkben felhalmozódott, nem vakít e l : csak 
t isztábban látjuk ebben a torz tükörben társadalmunk hibáit, be-
tegségeit, ú jabb indok csak a Találkozó szükségességéhez és – ha 
lehet egyáltalában – még jobban megerősít abban a szent a k a -
ratban, hogy minden erőnket ennek a mi elhagyatott , árva erdélyi 
magyar népünknek szolgálatába állítsuk. 

MI LEHET ennek a Talá lkozónak célja? Ha más célja nem 
lenne, csak annyi, hogy Erdély minden részéből összegyűlnek az egy-
azon lelkü fiatalmagyarok, akik vidéken és városokban magukra 
hagyatva küzködtek , hordozva keb lükben az új magyarság megál-
modott képét , kezet nyuj tha tnak egymásnak és ki tárulhatnak, 
ennyi is elég volna. De a Találkozónak ennél sokkal nagyobb 

*) V. ö. a Vásárhelyi Találkozót ismertető közleményünkkel. 
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a feladata. Három nap felfokozott szellemi munkájával rendsze-
rezni kell azokat a gondolatokat, terveket, elképzeléseket és gya-
korlati kivánalmakat, melyek itt-ott az évek hosszú vívódásai alatt 
kialakultak, hogy rendszerbe foglalásukból megalkotódjék az új 
nemzedék átfogó közművelődési, gazdasági politikai, tevékenysé-
get átölelő – nemzetpolitikai programja. Ennek az itt összegyült, 
férfikorba lépő nemzedéknek nem jelzik nagy alkotások az útját, 
– nyugodtan kimondhatjuk, – hiszen azért vagyunk itt, hogy 
ezen változtassunk: valami kínzó tehetetlenség nyomott le, nem 
találtuk a gyakorlat közvetlen útjait, Ez a fiatalság félrehúzódott 
és maga felé fordult. Lehet ez nárcizmus is, de lehet a nehezen 
megvívott hitnak a szemérme, melyet épp azért, mivel olyan drága 
á ron : önmarcangolással, magakínzással, a fiatalság örömeitől való 
félrehúzódással szerzett meg, féltékenyen őriz és magába zár, félti 
– mint ápolt virágot – a cinizmus, a rosszindulat hervasztó sze-
létől. Ezért volt úgy, hogy ez a fiatalság – mint egykoron a gen-
try – csak egymás között érezte jól magát. De a gentry éppen 
ezzel az elzárkozással adta fel nemzetnevelő szerepét ; a fiatal-
ság is – ha elzárkozását továbbfolytat ja – abdikálni fog a nem-
zet életében reáváró szerepről. Nem nárcizmusra és szeméremre, 
hanem robusztus, kirobbanó, mindenkit magával sodró hitre van szük-
ségünk és tudom, hogy ez a hit most, i t t : Vásárhelyt, ebben a te-
remben, meg fog születni, mert meg kell születnie. 

Midjárt egy éve, hogy el nem mulunk hangoztatni : kisebb-
ségi életünk új határkőhöz érkezett . Sokáig élt egy hit a magyar-
ságban – reménység volt több benne vagy álom? – hogy a kis-
sebbségi kérdésnek általános, európai rendezése nemsokára elfog 
következni. A reménység mind kevesebb lett s az álom is mind 
r i tkábban tért vissza, ehelyett kopogott fejünkön a reálitás, a mind 
inkább erősödő nemzeti irányzat kíméletet nem ismerő törekvései. 
Tudomásul kellett vennünk, hogy Európának nincs ideje velünk, 
a mi kis bajainkkal, érzelmi kisugárzásainkkal törődni. Hát tudo-
másul vettük. Keserves volt, de túl vagyunk rajta. Aztán Makkai 
megír ta : nem lehet, Reményik a protestánsok máglyára menő hi-
tével visszavágta: lehet, mert kell. Mi pedig állunk a kettő között, 
nem törődünk vele, hogy lehet vagy nem lehet, hanem ehelyett 
kutat juk a módot, a módozatokat, az eszközt, a Módszert: hogyan 
lehet mégis... 

Ezért vagyunk itten. 

A T Á R S A D A L O M J E L E N T Ő S É G E . 

FELTEHETŐ A KÉRDÉS, hogy a számos nagyfontosságú 
tárgy közül miért került a társadalmunkkal foglalkozó előadás az 
első helyre? Hát épen ezért . Azért, mert, a „hogyan lehet“ első-
sorban magunk felé irányul. Az első kérdés éppen az: hogyan le-
het társadalmunkat úgy átépíteni, hogy az a legnagyobb nyomás-
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nak is ellen tudjon állni. Nem becsüljük le a közjogi harcot és a 
nemzetközi lehetőségeket sem, de t u d j u k : annak, hogy a közjogi 
harc eredményesen megvívassék, előfeltétele, hogy ellenálló, életerős, 
szervezett társadalom álljon mögötte. És az is bizonyos: a kisebbségi 
kérdés általános európai rendezésével szemben a helyi megoldások 
kerültek előtérbe. Ennél a változatnál már nem jog áll joggal, ha-
nem erő erővel szemben. Minden kisebbség annyi joggal fog bírni, 
amennyit az illető kisebbségtartó államnak a kisebbség és a kis-
sebbségi nép anyanemzetének barátsága, ereje, esetleg szövetsége 
ér. Konkréten ez így hangzik: az erdélyi magyar kisebbség annyi 
joggal fog bírni, mint amennyi súllyal Erdélyben bír s mint amennyi 
súlyt Erdély a román államkomplexumban jelent s végül, de első-
sorban, mint amennyi értéket és érdeket Románia számára a Duna-
medencében Magyarország barátsága, esetleg szövetsége képvisel. 

De ezeken az észokokon kívül, melyek a társadalmi kérdés 
tárgyalásának elsőbbségét indokolják, van egy érzelmi indok is. 
És ezt minden félreértést kizáróan ki kell mondanunk: úgy 
érezzük: a külső nyomást még valahogy csak elbírnánk, ha belül, 
a magunk életében, céltudatos, összhangos, építő munkát látnánk. 
Úgy érezzük: a külső nyomáson kivül magunk tesszük az életünket 
kibírhatatlanná, el nem viselhetővé. Mindaz, amit naponta látnunk és 
tapasztalnunk kel l : együttműködésre rendelt intézményeink szét-
húzása, az egyéni érdeknek a közérdek felé való szemérmetlen 
nyomulása, minden építő akara tnak kiméletlen elnyomása, a bízal-
matlanságnak, az egymást rágalmazásnak, vádaskodásnak és besu-
gásnak minden képzeletet felülmuló eluralgása az, ami elviselhe-
tetlen, ami fulladással fenyeget s ebben az egyben mi is együtt 
mondjuk Makkaival : nem lehet, így tovább, ha nemzethez és em-
berhez méltó életet akarunk élni, így tovább valóban nem mehet. 

Jól tudjuk, hogy mindazok, amiről beszélni kívánunk az u. n. 
kényes kérdések közé tartozik. A kényes kérdés megoldása pe-
dig az, hogy hallgatunk ró la ; ha közben belepusztul egy nemzet, 
azzal ki sem törődik. Közírásunk és előadóink egyaránt kerülik 
a társadalmi kérdések vizsgálatát, pedig a társadalmi kérdés egyike 
a legfontosabbaknak és vizsgálata sok olyan jelenségnek adja ma-
gyarázatát, amelyet egyébként rosszul vagy helytelenül értel-
meznek. 

TÉRJÜNK azonban a tárgyra. A kisebbségi sors az elé az 
új feladat elé állította a magyarságot, hogy mindazokat a közös-
ségi szükségleteket, melyeket addig az állam elégített ki, társa-
dalmi úton pótolja. A társadalom irányító és feladatokat megszabó 
rétege viszont, ugyanaz a sorsfordulat által, amely ez elé az új fel-
adat elé állította, életlehetőségeit vesztette el. Egyfelől bekövetke-
zett tehát a társadalom felbomlása, másoldalról viszont egyre sür-
getőbben jelentkezett a társadalmi szervezés szükségessége: bontó 
és építő tényezők keveredtek tehát össze, sokszor egy emberben 
is és összekuszáltan egész társadalmunkban. Tizennyolcévnyi te-
hetetlen vergődésünk ennek a két tényezőnek harcából fakadt . A 
társadalom szervezet : hosszú idő alatt épül fel és bármelyik ré-
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szébe törő erőszakos csonkítást az egész megérzi. Ennek a szer-
vezetnek külső kere té t és fejlődési lehetőségeit az állam szabja 
meg. Az erdélyi társadalom új á l lamkeretbe szakadt. Lehet-e tár-
sadalmi fejlődés szempontjából el lentétesebb két végletet találni, 
mint a feudális és történelmi erőkre építő Habsburg-birodalom és 
a mai Románia közöt t van? Két nagy metamorphozisa volt Er-
dély magyarságának. Az első Erdély önállóságának megszünteté-
sével köve tkeze t t be, a másodikat most éljük. 

Egykori iratokból, naplókból , feljegyzésekből láthatjuk, hogy 
az első metamorphozis milyen gyors, szinte rohanó volt, egy fél-
évszázad alatt megváltozott Erdély társadalmának képe nemcsak 
a lkatában, hanem szellemében is. A XVIII. század vége felé az 
egykor egységes erdélyi társadalom a rendi tagozódás min-
den árnyala ta szerint megoszlott, kialakult a főúri osztály, kiala-
kult a nagybir tok s ezt a rohamos ütemet követve mosódott el a 
fejedelmi Erdély érintkezési és hogy modern szóval éljek: maga-
tartásbeli fo rmája : a patriarchali tás is. 

Nyugaton a XVIII. század vége és a XIX. század eleje a 
polgárság térfoglalásának ideje. Erdélyben erről szó sem lehet. Az 
egykor virágzó céhrendszer ebben az időben bomlik fel, a kéz-
műiparosság jelentéktelenedik, a kereskedelem – a török visszahú-
zódásával – a kelet-nyugati kereskedelemből kiesik s egyre veszít 
jelentőségéből. A polgárság csak jóval később, a XIX. század vége 
felé kezd kialakulni, de ez már nem a polgárság természetes fej-
lődésének az ú t j a : az 1867 után megnyíló állami állásokat s a 
kapitálizmus beköszöntésével szaporodó kereskedelmi-hivatalnoki 
pá lyáka t özönlik el s párhuzamosan nő a magyarságtól idegen, 
annak eszméit befogadni nem tudó, főképp kereskedő és latáiner 
polgárság száma is. Az inkább nemzetiségi vidékeken felállított 
ipar te lepek és bányák viszont az agrárválság által sujtott földmí-
ves lakosság nagy tömegeit vonzzák magukhoz. A földmíves nép 
helyzete változatlan maradt , nemzetfenntar tó szerepét és jelentő-
ségét nem ismerték fel, egy-egy választás elsuhanó ideje alatt él-
he t te ki csak politikai önérvényesítését . 

1910-ben az erdélyi magyarság az összlakossághoz viszonyítva 
a következő tagozódást m u t a t t a : míg az összlakosságnak csak 
34,3%-át te t te ki, addig a bányászatnál 41,2%, a véderőnél 48%, 
az iparban 52,55%, a nyugdíjas, tőkepénzes csoportban 55,6%, a 
közszolgálat és szabadfoglalkozásban 59,4%, a kereskedelem, hi-
telélet kere tében 59,8%, a közlekedésnél 74,2 %-kal, tehát jóval 
a rányszámán felül volt képviselve, míg az őstermelők csoportjában 
a rányszámán alul, csak 26 %-kal szerepelt. 

A második Metamorphozis Transylvaniae ebben a félig ki-
a lakul t ál lapotban találta a magyarságot. Célzatosság nélkül alig 
l e h e t : a második eltörli és megszünteti mindazt, amit az első meg-
teremtet t . Az első metamorphozis révén kialakult a főúri osztály, 
grófi és bárói c ímeket adományozot t , a második eltörölte ezeket. 
Az első fo lyamányaképpen kialakult és megszilárdult a nagybir-
tok, a második első dolga kisajátí tani azokat . A középosztály ál-
lami hivatalokba tódult, az új ál lamhatalom szélnek engedte őket . 
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Munkavédelmi törvénytervezetek, ügyvédi és más foglalkozású 
ú. n. „arányosítási“ mozgalmak végzik be a sort. 

Mi maradt meg s mi maradhat meg? Egyoldalon a földmí-
vesosztály kezén lévő föld, a fojtogatás dacára ellenálló kisipar s 
ma még az ipari munkásság, másoldalon a megmaradt birtokosok-
nak, szabadfoglalkozásuaknak és a kisebbségi szervezetekben el-
helyezkedetteknek vékony rétege. Kisebbségi sorsban nem fejlőd-
hetik ki olyan mérvű osztálytagozódás, mint önálló állami létben 
és az eddigi elválasztó falakat gyorsan mossa, málassza az idő. 

Mindez meghatározza ezutáni mondanivalóinkat s egyben in-
dokolja azt is, hogy miért van e teremben – horribile dictu – 
mágnástól munkásig miden réteg képviselve. 

A Z I N T É Z M É N Y E K S Z E R E P E . 

ELŐBB azt mondtam volt, hogy a sorsváltozás az elé az új 
feladat elé állította a magyarságot, hogy mindazokat a szükség-
leteket, melyeket addig az állam elégített ki, társadalmi úton pó-
tolja. Most meg kell á l lapí tanunk: melyek ezek a szükségletek. 
Két nagy összefogó csoportra osz tha tók: az értékvédelemre és az 
érdekvédelemre. Az értékvédelem általános, minden emberi társa-
dalomban központi jelentőségű tevékenység, célja a testből és a 
lélekből álló ember testi és lelki létezésének minél teljesebb és 
tökéletesebb szolgálata. De mivel a testi élet elsősorban gazda-
sági, illetve jóléti követelményekkel lép fel, a lélek viszont kultúr-
alkotásokra hivatott, természetes, hogy az érdekvédelmi kör, mely 
a jólét és a kultúra terjesztésére és védelmére szolgál, semmivel 
sem kisebb jelentőségű, mint az értékvédelem. Egymást feltéte-
lező, egymással szorosan kapcsolt, ket tős nemzeti tevékenység e z : 
a test és a lélek védelme a test és a lélek művelése segítségével. Ér ték-
védelem az első, magába foglalván az erkölcs és az egészség vé-
delmét, mert az ember alapvető, alkotó értékeit o l t a lmazza ; vi-
szont érdekvédelem a második, magába ölelvén gazdasági, közmű-
velődési és politikai tevékenységet, mert itt egy idegen nép ér-
dekkörével állunk szemben, az önsegély megnyilatkozásai tehát e 
körbe tartoznak. 

Egy magára utalt népszervezet, mely nélkülözi az állam jó-
tékony segítségét s mely akadályozva van nemzeti léte természe-
tes kifejtésében, négyes tevékenységre u ta l t : 

1. lélekvédelem, azaz erkölcsvédelem, 
2. testvédelem, azaz egészségügy, 
3. a jólét bíztosítása, azaz gazdaságvédelem, 
4. a kultúra ápolása, azaz műveltségvédelem. 
Ezt a négyes tevékenységet őrzi és bíztosítja a politikai te-

vékenység. 
Szervesen kapcsolt működési irányok ezek. A létfentartás 

nemcsak gazdasági, nemcsak művelődési, nemcsak élettani és 
nemcsak erkölcsi követelményekkel rendelkezik – egymástól füg-
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getlenül, aszerint, hogy honnan szemléljük a nemzettestet, – ha-
nem totális követelményekkel állunk szemben, amelyek kereté-
ben az egyes tevékenységi ágak nem öncélúak, hanem csak rész-
letek. Sőt anarchiát teremt, ha ezek a tevékenységek külön-külön 
indulnak meg, ha közöttük nem rendszereződik az elgondolás, a 
terv és a kivitel. Ezeknek a tevékenységeknek, melyek a társa-
dalomnak, ennek a nagy szervezetnek igényeit elégítik ki, ép úgy 
észrevétlenül együtt kell működniök, mint ahogy az emberi szer-
vezet különböző szerveinek működése sem választható el egy-
mástól. 

Mindebből következik, hogy eszményünk a kisebbségi élet 
kezdő esztendejének nagyszerű terve: a sokat emlegetett Magyar 
Szövetség, ugy is mint szervezeti elv, úgyis mint gondolat. Azonban 
a Magyar Szövetség – ma, mikor megvalósítása állami jóváhagyás 
hiánya miatt lehetetlen, – nem mint szervezeti forma jelentkezik, 
hanem mint magatartásbeli elv. Tehát ma nem mint szervezet, 
hanem mint a létező szervezeteknek együttműködési technikája 
kell, hogy megnyilvánuljon. 

A Magyar Szövetség – úgy érzem – erkölcsi principium. Eb-
ből az erkölcsi principiumból következik, hogy az egyesületek, 
intézmények közötti fél tékenykedésnek, széthúzásnak meg kell 
szünnie és alkotó munkában kell egyesülniök. Mivel nem isme-
rünk különbséget a különböző szervezetek között s mindazt, ami 
a lélek, az egészség, a jólét, a műveltség vagy a közjog védelme 
érdekében történik, egyenlő jelentőségűnek tartunk, mindebből 
természetszerűleg következik, hogy minden intézményt, minden 
szervezetet támogatunk abban a munkájában, mely a közösségi 
szükségletek zavartalan és harmonikus kielégítésére irányul, vi-
szont abból, hogy a Magyar Szövetség gondolata bennünk mint 
erkölcsi principium, mint magatartásbeli elv él, az következik, 
hogy bármely intézményt vagy szervezetet abban a törekvésében, 
hogy egy másik, a közösségre nézve fontos intézményt vagy szer-
vezetet fojtson meg vagy annak működését akadályozza, erőnktől 
tellően megakadályozunk. Azt hiszem, mindnyájunk érzését feje-
zem ki akkor , amikor kijelentem, hogy a fiatalság kivétel nélkül 
mély megdöbbenéssel nézi intézményeinknek egymásiránti félté-
kenykedését , széthúzását, az intézményi és egyesületi élet anar-
chiáját. Kívánjuk, hogy minden intézmény tevékenységében, ma-
gatartásában a Magyar Szövetség gondolata, mint erkölcsi prin-
cipium, éljen és valósuljon meg. Szükségesnek látjuk, hogy meg-
alkottassék az intézmények közötti tanács, mely egy magasabb 
nemzetpolitikai elgondolásból kiindulva venné vizsgálat alá az 
egyes intézmények feladati hatáskörét és az egyes adott esetek-
ben az együttműködés összhangját megteremtené. Ennek az in-
tézmények közötti tanácsnak, melyet Főtanácsnak is nevezhet-
nénk, tagjai lehetnének az egyházak fejei, illetve képviselői, az 
EMKE, az EME elnökei, a Minerva vezérigazgatója, a sajtó- és 
művészeti referens, az orvosszövetség képviselője, a sport-referens, 
a felállítandó statisztikai hivatal főnöke, a szövetkezeti központok 
ügyvezető igazgatói, az EGE elnöke, a bankszindikátus elnöke, a 
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jogvédelmi központ referense és végül a politikai pár t e lnöke. * 

Számunkra teljesen mindegy a forma és a keret , amely-
ben ez az intézmények-között i tanács megvalósulna, elvileg tör-
ténhetik a Magyar Pá r t kerete inek kiszélesitésével is, vagy függet-
len társulás útján, ezt a gyakorlat szabja meg és a gyakorlat 
szempontjai, azonban itt figyelmbe kell vennünk, hogy tanácsos-e 
az államhatalomtól legjobban veszélyeztetet t szerv kerete i közé 
bevonni mindezeket? 

VIZSGÁLJUK M E G azonban, hogy az előbb felsorolt nép-
közösségi é let tevékenységek végzésére vannak-e alkalmas intéz-
ményeink? 

Az erkölcs- és műveltségvédelem szolgálatára rendelt intéz-
ményeink feladata az erkölcsvédelem, a nevelésügy, a tudomány-
művelés és a művészeti a lkotások bíztosítása. Ezeknek a tevé-
kenységeknek kielégítésére szolgáló intézményeink közül elsősor-
ban az egyházainkat említjük, mint az erkölcsvédelem és a neve-
lés leghivatottabb művelőit, ide tar toznak nagyszámú közművelő-
dési egyesületeink, ide az EMKE, mely a korszerű népnevelésre 
hivatott, az EME, mely a tudományművelés egyetlen szerve, a 
múzeumok, a könyvtárak, a folyóiratok, az ujságok, a kiadóvál-
lalatok, továbbá az Erdélyi Helikon s irodalmi társaságaink, a 
színház és a Barabás Miklós-Céh, mint a művészeti alkotások 
keretei. 

Az erdélyi magyarság mérhetet len szerencséje, hogy a hit-
szabadság harca már évszázadokkal előbb megvívatott és a véres 
küzdelmek e redményeképen a vallásszabadság visszavonhatatlanul 

* Előadásomnak e része a sajtóközlemények alapján félreértésekre adott alkal-
mat, éppen ezért kötelességemnek tartom a következők hozzáfűzését: 1. Az intéz-
mények kérdéskörében az érték- és érdekvédelem rendszerét tettem magamévá s 
nyilvánvaló, hogy az intézményeket az említett felosztás alapján vettem számba. Elő-
ször említem az erkölcsvédelem intézményeit, az egyházakat; majd a műveltségvéde-
lem legfőbb intézményeire térek ki – ezekhez kapcsolván a még teljesen hiányzó 
egészségvédő intézmények sorát; így jutok el a központi fontosságu statisztikai hi-
vatal emlegetése után a jólét biztosítására hivatott gazdasági intézmények köréig; s 
miután ezzel az ú. n. kisebbségi belpolitika szövevénye előttünk áll, gondolunk a 
a taktikai kérdésekre, amelyek egyfelől a társadalmi szervezés (szomszédságok!), 
másfelől a belső és külső (parlamenti és nemzetközi) jogvédelem intézményesítését 
teszik problémává – elénk állítva politikai pártunk nagy fontosságát. – 2. Tehát 
az intézmények felsorolásában nem célzatosság húzódik meg (miként azt szóban és 
írásban belemagyarázzák), hanem kisebbségi nemzetpolitikánk kétségtelennek látszó 
logikáját követtem és ez a logika egyetlen intézményünkkel szemben sem lehet 
igazságtalan. Minden egyes tevékenységi kör egyként fontos népi kérdéseink meg-
oldása szempontjából. Mégha akarnánk, akkor sem tudnánk minőségi sorrendet fel-
állítani, mivel intézményeink szerepe különböző területeken adódik. De különös-
képpen nem lehet ily sorrendet felállítani, ha a Magyar Szövetség eszményi gon-
dolatkörében elemezzük – miként elemeztem – intézményeink jelentőségét, mert 
ebben a gondolatkörben minden egyes intézmény nemzetpolitikai szervként jelent-
kezik – szükségszerűen egymás mellett, a teljes egymáshozkapcsoltság fegyelme alatt. 
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Európa alapaszméi közé iktat tatot t . (Kitérésképpen megemlíthetjük, 
hogy ma nemzet i síkon ugyanaz a harc folyik, mint egykor a val-
lásszabadságért s miként megdőlt az az elv, hogy az ál lamnak 
joga van maghatározni polgárainak vallását, épúgy meg kell dőlnie 
a n n a k az elvnek is, hogy az ál lamnak jogában áll polgáraira rá-
kényszerí tni egy neki idegen nyelv használatát.) Visszatérve az 
egyházakra , nem szabad elfelejtenünk, hogy – bár korlátozásukra 
sok kísérlet tör ténik – mégis az egyházak egyetlen közjogi szer-
veink, melyek a személyi autonómia vívmányát magukban hor-
dozzák és ezt még nem próbál ták meg kétségbe vonni. Számol-
nunk kell azonban azzal, hogy míg egyházaink szerepe az erkölcs-
védelem terén változatlan, a nevelésügy terén mindinkább korláto-
zódik, – nemcsak az anyagi eszközök hiánya miatt, hanem főképp 
az állami kormányza t iskolapolitikája folytán, mely az anyanyelvi-
felekezeti oktatást mind il luzórikusabbá teszi. Az a tény, hogy 
254.971 iskolaköteles magyar gyermek közül csak 75.580 volt fe-
lekezet i iskoláinkba beírva, továbbá az, hogy a középiskolások 
közül is mintegy csak a fele látogatja felekezeti iskoláinkat, nyil-
vánvalóvá teszi iskolapolitikánk megoldatlanságát. Az iskolánkívüli 
népnevelés, a különböző társadalmi egyesületek ön- és népnevelő 
tevékenysége így válik jelentőssé. 

Megtudnak-e felelni társadalmi egyesüléseink ennek a fel-
ada tnak? Az erdélyi magyar évkönyv 1929-ben 106 olyan egye-
sületet jegyzett fel, melynek szerepe lehetne a műveltség terjesz-
tése, fenntar tása. A 106 egyesületnek 15,927 taglétszáma volt, 243 
napi, 173 hetilapot és 245 folyóiratot járatott . Címük és jellegük 
megmagyarázza csökkente t t és kimulásra ítélt tevékenységüket. 
A 106 egyesület közül több mint felének címében szerepel a „pol-
gári“ s z ó : polgári társaskör, polgári olvasókör, a többi kaszinó, 
iparos önképzőkör , felekezeti jellegű egyesülések, tá rsaskörök; 
nagyjában és egészében egy elmult korszak életformái és igényei 
tükröződnek bennük . Szervezeti életünk anarchiája ezekben az 
egyesületekben csúcsosodik. Vidéki kis gócpontokban láthatjuk 
az egyesületi fé l tékenykedésnek, a széthúzásnak legkülönbözőbb 
vállfajait, melyek – személyi ké rdésekké fajulván, – mind hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy a szolidaritás alaptényezőjét , az egymás iránti 
rokonszenvet , megbecsülést lerombolják. A cél itt sem a formai 
egyesülés, hanem annak lelki háttere, ami megelőzi: a tényleges 
együttműködés. Az E M K E feladata lenne, hogy megállapítsa: mely 
egyesületek életképesek, melyek szolgálnak ki szükségleteket s 
azok számára széles népnevelési programot kellene kidolgoznia s 
a helyi munka, meggyőzés á rán elfogadtatnia az egyesületekkel. 
Kis vidéki gócpontok áll í tandók fel s a vidéki egyesületeknek át-
fogó terv alapján nemcsak az önművelést , hanem a népnevelést 
is fe ladatul kell vállalniok. 

Az egészségügy (magyar néptömegeink élettani védelme) te-
rén még szomorúbb a helyzet. Egyetlen folyóíratunk van, éppen 
ebben a városban megjelenő Magyar Népegészségügyi Szemle; szer-
vezeteink azonban , melyek az elgondolásokat megvalósíthassák, 
egyáltalában nincsenek. 
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Mindazoknak a szükségleteknek megoldása, melyek az egész-
séges lakás, a táplálkozás feljavítása, a népbetegségek leküzdése, 
a testedzés általánosítása vonalában jelentkeznek, természetesen 
csak a gazdaságpolitika helyi tevékenysége és kiépülése révén 
remélhető. Mint eszmény a Balázs Ferenc elgondolta vidékfej-
lesztő szövetkezet áll előttünk, mely gazdasági működésével szer-
zett hasznából ezeket a célokat szolgálhatná. A helyes gazdaság-
politikát egész népi életünk fundamentumának tekintjük. Ily ter-
mészetű intézményeink nagyjában adva is vannak. Csak azt kell 
hangsúlyoznunk, hogy az egyes gazdasági intézmények szerepe 
távolról sem merül ki önmagában a gazdasági jólét biztosításában, 
hanem vállalniok kell a népszervezet mindennemű megnyilatko-
zásában az anyagi fedezetet. Egy nagyvonalú társadalmi koope-
rációra gondolunk, amelyben az egyes tevékenységi körök nem 
elszigetelten, hanem szoros egységben jelentkeznek. A közműve-
lődés, a népegészségügy és a gazdaságvédelem egysége ez. Kívá-
nalom, amely természetesen csak akkor valósulhat meg, ha a 
fundamentumot alkotó gazdaságpolitika nem széttöredezetten, ha-
nem céltudatos központi irányítás mellett alkotja meg a maga 
alapokat építő munkatervét. A sokat emlegetett és vitatott Gazda-
sági Tanácsra gondolunk. 

AZ INTÉZMÉNYEK számbavétele során eddig azokat a 
munkaköröket emlegettük, amelyek társadalmunkban az ér ték-
és érdekvédelem szerepére hivatottak, az emberi és nemzeti lét 
általános feladatait vállalják. Ezeknek a tevékenységeknek, vala-
mint az emberi és nemzeti szabadság lehetőségeinek a biztosítása 
és védelme viszont a szűkebb értelemben vett politika feladata. 
A jogvédelem és a kisebbségi taktika köre ez. Azonban a kisebb-
ségi politikának a tartalma nem merül ki csak ebben. Kisebbségi 
nép nem mondhat le arról az igényéről, hogy az államhatalom, 
tehát saját sorsa intézésében részt kapjon s hogy ezáltal a sze-
mélyi szabadságon kívül nemzetének önkifejtéséhez szükséges 
alkotmányjogi keretet biztosítsa. Ez a kisebbségi politika másik 
tartalma, úgy mondha tnánk: stratégiája. Az első a jogokat, az 
adottságokat, a meglévő kere teket védi, tehát szükségszerűen 
konzervatív, a másik új lehetőségek kivívásáért száll harcba, tehát 
szükségszerűen haladó, sőt leghaladóbb. Az előbbi jogokat állít 
jogokkal szembe, tehát elsősorban szellemi munka, a másik erőt 
állít erővel szembe, hogy ebből új jogok fakadjanak, tehát első-
sorban a szervezés és a nevelés kérdése. Nemzeti programmal 
azonosult szervezet, egyemberként megmozduló tömeg és oly 
vezetőség, mely a nemzeti közösségben lüktet és dolgozik, ez a 
két feltétel, mely a kisebbségi stratégia megteremtéséhez szükséges. 

A kisebbségi futam első körének szerepe a védekezés, a meg-
tartás, a konzerválás volt, az új kör feladata egészen más : a meg-
levő erők összefogása, tervszerű munkábaállítása, mindeneket át-
fogó program kidolgozása út ján életerős, kemény és acélrugózatú 
nemzeti szervezet kiépítése, mely az összedolgozó erők nagyszerű 
összhangjával, a belső súrlódások teljes kiküszöbölésével – mint 
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tökéletes szervezet – ki tudja harcolni az emberi és nemzeti jo-
goknak azt a minimumát, mely emberi és nemzeti életkifejtésünk-
höz mulhatatlanul szükséges. 

Természetes, hogy ehhez minden erő összefogása, minden tevé-
kenység tervszerű összeműködése szükséges egyetlen politikai szervezet-
ben, melynek keretei adva vannak egyetlen politikai pártunkban. En-
nek a politikai szervezetnek széles, kitáruló, mindenkit magába 
ölelőnek kell lennie, hogy a többi intézményekkel, szervekkel való 
tervszerű együttmunkálkodásából kiépülhessen az a nemzetpoliti-
kai program, melynek hiányát oly régóta és oly fájdalommal érezzük. 

A S Z E L L E M É S A Z E R K Ö L C S I M A G A T A R T Á S . 

A T Á R S A D A L O M azonban nemcsak osztályokból és intéz-
ményekből, nemcsak egyének különböző csoportosulásából áll, ha-
nem erkölcsi világrendből is és világszemléletből, szellemi és 
erkölcsi magatartásból, mely az intézmények működésében, 
emberek életében jelenik meg. S ha ku ta t tuk : intézményeink 
mennyiben felelnek meg az új követelményeknek, még inkább ku-
tatnunk kell, hogy az intézményekben megnyilatkozó szellem al-
kalmas-e a korszerű feladatok hordozására. Tennünk kell ezt an-
nál is inkább, mivel látható, hogy nem intézményekben akarunk vál-
tozást, hanem a szellemben, amely az intézményeket irányítja. Tel-
jesen mindegy, hogy Európa kollektív vagy individuálista fejlődés 
i rányában halad-e: önmagában az, hogy mint egy néphez tarto-
zók az állam részéről külön bánásmódban részesülünk, önmagá-
ban az, hogy minden elnyomó törekvés minket, mint nemzetet ér, 
fel kell, hogy ébressze bennünk az együvétartozás, a szolidáritás, 
az egymás iránt való felelőség érzetét . Kisebbségi társadalom még 
a legszélsőbb individuálizmus idején sem engedheti meg tagjainak 
sem az önző különállást, sem a külön csoportokra tagolódást. A 
kisebbségi élet nem önző elzárkozást, hanem a szabad kitárulást 
követeli. 

A háború előtt az erdélyi magyar társadalom nem volt fo-
gékony sem a társadalmi, sem a mélyebben nemzeti kérdések 
iránt, szelleme is sokfelé tagozódott, az arisztokrácia és a hiva-
talnoknemesség konzervatív-nemzeti felfogása és a városi polgár-
ság és értelmiségi réteg radikálizmusa egyaránt érzéketlen volt a 
társadalmi munkával, a társadalmi szervezéssel, egyáltalában a 
társadalmi erőkkel szemben. A háború előtti szellemiség – nyu-
godtan kimondhatjuk – szélsőségesen individuálista volt, vallás-
talan nagyrészben és érzéketlen a nép kultúrájával, szociális hely-
zetével, a társadalom belső dinamikájával szemben. Természetes, 
hogy ez a társadalom, mikor új helyzet elé állíttatott s mikor 
mindegyiknek osztályhelyzete tragikusan megrendült, képtelen volt 
egészséges visszahatásra. Mint Szvatkó Pál írja ró lunk: A mara-
kodás olyan köztük, mint azok között, akik vízbe estek s most 
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egymást tépve, lökve, gázolva igyekeznek megkaparintani a vízen 
úszó mentőövet. Pedig talán van elég mentőöv mindenki számára , 
de a pánik marakodása lehetet lenné teszi biztos és rendszeres 
elérésüket. A pániknak ez a marakodása az, amely rögtön min-
den idegennek feltűnik. Nekik csak feltűnik, ők csak megállapít-
ják, de mi látjuk, érezzük, hogy ez akadályoz meg minden előre-
jutást: hogy köti le egymást a külön-külön építő akara t , hogy 
borít el mindent a marakodásnak , az irígységnek, a rágalmazás-
nak a szelleme. Innen, ebből a teremből, ahol először gyült össze 
az új nemzedék, messzehangzóan, hogy mindenki meghallja, ki 
kell kiáltanunk, hogy ezt a levegőt nem bír juk tovább, hogy eb-
ben előbb-utóbb elpúsztulunk, én is, te is, ő is és elpusztul az 
egész nemzet. Ki kell mondanunk, hogy elegünk volt ebből a szel-
lemből, ki kell mondanunk, hogy t isztább közéletet , t isztább, be-
csületesebb és erkölcsösebb közszellemet aka runk . Régen az ál-
lam és egy uralkodó osztálynak eltünt becsület -kodexe ügyelt és 
őrizte, ha nem is kielégítően, de mégis csak őrizte a közéle tben 
szereplők becsületét. Mi nem elégedhetünk még azzal a törvény-
nyel, amely a becsületet védi. Nem elégedhetünk meg, mer t egy-
felől az, mint minden törvény, csak a társadalmi együttéléshez 
szükséges minimumot védi, viszont a kisebbségi életben az erkölcs 
nagyobb fokára van szükség, de nem elégedhetünk meg azér t 
sem, mert a magyarságot, mint egy nagy családot fogjuk fel, mely 
a maga belső ügyeit a családon belül kell, hogy elintézze. Kíván-
juk tehát egy erkölcsbíróság felállítását, mely az egyéni és a köz-
életben előforduló vétségeket a maga erkölcsi súlyával elítélje. 

Erdély mai szellemének másik nagy betegsége a személyi 
kérdések előtérbe tolódása. Ez is csak azt mutat ja , hogy az elfo-
gultságok nagyobbak, mint a szolgálni vélt é rdekek parancsa. A 
kisebbségi élet fegyelméről kell tehát még beszélnünk. Ez is a ké -
nyes kérdések közé tartozik. De már más szempontból. Tudni-
illik az a téves fogalom kapot t lábra, hogy fegyelem és fasizmus 
vagy hitlerizmus egybekötöt t fogalmak. Egyszerü szemfényvesztés. 
Ilyesmit csak azok találhatnak ki, akik a mai széthúzásra, szét-
esésre játszanak. Minden társadalomban az együttélés sima me-
netéhez szükséges a fegyelemnek minimuma, abban a társadalom-
ban azonban, melynek összeműködésétől nagyobb é rdekek függ-
nek, ott ez a fegyelem különösen kívánatos. A fegyelem, amelyet 
a kisebbségi élet kíván, tulajdonképpen önfegyelem. Önfegyelem 
abban az értelemben, hogy le kell fékeznem a vágyaimat, a szen-
vedélyemet, személyi érdekeimet , elfogultságomat, mihelyt ellen-
kezésbe kerül a társadalom zavartalan menetével, céljaival. 

A FIATALSÁG, mely a maga külön szellemiségével a legna-
gyobb társadalomátalakító tényezővé vállhat, fe ladatának tudatára 
ébredve kell, hogy munkálja ezt az átalakítást , mely társadal-
munkból osztályelőítéletnélküli, szolidáris, együt tműködő és össze-
tartó testet és lelket hivatott formálni. 

Ezt átérezve, első feladatunk az, hogy magunkat tegyük al-
kalmassá ennek a célnak szolgálatára. Előítéletek és elfogultságok 
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rabjai vagyunk magunk is. Ennek a Találkozónak egyik legfonto-
sabb szerepe, hogy alkalmat ad egymás megismerésére, alkalmat 
ad arra, hogy tisztázzunk fogalmakat, öljünk ki előítéleteket. 

Bár ennek a Találkozónak nem feladata, hogy világnézeti harc 
törjön ki raj ta , egy pár fogalomnak a tisztázása mégis szükséges, 
hogy eredményes lehessen. Először is szögezzük le, hogy a világ-
nézetek végső fokon mind államszervezeti elvek, tehát egyet sem 
lehet kisebbségi sorsban megvalósítni. Állítom, hogy a mi világ-
nézetünk innen belülről, az adottságok, a szükségletek reális 
szemléletéből kell, hogy kialakuljon. A mi világnézetünk nem lehet 
államszervezeti elv, hanem társadalomszervezeti elv, mely a társadalom 
reális szükségleteiből, lehetőségeiből épülhet ki. Ez a világnézet 
két pillérre épül : a demokráciára és a szociális tartalomra, azon-
ban e két pillér mindenike a nemzeti gondolatba van ágyazva. 
Demokratikus, mert a nemzet széles tömegeit akar ja felemelni és 
érdakeit szolgálni. Ez a demokrácia azonban nem jelenthet anar-
chiát, korlátait a nemzeti gondolat szabja meg : ez a demokrácia 
a népi felemelés és nemzeti megmaradás egyetlen lehetőségét mu-
tatja számunkra, de ugyanakkor a népközösségi érdekek fegyelme 
alat t áll és ahoz segít, hogy öntudatos nemzeti és népi közösséget 
alkothassunk. Szociális, mert nem ismer osztálytagozódást és osz-
tályuralmat, mert a széles néprétegek anyagi és szellemi jólétéért 
küzd, azonban kikapcsolja a szociálizmusból mindazt, ami nemzet-
közi osztályuralomra tör, ami utópia vagy elfogult célzatosság 
belőle. Nem jelenthet sem osztályharcot, sem osztályuralmat: az 
erdélyi magyar népközösségnek érdekei határozzák meg tartalmát. 

Mindezek együtt körvonalazzák magatartásukat a szükségle-
tekkel, a tennivalókkal szemben s ez a magatartás nem más, mint 
nemzeti reálizmus. Reálizmus azért, mert a tényekből, az adottsá-
gokból, a szükségletekből épít és nemzeti azért, mert mindezt 
a népi és szociális erejében és tar talmában megújhódott nemzet 
szolgálatába akar ja állítani. 

ALBRECHT DEZSŐ. 
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NÉPNEVELÉSÜNK F E L A D A T A I 

AZ ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPNEVELÉS gondolatát nálunk is 
kezdik az érdeklődésre méltatott kérdések közé fölvenni. A nyu-
gati ál lamokban hivatalosan irányított és anyagiakkal bőven ellá-
tott hatalmas szervezetek foglalkoznak vele, több évtizedes multja 
és már-már alig át tekinthető irodalma van. A nép iskolánkívüli 
művelése és nevelése az egyetemes érdekű legfőbb tennivalók közé 
tartozik. Tisztázták a célját, keresik a legjobb módszereket és a legal-
kalmasabb eszközöket s főkép serényen dolgoznak, hogy a népet lel-
kiekben gazdagabbá, anyagiakban erősebbé, testben egészségesebbé 
tegyék. A mi figyelmünket és érdeklődésünket bajaink eddig egy-
két ponthoz, egy-két főbenjáró, de aránylag mégis szűk terület-
hez úgy odakötöt ték, hogy az iskola falain kívüleső és művelésre 
szoruló területekről megfeledkeztünk. Az utóbbi időkben valame-
lyes érdeklődés kezdet t ébredezni, ezért helyénvaló, hogy az is-
kolánkívüli népnevelés feladataival az erdélyi magyarság szemszö-
géből legalább vázlatosan foglalkozzunk. 

1. 

A NÉPNEVELÉS C É L J A kettős. Mint a nevelés általában, a 
népnevelés is az egész ember t veszi, egyéni és társadalmi vonat-
kozásban nézi és aka r j a tökéle tesebbé tenni. 

Műveltségre mindenkinek, tehát a nép egyszerű f iának is joga 
és szüksége van. Az iskola csak az elengedhetetlen elemi ismere-
teket közli, azokkal a foglalkozásokkal pedig, melyeket népünk 
fiai űznek, mindíg csak egyirányú, aránylag szűk ismeretkört sa-
játítanak el, a személyiség kibontakozásához azonban többre, bi-
zonyos foku teljességre van szükség. A foglalkozásához láncolt 
ember összes képességeinek foglalkoztatása és a ki tel jesedésre 
törekvő testi-lelki igényeknek valamelyes kielégítése nélkül elbol-
dogtalanodik, félszeg, valamennyire mindíg nyomorék marad. A 
tanár, a tanító, a pap félszeg, élhetetlen típusait ismerjük. De ha-
sonló példákat, főkép a mai élet szakszerűséget kívánó iránya, tu-
dományt és foglalkozásokat egyaránt a végletekig részletező tö-
rekvése következtében bőven találunk bármelyik területen. 

Amíg azonban az értelmiségi ré tegben a hiányt észrevesszük 
s mint bántó vagy nevetséges félszegséget megjegyezzük, addig a 
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népnél az elmaradottságot, a tájékozottság és tájékozódó készség 
hiányát haj landók vagyunk rendes, változtatásra nem szoruló álla-
potnak tekinteni. Pedig ahogy kiütközik az egyoldalú műveltség 
fogyatékossága, amint meglátjuk azt, hogy az egyoldalúan képzett 
ember milyen értelmetlenül áll az élet sok jelenségével szemben, 
sokszor mennyire ügyetlen az élet egyszerű vonatkozásaiban is és 
mennyire nem képes az élet teljességét átfogni, élvezni, személyi-
sége tartalmát kitölteni, úgyanúgy észrevehetnők, hogy népünk 
mostani műveltségbeli állapota sem rendes, nem szükségszerű, nem 
természetes, hanem méltatlan állapot, a tel jesebb életre képesítő, 
neki való műveltség hiányának következménye. Nem a városi kul-
túra hiányzik nála, – ez a városlakók nagyrészénél is mélység és 
belső tartalom nélküli külső máz, – hanem a reászabott, körül-
ményeihez mért olyan nevelés, mely értelmi, akarat i és érzelmi 
világát teljesebbé tenné. 

Az értelem művelése a népnevelés feladatai között is első 
helyen áll. Reclus, francia földrajztudós mondja a magyar paraszt-
ról, hogy Európa legértelmesebb parasztja. A világháború alatt 
számtalanszor nyilatkoztak hasonlóan idegen tisztek a magyar baka 
értelmességéről. S aki külföldön jár és összehasonlíthatja népünket 
más nemzetek népével, maga is meggyőződhetik erről. Akárhány-
szor nagyobb lelki gyönyörűséget jelent a társalgás egy átlagosan 
értelmes falusi gazdával, mint a művelt osztályok egyik-másik tag-
jával. De mi ezt a szinte kivételes képességet parlagon hagytuk, 
kiművelésével nem törődtünk s ma már ott tartunk, hogyha mun-
kába nem kezdünk, a szerencsésebb, tanultjai szakadatlan törő-
dése folytán műveltségben fokozatosan haladó népek messze fö-
léje kerülnek. 

Népünk művelésére irányuló törekvéseknek súlyos mulasztá-
sokat kell pótolniok, mert a szellemi rugalmasság és tájékozódó 
készség ma szükségesebb kellék, mint a multban. Az élet régi 
át tekinthető formái bomlófélben vannak és összekuszálódtak. A 
forgatagos jelen új helyzeteket dob elénk máról-holnapra, új fel-
adatok, váratlan nehézségek bukkannak fel mindegyre. S népün-
ke t is meg kell tanítanunk gondolkozni, hogy tudjon eligazodni 
ebben az össze-visszaságban. Fel kell szerelnünk a szükséges tud-
nivalókkal, hogy az eléje dobott gondolatokat mérlegelni tudja s 
a maga feje után induljon. Nehézkes vagy hiszékeny gondolko-
zással, tágabb látókör és gyors alkalmazkodó készség nélkül áldo-
zatul esik a körülményeknek és garázda szándékoknak. 

Az értelem műveléséhez számítjuk a hivatás köréhe vágó is-
meretek gyarapításának kötelességét is. Széchenyi írja a Hitelben: 
„Az ész erő, s így az ész boldogság“. A legnagyobb magyar itt a 
kiművelt emberfőről, a jó és tökéletes építőmesterről, a mélyebb-
tudományu gazdákról, a józan tanultságú vezérekről, az alkalmas 
tulajdonokkal rendelkező birtokosokról, szóval a foglalkozásukban 
képzett polgárokról beszél, „a közértelmességről, melynél fogvást, 
– írja tovább, – a bölcs a nemzeteket mázsálja. S ez mennél 
nagyobb, annál kevesebbet szorul másokra, s így annál függetle-
nebb s erősb a nemzet.“ 
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A gazdasági téren elénk tornyosuló nehézségeket nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül, mégis, ha a tényeket Széchenyi mondásá-
nak fényénél vizsgáljuk, népünk mostani gazdasági állapotából sú-
lyos vád komorlik elő, amit a válság és a politika ismert törek-
vései csak részben enyhíthetnek. Kétségtelenül ezek is beleját-
szottak leszegényedésünkbe, de be kell ismernünk, hogy szerve-
zetlenségünk mellett igen sokban műveletlenségünknek, a Széchenyi-
féle közműveltség hiányának következménye, hogy gazdaságilag a 
megkapaszkodás, az ellenállás komoly kísérlete nélkül elzuhantunk 
és egészen alul kerültünk. A nyugati népek gazdasági helyzetében 
beállott rosszabbodás csak a nagyon igényes élet viszonylagos 
rosszabbodását jelenti, a szász nép a miénkkel közös sorsban is 
tartja magát, a mi népünk azonban hihetetlen igénytelenségre 
kényszerül s gyökereiről letépve végzetes arányokban kallódik 
szerte-szét az egész országban. Nyilt esze, tanulékonysága, kivé-
telesnek mondható értelmi képessége számára nem lett „az erő és 
boldogság forrása“. Furfangra, ravaszságra, körülményeihez mért 
és alkalmazott leleményességre ránevelődött , mert életének útja 
legtöbbször lesben álló veszedelmek és galád szándékok között 
vezetett ; meglepő ügyességének is számtalan jelét adta és adja, de 
a tanult magyar gazda-, iparos-, és kereskedőtársadalom a mi kö-
zönségünkből hiányzik. 

Induló népnevelésünk munkatervében a gazdasági műveltség 
gyarapítása lényeges rész. Azér t is, mert a magasabbrendű kul-
túra az anyagi kultúrán épül fel, de azért is, mert a foglalkozás-
ban való jártasság és készség lelki erő. Erősíti az önbízalmat, 
kitartásra és újrakezdésre képesít, és örömet ad a munkához. És 
ez az öröm és önbízalom éppen úgy hozzátartozik az emberi élet-
hez, éppen olyan természetes igénye mindenkinek, aki megszüle-
tett, mint a tisztességes megélhetéshez elégséges kenyér. 

Az akarat- és kedélynevelés fontosságát szükségtelen részle-
tesebben indokolni. Mindkettőnek leghatásosabb eszköze a vallás, 
ami különben is a népnevelési munka alapja. Népünk lelkének mé-
lyén a kereszténység a látszat ellenére is erősen és elvenen él. A 
zűrös élet sejtelmes suhanásait és érzékelhető pattogásait, a rejtett 
és látható dolgok össze-visszaságát, jelentős mozzanatait vallási 
képleteinek segítségével rendezi. Az életharcban elbággyadt vagy 
megsebesült lelkével is erőért és vigasztalásért vallásához mene-
kül. És akaratához és kedélyéhez ezen az úton lehet a legköny-
nyebben és a leghathatósabban hozzáférni. 

Ha azonban népünk kedvteléseire, szórakozásaira, mulatsá-
gaira és a hajdani szép népszokások eldurvult mai formáira gon-
dolunk, azonnal látnunk kell a tennivalókat más területeken is. 
Népünk kedélyvilága mély és megkapóan gazdag, de elég egyet-
len vasárnap-délután, hogy tisztában legyünk a nevelés hiányaival. 
Verekedő hajlamában, mértéktelen kocsmázásaiban a primitív, 
nyesetlen ösztönök rángatóznak ki belőle. Mulatságai durvák, ke-
délyeskedései sokszor tele vannak arcpirító trágársággal, nótázása 
már egy pohár pálinka után átcsap az ordításba. Mi – az igaz faj-
szeretet (ami nem a hangos melldöngetésben és kérkedésben áll!) 
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és a lelki műveltség hiányossága következtében hajlandók vagyunk 
a durva virtuskodást faji erénynek minősíteni, olykor dicsekszünk 
is vele, ahelyett, hogy a nevelésre és a nevelés hatékony eszkö-
zeinek tervszerű felhasználására gondolnánk. 

A céljával tisztában lévő népnevelés az irodalmat és törté-
nelmet is részben ennek a feladatnak a szolgátába állítja. A 
nemesebb személyeket ezekben viheti a néphez fölfogható és utá-
nozható közelségbe. S a versek és történetek mellett a felújított és 
megtisztított régi szokások, szórakozások, ünnepségek, mulatságok 
szintén hatékony eszközök, de talán legmélyebb és legtartósabb 
hatású a komoly ének- és zenekultúra. A mozgalomnak, mely a 
magyar népi zene és ének kincseit feltárja és terjeszti, felbecsül-
hetetlen jelentősége van épen népnevelési szempontból. 

2. 
A TÁRSADALMI VONATKOZÁSOK az ember társas ter-

mészetéből következnek. Az embert a család, a nemzet, az állam 
és az emberiség egyre táguló, de meghatározható és egymásba 
átmenő körei fogják körül. Az egyén élete mások életéhez kap-
csolódik, munkáját, életét mások élete, munkája egészíti ki. S ez 
a körülmény meghatározza helyét és magatartását, kölcsönös jo-
gokat és kötelességeket állít fel. A népnevelés tehát nem hagy-
hatja figyelmen kívül, hogy az egyes embert helyes magatartásra 
nevelje a társadalmi viszonylatok szempontjai szerint is. 

Első helyen természetesen a család áll. A család az a leg-
első ősközösség, melyből az emberiség élete fakad. Az egyes em-
beré, de a népeké is, a testi élet, de a szellem-erkölcsi élet is. A 
család egészsége, erkölcsi tisztasága, szilárd kerete, a csorbítatlan 
szülői hatalom és tekintély, a férj és feleség, a szülő és gyermek 
rendezet t viszonya együtt bíztosítják azokat a föltételeket, ame-
lyek szükségesek ahhoz, hogy egészséges testű, megbízható erköl-
csű és alkotó készségű emberek szülessenek és életképes erejű 
népek képződjenek. 

A modern szellem rontása már népünk családi életén is ész-
revehető, korunk beteg gondolatai behatoltak és züllesztik a falu 
egykor szép, tisztes, példaszerű családi életét. A felülről diktált 
szabados irányzat és a bolsevizmus nyers propagandája itt egy-
vonalon haladt és egymásnak segítettek. Együttes hatásuk követ-
keztében városon az alsó rétegek családi élete ép olyan széthulló, 
mint a felső köröké, da rohamosan ebbe az irányba tart a falu is. 
A folyamatot népünknél gyorsítják a nehéz megélhetési viszonyok. 
A gond tömegekben szórja szét a magyar családok tagjait egy-
mástól. Az idegenség, amibe a kenyérkereset űzi, a folytonos küz-
delem, a nehéz munka felejteti a családot, öli, sorvasztja a csalá-
dias érzést. És a népnevelés sürgős feladata, hogy a szülőkben a 
gyermek, a gyermekben és i f jakban a szülők iránti szeretet felve-
résével, állandó ébrentartásával, nemesítésével, a családi életre 
való neveléssel, a vérségi viszonyokból eredő kötelességek megis-
mertetésével: szóval a családi élet izmosítására irányuló tervszerű 
munkával a megpróbáltatások malomkövei között őrlődő népünk 
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számára a családi életnek, ennek a legősibb közösségnek a vigasz-
talásait és életvédő kereteit biztosítsuk. 

Második feladat a honismeret közvetítése. A honismeretnek 
gyökérkötő ereje van, A nép fiát szűkebb hazájának, fajának, 
multjának, küzdelmeinek ismerete, a mult nagy embereinek élete, 
a népi élet jellemző megnyilvánulásainak tudatos látása, a honi 
szokások szeretete a hazai röghöz és az otthon küszöbéhez köti, 
idegenből is visszahúzza. A honismeret azzal, hogy megismerteti 
a szülőföld multját, állat- és növényvilágát, az ott született népme-
séket, a népművészet virágait és a népszokások tiszta formáit, 
melyek az ő lelkéből fakadtak, ráneveli értékeinek megbecsülé-
sére és a szűkebb haza talajába hatoló ezerágazásu lelki gyökér-
zetét öntözi. 

A népnevelés harmadik feladata és egyben legmélyebb értelme 
az, hogy nemzetté nevelje azokat, akiket a közös származás, nyelv, 
történelmi mult, közös műveltség és közös sors összeköt. Törté-
nelmünk utolsó két évtizede újból megmutatta, hogy mennyire 
reánk (és nem a német népre!) találnak Goethe keserű szavai: 
„im einzelnen so vorzüglich und als Volk so miserabel“. Külön-
külön mind nagyszerű magyarok vagyunk, de mint népnek szánal-
mas a magatartásunk. Most kitűnt és megvilágosodott azok szá-
mára is, akik a hazug magyar romantika szemüvegén keresztül 
nézték a nemzetet, hogy fennen hangoztatott nemzeti egységünk 
belső erő nélküli, pusztán politikai egység volt, a magyarság ösz-
szességének lelkébe nem nyúlt le és széthullott az első komoly 
teherpróba alatt. 

A közhatalmi változás táján volt talán egy rövid időszakasz, 
amikor az egység lelki feltételei megvoltak s meg lehetett volna 
teremteni, ha akad, aki a sok jószándékot összefogja és együtt 
tartsa. De ez az egymásratalálásnak és az egymásrautaltság fel-
ismerésének elfutó pillanata volt, mert hamarosan előkunkorodtak 
az egyéni törekvések, csoportérdekek és régi ellentétek, s az er-
délyi magyarság különböző rétegei megint olyan zártan éltek egy-
más mellett vagy egymás ellen, mintha nem történt volna az ég-
világán semmi. S ma is így v a n : titkos és nyílt csoportosulások, 
összefogások, önző célu vállalkozások, öncéluvá tompult osztályok 
rángatják jobbra-balra az amúgy is laza nemzeti lelkületet. Mun-
kásságunkat még nem sikerült bevonni közösségünkbe. A falusi 
tömegek felé nem jutottunk még túl a meddő politikai szólamo-
kon. Értelmiségi osztályunk végzetesen az elproletárizálódás útján 
van, de nagyrésze a néphez anyagi leszegényedésében sem jutott 
lelkileg közelebb. És jelentős azoknak száma is, akik régi osztály-
helyzetük foszlányait szorongatva a néptől távoli, ellentétes uta-
kon keresik boldogulásukat. 

Egészen magától értetődő, hogy az öntudatos, szilárd népi 
egység megteremtését célzó munkának a tanultak köréből kell ki-
indulnia. Értelmiségi osztályunknak kell ráébrednie, hogy a mű-
veltségbeli és lelki távolság kiküszöbölése az ő feladata. Ami alatt 
nem a műveltség egyformává tételét értjük, nem is a tanultak 
időnkénti kirándulását a néphez fölényes kioktatások vagy lírai 
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ömlengések céljából, még kevésbbé a felszínes városi műveltség 
rámázolását a falura, hanem a közös sors becsületes vállalását 
összes következményeivel , a népi é rdekek céltudatos szolgálatát 
minden intézményen keresztül és az önzetlen népnevelő munkát 
minden tanult magyartól. Az egységet az é rdekeknek, a művelt-
ségi javaknak és a nevelési eszményeknek a közössége hordozza 
s az erdélyi magyar értelmiségnek elutasí thatat lan szép hivatása, 
hogy az érdekközösséget meglássa, a nevelési eszményeket és cé-
lokat előbb a maga számára világosan kidolgozza s a közös mult 
és közös lélek nagyszerű művelődési értékeit közkinccsé téve, a 
szétzilált népi lelkületet erős gazdasági, szellemi és erkölcsi egy-
ségbe forrassza. 

3. 

AZ E G Y S É G E S TERV és egységes irányítás gondolata itt 
vetődik fel, mert a népnevelés tar talma ezzel valósul vagy ezzel 
s ikkad el. Ma a helyzet az, hogy sok jószándék serénykedik ezen 
a nagy területen, de egymástól függetlenül jönnek-mennek, tesznek-
vesznek és szegénységükhöz mér ten rengeteg szellemi és anyagi 
erőt pazarolnak el igen mérsékelt eredmény mellett. A Róm. Kat. 
Népszövetség, a Református Férfiszövetség, az IKE, a Dávid Fe-
rencz-Egylet , a Nőszövetségek, a Magyar Nép, a Magyar Dalos-
szövetség, az EMKE, az EGE, az Agisz és még jóegynéhány köz-
művelődési egyesület és szakosztály tevékenykedik összevágó és 
összehangolható tartalmu célkitüzéssel. De a közös terv és irá-
nyítás, a munka- és területmegosztás hiányzik, aminek az a kö-
vetkezménye, hogy az egy-két dolgozó és é le tképesnek bizonyult 
szervezet sem tud a befekte te t t munkának megfelelő eredményt 
felmutatni, a többi pedig csak tart ja az üres keretet , néhány em-
bernek címet, esetleg tiszteletdíjat ad és éveken át közgyüléstől-
közgyülésig szendereg. 

Ez nem is volna ba j annak az okoskodásnak az alapján, hogy 
aki alszik, nem vétkezik, már pedig aki nem vétkezik, üdvözül. 
Nem lenne országos gyász abból sem, ha egy-két egyesület vég-
érvényesen e lszenderedne. De ez a látszat-élet és külön-külön 
munka nincs bűn nélkül. Mi még akkor sem maradha tnánk tétle-
nek, ha mások nem dolgoznának és akkor sem volna szabad a 
népnevelés területén egymástól függetlenül dolgoznunk, ha egysé-
gesek és gazdagok volnánk. Mellettünk és körülöt tünk erős né-
pek törnek előre. Izmosak és gazdagok, egységesek és céltudato-
sak és mégis mindenkit belekényszer í tenek a lendületbe és min-
den szellemi és anyagi erőt okos felhasználással összefognak és 
odafordí tanak, ahová kell. 

S nem is lehet ez máskép. A népnevelés, lévén nemzetneve-
lés, olyan sokágú és egyetemes kiterjedésű, hogy minden cselekvő 
tényezőt kötelez. Ezt az egyetemes kötelezést még megtoldja hely-
ze tünkben az a körülmény, hogy a mi társadalmunkban gyökeres 
átváltozásokat, szervezeti á ta lakulásokat kell megindítani és végre-
hajtani. A gazdasági önellátás, mely aka ra tunk ellenére kikerülhe-
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tetlen feladatként mered elénk, műveltségünk megőrzése és át-
adása, mely az egyes családok tanítói hivatásának tudatosítása 
nélkül szinte elképzelhetetlen, a folyamatban levő prozelitizmus el-
hárítása, mely csak általános fegyelmezéssel, kemény erkölcsi 
kényszerrel lehetséges, mind olyan hatalmas lelki és társadalom-
szerkezeti átrendeződést tételeznek fel, hogy csak az összes erők 
egyirányú munkája árán valósulhat meg Az egyesületek tehát 
nem járhatnak külön útakon, a gazdasági és közművelődési szer-
vek nem követhetnek külön célokat, amint nem lehet aziránt kö-
zömbös a sajtó avagy a politikai szerv sem. Közvéleményt kell 
sugalmazni s a sugalmazott gondolatokat valósággá, életté, intéz-
ményesített hatássá kell érlelni. Ez pedig minden tényezőhöz szóló 
felhívás a közös munkára. 

A különböző egyesületek és szervezetek sajátos céljaikat sa-
ját terveik szerint szolgálják, de mindenkinek a munkája részben 
közművelődési, népnevelő munka is. S nálunk közművelődési egye-
sületünknek, az EMKÉ-nek lenne feladata, hogy ezt a mindenik-
nél közös katexohén népnevelői munkát irányítólag kézbevegye, 
az egyetemes érvényü szempontokat világosan megfogalmazza, a 
tennivalókat felmérje, tervet készítsen, a végrehajtáshoz eszközö-
ket adjon és a munkát számonkérje. Erdély magyarlakta terüle-
tének minden zugában vannak egyesületeink, több is, mint amennyi 
életképes lehetne. Újabb egyesületek támasztása vagy régiek fel-
támasztása csak növeli az agyonszervezés nyomán előállott eddigi 
zavart, amire tehát igazán kár pénzt és munkát fordítani. Az 
EMKE volna hivatva, hogy a különböző kere teknek tartalmat, 
munkájuknak egységes célt adjon, az egymástól függetlenül mozgó 
törekvéseket függetlenségük sérelme nélkül tervszerüen dolgoz-
tassa, vagyis az legyen, aminek helyzetünkben lennie ke l l : az 
erdélyi magyarság életét hordozó jelentősebb tényezők bevonásával köz-
művelédésünk irányítója. 

Azt reméljük, hogy ifjúságunkból alakul ki az a vezető ré-
teg, mely nem követel magának osztályhelyzetet és előnyö-
nyöket, hanem a tagozódásnélküli, egységes magyarság életmun-
kájából a nehezebb részt és a nagyobb áldozatokat vállalja. Már 
pedig a tennivalók súlypontja, a feladatok jelentősebb, a kultúrát 
mentő és kultúrát építő munka lényeges része a népnevelés terü-
letére esik. Sok és jól felkészült munkásra van szükség, hogy né-
pünk műveltségbeli felemelése, testi-lelki erősödése és anyagi gya-
rapodása elégséges lendülettel és alapossággal induljon. Ha a kér-
dés feldolgozásában elmélyedünk, rájövünk, hogy mennyi új alka-
lom, új munkahely nyílik ezen a területen. Az ifjúság ösztönösen 
tájékozódik is erre felé, de ösztönös megérzését cselekvő készséggé kell 
fejlesztenie és határozott feladatokra kell felkészülnie. S ennek is egyet-
len útja az, hogy legyen népnevelési terv és irányított népnevelő 
munka. 

SZEKFÜ GYULA írja Széchenyiről: „ A h h o z , hogy tapasz-
talatait gyümölcsöztethesse, előbb meg kellett találnia az útat sa-
ját népéhez. Ez meg is történt. A császári királyi katonatisztet 
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nem valami paraszt-romantika, hazug vagy félművelt érzés kötötte 
össze legénységével debreczeni helyőrségében; ellenkezőleg: valami 
folyvást eltaszítás e műveletlen, szinte állati sorban hagyott ma-
gyar parasztok tömegétől, de egyszersmind akaratán kívül, az ön-
tudat alatt működő közösségi erők is megmozdultak, vére vitte az 
elhagyott emberekhez, kiknek vadsága visszataszító volt számára. De 
taszítás és vonzás zavarából lassanként megülepedett a művelt em-
ber és magyar ember gondolkozása: felismerte, hogy egy vér 
ezekből, felismerte, hogy ő is magyar, akinek Isten hasonlíthatat-
lanul több erőt, tehetséget és eszközt adott kezébe, vérei felsegí-
tésére, akinek tehát kötelessége mindazt az elmaradt „árva“ ma-
gyarság javára felhasználni. Felismerte a magyar „parlagot“, s a 
felismerés pil lanatában tudnia kellett, hogy ezt a parlagot ő fogja 
kiírtani, a magyarságot ő fogja megnemesíteni.“ 

A népek gyilkos versengésének vagyunk tanai és egyben 
megélői. A népeket meghatározó természetes különbözőségek el-
lentétekké, az ellentétek pedig természetellenes gyülölködéssé fa-
jultak s félelmetesen kavarognak az emberiség feje fölött meggyült 
viharfelhők. A légkör iszonyatos nyomása alatt riadtan figyelnek a 
népek, még a hangosak is. Senki sem tudhatja, mi lesz, ebből a vi-
lágvajudásból mi születik meg. De egy bizonyos: akár bekövet-
keznek a készülő katasztrófák, akár győz a békés belátás, a mos-
tani kavargásból a jövőbe csak azok a népek menthetik át életü-
ket, amelyek munkába tudják állítani összes szellemi és erkölcsi 
erőiket. Vajjon lesz-e a magyar népnek Széchenyi-lelkületű értel-
misége, amelyik ezt belátja és a történelem szándékát erős mar-
kolással és lázas munkával az élet irányába ford í t j a? ! 

MÁRTON ÁRON. 
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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 
I F J Ú S Á G 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. 
AZ IPAROS ÉS KERESKEDŐ IFJÚSÁG 

NÉPESSÉGI VISZONYAI. 

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 
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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 

Ip
ar

os
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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
ar

os
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es
-

ke
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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 foglalkozása. 

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. 
AZ IPAROS ÉS KERESKEDŐ IFJÚSÁG ÉLETMÓDJA 

ÉS SZOCIÁLIS HELYZETE. 

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 lakik: 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 
 

Erdélyi Magyar Adatbank



202 Sinka József 

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 é le lmezése . 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.

 
Foglalkozási ág 

Átlagos napi 
munkaidő  

A felkelés 
átlagos 

ideje 

A lefekvés 
átlagos 

ideje 

Déli  
pihenés 

időtartama  
Kereskedő  8–11 ½ 7 

½ 7 
11 

11–12 
3  

Szabó 10–12 1 
Kőmíves 8  ½ 8  10 2 
Cipész  10–12 6 11 1 
Lakatos 8–10 6 11 2 
Mészáros  10–12 5 11 1 
Mechanikus 8  ½ 6  11 2  
Autószerelő  8  ½ 7 11 2  
Borbély  10 7 10 2 
Szobafestő  8  5 10 2  
Kályhás  8  6  11 2  
Bádogos 10 6  10 2  
Cukrász  10–11 – – – 
Könyvkötő  10 6  10 2  
Fényképész 8  7 11 3 
Fogtechnikus 8  ½ 8  11 3  
Kefekötő  10 5 10 2  
Bőrdíszműves 9 ½ 7 ½ 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. 
½ 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 15% is felkel. 

Erdélyi Magyar Adatbank



A kolozsvári iparos és kereskedő ifjúság 205 

Ha a lefekvés idejét átlagosan ½ 11 órának, a felkelés idejét 
½ 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 if júság 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 

Az elemi iskolában 
elvégezte 

A középiskolában 
elvégezte 

Ér
et

ts
ég

i- 
ze

tt 

IV. V. VI. VII. I. II. III. IV. 
osztályt osztályt 

Kereskedő – – 5 2 2  3 10 4 1 
Szabó 3 5 – 2 –  1 1 – – 
Kőmíves 1 – 1 2 –  – 1 – 1 
Cipész 1 3 1 1 –  2 – – – 
Lakatos 1 2 3 J –  – – – – 
Mészáros – 1 1 – –  1 – 2 – 
Mechanikus – – 1 1 –  2 1 – – 
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), Ja j (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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A FALU ÉRTELMISÉGI RÉTEGE 

„Közintelligencia, egyedüli, valóságos erő; 
ennél előbb-utóbb nagyobb hatalom nincs, 
s azt a lehető legnagyobb magasságra fej-
leszteni legszentebb kötelességünk.“ 

Széchenyi. 

ELKERÜLTEM a címben kínálkozó idegen szó használatát, 
amint a lehetőséghez képest elkerülöm mindíg, különösen ha van 
a fogalom jelölésére megfelelő magyar szavunk. Bár ezúttal, jól 
tudom, a szóbanforgó réteg, amely lovagló nadrágban egy életen 
keresztül idomítja a falu tiszteletreméltó közvéleményét, nagy elő-
szeretettel nevezi magát „intelligenciá“-nak. Az intelligencia a mai 
szóhasználatban azt a társadalmi réteget jelenti, amelybe nyugodt 
lélekkel beleszámítják a falu minden valamirevaló nadrágos em-
berét a paptól le a négy ellemit végzett zsidó szatócsig. Az intel-
ligencia szót jómagam nem ebben az értelemben használom, ha-
nem értem alatta a falu értelmiségi ré tegé t : a papot, a tanítót, a 
birtokost, a kényszernyugdíjas szolgabírót és jegyzőt és a de-
rékbatörten gazdálkodó érettségizettet. Amikor tehát az erdélyi 
magyar falusi értelmiségről, mint külön társadalmi rétegről beszé-
lünk, előttünk á l lnak: 

a földbirtokos, aki megkevesbedett földdel, de megsokszoro-
sodott értelmi képességekkel, azaz észszerűen, tudatosan és most 
már szeretettel műveli a földjét ; 

a pap, akinek háztájáról lerí a kongrua csekélysége és a hí-
vek krajcároskodása feletti keserű panasz ; 

a felekezeti tanító, akinek a mellékkereset lehetőségeinek ku-
tatásán túl csak egy súlyosabb gondolata v a n : miért nem tette le 
annakidején a hűségesküt, vagy miért nem ment állami taní-
tónak; 

az állami magyar tanító, aki szolgált annyi időt, hogy a hu-
szas évek felekezeti iskoláinak a létküzdelmében janicsárkodó sze-
repét elfelejtse a falu értelmisége* ; 

összetört életsorsok: kényszer-nyugdíjas jegyzők és más köz-
igazgatási hivatalnokok, diplomás vagy érettségizett, de el nem 
helyezkedett vagy kidobott tisztviselők, kik mindmegannyi célta-
lanul kallódó tagjai társadalmunknak. 

* Itt meg kell jegyeznünk, hogy igen fontosnak tartjuk magyaroknak állami 
állásokban való elhelyezkedését, erre számarányunkhoz mérten jogunk és igényünk 
is van, azonban szerintünk nem szabad ennek a tapasztalt lélekváltással együtt-
járnia. 
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V A G Y O N I Á L L A P O T . 

A VÁROSI EMBERNEK szent meggyőződése az, hogy a falu 
értelmisége a legboldogabb osztály a föld kerekségén. Mindene 
megvan, amire csak egy háznak szüksége l ehe t : kenyér, hízó, ma-
jorság, te j te rmékek, veteményesker t , gyümölcs, bor és így tovább. 
Ezzel szemben szegény városi mindezt készpénzzel veszi. 

Valahogy így is v a n : mindene megvan, ami szükséges. Te-
gyük fel, ha jól eresztett a kéve s beére t t a kukorica, a jövő ter-
mésig jól elélhet, – dehát életnek nevezhető-e az az állapot, 
amelyben a falu szépségeiért, az őszi és tavaszi térdigérő sárért, 
a nyári re t tenetes porért s a téli esték petróleumlámpájáért oda 
kellet t fizetnie az irodalmi esték, hangversenyek, színházak és 
mozik városát. Igaz, hogy ily szellemi igényeket inkább csak a 
f iatalabb nemzedék érez. Falusi értelmiségünk idősebb rétegéből 
már kiveszett a szellemiek utáni vágyódás. A rádió számára töb-
be t ad, mint amennyire szüksége volna. 

Anyagi é letének alapját a békebel i időkben szerzett vagy 
örökségképen rászállt föld adja . A földbirtok azonban csak ak-
kor biztos megélhetési alap, ha több van belőle, mint amennyi 
szükséges. Értelmiségünk legnagyobb része kisbirtokos s így a 
természet i vagy mesterséges rendellenességek: egyfelől szárazság, 
eső, jég, lépfene, másfelől kliring-egyezmény, export-lehetőségek 
és lehetet lenségek, közvetí tő kereskedelmi mes terkedések igen sok 
ese tben létalapjait ingatják meg. 

A földműves nép épen így kiszolgáltatottja e kétoldali hatal-
maknak , de nála ha jég verte a buzát, összébbhúzódik s meg-
elégszik tejespuliszkával. Falusi ér telmiségünknek a régi jóvilágba 
gyökerezet t fele azonban gyomorkörüli igényeiről lemondani nem 
tud. A „szegények vagyunk, de jól élünk“ elv alapján állanak. 
Azt nem szégyenlik, ha darócruhában vagy rongyos bakkancsban 
járnak, de szégyenlik azt, ha betoppanó vendégüknek a „házi-
szőttes“ pálinka mellé nem szolgálhatnak fel süteményt . 

Ezt a meggyőződést erősítik meg üzleti bevásárlásaik. Egy 
négytagú család konyhai kiadása havonként és átlagosan 1800 lej*. 
Ebbe az összegbe nem számítottuk be a tejet, tojást, zöldséget, 
majorságot s á l ta lában mindazt, ami a háznál található. E család-
nak viszont huszonnégy hold földjén kívül – amelyet feles és 
ha rmadás művelésbe adot t ki – más jövedelme nincs. Nem kell 
pontos számításokat végeznünk annak megállapítására, hogy a föld 
jövedelméből nem hogy ruházatra , de még adóra sem jut. 

Falusi értelmiségünk gazdasági romlása súlyosabb a földmű-
ves réteg romlásánál, mer t a gazdasági termények áresése őt, aki 
nem műveli, hanem művelteti földjét, kétszeresen éri. 

* A cikkben található adatokat egy küküllőmenti falu értelmiségi rétegének 
életéből vettem. 
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Az utolsó évtized veszteségét számbavéve falunk tíz értelmi-
ségi családja közül – a nagybirtokost kivéve – ingatlanából há-
rom család adott el összesen tizenhat holdat. Egy negyedik család 
malmot adott el. Az ingatlanok árát mind adósságba fizették. A 
tíz család jelenlegi tartozása mégis 140.000 lejt tesz ki. Ingatlant 
1918 után egyetlen család sem vásárolt. Egy eladott szőlődarab 
árából az egyik család házat építtetett . Aránylag azok élnek a 
a legjobban, akik földhaszon-élvezetük mellett nyugdíjat is kapnak . 

A S Z E L L E M I É S L E L K I É L E T S Z Í N V O N A L A . 

FALUSI ÉRTELMISÉGÜNK szellemi elesettsége csak akkor 
válik kétségbeejtővé, ha egészen közelről vesszük szemügyre. Fa-
lunk tizenegy családja a következő saj tótermékeket já ra t ja : 

napilapok: Keleti Ujság 4, Magyar Ujság 2, Brassói Lapok 1, 
Friss Ujság 1 pé ldányban; három értelmiségi család egyáltalán 
nem olvas ujságot; 

folyóiratok: Magyar Nép 2, Gazda 2, Hitel 1, Színházi Élet 1, 
Tolnai Világlapja 1 pé ldányban; e két utóbbit – bár a tizenegy 
értelmiségi családon kívülálló két zsidó kereskedő járatja – föl-
vettem, mivel a tizenegy család közül nyolcnak végigjár a kezén, 
oly mohón vágynak a Színházi Élet pesti levegője után; 

könyv: az utóbbi öt év alatt szépirodalmi terméket nem vá-
sárolt a tizenegy család közül egy sem. Nem nevezem szépiro-
dalmi terméknek az egypengős regényeket, amelyekből évenként 
átlag 80 darabot vásárol a falu. Tudományos könyvek közül egy-
két papi dolgozatot és gazdasági szakkönyvet hoz falunkba a 
posta. 

A tizenegy családból hatnak van rádiója. Mind a hat kizá-
rólag a Budapest I. állomást fogja s abból is csak a híreket, az 
időjárást, a cigánymuzsikát és a nemzetközi mérkőzések közvetí-
téseit. Semmi sem tükrözi olyan híven vissza a falu értelmiségé-
nek gondolkozásmódját, mint ez a meghallgatott és meg nem hall-
gatott rádióműsor. 

Most pedig vizsgáljuk meg azt, hogy milyen lehet ennek a 
falusi értelmiségnek a lelki élete. Bizonyos ugyanis, hogy csak 
sziklaszilárd jellemű és öntudatos, keresztyén magyar férfiakkal 
lehet társadalomépítő munkát végezni. Egy hitét vesztett vezető-
réteg a nép előtt mindég hitelét vesztett lesz, akit a nép bizal-
mával meg nem ajándékoz, akinek soha, semmi körülmények kö-
zött nem hisz és akit soha nem követ. A hitét vesztett értelmiség 
indítja meg egy falu hitnélküli társadalmi életének bomló folya-
matát. Ezért különös gonddal figyeljük a falu értelmiségének lelki 
életét, önmagáért is és a vezetése alatt álló népért is. 

A falusi értelmiség ma sokkal inkább evangéliumnélküli életet 
él, mint valaha. Hiányzik belőle a lelki élet iránti érzék és vá-
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gyódás. Az egyházat nem úgy tekintik, mint az elhívottak közös-
ségét, hanem mint keretet , amely jelenleg, kisebbségi sorsunkban 
éppen arra jó, hogy megtartsa magyarnak a magyart . Az evangé-
liumot be aka r j a zárni az egyház falai közé. S ezt azzal a szent 
meggyőződéssel teszi, hogy az egyházat védi az elvilágiasodástól 
és tekintélyromlástól. Az sem érdektelen, hogy mindezt a falu 
értelmisége nem a papság akara ta ellenére cselekszi, amit igazol 
egyik nagy tekintélynek és tiszteletnek örvendő idősebb papunk 
k i je lentése : „Hagyjunk fel az annyira divatos falumunkával, ma-
rad junk meg az igehirdetésnél!“ Nála azonban csak annyit jelent 
az igehirdetés, mint a többi falusi intelligens embernél : szószéki 
prédikációt . 

Hitéletünk egyik jelentős külső megnyilatkozási formája a 
templombajárás . Nos lássuk: rendesen jár templomba a felekezeti 
tan í tó ; havonta egyszer átlagosan a gazdálkodó, az érettségis és a 
kényszernyugdí jas ; félévenként egyszer a földbirtokos; állami ün-
nepeken az állami tanító és tanítónő; évenként pedig egyszer je-
lennek meg a nyugalmazott állami taní tók és uradalmi intézők. 
Ilyen hitéleti megnyilatkozás mellett lehet-e panaszkodni a templo-
mot még mindíg járó n é p r e ? ! Sajnos, a falu értelmisége nem érzi 
szükségét lelke gondozásának. 

A F A L U S I É R T E L M I S É G 
É S A S Z O C I Á L I S L E L K I I S M E R E T . 

A H O G Y HITÉLETÜNK egyik mér téke a templombajárás, 
úgy a népünkér t végzett önzetlen munka hitvilágunk erőmutatója. 
A népér t végzett önzetlen munka számbavételéből azonban meg-
állapíthatjuk a köve tkezőke t : a falu értelmisége elfeledkezett ar-
ról, hogy amennyire magasabban állónak érzi magát a nép felett, 
annyira több kötelességet kell vállalnia, elannyira, hogy az elnyo-
morodó faluért elsősorban őt fogja megszámoltatni a jövő. 

Nincs meg ér te lmiségünkben az a szent törekvés, amellyel 
faluja fejlődését, minden vonalon való emelkedését munkálná. 
Hány helyen lá that juk, hogy a jómódu birtokos nyaranta elláto-
gat a nevesebb fürdőhelyekre , de faluja építéséhez sem egy lejnyi 
áldozattal, sem egy építő gondolattal nem járul hozzá. És az ilyen 
bir tokos példája nem elszigetelt esete a magyar szociális lelkiis-
meret lenségnek. Ebből a hit- és lelkiismeretnélküliségből követ-
kezik, hogy nem izzik értelmiségünk bensejében a nemzeti ön-
tudat ellenállóképessége. 

Magyar közüle tekben első helyen szerepel sokszor az, aki 
ot thon román tisztviselőhöz adta a lányát feleségül és unokájával 
románul beszél. Egyáltalában nagyon elszomorító az a statisztika, 
amely az erdélyi magyar értelmiség idegenekhez férjhezment leá-
nyairól számol be. Földműves rétegünk minden esetre sokkal több 
öntudatról tesz tanuságot e téren is. 
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Azonkívül falusi értelmiségünk lelki elferdülésére vall a 
háromféle felekezet felekezetieskedése, amely nem egyszer volt 
már népünk erejének megemésztője. A cselekvő szolgálat alkalmai 
helyett meddő vitákban fecsérlik el erejüket. Falusi értelmiségünk 
minden egyes tagja elé szeretném odatartani Rákóczy fejedelem 
emlékplakettjét: „Ez emléken oltárkép látható, az oltár körül há- 
rom angyal, a felekezetek jelképei és a plakett körirata: Concur- 
rant ut alant, – összesereglenek, hogy táplálják a szeretet szent 
tüzét“. 

Azokat a próbálkozásokat, amelyeket kisebbségi sorsunk első 
évtizedében tett a falu értelmisége s amelyeket a maga védelmé- 
ben gyakorta emleget, nem tekinthetjük az öntudatra ébredt nem- 
zetvezető réteg tervszerű munkájának, hanem csak a visszajáró 
lelkiismeret megszólalásának. 

A papok és tanítók mellett a földbirtokosok tüntek ki buz- 
gólkodásukkal a faluszervezés terén. Alig van falu, ahol a földbir- 
tokos meg ne alakította volna a gazdakört s alig van falu, ahol 
ez az első kisebbségi tíz év alatt megalakított gazdakör meg ne 
szűnt volna. Épp ilyen nagy volt a szövetkezeti láz is. Tíz év alatt 
egymásután alakultak és buktak a szövetkezetek. Küküllőmenti 
falunkban két hitel- és egy fogyasztási szövetkezet mult ki. Hiány- 
zott a szövetkezeti gondolatra ránevelt nép s amiatt bizalmatlan- 
sággal és megnemértéssel nézték a nadrágos emberek működését. 

Nem kétséges, hogy a falusi értelmiség lelkiismeretével baj 
van. Bizonyíték rá a szaporodási adatokról szóló alábbi kimutatás is: 

11 családból 1 családnak van 5 gyermeke 
 1 „ „ 4 „ 
 1 „ „ 3 „ 
 3 „ „ 2–2 „ 
 1 

4 
„ 
„ 

„ 
„ 

1 
– 

„ 
„ 

tehát 11 családnak összesen  19 gyermeke van. 
Száz év alatt félannyi magyar lenne Erdélyben, ha földmíveseink
ezen a téren az értelmiség példáját követnék, 

„A TÖRTÉNELEM ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT...“ 

AKI ŐSZINTE mer lenni, annak be kell vallania azt, hogy 
falusi népünk elesettségéért legelsősorban az a vezetőréteg felelős, 
amely nem érintkezett vele eleget és nem érzett vele együtt. Igy 
vagy nem látta, vagy nem akarta meglátni és orvosolni azokat a 
bajokat, amelyek miatt ma is erejétvesztetten vérzik. 

Értelmiségünk tele van panasszal: földműves népünkbe bele- 
gyökerezett a „rossz“, emiatt hiába várjuk, hogy magasabb és tisz- 
tultabb igények szerint alakítsa ki életét, nincs áldozatkészség 
népünkben, hogy a ma parancsszavára a megélhetési és tovább- 
fejlődési formákat létrehozza... – de ugyanakkor nem teszi fel 
magának a kérdést: „Betöltött-e a magyar intelligencia csak némi 
 

Erdélyi Magyar Adatbank



218 Bitay Pál: A falu értelmiségi rétege 

csekély részben is azt a nevelő hivatást, amelyet minden nemzeti 
társadalom műveltebb rétegeinek teljesíteniök k e l l . . . Nagy mu-
lasztás nyomja vállainkat, ezért nehéz lesz felelni a történelem 
ítélőszéke előt t!“ (Tisza István). 

Nem túlozunk, hanem csak nyitott szemmel nézünk és lá-
tunk, amikor Tisza István ítélkezését a mai falusi értelmiégünkre is 
vonatkoztatjuk. Betölti-e ma a falu értelmisége azt a nevelő hiva-
tást, amelyet kisebbségi sorsunkban jövendőnkért teljesítenie ke l l? 
A kérdésre határozottan nemmel kell felelnünk. Falusi értelmisé-
günk népközösségi életünkben mozdulatlan, béna, csak „ágytól-
asztalig“ ér az érdeklődése, nem ter jed ki falujának az életére. A 
hatalomváltozás után még mozdult, tett valamit a közösségért, de 
csakhamar betokozódott s ma elmondhatjuk róla, hogy a magyar 
tehetetlenség tükörképe . 

Mindennek oka pedig az, hogy értelmiségünk magyarsága 
nem öntudatos, hanem csak ösztönös volt. Régi világának elveszté-
sével nemcsak létalapja rendült meg, hanem a nagy megingásban 
elszíntelenedett erkölcsi eszménye, megfakult lelkében a magyar 
géniusz arca. Ilyen összeroncsolt lelkü falusi értelmiségnél szó sem 
lehetett öntudatról, öntudatos magyarságról, legföljebb csak ösz-
tönről. Az 1920-as években nem a tisztánlátás, hanem az ösztön 
szavára verődött össze falusi temploma köré. Az az értelmiség, 
amelyiknek a jövő alapjait kellett volna leraknia, szélütött kézzel 
ténfergett a falu kapkodó papja mellett s az egész munkát a pap-
tól meg a tanítótól várta. 

Két évtizednek kellett elmulnia, hogy a falu értelmiségének 
tíz százaléka gondolkozni, látni tudjon. Ez a látás azonban még 
mindig nem tisztánlátás, még mindíg nem öntudatosság, mert még 
mindíg nem jutott el arra a komoly belátásra, hogy ő az az er-
délyi, magyar, keresztyén értelmiség, amelyre nemzete irányítá-
sának, vezetésének és nevelésének a feladata hárul. 

Azonban a teljes és hű képhez hozzátartozik annak a meg-
állapítása is, hogy itt-ott már halljuk néha a magyar lelkiismeret 
szavát. Vigasztalásul szolgál, hogy kezdenek már előnyomulni és 
lassan-lassan tértfoglalni a f ia talok: birtokosok, papok, tanítók, 
akik a feladatukra és felelősségükre ráébredt idősebbekkel össze-
fogva nem késlekednek a munkavállalásban. 

BITAY P Á L . 
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A H I T E L 
e számát a nyár hevében, de nem a nyár 
ellankadtságában küldjük szét olvasóink-
nak: az erdélyi élet ebben a közügyek szá-
mára máskor alélt időszakban is izzik és 
forr, sorsát kémleli és sorsát tükrözi. A kül-
politikai tanácskozások és találkozások ered-
ményeképpen előtérbe kerülő dunameden-
cei kérdések távlatában mindaz, amit első 
számunkban – meglehetősen viszhangtala-
nul – a határkőről és a „második kör“ kez-
detéről írtunk, napról-napra világosabbá, 
égetőbb problémává, megoldandó kérdéssé 
kezd válni. Helyzetünk azonban nemcsak 
a külpolitika függvénye: az erdélyi ma-
gyarság szempontjából minden külpolitikai 
változás csak abban az esetben értékesít-
hető, ha ezzel párhuzamosan a belső élet-
váltás folyamata is megindul: a népi erő-
tartalékokat a gazdasági, kulturális és po-
litikai életben hatékony, sőt kizárólagos té-
nyezőkké kell emelni. 

A közélet nemrég lezajlott mozgalmas 
napjaiban, gyűlések és közgyűlések idején, 
azonban keveset, sőt mitsem hall erről a 
várakozó. Fölülemelkedve az érdekkörökön, 
újból hangsúlyozzuk: a belső megújhodás, 
a népi feladatok látása nem elméleti játék-
szer, hanem kegyetlenül valóságos szükség-
let. Nem népi szervezet tehát az, amely-
nek vezérkara lanyhán elsíklik a maga kö-
rébe eső élettényezők, gazdasági, kultúrá-
lis vagy politikai-erőtartalékok időszerű át-
szervezésének feladata mellett. Nem hivat-
kozunk példákra, bár példát bőségesen ta-
lálnánk. S bizonyos mértékben reménytelen 
is volna a felsorolás, mert akiknek kezé-
ben van a lehetőség, azok – Szekfű Gyula 
egész könyvet szánt annak elemzésére, hogy 
miért van ez így? – képtelenek erre az 
életlátásra. Donkizsoti harc volna tehát e 
neobarokk szellemiség ellen akárcsak fel 
is szólalni. A feladatok komolyabb mun-
kára szólítanak: a már minden területen 
kialakult időszerű nézeteket egységes terv-
vé szerkeszteni s ezt az új nemzedék át-
ütő gazdasági, közművelődési és politikai 
programjává tenni. Ebben a H I T E L új 
küldetést lát maga előtt. 

A HITEL S Z E R K E S Z T Ő I . 
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A kiadó közleménye! 

Folyóiratunk mult számának elfogadása az előfizetői köte-
lezettség vállalását jelentette. Kérjük éppen ezért mindazokat 
az olvasóinkat, akik a kézhez kapott számot vissza nem küldöt-
ték s eleddig előfizetői kötelezettségüknek eleget nem tettek, 
hogy előfizetési díjukat a mellékelt postai utalvány felhaszná-
lásával mielőbb beküldeni sziveskedjenek. Különösképpen kér-
jük azoktól, akik – elég számosan – a mult évi előfizetési 
díjjal is hátrálékban vannak. Mivel tavalyi évfolyamunkból 
csak néhány példány áll rendelkezésünkre, azokkal a hátrálékos 
előfizetőinkkel, akik hátrálékukat rendezni nem kívánják, tu-
datjuk, hogy amennyiben a H i t e l 1936. évi számait vissza-
küldik, úgy hátrálékukat természetesen kiegyenlítettnek tekintjük. 

A Hitel előfizetési díja az 1937. évre: belföldön 150 lej. 
(Egyes szám ára 40 lej.) 

Magyarországon 7 Pengő, Csehszlovákiában 25 Kc. 

Dr. Parádi Kálmán a néptáplálkozásról szóló ta-
nulmányában rávilágított a tejnek a gyermekek 
étrendjében betöltött rendkivüli fontosságára. E 
tanulmány egyik adata megdöbbentően mutatott 
rá Bikal község gyermekeinek e szempontból 
való elhanyagoltságára. Szerkesztőségünk ezek-
nek az adatoknak hatása alatt elhatározta, hogy 
olvasói támogatásával tehenet vásárol a bikali 
iskolás gyermekek számára. 

Az ügy támogatóinak szives tudomására hoz-
zuk, hogy az iskolai év bezáródása folytán ak-
ciónkat a jövő iskolai év kezdetén valósítjuk meg, 
amikor is részletes beszámolót fogunk közölni. 
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A S Z É K E L Y F Ö L D KAPUJÁBAN 

A szerző „Segítség nélkül“ címmel köze-
lebbről megjelenő könyvének első fejezete. 

NYUGATRÓL közelítjük meg a Székelyföldet. Ez a hagyo-
mányos útirány, valamennyi leírója, századok óta, mindig a nyugati 
kapun lépett be. Az európai levegő nyugatról áramlik ide, sem 
északról, sem délről nem találhat kapcsolatot , ha a tisztultabb, 
magasabb emberi élet színvonalát keresi, keleti kapuja előtt pedig 
a Szibériáig nyúló végtelen puszta várakozik. A nyugat üzenetét 
hozták számára a világba küldött fiai, az Apáczai Csere Jánosok 
és Bölöni Fa rkas Sándorok, kelet felé csak egy küldöncöt me-
nesztett, Kőrösi Csoma Sándort , reménytelen vállalkozásba. A 
magyarságot Európa keleti őrszemének nevezik előszeretettel a 
történészek, a székely nép pedig még a magyarságnak is külön 
őrszeme volt. És az őrszem sorsa mi lett? Az, ami lenni szokott : 
elbukott a harcban, legelőbb. De még nem halt meg, csak sebei-
ben vérzik és talán gyógyítani is lehet. 

Mit üzen számára a mai Európa? Mit üzenhet a világnézeti 
eszmék táborába tömörülő népek és a faji önérze tükben egyre 
erősödő nemzetek világa ennek az egymilliónyi népnek, amely 
sem a világot átformáló eszmékhez nem csatlakozhatik, sem nem-
zeti önérzetét nem fejlesztheti szabadon. A huszadik században 
kiestünk volna Európa szellemi világából, ahol ezer éven keresz-
tül lépést t a r to t tunk? Talán őrszemei vagyunk még ma is Euró-
pának. Egyetemesebb, emberibb, humánosabb eszmének volnánk 
a képviselői? Helyzetünk talán csak a Gulliveré az óriások or-
szágában, nem mi lettünk kisebbek, hanem a körülöt tünk lévő 
világ vesztette el emberi arányait . 

„Nem szolgaság, csak szolgáló alázat.“ Az önfegyelem, a foly-
tonos önmegtartóztatás belső erőt, szilárd jellemet, szellemi ér té-
ket kristályosít ki, vagy szétzúzza a lelket és roncs, szemét úszik 
miatta a felszínen? 

A KISKÜKÜLLŐ vize lassan kanyarog a tágas völgyben, 
Szovátától Balavásárig, mintegy ötven kilométeres távolságon 
minden falut meg lehet különböztetni , amint egymás mellé sora-
kozva, apró házaikkal , zöld fáikkal és k iemelkedő tornyaikkal 
benépesít ik a völgyet. Valamennyien a folyó jobb par t ján feküsz-
nek, a bal par ton egyetlen község sincs. A jobb part a jelené, a 
bal a multé. Itt várak sorakoztak valamikor, Sóvárad, Makfalva, 
Erdőszentgyörgy „Várhegyei“ ezeknek az emlékét őrzik. Az egyik 
partról át térünk a másikra, ennyi a tör ténelem. Szemben, Havadtő 
irányában, Rigmány az avarok sáncainak emlékét őrzi, jobbra a 
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fehérlovas Firtos a római ka tonák idejére emlékeztet . A történelem 
a földre van írva és a föld csak a nagy tet tek emlékét őrzi meg. 

Ravába igyekszem, keresztül a hegyen. Ez az első sziget, 
amely kimagaslik a székely nép kisebbségi életküzdelmében. 
Erdőszentgyörgytől félórai járás a hegyre kapaszkodó ösvényen, 
míg a völgyekben kanyargó keskeny községi úton ké t óra. Az 
u takban is válogatni kell a Székelyföldön, aszerint, hogy kinek 
milyen sürgős, hogy célt ér jen. A hegytetőről mégegyszer vissza-
pillantok. A mai tör ténelem is a földre van írva. A Küküllő 
völgye csak öt év óta tartozik Udvarhely megyéhez, azelőtt, a 
közhata lom változása óta már kétszer cserélt központot, hol Maros-
megyéhez pártolva vissza, hol Udvarhelyhez csatlakozva, termé-
szetesen nem jószántából, hanem a politikai pár tok uralmának 
változása szerint. A világháború előtt évezredes történelmi határ t 
képezet t ez a vonal Udvarhelyszék és Marosszék között , az első 
település óta semmiféle változás nem történt itt, pedig török, ta-
tár , német világ vonult végig felette. 1920 után nyomban lekap-
csolták a Kibédtől Balavásárig ter jedő részt és Udvarhelyhez ra-
gasztot ták, nagyonis nyilvánvaló okok miatt. A közeli szomszéd-
ságban levő Kis- és Nagyküküllő megyei románság idáig bocsá-
tot ta elő nyulványait, ezeknek a falvaknak székely lakossága 
közöt t már feltünt egy-egy nemmagyar is, Erdőszentgyörgy lakos-
sága pedig egyharmad részben románná vált. Azzal, hogy ezt a 
vidéket a ki lencvenhat százalékban magyar Udvarhely megyéhez 
csatolták, sikerült a k imutatásokban a megye összlakosságának 
arányszámát a románságra nézve kedvezőbbé tenni. De ezt az 
eljárást elsősorban pá r t é rdekké tették s kortesfogássá. A liberális 
párt – melynek örökös szenátora az erdőszentgyörgyi román 
pap – pártügyet csinált abból, hogy uralma alatt járásbírósága, 
szolgabírósága legyen ennek a községnek, mit aztán a többi pár-
tok szintén pár té rdekből megsemmisítettek, a liberális uralmak 
elején Székelykereszt turról Erdőszentgyörgyre telepített járási 
székhelyet siettek visszaköltöztetni. A bizonytalanságnak ez az 
állandósult rendszere nem annyira a pár toknak, mint a székely 
népnek ártot t , mert a költözködéssel és helyiséglétesítéssel járó 
köl tségeket neki kell fizetnie. 

A község közepén emelkedő dombon, a Küküllő fölött áll az 
egykori Rhédey fejedelmi család kastélya, amelyben Mary angol 
anyakirá lyné dédanyja , Rhédey Klaudina született. A mult század 
közepén már idegen kézre került a kastély, egy vagyonos szász 
vet te meg, majd árverés folytán a brassói Schiel szász gépgyár 
tu la jdonába került , míg pár évvel ezelőtt a község vette át állami 
hivatalok számára, a járáshoz tar tozó faluk költségén. Ma a szol-
gabírói és járásbírói hivatal székel a történelmi kastélyban. Mel-
let te emelkedik a református templom, melyet a mult nyáron az 
angol királyné adományából új í to t tak meg. A piacon hatalmas 
épüle t tömböt fejeznek be: ez lesz az új állami iskola. És most épül 
a románok bizánci stílusu új temploma is a régi helyén, melyet a 
mult század derekán a község református hívei épí tet tek volt a 
románok számára, akik í rásban kér ték , hogy vegyék be őket a 
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református egyházba, mert már csak val lásukban különböznek a 
többi magyaroktól . Mikor a templom felépült, egy román pap 
visszatérítette őket az or todox vallásra és övék marad t a „refor-
mátus“ istenháza. Ma igazi románoknak vallják magukat és ro-
mánul is megtanultak. 

A SZÉKELYEK szabadok voltak, egyenlők és egyforma ne-
mesek, – így szokták ezt hirdetni. Földjük a maguké volt, nagy-
birtok nem férkőzhetet t be közéjük. De ha végignézünk Maros-
szék és Udvarhelyszék határán, másegyebet látunk. Erdőszent-
györgy a Rhédeyeké volt, később a Barcsay, Kornis, Teleky és 
Kemény családoké is, Gyulakután a gróf Lázár-család uralkodott , 
Szentdemeteren pedig a Gyulaffyak kastélya áll, akiknek kegyet-
lenségéről és sötét pincebörtönéről még ma is borzongva beszélnek 
a környék falvainak lakói. Egy XVII. századbeli hivatalos össze-
íráson ezt olvashatjuk: „Szováta nagyobb része jobbágy, Lázár, 
Imréné asszonyom és Kereszturi u ramék bír ják. Erdő Sz. György 
Rédei uramék birják, szabad ember három vagyon benne. Havadtő 
nagyobb részét Rédei u ramék bir ják, Gyulakuta nagyobb részét 
Lázár Imréné asszonyom birja. Kelementelkét az ur Gyulaffy 
László uram őnagysága birja. Rigmány nagyobb része jobbágy, 
stb“. Királyi föld nem volt a székelyek között , ezek az uradal-
mak a székely nép magánvagyonából nőt tek össze, a régi tulajdo-
nosok pedig visszakérezkedtek egykori bi r tokukra, mint jobbágyok. 
Csak szét kell nézni a falvakban, a jobbágyság és zsellérség nyo-
mait ma is mutat ják az alacsony, ké t nyomoruságos szobából álló, 
kékrefeste t t keretű, öklömnyi ablakos házak, amelyekben most 
„szabad“ magyarok élnek, a régi jobbágyok utódai. 1848 után 
változás állott be, de az egykori törvényszerü parancs, hogy a 
zsellérségnek és jobbágyságnak kékre kell festenie ablakait , to-
vább is megmaradt . És nem ritka eset, hogy a nyomoruságos utó-
dok, ha ma építenek új házat, szintén kék re festik az ablakok ke-
retét, önként vállalva az egykori megbélyegzést, mert helyzetük, 
a nincstelenség semmit sem változott. A háború után ugyan kap-
tak egy-két hold földet, de ez nem javíthatott helyzetükön. Nem 
élhettek meg belőle, hiányzott a gazdasági felszerelés, az igavonó 
állat, legtöbbjük tehát jobbnak látta már az első esztendőben el-
adni, amit kapot t és marad t minden a régiben. Ma napszámosok 
idehaza, vagy munkások, cselédek Románia különböző városai-
ban . Az egykori jobbágyságnak, amelyet nem akar tak észrevenni 
és amellyel nem akar tak számolni, elevenen élnek ma a követ -
kezményei. 

A társadalmi egyensúly a XVI. században bomlott meg. 
A székelység túlnyomó részét kitevő közrendi osztálya tel jesen 
leszegényedett, az 1562-ős székely lázadás után pedig hivatalosan 
is jobbágynak nevezik ennek a ré tegnek jelentős részét . J ános 
Zsigmond megsemmisítette az öröklés ősi rendjét , mely szerint 
a székely ember nem veszítheti el vagyonát semmilyen körülmé-
nyek között , hanem még hűtlenség esetében is a rokonai vagy 
szomszédai öröklik a birtokot. Mind több föld száll a fiskusra, a 

Erdélyi Magyar Adatbank



222 Bözödi György 

fejedelem pedig odaajándékozza ezeket a területeket hű embe-
reinek. Erdőszentgyörgyöt a XVII. században kapták a Rhédeyek, 
Szentdemeter t Báthory Gábor a jándékozta először a Balázsiak-
nak, akik még a véckei és kiskendi melléknevet is nevükhöz 
akaszthat ták , Gyulakutára a XV. század végén költöztek a gróf 
Lázárok. A fö ldesuraknak természetesen jobbágyra volt szüksé-
gük, mint a vármegyében, másképpen nem művelhették a jelenté-
keny ki ter jedésü a jándék-bir tokot . Románokat telepítet tek föld-
jeikre, mert ezek jobbaknak bizonyultak, mint a székely jobbá-
gyok, akiknek jogi helyzete sehogy sem volt rendezve, hol mint 
jobbágyok, hol mint szabadok és katonaköte lesek szerepeltek. A 
román jobbágyok mindíg előnyösebb helyzetben voltak, mint a 
magyar jobbágyok, a negyvennyolcas felszabadítás aztán végleg ja-
vukra fordította a helyzetet, mert földhöz jutottak, a magyarok 
pedig k imaradtak a földosztásból, mert a jogrendszer szerint „a 
székelység egyáltalában nem ismerte a jobbágyságot“. A kimara-
dot tak vet ték a vándorbotot , elszéledtek munka után az ország 
többi részébe és tovább Moldvába, Havasalföldre és később Ame-
r ikába. A kis vicinális vasuton, melyet a mult század végén Pa-
rajdig építet tek ki, a székely nép nem utazott egyébért , csak 
munkáér t és megélhetésért , szerte a világba. 

A nagybirtok feloszlott, a szentdemeteri kastély már a mult 
század közepén zsidó bérlő kezébe került , az erdőszentgyörgyi 
földesurak közvetlenül a világháború előtt ad ták el a székelyföldi 
viszonyok szerint hatalmas birtokaikat – a románoknak . Thol-
dalaghy gróf 800 hold szántóföldjét és rét jét adta el román kis-
bi r tokosoknak, báró Bánffy Zoltánné 410 holdat adott el ugyan-
ezeknek. A Zeyk-örökség 367 holdja is román kisgazdák kezére 
került , úgyhogy más vásárlásokkal együtt a háborut megelőző 10 
év alat t 1701 hold kitűnő uradalmi földet vet tek meg a román 
kisbir tokosok csak ebben az egy községben a magyar uraktól, 
393.000 koronáér t . Honnan volt az alig 50 évvel azelőtt felszaba-
dult jobbágyoknak ennyi pénze? Erre talán az Albina-bankok 
tudnának válaszolni. A földesurak eltüntek, csak a székely kö-
zépbir tokos osztály maradt itt és a románok. A legalsó és a leg-
felső magyar társadalmi osztály elpusztult, a bukásban egymásra 
talált. 

R A V A TISZTA M A G Y A R és unitárius község. Az erdők 
a falu széléig benyúlnak. A falu elmenekült a Küküllő tágas völ-
gyéből a hegyek szakadéka i közé, mint egy várba. Egyetlen, 
hosszú utcája van a völgy mélyén, amelynek két oldalán katonás 
rendben sorakoznak a nehéz kőházak. Az építkezést a szászoktól 
tanul ták , a magas házfrontok hűvösen zárkóznak el a külvilágtól. 
Nyolcszáz lakosa van és 198 háza, de nincs több 180 családnál a 
faluban, mert több ház üresen, lakó nélkül áll. Évi szaporodás a 
születés és halálozás szerint kettő-három, de tényleges szaporodás 
nincs, a fölösleg elvándorol. A község határa földmívelésre gyenge, 
de a sovány, hegyes földön arányosan osztozkodnak. Nagybirtok 
soha sem volt a faluban, őrzik még az egykori egyenlőség ha-
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gyományait. Ma a leggazdagabb embernek 98 holdja van, 6 0 – 9 0 
hold között kettő, 4 0 – 6 0 hold között szintén két birtok szerepel. 
A gazdák többségének vagyona 20 hold körül váltakozik. De van 
8 – 1 0 család, amelynek semmi vagyona nincs, még háza sem. 

Az első hír, amely a faluban fogad, hogy meghalt egy öreg-
asszony a hegy alatt. Olyan nagy esemény ez? Hogyne. Az uni-
tárius pap felkészült a temetésre, de az utolsó ó rákban átüzen a 
szomszéd községbeli román pap, hogy ne merje eltemetni, mert 
az asszony román volt. Hiába járt é letében az unitárius temp-
lomba és hiába van az unitárius anyakönyvbe bevezetve. És tény-
leg a román pap temet te el. Hát ez a nagy újság, amit széltében-
hosszában beszélnek Bizony, nem könnyű dolog, az ember még 
elhúzza életében valahogy, de ki tudja, hogy halála után mi tör-
ténik vele? 

Románság és szászság veszi körül a községet a hegyeken 
túl, a bástya nehéz sorsa jutott neki a vegyeslakosságu vidéken. 
Összefogásra és tömörülésre csak egy téren van lehetőség, az 
egyház körül. Semmilyen gazdasági egyesülete vagy szervezete 
nincs. Az egyház körüli tömörülés annál könnyebbnek látszik, 
mert csak egy templom van a faluban és mellette unitárius iskola, 
a nép nem tagolódik felekezetekre. Mégis, amikor a mostani 
fiatal pap hét évvel ezelőtt a községbe jött, mindent a legrosz-
szabb állapotban talált, az egyházközséget a teljes romlás fenye-
gette. A régi templom düledezett , harangja nem volt, az iskola 
pedig ott állott, hogy be kell csuknia kapuit , mert a hívek nem 
fizették az egyházi adót, az egyedüli jövedelmet, amiből a tanító 
fizetését és az iskolafenntartási költségeket fedezni lehetet t volna. 
A tanítói fizetésből több mint ötvenezer lej volt hát ra lékban. 

Tanulmányútjáról , Angliából és Amerikából csak akkor iban 
hazatért fiatal pap lázas sietséggel és túlfűtött lelkesedéssel kez-
dett hozzá az egyházközség felépítéséhez. Tudta , hogy hivatást 
teljesít. Első és legsürgősebb tennivaló a felekezeti iskola meg-
mentése volt, ehhez pedig pénz kellett. Pénzt azonban se-
honnan sem lehetett előteremteni, a h ívekben már kevesebb hi-
vatásérzet élt, sem a szegényebbek, sem a gazdagok nem fizették 
az egyházi adót . Ellenben volt még az egyházközségnek 45.000 lej 
banktartozása, 60.000 lej hátraléka a nyugdíjalapnál és ráadásul a 
végrehajtók is megjelentek a megyebírónál, hogy vagyonát az 
egyház húszezer lejes adóhá t ra léka fejében lefoglalják, mivel az 
egyházközségnek semmi vagyona nem volt a templomon és isko-
lán kívül. Az egykori kis erdőbir tokát a háború utáni földreform 
alkalmával kisajátí tották. 

Minden lehetőség után kapkodva, a fiatal pap először az 
egyházi adófizetés módszerének megváltoztatásával próbálkozot t . 
Akkor iban az egyes családok lélekszámuk arányában járultak 
hozzá az egyházi költségekhez, mert a módosabbak többsége így 
határozot t és ez az eljárás semmiképen sem lehetet t igazságos. A 
szegényebb, soktagu családok panaszkodtak , hogy képte lenek 
megfizetni a reá juk eső részt. Hátha jobb adózási rendszerrel 
fizetni fognak a gazdagok és szegények is? A pap keresztülvit te, 
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hogy az állami adót vegyék alapul az egyházi adó kiírásánál és 
annak a rányában osztotta szét hívein a terheket . Eredmény így 
sem mutatkozot t . U jabb és ú jabb eljárással próbálkozott , rövid 
idő alat t ötféle módon igyekezett a híveket adófizetésre bírni. A 
bir tokot te t te az adófizetés alapjául és amikor így sem ért ered-
ményt, az ál talános becslés szerinti tehetősség alapján próbál-
kozott , végül pedig az összes előbbi módok egységesítését eszelte 
ki. A hívek el is fogadták mindezeket az előterjesztéseket, meg 
is szavazták, de amikor a fizetésre kerül t a sor, nem fizettek. Az 
általános gazdasági válság akkor jában nehezedet t a legsúlyosabban 
az emberekre , de a nép különben sem szeret semmiféle adót 
fizetni. 

Ezek az eredménytelen erőfeszítések sem vették el a fiatal 
pap munkakedvét . Egy állandó alap létesítésén gondolkozott, 
amely felmentse az egyházi adó alól a híveket, az egyháznak 
pedig meghozza az iskolafenntartáshoz szükséges jövedelmet. Ez 
a munkája aztán, amely párat lan az erdélyi magyarság életében, 
váratlanul szép eredménnyel járt. Először a szövetkezeti eszmével 
próbálkozott , olyanformán, hogy a szövetkezet jövedelmét for-
dítsák iskolai célokra. A községben már előzőleg volt fogyasztási 
szövetkezet , de megbukot t és éppen abban az időben számolták 
fel. Ezt a szövetkezetet , mely a vezetők hanyagsága miatt bukot t 
meg, szándékozot t új életre kelteni, de be kellett látnia, hogy a 
hangulat nem alkalmas a szövetkezeti mozgalomra, az emberek 
ellenszenvvel fogadják a tervet az előbbi szövetkezetbe veszett 
pénzük miatt . Újabb kezdeményezésre , ú jabb ötletre volt szük-
ség, mert a hasztalan erőfeszítésekkel már két év telt el, az egy-
ház és iskola helyzete pedig a t izenkettedik óra ál lapotába jutott. 
A szövetkezeti tervet oda módosította, hogy egyszerű boltot ál-
l í tsanak fel a bukot t szövetkezet helyére, „egyházi boltot“, amely-
nek jövedelméből fedezzék az iskolai költségeket. Ennek az üz-
letnek a felállítása egyszersmindenkorra mentesí tené a népet az 
egyházi adótól . A terv tetszett a falunak, mikor azonban arra 
kerül t a sor, hogy bármilyen kevés összeget is befizessenek az 
alapba, visszavonultak, a nép nem jelentkezett . De ennek a ma-
kacs ellenszegülésnek legalább már magyarázata is akadt . A régi 
szövetkezet vezetősége mozgalmat indított a pap ellen, hogy el-
gáncsolja tervében, nehogy az emberek azt lássák majd, hogy a 
papnak virágzó üzlete van, mert ez megerősí tené azt a lappangó 
gyanút, hogy a szövetkezet azért bukot t meg, mert a vezetőség 
elzsebelte a pénzt . 

Elkeseredésében ekkor kijelentette a pap, hogy ha senki 
sem lesz segítségére, az üzletet akkor is felállítja, mert nem néz-
heti el, hogy ilyen személyes viszályok miatt tönkremenjen az 
iskola. Pénzre lett volna szükség, bár egy párezer lejre, de ki 
kölcsönöz ilyen vállalkozásokra a legcsekélyebb összeget is? Nem 
volt hova fordulni pénzért . Az erdélyi magyarság szervezetlen-
sége itt ü tközöt t ki. Rava és papja sorsára volt hagyva, a maga 
ere jére utalva, mint egy idegen tenger közepén. Pedig magyar 
pénzintézetek is vannak Erdélyben és a Szökelyföldön. Végül úgy 

Erdélyi Magyar Adatbank



A Székelyföld kapujában 225 

gondolta, „hazamegy“ az egyházhoz. A főhatósághoz fordult és 
tízezer lej kamatmentes kölcsönt kért , amit hosszú utánjárással 
meg is kapott . I t thon kijelentette, hogy a falutól semmit nem vár, 
semmi más támogatást nem kér az egyház számára, csak azt, 
hogy ebből a boltból szerezzék be háztar tási szükségletüket. A 
hívek nem vet ték észre, hogy milyen kegyetlen gúny van ebben, 
de megígérték csendesen, hogy az „Unitárius Bolt“-ból fognak 
vásárolni. Hiszen ellenszolgáltatásként mentesülnek az egyházi 
adótól és minden gondtól egyházukkal szemben. Keserű tör ténet ez. 

A tízezer lejből hatezer elment az engedély beszerzésére, 
úgyhogy négyezer lej „alaptőke“ marad t az üzletnyitáshoz. Mit 
lehet ezzel kezdeni Ravában 1932-ben? Nagyon sokat. A fiatal 
pap nem hiába tanult Amer ikában, – amint most hívei mondják 
– nemcsak jó papnak, hanem jó üzletembernek is bizonyult. 
Megtanulta, hogy nem szégyen az üzleti munka és be is bizo-
nyította. A semmiből megteremtet te az egyházi boltot, mert a 
ravaiak nagyon következetesek marad tak önmagukhoz, senki sem 
járult hozzá egyetlen lejjel sem. A pap, mint boltos, elment a 
négyezer lejjel bevásárolni Erdőszentgyörgyre, vett egy kis ecetet , 
egy kis sót, meg egy kis cukrot és petróleumot, meg amire még 
telt, felrakta a szekérre , hazavit te és eladta az unitárius boltban. 
Vasárnap istentiszteleteket tar tot t , hé tközben pedig éjjelt nappallá 
téve szaladgált az üzlet ügyeiben. Űgyvezetést, könyvelést, min-
dent végzett, díjtalanul, a megyebíró pedig a pénztár t kezelte. Az 
asszonyok jöttek vásárolni és amikor az áruér t odaadták a pénzt, 
ugyanakkor a felekezeti tanítói fizetést is kifizették. Az eredmény 
felülmulta a várakozást . 1933-ban 268.729 lej forgalmat bonyolított 
le, amiből 10 százalék a tiszta jövedelem. Ennek fele fuvarra, 
adóra és bérletre ment, de az 5 százalékos jövedelem is fedezte 
a tanítói fizetéseket. 1934-ben 299.618 lejre emelkedet t a forga-
lom, 1935-ben már a négyszázezren felül járt . 1936-ban megcsap-
pant a forgalom, visszaesett 285.565 lejre, mer t ekkor dult körü-
lötte javában a küzdelem, de a jelen év ismét javulást hozott . 
Az utóbbi években a bolt jövedelméből fizették azt a 7500 
lejt is, amit a főhatóság évi egyházi adóként rótt ki az egy-
házközségre. Áruban mintegy ötvenezer lej tőke fekszik. Az 
erdőkisajátítási kötvények értékesítésével és a bolt jövedelmé-
ből kifizették négy év alat t az egyház minden tar tozását . A 
düledező templomot megjavították, új harangot vet tek a tornyába. 
A felekezeti iskola fennmaradása biztosítva van – és mindez 
semmiből. 

A piactéren áll a földszintes ház és a benne levő ke reskedés 
olyan, mint a többi, szerteszét más falukban. Csak a felirata kü-
lönös, amint nagy betükkel hirdeti a bejára t fölött, hogy „Pră-
vălie Unitariană – Unitárius Bolt“. Mellette korcsma van, szintén 
a bolthoz tartozik. Már kezdetben bérbevet ték a községi korcs-
mát is. Sokan furcsának találták, – mondja a pap, – hogy a 
boltunknak korcsmája is van. De miért kellett k ivennünk? Szo-
morú dolog, hogy korcsma nélkül nem élhet meg egy falusi 
üzlet, nincs jövedelme. Mi hiába küzködünk a pál inkamérés ellen, 
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mert a községnek italmérési engedélye van. Legfönnebb csak 
annyit tehetünk meg, hogy nem béreljük ki, de ezzel semmit sem 
segítet tünk, mert kibéreli más és másé a haszon. Igy legalább 
jóra is fordí thatunk valamit belőle. A két boltot egy kezelő ve-
zeti, megélhetése van ebből neki is. 

A községháza előtt ha ladunk el, odabent nagy munka fo-
lyik. Készítik az új kataszteri íveket, mint a Székelyföldön min-
denüt t . Mostanig még a magyar világból maradt íveket használták. 
A bíró lép ki az ajtón, amint meglát bennünket szeretne vissza-
fordulni, de az már igen fel tűnő lenne. Igy határozott léptekkel, 
feltartott fejjel jön és elhalad mellettünk, a papnak nem köszön. 
Halálos ellenségek. A bíró volt az egykori megbukott szövetkezet 
vezetője és most hadjára to t indított a pap ellen, amiért nem vette 
át annak idején az ők tönkrement vállalkozásukat. Nem nézheti 
el, hogy az egyháznak szépen jövedelmező boltja van és mint 
hivatalos, vezető ember a községben, minden alkalmat megragad, 
amellyel az egyháznak vagy a pap személyének árthat. Ellen-
pártot alakított maga köré, amely majdnem akkora , mint a pap 
mellett állóké. A község két ellentétes táborra szakadt és élet-
halálharcot vív egymással, a szó szoros ér telmében. Egy korcs-
mában sem férnek meg, először összeverekedtek, ha egy helyre 
kerül tek, most az egyik tábor kivonul, ha a másik bemegy. Ter-
mészetes, hogy a templomban sem férnek meg együtt, az ellen-
párt emberei soha nem mennek istentiszteletre. Egy nemzetiségű 
és egy vallású községben ilyen áldatlan pusztulás személyi hiúság 
mia t t ! 

Az ellenpárt rágalmakat ter jesztet t a papról, nem a bolt 
vezetésével kapcsolatban, mert itt nem volt mibe belekötniök, 
hanem személyéről, magánéletéről. Kijelentették, hogy addig fog-
ják gyötörni, amíg vagy elpusztul, vagy megszökik. A pap azon-
ban egyiket sem tette, hanem a bírósághoz fordult. Öt éven ke-
resztül folyt a nagy per, amelynek során a legaljasabb és leger-
kölcstelenebb cselekedetek sorozatát vitte véghez a községi bíró 
és pár t ja . Hamis tanuk és alaptalan vádak szerepeltek a fegyver-
tá rában . Itt volt a lkalmunk először látni azt az embertípust , 
amellyel később, sajnos, még nem egyszer találkoztunk útunk 
során. A háború után teljesen tönkrement volt, míg egy váratlan 
örökség ismét a legmódosabb gazdák sorába lendítette. Tobzódott 
hatalmában, amelyet a könnyen szerzett vagyon nyújtot t neki. 
Politikai kor tesnek csapott fel és olyan „ügyesen“ intézte dolgait, 
hogy bukha t tak a pár tok, jöhetett bárki hatalomra, ő mindíg fel-
színen maradt . Liberális uralom alatt liberális, nemzeti paraszt-
párti kormány idején ő is gyűlöli a liberálisokat, így mindíg bíró 
lehet. Meggyőződésből és gerincesen csak a testvéreit tudja gyű-
lölni és a papját . Tárgyalásokra hol Erdőszentgyörgyre, hol Szé-
kelykereszturra kellett menni és i lyenkor minden falu korcsmája 
előtt megállították a szekeret , i t tak és hirdették, hogy elpusztítják 
a papot . Ravában nem férhet meg két ember egymás mellet t : 
vagy a bíró, vagy a pap. De a másik párt, élén az egyházi megye-
bíróval, éppen ilyen elszántan ragaszkodott a paphoz és tűzön-
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vízen keresztül mellette áll. Többszöri tárgyalás után a bíróság 
felmentette a papot . Azóta csak itthon folyik a harc. A magyar 
társadalom betegsége. De mi az oka, hol vannak a gyökere i? 

1936 OKTÓBERÉBEN ebbe a községbe is megjött a minisz-
teri rendelet, hogy állami iskolát kell létesíteni. 1936 novemberé-
b e n már fennállott az iskola, a román tanítóval. Hogy volt-e szük-
ség r á? Valamennyi gyermek a felekezeti iskolába járt azelőtt . A 
bíró és párt ja, mint a politikai község vezetősége, támogat ta a 
román iskola létesítését, a költségeket megszavazták, mert tud-
ták, hogy ezzel is á r tanak a „pappár t iaknak“. Az nem jutott 
egyikük eszébe sem, hogy önmaguknak is ár tanak, hogy az „ellen-
párt” érdekein túl más szempontok is lehetnek. Az iskolát a b b a n 
az épületben helyezték el, ahol az unitárius bolt van. De iskola 
és korcsma nem lehet egy fedél alatt , így megindították a harcot , 
hogy a korcsmát tegyék ki az épületből. Vagy együtt megy a 
bolt is a korcsmával és tönkre jut, mert helyiséget nem talál, vagy 
átadják a korcsmát másnak. A pál inkamérést már régóta ki akar ta 
venni a bíró a bolt kezéből, mer t az üzlet korcsma nélkül nem 
érheti el célját. Már a bérlet árverésénél azon fáradozott , hogy a 
zsidó kereskedő kezére játsza. Ezt a kereskedőt a bíró hozta a 
faluba, hogy nyisson üzletet és rontsa az egyházi bolt jövedelmét, 
mert az a kereskedő, aki előzőleg a faluban volt, csődöt mondott , 
mikor az egyházi bolt megindult és elköltözött a községből. Az 
első kereskedő számára csak a kegyelemdöfést ad ta meg az új 
bolt, mert már előzőleg tönkrement a szövetkezet miatt, melyet a 
bíróval együtt vezetett. A bíró bezzeg nem ment tönkre . Telepí-
te t t magának másik kereskedőt és amikor nem sikerült ennek 
a kezére játszani a községi korcsmaengedélyt , i ra tot t vele egy 
cikket az unitárius bolt ellen, amely a bérletet megkapta . A cikk 
napvilágot is látott az egyik brassói napilapban, „Zsidó bojkot t 
kicsiben“ volt a címe. Teljesen hamis társadalmi hát tere t ad tak a 
kicsinyes személyi harcnak és így tereget ték ki Rava szégyenét a 
magyar közvélemény elé. A pap választ küldöt t a szerkesztőség-
nek, amelyben kifej tet te a valóságos helyzetet, de válasza soha 
nem jelent meg. 

Elhozták a szolgabírót a községbe, hogy parancsolja ki a 
boltot az épületből. De mivel az iskolát telepítet ték később a 
házba, a régi bérlőt nem lehetett kitenni. Most a körorvost hívták 
ki amiatt, hogy a bolt helyisége nem felel meg az egészségügyi 
követelményeknek és a vezetőségnek nincs engedélye az egész-
ségügyi hivataltól. A körorvos megállapította, hogy engedély tény-
leg nincs, de ezt a községnek kell beszerezni, nem a bér lőnek. 
Különben is az egészségügyi jóváhagyást megkívánó rendelet meg-
jelenése előtt ki volt már váltva a boltnyitási engedély. A körorvos 
nem talált hibát és nem zárta be a boltot. De az ellenpárt ebbe 
nem nyugszik bele. Ha az egészségügyi hivatallal végül is bezá-
ratja, – és csak így zárathat ják be, – akkor egyszersminden-
korra alkalmatlan lesz korcsmának ez az épület, amelyet pedig 
egyenesen erre a célra épített a község, így az egész falunak 
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kára lesz belőle. De ha korcsmának nem alkalmas az egészség-
ügy szempontjából, akkor iskolának sem alkalmas. A ravaiak a 
sajátmaguk által készített verembe sodorják bele egymást. Nem is 
az a cél, hogy az állami iskolának készítsenek helyiséget, mert az 
iskola számára megfelelőbb épület is van a községben, ez csak 
ürügy. Különben a bíró már odaígérte az unitárius bolt mostani 
helyiségét a maga kereskedőjének . Az egyik ellenpárti nyiltan 
k i je lente t te : ar ra törekedünk, hogy tönkre tegyük az egyházat. 

Ez a kisebbségi magyarság küzdelme a Székelyföldön. 
A megyebíró panaszolja, hogy a birtokívek készítésével is 

ba j van. Fizetni kell minden darab föld után és a bíró igen ma-
magasan állapította meg az összeget. A földek szét vannak fa-
ricskolva, egy hold öt-hat da rabban fekszik, így a közepes gazda 
egy borjú árát fizeti a kataszter i ívek román nyelvre fordításáért . 
A község megkérdezése nélkül ál lapították meg a díjat, pedig 
árverésen annak kellett volna kiadni a munkát , aki olcsóbben 
vállalja. De nem is hagyják annyiba, mennek fellebbezni Erdő-
szentgyörgyre. Nem tűrhetik, hogy egy ember uralkodjék raj tuk, 
mint egy „basa“. Már megszokták a faluban, hogy a bírónak 
nincs igaza, ha valami a törvény elé kerül. 

Nemrégen névtelen feljelentés ment az űgyészségre, hogy az 
unitárius bolt könyveléseit szabálytalanul végzik. Az ügyészség 
letet te a járásbírósághoz az ügyet, ahol alaposan kivizsgálták. De 
a könyvek a hivatalos előírás szerint szabályosan voltak felbé-
lyegezve, a könyvvitelben a legkisebb hibát sem fedezhet ték fel. 
Lehetet len is volna tévedni vagy szabálytalanságot elkövetni, mert 
a pénztárkönyv, boltoskönyv és rak tárkönyv külön-külön három 
ember vezetése alatt van, a pénztárkönyvnek kell találni a bol-
toskönyvvel, annak pedig a raktárkönyvvel , ellenőrzik egy-
mást. Évenkint pedig az esperesi hivatal is felülvizsgálja a veze-
tést . A bíróság négy tárgyalás u tán felmentet te a papot. Annyit 
elértek a feljelentők, hogy meghurcol tat ták. A mult évben nem-
zetgyalázásért jelentette fel az állami tanító, mert az egyik nem-
zeti ünnepen a templomba menő iskolásgyermekek kezéből a 
templom ajtója előtt le tétet te a papíros zászlókat. A bíróság mo-
solygott a vádakon, amelyek zászlógyalázásról beszéltek és fel-
mente t te a papot . A községi előljáróság közel négyezer lej pót-
adót vetett ki az egyházi boltra, holott az állami adó kétezer lej. 
A lelkész fellebbezést adot t be a kirovás ellen, mert az ügy-
véd számításai alapján a községi pótadó semmikép sem lehet 
több, mint 144 lej. Erre mintegy harminc gazda is felebbe-
zést adott be a reá kirótt pótadó ellen, amely az állami adót 
is meghaladta . Az lett a vége, hogy „lázítás“ miatt megjelen-
tek a csendőrök a papilakon. A lelkész mindössze annyit 
tett, hogy az érdeklődőknek elmondotta, miképen áll az üz-
let pótadójának fellebbezési ügye, de a bíró leste, hogy kik 
mennek be a pap kapuján és másnap hívta a csendőrséget. Jegy-
zőkönyvet vet tek fel, de – mint a pap mondja – valószínűleg 
tárgyalásra sem kerül a sor, mert a bíróság már ismeri a ravai 
helyzetet . 
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A felekezeti iskola két tanerős, az elmult évben 99 gyer-
meket írtak be. Tizenöt tanulót á tengedtek az állami iskolának, 
kettő önként ment át. A bíró volt az első, aki kivette a gyer-
mekét a felekezeti iskolából és az államiba adta. Tüntetésnek 
szánta, de párthívei közül is csak egy követ te a példáját. Azokat 
a gyermekeket, akik év elején valamiért nem voltak beiratkozva, 
hivatalból az államiba írták, emellett az egyik osztályt is kény-
telen volt átengedni a felekezeti iskola. Igy tavaly az első évben 
52 tanulója volt az állami iskolának és év végén pontosan fele 
ment át a vizsgán. 

– Ez a székely n é p ? – kérdezi lehangoltan a pap. 

MŰVÉSZI LÉLEK él a székely népben, a balladák világa. A 
jónak és rossznak ez a szélsősége mintha nem valóságos élet, 
hanem művészi túlzás volna. A kettősség, a belső meghasonlott-
ság hajszolja a népet, mintha nem volna reális alapja az életének, 
mintha a mindennapok valósága helyett egy romantikus művészi 
alkotásban élne. 

Másnap együtt utaztam tovább a pappal és a megyebíróval. 
Már szinte kiértünk a faluból, amikor a szekér után szalad a falu 
postása papirosokat lobogtatva a kezében. Megállítjuk a szekeret, 
átadja a hivatalos írásokat. Idéző a papnak és a megyebírónak 
a „lázítás“ miatt, az adófelebbezéssel kapcsolatosan. És idéző jött 
mind a harminc embernek, aki nem fogadta el a bíró által ki-
szabott pótadót. A pap fásult arccal teszi zsebébe az iratot. – 
Nem baj, még ezt is kibírjuk a többi után. – A megyebíró azon-
ban nem tudja ilyen nyugalommal viselni ezt a sorsot. 

– Nincs benne már semmi emberi érzés, – tör ki hosszas 
hallgatás után. – Eleget kínozott minket, nem tudnám sajnálni, 
ha akármilyen kínok között látnám. Én mondom, pedig testvére 
vagyok. Egy anya szült minket. 

Megdöbbenve nézek rá, újra kérdezem, amit mondott. Igen, 
édestestvérek. Most veszem észre, hogy a két elszánt ellenségnek 
hasonlít az arca. 

BÖZÖDI GYÖRGY. 
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Ú J I D Ő S Z A K M E S G Y É J É N 

SOKSZOR felvetődik a gondolat, hogy mily kínálkozó és nagy-
szerű feladatra vállalkozna az, ki közülünk megírná az eltelt idő tör-
ténetét. A kisebbségi futam útja tizennyolc esztendős s ez a közel 
két évtized a mi életünkben nem egyszerű folytatása a megelőző 
időnek, hanem súlyos változások esztendeinek sora: Metamorphosis 
Transylvaniae. A teljes életváltás következett e l : nemcsak az időjá-
rás változott szellemi életünkben, hanem átalakulóban van minden: 
a talaj, melyre építettünk és az élet, mely az új talajba bocsájtja 
gyökérzetét s a szokatlan időjárás szeszélyei szerint módosul. 

Az erdélyi magyarságnak akkor, amikor átlépte a békeszerző-
désekben valósággá vált történeti idő határát, tisztában is kellett len-
nie ezzel: rá, mint kisebbségre, a teljes önrevizió kötelezettsége há-
rul. Tudta, – mert tudnia kellett, – hogy történelmében katasztró-
fális változást ért meg. De a metamorphosis kényszerüség volt s a 
kényszerhelyzet szerencsétlen lélektani állapot: a belátó észszerűség 
és a lázadó érzelmi erők állandó harcát eredményezte. Az erdélyi 
magyarság kisebbségi életének szellemtörténete éppen ezért volna 
hallatlanul érdekes studium, mivel az események rugóit és összefüg-
géseit is számba venné. A tényleges helyzetből folyó, belátásra kény-
szerítő, reális látásmód és az elmult időket idéző, dacosan érzelmi 
álláspont küzdőtere ez a történeti mezőny. Az eszmevilágban halá-
los ellenfelek állanak egymással szemben, az egyes emberben is dúl 
az értelem és az érzelem harca. Előbb a változás dacoló tétlenséget 
szül, mígnem bebizonyosodik, hogy a román államban a magyarság 
érdekeinek cselekvő szolgálata nem áll ellentétben a hagyományos 
nemzeti érzelmekkel, sőt a mult eredményeinek fenntartása és a népi 
élet biztosítása a leghatározottabban meg is követelik ezt. Az ész-
szerűség egyénben és közösségben egyaránt győzedelmeskedik s ma 
már megszokott jelenség, hogy a magyarországi magyar az erdélyi-
ben döbbenve látja a „szalmaláng“ kialvását és fanyar racioná-
listának nevezi őt. 

Sokak előtt talán hiú önáltatásnak tetszik, hogy a kisebbségi 
élet szelleméről – mint fejlődésben lévő valóságról – beszélünk. 
Annyi adat, annyi érv sorakozik fel előttünk is, amelyek látszólag 
mind az ellenkezőjét bizonyítják: a nemzeti fegyelem hiánya, az 
egyéni és intézményi torzsalkodás, a kirívó önzés, a népfölösleg kal-
lódása és mindaz, amit a tárgyilagos bírálat fölemlegetni szokott. 
Azonban a szellem alakulásának ténye ennek ellenére sem tagad-
ható. A fejlődés menete nem együtemű minden területen, de két-

Erdélyi Magyar Adatbank



A Vásárhelyi Találkozó 231 

ségtelen, hogy mindaz, ami az utóbbi években történt é s , ma is tör-
ténik, más gondolkodásra vall, mint ami azelőtt volt. Új korszak 
mesgyéjén állunk. Lassanként megismerjük életünk rendszerét, élesen 
el tudjuk választani a tennivalókat és felfedezzük a szerves együtt-
működés lehetőségeit; minden területen a teljesség gondolata kezd 
előtérbe kerülni: oly tervek merülnek fel, amelyek a folyamatban lévő 
közszellemváltás beteljesülése esetén valóban erős és ellenállhatat-
lan népszervezetet építhetnek ki. S erre az elmult tizennyolc esz-
tendő alatt soha nem is volt ekkora szükség, mint éppen most és az 
elkövetkező esztendőkben. A politikai élet térségein ugyanis – mi-
ként azt többször hangsúlyoztuk – oly változás tanui vagyunk, amely-
nek eredményeképpen már nemcsak a nemzetközi paragrafusok, ha-
nem a nemzeti erőviszonyok is latba esnek. A kisebbségi kérdés 
helyi megoldásának lehetősége tárul elénk s ezzel kapcsolatosan – 
mint soha eddig – problémává lesz nemzetrészünk társadalmi ereje, 
gazdasági és közművelődési súlya épúgy, mint a tömegekre épített 
politika ügyessége. Számolnunk kell azzal, hogy a kisebbségi élet ide 
s tova tizennyolc éves s éppen ideje, hogy – mint a vele egyidő-
ben, az uralomváltozás szakában született kisebbségi magyar – ti-
zennyolc év multán szellemében érettnek nyilvánítsuk. Nem akarunk 
élni a hasonlattal, de mégsem bírunk szabadulni tőle. Teljes és igaz 
értelemben azt olvassuk ki a tényekből, hogy népközösségünk a ma-
tura sok örömmel és sok csalódással, bízakodással és zuhanással kí-
sért különleges alkalmát éli. Tervekben és elgondolásokban, itt-ott 
megkezdett új munkában időszak indul. 

A F I A T A L N E M Z E D É K H A N G R A T A L Á L Á S A . 

A SZELLEMTÖRTÉNET írója valószínűleg nagy örömét lelné 
abban is, ha a tizennyolc év történelmét nemzedékek szerint külön 
részletezné. Ezt a fejlődésrajzot ugyanis nemcsak a reális és roman-
tikus látásmódból folyó, egymással szembenálló elgondolások viadala 
teszi bonyolulttá, ingadozóan egyenetlenné, de kuszálja az a lappangó 
ellentét is, mely a nemzedékek szemlélete között fennáll. Ha tárgyi-
lagosan vesszük számba azokat a tényezőket, amelyek a kisebbségi 
élet mindinkább reálisabb felfogását eredményezték és eredményezik, 
letagadhatatlan, hogy e tényezők között jelentős a feltörekvő új nem-
zedék hangratalálása is. Csak a pontos fejlődéselemzés tudná megál-
lapítani azt a szerepet, amelyet az új nemzedék a ma kialakuló ki-
sebbségi életlátás formálásában kapott. Mindenesetre tény az, hogy 
a harmincas években – a főiskolás mozgalmak szépen kiépülő ke-
reteit örökségképpen maguk mögött hagyván – mind számosabban 
jelentkeznek „újarcú magyarok“ közéletünkben. Tény az is, hogy a 
nemzedéki kérdés hánytorgatása, az u. n. ifjúsági autonómia jegyé-
ben indított függetlenségi mozgalom időszerüségét veszti, mert az ön-
tudatosuló új nemzedék hamarosan belátja, hogy rá nem a terméket-
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len viták, hanem nemzetpolitikai feladatok várnak. 1933 óta ebben 
az irányban tart a fejlődés s ha lehet a legutóbbi évek jelenségeiből 
következtetést levonni, úgy önbizalommal állapíthatjuk meg, hogy az 
új nemzedék, melynek tagjai oly sokszor és annyi öntudattal hirdetik 
az erdélyi életváltás reális feladatait, maguk is megértek – akárcsak 
a látásmód, amelyet magukévá tettek. 

A kisebbségi életforma csontosodása és az új nemzedék köz-
életi hangjának férfiasodása között meglepő a párhuzamosság. Anél-
kül, hogy személyeket és csoportosulásokat emlegetnénk, bátran ki-
jelenthetjük, hogy az új nemzedéknek volt és van érzéke meglátni a 
szükségleteket, volt és van merészsége körömszakadtig kiállni oly 
tételek mellett, amelyekben megoldást vélt felfedezni. Nem véletlen, 
hogy a belső szervezés szükségességének feltárulása és az új nem-
zedék társadalmi munkát sürgető és vállaló magatartása egyidőben 
jelentkeznek. A helyzetalakulás mindinkább előtérbe hozza azokat a 
terveket, amelyeknek képviselői a fiatalság soraiból kerülnek ki. A 
népi gondolkodás gyakorlati hatása mutatkozik mindenekelőtt. A falu 
hajdan romantikus emlegetése beitatódott a közvéleménybe s ma 
már nem nehéz népszerüsíteni azt a nemzetpolitikai elgondolást, 
amely a népre, mint alapvető társadalmi rétegre támaszkodik, az ér-
telmiségnek nevelő-szervező szerepet szán, az intézmények népi hi-
vatásáról beszél, szóval a kisebbségi demokráciát óhajtja megvalósítani. 

Gondviselésszerű a tények alakulása. A külső nyomás és a belső 
feszültség ellenállhatatlan kényszere folytán a kisebbségi helyzet át-
értékelése lett feladatunkká, a magunk reviziója, a nemzetélet teljes 
igényű meglátása. De ugyancsak a körülmények következetes alaku-
lása hajtotta és hajtja az új nemzedéket saját szerepének felismeré-
sére s a nemzetrész társadalmi munkamezeire. Az új feladatok és 
az új feladatvállalók öntudatosulása összeesik, egyik hordozza a má-
sikat. Különös és sajátos párosulása ez a lelki és élettani megújho-
dásnak. A föld és a nép problémáinak megértéséből közszellem for-
málódik, határozott körvonalakban jelentkezik a kisebbségi élet, út-
ban a lelki magyarság. A feladatok nyilt látásából s a nagy nemzet-
építő munka vágyából a lelki metamorphosis immár bennünk és kö-
rülöttünk alakul. Bennünk és körülöttünk, mert a kisebbségi helyzet 
nagy pedagógiai erő és tényező, ránevelt a reális látásra, az ön-
ismeretre és a bátor kutatásra: feladatokat érlel körülöttünk, de te-
remt bennünk képességet a jelek felismerésére. 

A G O N D O L A T T E S T E T Ö L T . 

AZ ÚJ FELADATOK és az új feladatvállalók találkozását az 
időszerűség kényszere valósítja meg. A „cselekvő ifjúság“ cikksoro-
zatát író Tamási Áron épúgy érezte ezt a kényszerűséget, mint a 
későbbi probléma-felvetők. Tamási szerint az Erdélyi Fiatalok, a 
„népvalóság“ hirdetői és a Hitel új magyarjai képviselik a cselekvő 
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ifjúság három arculatát s bátran kinyilvánítja, hogy e három „cso-
port“ szerepének meghatározásával „az Erdélyi Fiatalok népi huma-
nizmusának, a Hitelben hirdetett újraértékelésnek és a »baloldaliak« 
szociálizmusának“ az összefogását célozza. Tamási Áron, az író, ez-
zel az idő szavának közvetítője. 

A „Cselekvő ifjúság“ című cikksorozat körül hosszas vitatkozás 
indult meg. Ennek során mindazoknak, akik óhajtva-óhajtották az 
új nemzedék egységes képének kialakítását, hamarosan látniok kel-
lett, hogy az összefogást súlyos akadályok nehezítik. A Hitel maga 
ebben a – hangsúlyozzuk – időszerütlen vitában, bár teljes mér-
tékben körülötte folyt, részt nem vett, csak később szögezte le a 
félreértésből keletkezett vádak visszautasítása után álláspontját: „Vi-
tába nem szívesen bocsátkozunk, idő sincs reá, de nem is hasznos 
a vetélkedés. Annyi az elintézendő kérdésünk, oly széles a munka-
terület, hogy mindig kevesen leszünk munkábaállók. Egytől meg kell 
őriznünk magunkat: saját szerepünk túlbecsülésétől. Mi mindannyian 
csak részletmunkások lehetünk. A társadalomátszervezés nagy műve 
nem egy nemzedék erejéhez méretett, elvégzése nemzedékek követ-
kezetes igyekvését igényli. Az Erdélyi Fiataloknak, a Hitelnek s más 
hasonló munkaközösségeknek egy hivatása van: egymást segítve és 
egymás mellett törekedni a népközösség szolgálatára.“ 

EZT A VITÁT KÖVETŐEN egy esztendő mult el s látszólag 
az 1936 áprilisában lezajlott nyilvános szócsata mit sem eredménye-
zett. A hosszas hallgatás alatt azonban a gondolat és az egység 
vágya érlelődött a lelkekben. Magyarságunk egyre nehezebb és vál-
ságosabb helyzete is siettette az egymásratalálást. S amikor a Füg-
getlen Újság „Fiatal magyarok tavaszi találkozója elé“ címmel hús-
vét napján ankétot indított, egymásután tizennyolc fiatal magyar nyi-
latkozott egyöntetűen az erdélyi magyarság fiatal szellemi csoport-
jainak találkozása mellett s az összefogást, a közös munkaprogram 
kialakítását égető történelmi szükségnek tartották. 

A gondolat idővel cselekvéssé testesül. Visszagondoltunk a Hi-
tel szorongva kimondott programmjára: „hátha egybeverődésüknek 
szolgálattévői lehetnénk“, éreztük a fölvetett terv időszerüségét, 
csak az aggasztott: vájjon lesz-e annyi belátás mindannyiunkban, 
hogy otthon hagyja azt, ami csak elválasztani képes és hogy csak a 
jószándékot és a halálos komoly igyekezetet hozza magával, mert 
hiszen nem világnézeti kérdések hangos vitatása a feladat, hanem ki-
alakítani azt az erdélyi magyar életlátást, megfogalmazni azt az 
alapvető néhány pontot, melyet minden erdélyi fiatal magyar, akiben 
nemzeti megmaradásunk akarata él, magáévá tehet. 

A TAVASZ időközben eltelt fejünk felett. Az egybeverődés 
gondolata azonban vággyá erősödve mind nagyobb és nagyobb kör-
ben hat s a nyári hónapok megbeszélései, tanácskozásai mind való-
színűbbé teszik, hogy a megvalósulás közelben van. Augusztus 18-án 
végre megjelenik „Az erdélyi magyarokhoz“ címzett felhívás. A fel-
tünést keltő iratot Tamási Aron, Nagy István, Dr. Asztalos Sándor, 
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Jordáki Lajos, Petrovay Tibor és Vita Sándor, mint „a Vásárhelyi 
Találkozó előkészítő bizottsága“ jegyzik. A proklamáció egyrészt 
felvilágosító jellegü, másrészt megadja az erjedésben lévő szellemi 
mozgalom formáját: 

„ . . . eddigi beszélgetésünk alapján odáig jutottunk, hogy valljuk 
a következőket: 

1. Támogatunk és szolgálunk minden olyan törekvést, mely az 
erdélyi magyarságot tudatossá és erőssé teszi arra, hogy sorsát ön-
maga irányítsa. 

2. Szükségesnek látjuk társadalmunk átformálását abból a cél-
ból, hogy az erdélyi magyarság egyetemes érdekeinek a síkján az 
osztályok közötti választófal eltünjék. A falusi kisbirtokos rétegnek 
és munkásságnak kell alkotnia azt az erős nemzetiségi testet, melyet 
a nevelő értelmiséggé átalakult középosztálynak kell szolgálnia. 

3. Fel kell ébreszteni és táplálni kell azt az öntudatot, mellyel 
az erdélyi magyarság sikeresen ellenállhasson minden olyan támadás-
nak, mely őt nemzeti értékeiben és jogaiban veszélyezteti. 

Hisszük, hogy az a magatartás, melyet mindenekelőtt a fenti 
három pontban foglalt célkitüzések alakítottak ki, elég erős lesz arra, 
hogy fiatal szellemiségünk legjobb erőit összefogja. Erre a hitünkre 
támaszkodva tettük meg azt a további lépést, mely az országos jel-
legű „Vásárhelyi találkozó“-t szorgalmazza. A találkozó tárgysoro-
zatát is összeállítottuk, még pedig a következőképpen: 1. Az erdélyi 
magyarság társadalmi alkata és erkölcstana, átalakulásának útjai és 
képe. 2. Az erdélyi magyar nemzetkisebbség közjogi és nemzetközi 
jogi helyzete. 3. Az erdélyi magyarság és a román nép együttélésé-
nek feltételei és útja. 4. Az iskolai nevelés, az iskolai nevelés re-
formja, az iskolánkívüli nevelés. 5. Tudomány, irodalom, színház, zene, 
művészet. 6. Az erdélyi magyar napi és időszaki sajtó háborúutáni 
működése, mostani állapota és jövő szerepe. 7. A munkás és iparos 
tömegek nevelése és szerepe. 8. Közgazdasági politikánk. 9. Mező-
gazdasági politikánk. 10. Összefoglaló határozat.“ 

AZ ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG, amikor az „erdélyi magyarok-
hoz“ fordult, abban a hitben tette ezt, – miként mondja is, – hogy 
nevökben szól. Részben nem is volt önáltatás ez a hiedelem. Nincs 
Erdélyben oly magyar ember, ki nyiltan tagadni merné azt a három 
pontot, amely a Vásárhelyi Találkozó alapkövéül jelöltetett. Az elő-
készítő bizottság azonban áltatta is magát, azt hivén, hogy a fiatalság 
körében már oly régóta hangoztatott egyezkedési vágy általános tár-
sadalmi kezdemény. Az előkészítőknek s mindazoknak, kiket képvi-
seltek, hamarosan rá kellett döbbeniök arra, hogy az egység utáni 
vágyuk súlyos veszedelemben van. Szándékukkal szigeten állanak s 
indulatosan oly törekvés mozdul, mely zavarni akarja az alakuló ren-
det s kész, ha kell, körülzárni őket, mint a leprásokat. 

Beismerjük: szokatlan dolognak ígérkezett az, amit a mozgalom 
akart. Lélektanilag teljesen érthető, hogy az újszerű akkor, amikor 
hallatlan rokonszenvet szül a változást óhajtók sorában, ellenszenvet 
ébreszt a régivel elégedettek, az ó hívei között. Szóval nem csodál-
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kozunk, hogy mérget, ijedelmet, aggodalmat váltott ki a találkozó 
híre. Csak azon csodálkozunk, hogy az ellenzők között senki sem fe-
dezte fel, hogy ebben a találkozóban van valami szükségszerűség, 
senki sem számolt azzal, hogy a találkozó tervéhez hasonló, évekig 
vajudó gondolat megvalósítása legfeljebb csak elodázható, megakadá-
lyozására azonban nincsen lehetőség. Csodálkoznunk kell azon, hogy 
némelyek minden igyekvése a gátvetés volt, bár indokoltabb lett 
volna a nehézségek elhárítása. 

Mindennek emlegetése természetesen csak azért szükséges, hogy 
híven álljon előttünk és maradjon emlékezetes az a légkör, mely 
övezte Erdély férfikorba lépő új magyar nemzedékének első jelentős 
közéleti fellépését. Miként később a Találkozó alkalmával egyik elő-
adó fejtegette: „ha eddig kétségeink is lettek volna, most mindab-
ból, ami a Találkozó körül történt, megvilágosodhattunk, hogy társa-
dalmunk beteg, halálos kór emészti“. 

„ M I K Í S É R E L T Ü K M E G E L Ő S Z Ö R . . . “ 

BIZAKODÁS ÉS AGGODALOM között a Vásárhelyi Találkozó 
1937 október hó másodikán, szombaton, délelőtt tizenegy órakor kez-
dette meg munkáját. Az előadóasztal mellett az időközben személyi 
változáson átment előkészítő bizottság foglal helyet: Tamási Áron, 
Dr. Asztalos Sándor, Albrecht Dezső, Nagy István és gr. Teleki 
Ádám. Dr. Asztalos Sándor megteszi az előkészítő bizottság jelen-
tését, majd ennek elfogadása után Albrecht Dezső javaslatot tesz a 
Találkozó irodájának személyi összetételére vonatkozóan: elnök: 
Tamási Áron Kolozsvár, alelnök: dr. Asztalos Sándor Kolozsvár, 
titkár: dr. Nagy Lajos Marosvásárhely, jegyzők: dr. Jancsó Elemér 
és Gyarmathy Árpád Kolozsvár, ellenőrző bizottság: dr. Fekete Já-
nos Marosvásárhely, Szűcs Elemér Kolozsvár és dr. Dániel Antal 
Brassó, teremőrök: Pálffy Antal, Sipos Lajos és Szíjgyártó György 
Marosvásárhely, jegyzőkönyv-hitelesítők: dr. Sáhy László és dr. Ka-
las László Nagyvárad, szövegező- és sajtóbizottság: Kacsó Sándor 
Brassó, Árvay Árpád Nagyvárad, Nagy István, Dsida Jenő és Deme-
ter Béla Kolozsvár. A jelenlévők egyhanguan elfogadják ezt a javas-
latot, Tamási Áron elfoglalja az elnöki széket, fölolvassa a király 
Őfelségéhez intézendő távirat szövegét s elmondja a tanácskozásokat 
megnyitó beszédét. 

Az első egy óra történelme száraz adatokban csak ennyi. A 
marosvásárhelyi Apollóban lezajlott tények azonban sokkal jelentő-
sebbek, mintsem magunk is gondoltuk. Nem szokványos megalakulás. 
Annak tünt talán az első percekben, de csakhamar mélyül a t uda t : 
„ . . . új helyzetünkben, 18 esztendő alatt, mi kíséreltük meg először, 
hogy szabad formában, minden hatalmi vagy érdekbefolyástól füg-
getlenül egybegyüljön az érett ifjúság“; – „a háború óta mi kísé-
reltük meg először, hogy ez az egybegyűlés olyan legyen, amely ma-
gyar társadalmunk minden színét tükrözze“; – „mindenki felelős a 
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munkában: adjátok vissza a szónak erkölcsi tartalmát, nemzeti sú-
lyát és emberi hitelét“; – „gondoljatok arra, hogy vizsgán álltok 
népetek előtt s hogy az erdélyi magyarság történelme rajtatok ke-
resztül azt a generációt fogja megmérni, amely ma a legnagyobb fe-
lelősséggel tartozik népének“; – „legyen mindenkinek eltökélt 
vágya, hogy ő nem fog könnyünek találtatni“; – „hősnek kell lenni, 
és miért ne lehetnétek, hiszen hősei isteni törvény szerint minden 
népnek vannak súlyos időkben“. 

Az egybegyűlés jelentősége tudatosul e percekben: Tamási Áron 
megnyitója idején s azt követően Albrecht Dezső előadása folyamán. A 
külön szándékok egyetlen nagy szándékba torkollanak, a külön el-
gondolások egyetlen tengely körül kristályosodnak s ez a Vásárhelyi 
Találkozó. Különös érzés volt mindannyiunkban, amikor alanyiságun-
kat uralomba vette a közösség ébredő szelleme és sajátos módon fel-
adatként vállaltuk ennek az új valóságnak közösségi erővé testesíté-
sét. „Rajtunk a felelősség, az összesen és az egyéneken egyaránt, hogy 
a lehetőségből közös munka, a közös munkából erős magyar társa-
dalom és az erős magyar társadalomból helytálló nemzeti erő telje-
sedjék ki.“ „Teljesen mindegy, hogy Európa kollektív vagy indivi-
duálista fejlődés irányába halad-e, önmagában az, hogy mint egy nép-
hez tartozók az állam részéről külön bánásmódban részesülünk, ön-
magában az, hogy minden elnyomó törekvés minket, mint nemzetet 
ér, fel kell hogy ébressze bennünk az együvétartozás, a szolidaritás, 
az egymás iránt való felelősség érzetét. Kisebbségi társadalom még a 
legszélsőbb individuálizmus idején sem engedheti meg tagjainak sem 
az önző különállást, sem a külön csoportokra tagolódást. A kisebb-
ségi élet nem önző elzárkózást, hanem szabad kitárulást követel.“ 

Már ezekben a percekben valóság az, amiért emlékezetes marad 
a Vásárhelyi Találkozó: a közösség szövetségre lépett az erkölcsi 
forradalom jegyében. Az erdélyi fiatal magyar szellemiség Maros-
vásárhelyt egybegyűlt képviselői bizonyságot szolgáltattak már az 
első órában arról, hogy az új nemzedék felelősségének tudatá-
ban van. Ettől fogva a méreg már nem időszerű, az ijedelemre már 
nincs ok, az aggodalom immár alaptalan, A fiatalság bebizonyította, 
hogy nem felelőtlen. 

K E R E S Z T É N Y E R K Ö L C S É S N E M Z E T I D E M O K R Á C I A . 

„AZ ERDÉLYI MAGYARSÁG társadalmi alkata, erkölcstana, 
átalakulásának útjai és képe“ címmel Albrecht Dezső tartott előadást. 
A kérdéshez a következők szóltak hozzá: Ziegler László, Vargyas Antal, 
Bende Béla, Dominich László, dr. Medve András, Becsky István, Balogh 
Edgár, Kis Endre, dr. Jancsó Elemér, dr. Sáhy László, Józsa Béla, Bányai 
László, dr. Fazakas János, Árvay Árpád és br. Atzél Ede. A hozzászólá-
sok után a Találkozó bizottságot küldött ki, hogy a vélemények figye-
lembevételével az előadó határozati javaslatát végleges formába 
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öntse. A bizottságban az előadó és a hozzászólók foglaltak helyet. 
Munkájuk eredményeképpen a Találkozó ülése egyhangulag a követ-
kező határozati javaslatot fogadta el: 

A Vásárhelyi Találkozón megjelent fiatal magyar szellemiség 
társadalmunk mind alapvető, mind időszerű kérdéseit aggódó lelki-
ismeretességgel megvizsgálva az erdélyi magyarság erkölcsi, nemzeti, 
és szociális megújhodása érdekében szükségesnek tartja kinyilvání-
tani a következőket: 

1. Az erdélyi magyar népkisebbségi élet irányítása csakis a ke-
resztény erkölcsi és demokratikus nemzeti követelmények szerint 
történhetik. 

2. Népkisebbségi életünket s annak minden intézményét és tag-
jait a nemzeti egység gondolata és célja hassa át, Politikai, gazda-
sági, közművelődési és egyházi intézményeink és azok vezetői kö-
zött, amennyiben hiányzik, becsületes együttműködés jőjjön létre. 
Osztály-, felekezeti és nemzedéki ellentétek életünből tünjenek el. 
A vezetők pedig a magyar iskolák, egyházak és közintézmények er-
kölcsi és anyagi támogatásával járjanak elől jó példával. 

3. Ennek a célnak érdekében szükségesnek látja a Találkozó, 
hogy addig is, míg a népszervezeti eszmény, a Magyar Szövetség, 
megvalósulhat, jöjjön létre egy, az erdélyi magyarságot egységesen 
irányító szervezet, amely politikai, egyházi, közművelődési és gazda-
sági intézkedéseken keresztül a Magyar Szövetség gondolatát, mint 
erkölcsi principiumot, megvalósíthatja. 

4. A Vásárhelyi Találkozón megjelent magyar fiatalság az er-
kölcsi megigazulásában és szellemi megnemesedésben, a nemzeti ön-
tudat fokozásában és az alkotó erők becsületes összefogásában látja 
jövőnk egyedüli útját. Elítéli azt a szellemet, mely személyi torzsal-
kodásokkal, mindenki elgáncsolásával és az építőerők megbontásával 
akadályozza meg a kibontakozás útját. 

5. Népi emelkedésünk záloga a földműves- és munkástársadalom 
s ezért ezúton is kinyilatkoztatjuk és hangsúlyozzuk, hogy a föld-
művességnek és munkásságnak kell alkotnia az erős nemzeti testet 
a nevelő értelmiséggel együtt. 

6. A Vásárhelyi Találkozón megjelent fiatal erdélyi magyar ér-
telmiség a legteljesebb nemzeti, szociális és politikai egység vágyától 
áthatva kimondja, hogy az erdélyi magyarság minden egyes tagjára a 
sorskérdéseink és küzdelmeink iránti érdeklődés, tevőleges szolgálat és 
munka hárul. A magyarság minden egyes tagjának teljesítenie kell 
mind anyagi, mind szellemi tehetségéhez mérten kötelességét magára 
hagyott nemzetünkkel szemben. Kizárandó az, aki az erdélyi magyar-
ság érdekeivel összetűző tevékenységet fejt ki. 

7. A Vásárhelyi Találkozón megjelent fiatalság utasítja minden 
egyes tagját, hogy azokban a közületekben, amelyekben résztvesz, 
küzdjön a fenti pontok érvényesítéséért s támogasson minden ilyen 
irányú törekvést s akadályozza meg az ellentétes törekvéseket. 
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Ö N K O R M Á N Y Z A T . 

AZ ERDÉLYI MAGYAR NEMZETKISEBBSÉG közjogi és nem-
zetközi jogi helyzetét dr. Asztalos Sándor mutatta be előadásában. 
A Találkozó ülése az előadó határozati javaslatát változtatás nélkül 
fogadta el: 

A Vásárhelyi Találkozó az erdélyi magyar kisebbség közjogi 
és nemzetközi jogi helyzetét megvizsgálta és kimondja, hogy az adott 
helyzetben szükségesnek tart ja: 

1. a teljes összefogást a felekezeti, osztály- és nemzedéki különb-
ségek kiküszöbölésével tisztán azon az alapon, hogy mindnyájan egy 
nemzet fiai vagyunk és egy sorsban élünk; 

2. a belső önellátást és a belső önkormányzatot politikai, gaz-
dasági és kulturális téren oly értelemben, hogy az összes politikai, 
gazdasági és kulturális erőinket a közös cél: a nemzeti létfenntartás 
biztosítása és jogai kivívása érdekében, hogy az adott politikai és 
jogi helyzetben népünk minél nyugodtabb, békésebb, anyagilag biz-
tosítottabb életet élhessen; mindezek érdekében szükséges az eddigi 
szervezetek harmonikus együttműködése; 

3. a magyar önkormányzat igénylését, amelyhez való jogunkat 
az erdélyi románságnak a saját elhatározásából született gyulafehér-
vári határozataira alapítjuk; 

4. a román nemzettel való békés megegyezést, amelynek elő-
feltétele lenne a békés együttélés biztosítása, a kisebbségi jogok el-
ismerése és a magyar önkormányzat engedélyezése. 

„ E G Y S Z A B A D S Á G Á T S Z E R E T Ő N É P 

N Y I L T S Á G Á V A L . . . “ 

„AZ ERDÉLYI MAGYARSÁG és román nép építő együttélé-
sének feltételei és útja“ címmel Kacsó Sándor adott elő. Becsky Ist-
ván, Albrecht Dezső, Rédey Károly és dr. Vásárhelyi Z. Emil hozzá-
szólásai után az előadó határozati javaslatát visszavonta s a Talál-
kozó Albrecht Dezső, Árvay Árpád, Balogh Edgár, Becsky István, 
dr. Dániel Antal, Nagy István és Petrovay Tibor személyében bizott-
ságot küldött ki, hogy az előadóval együtt új határozati javaslatot 
készítsenek. Ezt a határozati javaslatot a Találkozó ülése egyhangu-
lag elfogadta: 

1. A középeurópai magyarság egyetlen nyelvi és kultúrközösséget 
képez, melynek a romániai magyarság is alkotó része. 

2. A romániai magyarság kisebbségi sorsba kerülése óta minden-
kor tanujelét adta, hogy eleget tett állampolgári kötelességeinek. Ez-
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zel szemben a román kormányzatok részéről súlyos támadások érték 
nemzeti és emberi életjogaiban és nem kapta meg magatartásáért a 
kellő méltánylást és elismerést. 

3. A román állam hivatását csak akkor töltheti be teljesen, ha 
a keresztény etikai követelmények és a valódi demokrácia szelle-
mében egyforma gondoskodással védi és támogatja a keretei között 
élő összes népeket. 

4. A román nép és a romániai magyarság közötti békés együtt-
élésnek mindenekelőtt álló feltétele az, hogy az állam biztosítsa a 
magyarság népkisebbségi jogait, úgy is mint állampolgári egyedeknek, 
úgy is mint nemzeti közösségnek. 

5. A romániai magyarság s annak itt összegyűlt ifjúsága a ro-
mán néppel való testvéri együttélés és megbékülés szükségességét 
vallja és ennek megteremtésére őszinte készségét és tiszta szán-
dékát hangsúlyozza. Teszi ezt annál is inkább, mert meggyőződése 
szerint a román és magyar népre a Dunamedencében magasabbrendü 
közös hivatás vár. 

6. A Vásárhelyen összeült fiatalság egy szabadságát szerető nép 
nyiltságával fordul a nemzeti álmaiban beteljesült és Gyulafehérvár 
magas szelleméhez felemelkedni tudott román néphez és irányítóihoz, 
hogy az élet és emberi jogaiban veszélyeztetett magyarság számára 
találja meg azt a módot, amely a lelki kibéküléshez, egymás becsü-
letes megértéséhez vezet és a történelmi egymásrautaltságban élő 
két nép számára a szabad testvéri együttélés lehetőségeit megteremti. 

A N E M Z E T N E V E L É S . 

OKTÓBER HARMADIKÁN az első előadást Pálffy Antal tar-
totta az iskolai nevelés és az iskolánkívüli népnevelés kérdéséről. 
Hozzászóltak: Bálint Vilmos, dr. Nagy Lajos, Kéki Béla, dr. Medve 
András, Arató András, Venczel József, Vita Zsigmond, Rohrer Ká-
roly, dr. Jancsó Elemér, Abafáy Gusztáv, gr. Wass Albert, Jánossy 
Zoltán, dr. Fehér Endre, dr. Kis Endre, Ferencz Gyárfás, Pipó La-
jos, Csíki Attila, Dominich László, Józsa Béla, Vigh Károly, Bányai 
László, Kali Sándor. A kiküldött bizottság, melyben részt vettek: 
Bányai László, Dominich László, dr. Fehér Endre, Gyarmathi Árpád, 
dr. Jancsó Elemér, Jánossy Zoltán, Józsa Béla, Kali Sándor, Kéki Béla, 
dr. Medve András, Pálffy Antal, Rohrer Károly, Szűcs Elemér, Venczel 
József és Vita Zsigmond, a következő határozati javaslatot terjesz-
tette elő, amelyet a Találkozó ülése egyhanguan fogadott el: 

A Vásárhelyi Találkozón egybegyült fiatal erdélyi magyar szel-
lemiség megvizsgálva az iskolai és iskolánkívüli népnevelés kérdé-
seit, kimondja, hogy: 

1. A nemzetnevelést egyetemes magyar kisebbségi feladatnak 
tekinti, amelytől belső megújhodásunk és fennmaradásunk függ. 
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2. Megilletődéssel idézvén maga elé népközösségünk, különös-
képen egyházaink vezetőinek és munkásainak az anyanyelvi oktatás 
érdekében folytatott hősies küzdelmét, határozottan leszögezi, hogy 
az anyanyelvi oktatás jogát népünk számára mind alsó-, közép- és 
felsőfokon, mind a szakoktatás terén érvényesíteni kívánja. 

3. Tiltakozik iskoláinknak a törvényekben biztosított szabad mű-
ködését gátló intézkedések ellen, megállapítja minden magát magyar-
nak valló szülő jogát gyermekének magyarnyelvű iskoláztatásához 
és követeli a romániai magyarság adózásából felekezeti iskoláinkat 
jogosan megillető állami és községi segélyt. 

4. Megállapítja, hogy a nemzetnevelésnek első tényezője a 
család, épen ezért szükségesnek tartja ennek a szerepnek a magyar 
családokban való tudatosítását. 

5. Felhívja a magyar szülőket, hogy gyermekeiket a magyar 
tannyelvű iskolákba járassák. 

6. Tekintettel arra, hogy a meglevő magyar anyanyelvű iskolák 
csak egy részét ölelhetik fel a magyar tanköteles ifjúságnak, egy-
felől követeli az állami iskolák magyar tagozatainak tényleges fel-
állítását s ott magyar tanerők alkalmazását, másfelől kívánja az is-
kolánkívüli népnevelés céltudatos intézményesítését. 

7. Szükségesnek tartja ifjúságunknak ipari, kereskedelmi és gaz-
dasági pályák felé való irányítását, az ilyen természetű szakoktatás 
kiépítését, ugyanakkor hangsúlyozottan kívánatosnak tartja, hogy a 
népi rétegekből kikerülő tehetséges ifjak is minden segítséget meg-
kapjanak arra, hogy megfelelő közép- és felsőfokú oktatásban része-
sülhessenek. 

8. Mind falusi, mind városi népünk szellemi, erkölcsi, jogi, egész-
ségügyi és gazdasági iskolánkívüli nevelésének eredményessége szem-
pontjából szükségesnek látja, hogy az E. M. K. E. történelmi hiva-
tásának megfelelően hozza létre az erdélyi magyar népnevelési köz-
pontot, az egyházi, közművelődési és gazdasági szervezetekkel kar-
öltve készítse el az iskolánkívüli népnevelés tervét és hasson oda, 
hogy ez a terv a helyi szervek útján meg is valósuljon. 

9. Mind az iskolai, mind az iskolánkívüli népnevelés előfeltétele, 
hogy rendelkezzünk oly értelmiségi réteggel, amely általános és szak-
műveltségénél fogva alkalmas a népnevelés munkálására s amely hi-
vatását ebben ismeri fel, s ezért hangsúlyozottan sürgeti az értelmi-
ségnevelés reformját oly irányban, hogy: 

a) történjék gondoskodás a tanítóság népnevelői és gazdasági 
továbbképzéséről, külön szervezendő tanfolyamokon, s bármily áldo-
zatok árán is a tanítóság emberséges megélhetésének föltételeiről; 

b) főiskolai hallgatóinknak adassék alkalom, hogy nemzeti mű-
velődési és szakbeli továbbképzésük és a népnevelői feladatokra való 
felkészülésük megvalósuljon; 

c) tanuló értelmiségünk társadalomtudományi kiképzést nyerjen, 
hogy a népi valóság kérdéseit tárgyilagosan ismerje. 

10. A Vásárhelyi Találkozó gyakorlati teendőként kijelöli, hogy: 
a) minden községben Magyar Ház, illetve Faluotthon állíttassék 

fel népkönyvtárral és olvasókörrel; 
b) az értelmiségi réteg tartsa feladatának a népnevelést cse-
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lekvő módon támogatni, egyrészt munkavállalással, másrészt a nép-
nevelés ügyét szolgáló sajtó irányításával és az ily természetű ki-
adványok terjesztésével; 

c) minden irányban tudatossá kell tenni, hogy a dalkultúra, a 
műkedvelés és a sport elsőrendű népnevelési tényezők; 

d) az anya-, csecsemő- és gyermekvédelmi mozgalom intézmé-
nyesítése, valamint az egészségügyi megelőzés – előadások és tanács-
adói szervek útján – népünk fennmaradása érdekében mielőbb meg-
valósítandó; 

e) a faluból városba rajzó napszámos-, cseléd- és munkás-al-
kalmazottak számontartása, nevelése és megszervezése halaszthatat-
lan feladat. 

A Z A L K O T Ó S Z E L L E M . 

A TUDOMÁNY, irodalom, színház, zene, művészet tárgyköré-
nek előadója dr. Szemlér Ferenc. Hozzászóltak: dr. Vásárhelyi Z. 
Emil, dr. Jancsó Elemér, dr. Sáhy László, Venczel József, Kéki Béla, 
Nagy Sándor, Dominich László, Vita Zsigmond, Botár István, Kiss 
Jenő, Kurkó Gyárfás, K. Katona Jenő, Méliusz N. József és Fodor 
József. A kiküldött hattagú bizottság (Fodor József, dr. Jancsó Ele-
mér, Méliusz N. József, dr. Szemlér Ferenc, dr. Vásárhelyi Z. Emil 
és Venczel József) részletes határozati javaslatot szerkesztett s ezt a 
Találkozó ülése egyhanguan el is fogadta: 

A Vásárhelyi Találkozó megvizsgálva a tudomány, irodalom, 
színház, zene, művészet kérdéseit megállapítja a következőket: 

Meggyőződésünk az, hogy az alkotó szellem szabad és szabad-
nak kell lennie megnyilvánulásaiban is, a Vásárhelyi Találkozó azon-
ban csak azokat a tudományos, irodalmi és művészeti alkotásokat 
vallja magáénak, melyek a kisebbségi magyarság nemzeti és erkölcsi 
értékeit és érdekeit nem veszélyeztetik. 

A Vásárhelyi Találkozó szükségesnek tartja az erdélyi magyar 
szellemi élet európai tájékozódását, e tájékozódás tárgyilagossá téte-
lét és a romantikus önszemlélet tehertételétől való mentesítését. Meg-
győződésünk, hogy szellemi életünk és a népi valóság egymásrautalt-
sága és kölcsönhatása bíztosítja csak a magyar szellemi oszthatat-
lanságot. 

Gyakorlati kívánságunk az előbbi elvek alapján: 
1. a tudomány terén: 
a) a nyelvtisztító mozgalom felkarolása és népszerűsítése; 
b) a néprajzi és társadalomkutatás megalapozása és intézmé-

nyessé tétele; 
c) elhanyagolt és veszendő levéltáraink felkutatása, számbavé-

tele és megörzése; 
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d) a tudományos utánképzés megoldása céljából belföldi és kül-
földi ösztöndijak létesítése és ezeknek az illető tudományszak köve-
telménye szerinti elosztása; 

2. az irodalom terén: 
a) író és nép közeledése; 
b) irodalmi társaságaink cselekvővé tétele; 
c) az itt élő népek között való megértés és megismerés szolgá-

lata a szellemi alkotásoknak a másik nép nyelvén való kölcsönös 
tolmácsolása útján; 

3. a színház terén: 
a) az erkölcsileg kifogásolható könnyű színházipari termékek 

mellőzése; 
b) a műkedvelő színpad erkölcsi és nemzeti szolgálatba való 

állítása; 
4. zenei kultúránk terén; 
a) zenei életünk és dalostársaságaink művészi célkitüzéseinek 

a Bartóktól és Kodálytól feltárt magyar népi zene tartalmával való 
felfrissítése; 

5. a képzőművészet terén: 
a) népművészetünk értékeinek megőrzése, a megőrzés munkájá-

nak megszervezése és az értékeknek alkotó és alkalmazott művésze-
tünk szolgálatába való állítása; 

b) műemlékeinknek, mint meglevő nemzeti értékeinknek, szám-
bavétele és megőrzése; 

c) templomok, kultúrházak, iskolák, szövetkezetek és más kö-
zösségi célokat szolgáló építkezéseinknél egy megalakítandó művészi 
tanácsadó szerv véleményének figyelembe vétele. 

S A J T Ó N K S Z E R E P E : A N E M Z E T N E V E L É S E . 

„AZ ERDÉLYI MAGYAR napi és időszaki sajtó háború utáni 
működése, mostani állapota és jövőbeni szerepe“ címmel Gagyi László 
értekezett. Hozzászóltak: dr. Kalas László, Botár István, Arató And-
rás, Demeter Béla, dr. Jancsó Elemér, Balogh Edgár, Venczel József, 
dr. Joós András, Becsky István. Az előadó határozati javaslatát és a 
hozzászólók véleményeit bizottság tanulmányozta (Arató András, 
Balogh Edgár, Becsky István, Demeter Béla és Gagyi László) s az 
így megszövegezett végleges határozati javaslatot a Találkozó ülése 
egyhanguan fogadta el: 

1. A Vásárhelyi Találkozó megvizsgálta a romániai kisebbségi 
magyar sajtó szerepét, feladatait s kimondja, hogy kisebbségi sorsban 
a sajtó csak úgy teljesíti kötelességét, ha az önvédelmi egység, példa 
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és tanítás napi megnyilvánulása. Nemzeti érdekeink megparancsolják, 
hogy a magyar népkisebbség létérdekeit érintő döntő kérdésekben 
teljesen azonos álláspontot foglaljon el. 

2. Ne szolgáljon tehát idegen érdeket. Legyen mértéke a tár-
gyilagosságnak, őrizője a nép jövőbe vetett jogos réménységének, 
öntudatosítója népének, ápolója a közösség szellemének, mert sze-
repe mindenekelőtt a nemzet nevelése. 

3. A Vásárhelyi Találkozó őszinte rokonszenvét nyílvánítja a 
multban is hivatásuk magaslatán álló ujságok és ujságírók iránt, de 
mélyen elítéli és harcot vállal ama sajtótermékek ellen, amelyek tu-
datosan megbontják a nép önvédelmi egységét, rágalmazásokkal le-
alacsonyítják méltóságát és megtámadják törtenelmi öntudatát. 

4. Történelmi hivatását a sajtó csak úgy töltheti be, ha a ma-
gyarság szent hagyományain és keresztény erkölcsi értékein felépülve 
a demokratikus nemzeti gondolatot sugározza szét. 

5. A Vásárhelyi Találkozó kijelenti, hogy az alkotmányt és a 
törvényt védi akkor, amikor a leghatározottabban tiltakozik a cen-
zura alkalmazása és fenntartása ellen. 

A S Z O C I Á L I S I G A Z S Á G N A K É R V É N Y E S Ü L N I E K E L L . . . 

AZ IPAROS és munkástömegek neveléséről és szerepéről Nagy 
István tartott előadást. Hozzászóltak: Demeter Béla, Nagy Ádám, Pipó 
Lajos, Kurkó Gyárfás, dr. Bogdán István, Vargyas Antal, dr. Sáhy László, 
Fogarassi László,Vincze János, Becsky István, Józsa Béla, Albrecht Dezső, 
Rohrer Károly, K. Katona Jenő, Arvay Árpád, Balogh Edgár, Fodor 
József, dr. Jancsó Elemér és Antal Gusztáv. A nagyfontosságu kér-
désben a kiküldött bizottság (Antal Gusztáv, Balogh Edgár, dr. Bog-
dán István, Demeter Béla, Fodor József, Józsa Béla, Nagy István, 
és dr. Sáhy László) tanácskozásokat folytatott, majd határozati ja-
vaslatot terjesztett elő, melyet a Találkozó ülése teljes egészében és 
változtatás nélkül tett a magáévá: 

A Vásárhelyi Találkozón megjelent fiatal magyar értelmiség az 
iparos- és munkástömegek nevelése és szerépére vonatkozóan fel-
fogását a következőkben foglalja össze: 

1. Valljuk, hogy életünkben a krisztusi elvek és tanítások alap-
ján a szociális igazságnak érvényesülnie kell és vállaljuk a közössé-
get a munkássággal a kizsákmányoló tőke elleni küzdelmében. 

2. A kisebbségi magyarság önvédelmének egysége érdekében 
a V. T. elengedhetetlennek tartja, hogy a munkásság saját soraiban 
teljes erejének súlyával küzdjön minden elnemzetietlenítő kísérlet el-
len és teljes odaadással szálljon harcba összeköttetéseivel együtt a 
magyar kisebbségvédelem egyetemes nemzeti érdekei mellett. 

3. A V. T. kimondja, hogy a magyar munkás és kisiparos 
egyenlő jogú és szükségességi alkotója a magyar kisebbségnek s éppen 
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ezért a munkás tömegek és kisiparosok erkölcsi és kulturális neve-
lésének és nemzeti önvédelmi szerepének betöltése érdekében vál-
laljuk a közvetítő szerepet a munkásság és a többi társadalmi ré-
tegek között. 

4. Helyesnek tartjuk, hogy a magyar munkásság és iparosság 
más nemzetiségü munkásokkal és kisiparosokkal kizárólag gazdasági 
és szakmai érdekeinek védelmére a szak- és szakmai szervezetek-
ben helyet foglaljon. Ezzel szemben a munkástömegek és kisiparo-
sok nemzeti, erkölcsi és magyar kulturális nevelése a magyarság 
megfelelő szerveiben és intézményeiben történjék. 

5. Szükségesnek tartjuk, hogy a munkásság és kisiparosok er-
kölcsi felkarolása érdekében egyházaink az eddiginél is fokozottabb 
munkát fejtsenek ki. 

6. Kulturális téren munkáskönyvtárak felállítását, népszerűsítő 
előadások rendszeresítését sürgetjük. Elsőrendű szükségességnek te-
kintjük a munkásság és kisiparosok érdekében tanoncotthonok létesí-
tését, szakiskolák felállítását és a szövetkezeti eszmét népszerűsítő 
tanfolyamok megszervezését. 

7. A V. T.-n megjelent munkás-résztvevők által előterjesztett 
következő pontokat elfogadjuk és támogatjuk: 

a) a munkásság első parancsolatának tekintjük: együttesen küz-
deni az egész romániai magyarsággal nemzeti jogainkat bíztosító de-
mokratikus jogokért, így elsősorban a szervezkedési, gyülekezési és 
szólásszabadságért, az ostromállapot és a cenzura hatályon kívül he-
lyezéséért, amelyek nagyrészt gátolják a munkásság nemzeti, gazda-
sági és politikai védelmének szervezkedési lehetőségeit; közkegye-
lemért a nemzeti és emberi jogok védelmi harcában börtönbe jutott 
politikai foglyok részére; 

b) az egyenlő munkavállalás szabadságáért, úgy a magánválla-
latok, mint az állami és városi közhivatalok és üzemekbeni korlát-
lan alkalmaztatásért; 

c) magyar nyelvű ipari szakiskoláknak az állam költségén való 
felállításáért, valamint a tanonciskolákban magyar anyanyelvű ta-
noncok részére a magyarnyelvü szakoktatás bevezetéseért; a kor-
látlan iparjog és tanoncszerződtetések esetében a nemzetiségi arány-
szám burkolt vagy burkolatlan alkalmazásának mellőzéséért; a ház-
tartási alkalmazottak és mezőgazdasági bérmunkások részére a tör-
vényes munkanapok biztosításáért; 

d) a létminimumot biztosító munkabér törvényhozás általi biz-
tosításáért, továbbá az állam terhére a munkanélküli-segély törvény 
általi bevezetéséért; 

e) a drágaság letörése érdekében a kartellek megrendszabályo-
zásáért; a munkás betegsegélyző pénztárak autonómiájának vissza-
adásáért. 
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E G Y S É G E S M A G Y A R G A Z D A S Á G P O L I T I K A . 

OKTÓBER NEGYEDIKÉN a gazdasági megbeszélések során 
Vita Sándor „Közgazdasági politikánk“ és gr. Teleki Ádám „Mező-
gazdasági politikánk“ cimmel adott elő. Az egyesített vitában részt 
vettek: dr. Sáhy László, Ferencz Gyárfás, Petrovay Tibor, Szűcs 
Elemér, Bálint Vilmos, Fekete György, dr. Medve András, Vincze 
János, Fogarassi László, Pálffy Antal, Vargyas Antal, Becsky István, 
Daróczi Kis Lajos, dr. Fehér Endre, Csíki Attila, dr. Kalas László, 
Gyarmathy Árpád. A Találkozó bizottságot küldött ki a gazdasági 
kérdéskör egységes határozati javaslatának megfogalmazására. A bi-
zottság tagjai: Fekete György, Petrovay Tibor, gr. Teleki Ádám, 
Vincze János és Vita Sándor. Munkájuk eredményeképpen a Talál-
kozó ülése a következő határozati javaslatot fogadta el: 

A Vásárhelyi Találkozón összegyült romániai magyar fiatalság, 
megvizsgálva közgazdasági és mezőgazdasági politikánk kérdéseit, 
felfogását és álláspontját az alábbiakban foglalja össze: 

1. Minden egyéni és közösségi gazdasági tevékenységnek leg-
főbb célja a nemzet erkölcsi, gazdasági és szellemi vagyonállomá-
nyának a megtartása, fejlesztése és védelme a népi érdekek és szük-
ségletek szerint. 

2. A V. T. a magyar népi érdekeket szolgáló és a közvélemény 
ellenőrzése alatt álló gazdaságpolitika feltételének látja, hogy összes 
gazdasági intézményei között munkamegosztáson alapuló, tervszerű 
együttműködés jöjjön létre s ez az együttműködés egy gazdasági ta-
nácsban, mint gazdasági életünket irányító s annak nemzeti kereteit 
meghatározni törekvő csúcsintézményben, öltsön állandó formát. 

3. Helyes mezőgazdasági politikánk alapját gazdatársadalmunk 
megszervezése kell, hogy képezze. Ennek érdekében építő szellemi-
ségünket és erőinket azoknak a gazdatársadalmi munkáknak a szol-
gálatába állítjuk, amelyek e célnak megvalósítását tűzték ki fel-
adatukul. 

4. Mezőgazdasági politikánk egyik legfőbb feladatát népünk gaz-
dasági nevelésében látjuk s ezért szükségesnek tartjuk a gazdasági 
nevelés egységes irányítását és értelmiségünk olyan nevelését, hogy 
mindazok, akiknek hivatásuk a magyar gazdatársadalom életében 
bármilyen természetű szerep betöltése, rendelkezzenek a szükséges 
gazdasági ismeretekkel. 

5. Szükségesnek tartjuk a gazdaságstatisztikai munkának a meg-
indítását és ennek megvalósításához a V. T. résztvevői szolgálatukat 
felajánlják. 

6. Mezőgazdasági életünk szempontjából feltétlenül szükséges-
nek tartjuk egy olyan hitelszervnek a megalkotását és mindazoknak 
a már meglevő hitelszerveknek a támogatását, amelyek mezőgazda-
sági politikánk birtokvédelmi felfogásának szolgálatában állanak, to-
vábbá a mezőgazdasági értékesítés intézményes kiépítését és a biz-
tosításnak olyan megszervezését, mely az egész magyarság bizalmára 
támaszkodik. 
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7. A székelyföldi elvándorlást s általában népünk lassu elsze-
gényedését egyik legsúlyosabb kérdésünknek látjuk, az elvándorlás 
megkötésére szükségesnek tartjuk a Székelyföld iparosítását, termé-
szeti kincseinek kihasználását, fürdőügyének és idegenforgalmának 
előmozdítását és ebben a munkában nagybankjaink tevékeny közre-
működését; továbbá a közbirtokossági vagyon problémájának szövet-
kezeti alapon való megoldását. 

8. Gazdasági életünk fejlődésére kis- és háziiparunk előmozdí-
tására, termelő rétegeink kishitellel való ellátására, népünk fogyasz-
tásának közhasznu megszervezésére elsősorban az önsegély alapján 
álló, tőkeerős szövetkezeti szervezet kiépítését kívánjuk és annak 
előmozdítását erkölcsi kötelességnek tartjuk. 

9. A magyar jellegű és népi célokat szolgáló tőkeképzésnek 
előmozdítására és ezzel kapcsolatban egészséges hitelpolitikának le-
hetővé tételére szükségesnek tartjuk a minél szélesebbkörű takaré-
kossági mozgalom megindítását. 

10. A V. T. az alkotmány és törvények betüire és szellemére 
hivatkozva, a megbántott lélek keserűségével, egy megalázott és élet-
lehetőségeitől megfosztani akart nép fájdalmának elemi erejével til-
takozik minden olyan hatalmi törekvés, intézkedés és beavatkozás 
ellen, mely a romániai magyarságot akár a közhivatalokban, akár a 
magánvállalatoknál vagy a munka bármely területén meg akarja fosz-
tani a munkához való szabad és szent jogától s ezáltal különbséget 
tesz állampolgár és állampolgár között, kenyértelenné és kitagadottá 
téve az ország lakosságának jelentékeny részét s mesterségesen és 
céltalanul támasztott keserüséggel megakadályozza az országban 
együttélő népek békés összhangjának kialakulását. 

H I T V A L L Á S . 

A TALÁLKOZÓ utolsó ülésén arról folyt vita, hogy a határo-
zatok meghozatala után munkaközösségünk milyen formában fejtse 
ki szellemi tevékenységét. Felszólalások alapján a közhangulat több 
jelentős kérdésben megnyilatkozott. Igy: 

a) a Vásárhelyi Találkozó a jövőben nem ragaszkodik az ifjú-
sági korhatár megjelöléséhez, hanem munkájában részt kíván juttatni 
korhatár nélkül bárkinek, aki a Találkozó határozatainak szellemében 
a Találkozó résztvevőivel együttes munkát óhajt kifejteni; 

b) a Vásárhelyi Találkozó résztvevői, egész szellemi munka-
közössége, együttesen és erkölcsi súlyával fogja megvédeni azokat, 
akiknek bármiféle harca, anyagi vagy erkölcsi üldöztetése lenne ab-
ból kifolyólag, hogy a Találkozó célkitűzéseit becsülettel szolgálja; 

c) a Vásárhelyi Találkozó előkészítő és megrendező bizottsága 
régi összetételében jövőre is fennmarad s hatáskörébe tartozik, hogy 
szükség és kívánat szerint önmagát kiegészítse, valamint minden 
ügyben és kérdésben, mely a Találkozó további munkájára és mun-
kájának fejlesztésére vonatkozik, intézkedjék és eljárjon. 
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IDŐKÖZBEN a sajtó- és szövegező bizottság befejezte munká-
ját és Tamási Áron közreműködésével megfogalmazta a záróhatáro-
zatot. Az ülés újbóli megnyítása után Metz István dr. tartalmas be-
szédben mutatott rá a nap jelentőségére és az összes résztvevők 
nevében szívből jövő köszönetet mondott Tamási Áronnak és az 
előkészítő bizottságnak. Tamási Áron meghatódva fejezte ki köszö-
netét a baráti szavakért, majd felolvasta a Vásárhelyi Találkozó 
záróhatározatát: 

Hitvallás. 
A Vásárhely i Talá lkozó záróhatározata. 

Az erdélyi fiatal szellemiség első országos jelentőségü cseleke-
dete az volt, hogy ennek a szellemiségnek hordozói nagy számban 
megjelentek a Vásárhelyi Találkozón. Ezzel a cselekedettel az erdélyi 
magyar érett ifjúság először kísérelte meg, hogy szabad formában és 
minden érdekbefolyástól függetlenül magyar és emberi felelősségét 
vállalva jelentkezzék népe előtt. Ez a jelentkezése olyan volt, hogy 
az egységes magyar társadalom minden színét tükrözte. 

A három napig tartó tanácskozások, szellemi harcok és végül 
ebben a közös hitvallásban érvényrejutó egység határozottan bizo-
nyítja, hogy az érett magyar ifjúság átérzi a közös sors és a nemzeti 
felelősség gondolatát. 

Átérezte és bizonyítékát adta annak, hogy az erdélyi magyar 
társadalomban az előítéletek és testvérgyengítő harcok egy meg-
ingó társadalom tünetei voltak csupán. Éreztük: rajtunk a felelősség 
azért, hogy a meglevő lehetőségekből közös munka, a közös munká-
ból újból megerősödött magyar társadalom és ebből a megerősödő 
társadalomból helytálló nemzeti erő teljesedjék ki. A három nap va-
judó és felemelő ünnepe után mi mindnyájan megállapítjuk, hogy 
társadalmunk keretén belül az osztálybeli és egyéni szétszakadás 
eltünik, ha a nemzeti érdekekről van szó. A világnézeti harcok is el-
némulnak a közös nemzeti érdekek parancsoló szavára. 

Az érett magyar ifjúság ezalatt a három nap alatt ünnepi fel-
szabadulásra mutatott útat népének, visszaadva a szónak erkölcsi 
tartalmát, nemzeti súlyát és emberi hitelét. Egy tiszta, magyar és 
emberi élet vágya lobogott benne, egy szenvedő nép tisztult meg 
általa és érezte meg újra az élet teremtő tartalmát. Ebben a meg-
tisztulásban kisebbségi népének útját az erkölcsi és nemzeti alapon 
álló népi demokráciában találta meg. 

A három nap tanácskozásaiban, szellemi harcaiban szembe ta-
lálta magát népének minden bajával, sorskérdéseivel és kívánságai-
val, és ennek a népnek megújhodási vágya és akarata vezette arra 
az útra, melynek irányát mutatják és járhatóságát fiatal örömmel hir-
detik az alább következő legfőbb elvi határozatok. 

Az erdélyi magyar társadalomnak a kisebbségi sors követelmé-
nyei szerint való átalakulását sorsdöntő jelentőségünek ítéljük és ezért 
történelmi felelősségünk tudatában az egy test és egy lélek nagy aka-
ratával valljuk, hogy: 
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az erdélyi magyar népkisebbségi élet irányítása csakis a keresz-
tény erkölcsi és demokratikus nemzeti követelmények szerint tör-
ténhetik; 

népkisebbségi életünket és annak minden intézményét a nem-
zeti egység gondolata és célja hassa át, politikai, gazdasági, közmű-
velődési és egyházi intézményei s azok vezetői között, amennyiben 
hiányzik, becsületes együttműködés jöjjön létre, az osztály-, feleke-
zeti és nemzedéki ellentétek életünkből tűnjenek el, annál is inkább, 
mert minden felekezetű és származásu magyar embert s így azokat 
a zsidó vallásu magyarokat is, akik kisebbségi sorsunk minden kö-
vetkezményét vállalják, a magyar népkisebbség alkotó elemének 
tekintünk; 

a Vásárhelyi Találkozón, megjelent fiatal romániai magyar ér-
telmiség a legteljesebb nemzeti, szociális és politikai egység vágyától 
áthatva kimondja, hogy az erdélyi magyarság minden egyes tagjára 
sorskérdéseink és küzdelmeink iránti érdeklődés, tevőleges szol-
gálat és munka hárul; 

a magyarság minden egyes tagjának teljesítenie kell mind anyagi, 
mind szellemi tehetségéhez mérten kötelességét magára hagyott nem-
zetünk iránt; kizárandó az, aki az erdélyi magyarság nemzeti érde-
keivel összetűző tevékenységet fejt ki. 

Magyar életünk szellemi buzogásának forrásánál féltékenyen örkö-
dünk s a nemzetnevelést egyetemes magyar kisebbségi feladatnak tekint-
jük, amelytől belső megújhodásunk és fennmaradásunk függ. Megillető-
déssel idézvén magunk elé népközösségünk, különösképen egyházaink 
vezetőinek és munkásainak az anyanyelvi oktatás érdekében folyta-
tott hősies küzdelmét, határozottan leszögezzük, hogy az anyanyelvi 
oktatás jogát népünk számára mind alsó-, közép-és felsőfokon, mind 
a szakoktatás terén érvényesíteni kívánjuk. Tiltakozunk iskoláinknak 
a törvényekben bíztosított szabad működését gátló intézkedések el-
len és megállapítjuk minden magát magyarnak valló szülő jogát gyer-
mekének magyarnyelvű iskoláztatásához. Követeljük a romániai ma-
gyarság adózásából felekezeti iskoláinkat jogosan megillető állami és 
községi segélyt. Megállapítjuk, hogy a nemzetnevelésnek első ténye-
zője a család, épen ezért szükségesnek tartjuk ennek a szerepnek 
a magyar családokban való tudatosítását. Mivel a meglévő magyar 
tannyelvü iskolák csak egyrészét ölelhetik fel a magyar tanköteles 
ifjúságnak, egyfelől követeljük az állami iskolák magyar tagozatai-
nak tényleges felállítását s ott magyar tanerők alkalmazását, másfe-
lől kívánjuk az iskolánkívüli népnevelés céltudatos intézményesíté-
sét. Szükségesnek tartjuk ifjúságunknak ipari, kereskedelmi és gaz-
dasági pályák felé való irányítását s az ily természetű szakoktatás 
kiépítését s ugyanakkor hangsúlyozottan kivánatosnak tartjuk, hogy 
a népi rétegekből kikerülő tehetséges ifjak is minden segítséget meg-
kapjanak arra, hogy megfelelő közép- és felsőfoku oktatásban ré-
szesüljenek. 

Nemzeti életünk egyik legfőbb megtartó és hajtó ereje népi iro-
dalmunk és művészetünk. Népünk rendkívül dús és változatos lelki-
életének művészi és irodalmi kiteljesedéséhez meggyőződésünk szerint 
szükséges az, hogy az alkotó szellem szabad legyen és szabadnak 
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kell lennie megnyilvánulásaiban is, a Vásárhely Találkozó azonban 
csak azokat a tudományos, irodalmi és művészeti alkotásokat vallja 
magáénak, melyek a kisebbségi magyarság nemzeti és erkölcsi érté-
keit és érdekeit nem veszélyeztetik. Az itt élő népek között való köl-
csönös megismerés és megértés szolgálatát szükségesnek tartjuk e né-
pek szellemi alkotásainak a másik nép nyelvén való tolmácsolása 
útján. 

Sajtónk nemcsak nemzeti önvédelmi harcunk pótolhatatlan fegy-
vere, de egyik leghasználhatóbb, mert mindenhová elérő eszköze a 
nevelésnek is. Ezért kimondjuk, hogy a kisebbségi sorsban a sajtó 
csak úgy teljesíti kötelességét, ha az önvédelmi egység, példa és ta-
nítás napi megnyilvánulása. Nemzeti érdekeink megparancsolják, hogy 
a magyar népkisebbség létérdekeit érintő döntő kérdésekben a sajtó 
teljesen azonos álláspontot foglaljon el. Ne szolgáljon tehát idegen 
érdekeket. Legyen mértéke a tárgyilagosságnak, őrzője a nép jövőbe 
vetett jogos reménységének, öntudatosítója népünknek, ápolója a 
közösség szellemének, mert szerepe mindenekelőtt a nemzet nevelése. 
Történelmi hivatását a sajtó csak úgy töltheti be, ha a magyarság 
szent hagyományain és keresztény erkölcsi értékein felépülve a de-
mokratikus nemzeti gondolatot sugározza szét, A Vásárhelyi Talál-
kozó kijelenti, hogy az alkotmányt és a törvényt védi akkor, amikor a 
leghatározottabban tiltakozik a cenzura alkalmazása és fenntartása 
ellen. 

A gazdasági lehetőségek bíztosítása és a munka szabadsága 
minden nép legelemibb emberi joga. Ezért az alkotmány s a törvények 
betűire és szellemére hivatkozva, a megbántott lélek keserűségével, 
egy megalázott és életlehetőségeitől megfosztani akart nép fájdalmá-
nak elemi erejével tiltakozunk minden olyan hatalmi törekvés, intéz-
kedés és beavatkozás ellen, mely a romániai magyarságot akár a köz-
hivatalokban, akár a magánvállalatoknál vagy a munka bármely te-
rületén meg akarja fosztani a munkához való szabad és szent jogá-
tól, ezáltal különbséget tesz állampolgár és állampolgár között, ke-
nyértelenné és kitagadottá téve az ország lakosságának jelentékeny 
részét és mesterségesen és céltalanul támasztott keserüséggel meg-
akadályozza az országban együttélő népek békés összhangjának ki-
alakulását. 

Minden egyéni és közösségi gazdasági tevékenységnek legfőbb 
célja a nemzet erkölcsi, gazdasági és szellemi vagyonállományának 
a megtartása, fejlesztése és védelme a népi érdekek és szükségletek 
szerint. A Vásárhelyi Találkozó a magyar népi érdekeket szolgáló 
és a közvélemény ellenőrzése alatt álló gazdaságpolitika feltételének 
látja, hogy összes gazdasági intézményeink között munkamegosztáson 
alapuló tervszerű együttműködés jöjjön létre s ez az együttműködés 
egy gazdasági tanácsban, mint gazdasági életünket irányító s annak 
nemzeti kereteit meghatározni törekvő csúcsintézményben, öltsön ál-
landó formát. 

Helyes mezőgazdasági politikánk alapját gazdatársadalmunk 
megszervezése kell, hogy képezze. Ennek érdekében építő szellemi-
ségünket és erőinket azoknak a gazdatársadalmi munkáknak szolgá-
latába állítjuk, amelyek e célnak megvalósítását tűzték ki feladatokul. 
Mezőgazdasági politikánk egyik legfőbb feladatát népünk gazdasági 
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nevelésében látjuk és ezért szükségesnek tartjuk a gazdasági neve-
lés egységes irányítását és értelmiségünk olyan nevelését, hogy mind-
azok, akiknek hivatásuk a magyar gazdatársadalom életében bármilyen 
természetü szerep betöltése, rendelkezzenek a szükséges gazdasági 
ismeretekkel. 

A magyar jellegü és népi célokat szolgáló tőkeképzésnek elő-
mozdítására, s ezzel kapcsolatban egészséges hitelpolitikának lehetővé-
tételére szükségesnek tartjuk minél szélesebbkörü takarékossági moz-
galom megindítását. 

Nemzetgazdaságunkban rejlő nagy erőket nemcsak az élettelen 
anyagi javakban látjuk felismerni, hanem az élő és alkotó munkás-
kéz roppant értékében is. Mi bajtársi jobbunkat nyujtottuk a magyar 
munkásságnak és az elfogadta. Éreztük azonban a szorítás erejében, 
hogy egyebet is adnunk kell. Ezért valljuk, hogy életünkben a krisz-
tusi elvek és tanítások alapján a szociális igazságnak érvényesülnie 
kell és vállaljuk a közösséget a munkássággal a kizsákmányoló tőke 
elleni küzdelemben. A kisebbségi magyarság önvédelmének érdeké-
ben elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk, hogy a munkásság saját 
soraiban teljes erejének súlyával küzdjön minden elnemzetlenítő kí-
sérlet ellen és teljes odaadással szálljon harcba összeköttetéseivel 
együtt a magyar kisebbségvédelem egyetemes nemzeti érdekei mel-
lett. Kimondjuk, hogy a magyar munkás és kisiparos egyenlő jogú 
és szükségességű alkotója a magyar kisebbségnek és épen ezért a 
munkástömegek és kisiparosok erkölcsi és kulturális nevelésének és 
nemzeti önvédelmi szerepének betöltése érdekében vállaljuk a köz-
vetítő szerepet a munkásság s a többi társadalmi rétegek között. 
Helyesnek tartjuk, hogy a magyar munkásság és iparosság más nem-
zetiségű munkásokkal és kisiparosokkal, kizárólag gazdasági és szak-
mai érdekeinek védelmére, a szakszervezetekben és szakmai szerve-
zetekben helyet foglaljon. Ezzel szemben a munkástömegek és kis-
iparosok nemzeti, erkölcsi és magyar kulturális nevelése a magyarság 
megfelelő szervezeteiben és intézményeiben történjék. 

Teljes tudatában vagyunk annak, hogy kisebbségi sorsban élünk, 
s érezzük a szükségét, hogy keressük a román és magyar nép építő 
együttélésének a feltételeit és útját. Igazságunk tudatában állapítjuk 
meg, hogy a romániai magyarság kisebbségi sorsba kerülése óta min-
denkor tanujelét adta, hogy eleget tett állampolgári kötelességeinek. 
Ezzel szemben a román kormányzatok részéről súlyos támadások ér-
ték nemzeti és emberi életjogaiban és nem kapta meg magatartásáért 
a kellő méltánylást és elismerést. Mi annak előrebocsátásával, hogy 
a középeurópai magyarság egyetlen nyelvi és kultúrközösséget képez, 
amelynek a romániai magyarság is alkotó része, igényeljük a romá-
niai magyarság önkormányzatát, amelyhez való jogunkat az erdélyi 
románságnak saját elhatározásából született gyulafehérvári határoza-
taira, valamint a békeszerződések kiegészítő részét képező kisebb-
ségi szerződésre alapítjuk. A Marosvásárhelyen összegyült fiatalság 
egy szabadságát szerető nép nyiltságával fordul a nemzeti álmaiban 
beteljesült és Gyulafehérvár magas szelleméhez felemelkedni tudott 
román néphez és irányítóihoz, hogy az élet és az emberi jogaiban 
veszélyeztetett magyarság számára találja meg azt a módot, amely a 

Erdélyi Magyar Adatbank



A Vásárhelyi Találkozó 251 

lelki kibéküléshez, egymás becsületes megértéséhez vezet és a tör-
ténelmi egymásrautaltságban élő két nép számára a szabad testvéri 
együttélés lehetőségeit megteremti. Óhajtjuk ezt annál is inkább, 
mert meggyőződésünk szerint a román és magyar népre a Duname-
dencében magasabbrendü közös hivatás vár. 

Ezt a hitvallást, nem különben a Vásárhelyi Találkozó összes 
határozatait magunkénak valljuk s mint becsületes és egy nép előtt 
felelős férfiakhoz illik: fogadjuk mindnyájan, akik a Találkozón 
résztvettünk, hogy azokat őrhelyeinken és munkaterületeinken szol-
gáljuk és megvalósításukért küzdeni fogunk. 

E R K Ö L C S I F O R R A D A L O M . 

AMIKOR Tamási Áron a Hitvallás olvasásába kezdett, a terem 
megmozdult: megszakadtak a sorok és hullámozva, önkéntelen belső 
kényszertől hajtva állt fel a fiatalság, hogy úgy hallgassa, ünnepi 
áhitatban azt, ami három nap és mögötte tizennyolc év vívódásaiból, 
útkereséséből született. Vásárhely ünnepi hangulata, a megrendült 
lelkeknek forró üteme ezekben a percekben teljesedett ki. Hiába 
kísérelnénk meg: lehetetlen papíron érzékeltetni a levegőnek tiszta-
ságát, a magatartásnak emelkedettségét, a tisztább, emberibb élet 
vágyakozását, amelyek külön-külön és összesen példa- és elődnélkü-
livé teszik erdélyi magyar közéletünkben ezt a három napot. Aki 
nem volt jelen, meg sem értheti, nem is értékelheti, mert Vásárhely 
jelentősége nem annyira határozatainak betűiben, mint inkább szel-
lemében és abban a lélekben s légkörben van, amelyek között ha-
tározatai megszülettek. Valami vallásos áhitat, a jobb és szebb, a 
tisztább és becsületesebb élet perzselő vágya, egymás megbecsülése, 
elfogultságok elvetése és a szeretet s megértés párlata uralta és 
emelte a levegőt nemcsak egy ember, hanem egy nemzet életében is 
ritka, kivételes alkalommá. Aki részt vehetett ezen a három napon, 
az soha el nem felejtheti. Hitet kapott a hitetlen, reményt a kétség-
beesett és öntudatot a kétségeskedő: nem elveszett az a nemzet, 
amely ilyen megtisztulásra képes. Három napon keresztül megvaló-
sult és testet öltött az a szellem, melynek eljövetelére olyan régen 
vártunk: magyar nem ellenségét, hanem testvérét kereste magyarban. 
Tiszta levegőjéből számüzötten menekültek a magyar bűnök és az 
acsarkodás helyébe a megértés, a gyűlölet helyébe a szeretet, a szét-
huzás helyébe az összetartás lépett. 

Számunkra – akik jelen lehettünk – ebben áll Vásárhely leg-
főbb, életformáló jelentősége. A krónikás azonban nem elégedhetik 
meg ennyivel, hanem kutatnia és lemérnie kell azt is, amelyet ez a 
három nap a magyarság egyeteme számára jelent. A legtökéletesebb 
tárgyilagossággal, a szó értékének teljes lemérésével is kimondhatjuk, 
hogy a Vásárhelyi Találkozó történelmi jelentőségü eseménye éle-
tünknek. A válságos második évtized alkonyán, mikor a változás-
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kor vezetést átvett nemzedék a sokasodott feladatok alatt roskadó-
ban van és az évek sűrűsödnek feje felett, ült össze a férfikorba 
lépett, új körülmények között felnőtt fiatalság. Mennyi veszély is 
fenyegette ezt a nemzedéket, „hogyan beleeshetett volna, – mint 
egyik közírónk írja – akár a szétóldódásba, a saját nemzetisége, 
nyelve és történelmi kultúrája iránt való közömbösségbe, akár a ki-
sebbségi neurózis valamelyik végletébe: a túlzott óvatosságba vagy 
a túlzott és kihívó, a konspirációkig menő vakmerőségbe“. És mennyi 
veszély fenyegette a Találkozót! Mennyire kétséges volt, hogy ez 
soha együtt nem találkozott, megoszlott és a világnézetek minden 
árnyalatát mutató fiatalság széthuzó, áldatlan testvérharccal telített 
életünkben felnőve, az első alkalommal meg tudja-e találni a kiegyen-
lítésnek, a fegyelmezettségnek azt a hangját, a magasabb nemzeti 
érdekek szolgálatának azt a magatartását és felemelkedettségét, mely 
az eredményes munkát bíztosítja. Az élet jó tanítómesternek bizo-
nyult és a veszély állandó nyomása alatt Erdély újra megtalálta ön-
magát: nemcsak azt a franciákra jellemző csodálatos képességet, – 
a coordination spirituel-t – tudta magáévá tenni, mely válságos 
pillanatokban képessé teszi a franciákat arra, hogy osztályok, érdek-
csoportok, sőt egymással ellentétes világnézetek egységes fogalmak 
és gondolatsorok szerint tudnak összedolgozni, gondolkodásukat és 
tevékenységüket egyedül a nemzeti élet alapvető konkrétumaira kor-
látozzák, hanem ezen túlmenően megtalálta az erdélyi magyarság 
egységnek azt a megfogalmazását, amely „egy néphez és emberi 
harcához egyedül méltó. Ennek az egységnek felülemelkedett eszmei 
arca már nem egyéni érdekeket, nem csoportok érdekeit, sőt nem 
különböző alakulatok és rétegek érdekeit mutatja, hanem az egészet 
együttvéve.“ (Tamási Áron.) Ebben áll a Vásárhelyi Találkozó tör-
ténelmi jelentősége. 

Ha a Vásárhelyi Találkozó jellegét nézzük, – mely egyben 
jövőjét is megszabja, – úgy meghatározó jegyeként egyet emelhe-
tünk ki: erkölcsi forradalom. Forradalmi abban, hogy hitet mert tenni 
egy új szellem, egy új lelkület mellett, mely az emberi és nemzeti 
értékeket állította zsinórmértékül és hadat mert üzenni annak a szel-
lemnek, mely „személyi torzsalkodásokkal, mindenki elgáncsolásával 
és az építőerők megbontásával akadályozza meg a kibontakozás útját“. 
Ez a forradalom nem az államkeret, nem a meglévő intézményeink, 
szervezeteink ellen lázad, nem azokat akarja lebontani, hanem köz-
életünknek mai szellemét akarja egy etikaibb, tisztább magaslatra 
emelni. Nem a rombolás, hanem az alkotás, az építés legfőbb vonása. 
A negatív, kritikai személettel szemben egy új szemléletet hozott: 
az építő magyarságét. A Vásárhelyi Találkozó példátlan vonása, hogy 
az összegyült fiatalság részéről, – bár ez a fiatalság sem felkészült-
ségéhez, sem számarányához mérten nem engedtetett intézményeink 
irányításához, – egy hang, egy támadás sem hangzott el egyetlen 
intézményünk ellen sem, hanem a maga új, alkotásokra alkalmas vi-
lágát építette fel. 
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A M E G Ú J H O D Á S A L A P E L V E I . 

KERESZTÉNY ERKÖLCS és nemzeti demokrácia: ez az a lát-
hatatlan kupola, melyet a Vásárhelyi Találkozó fiatalsága maga fölé 
emelt, hogy ennek keretében széles és átfogó programja alapján 
szilárddá és ellenállóvá építse nemzetünket. Jól tudjuk, hogy ezekkel 
a fogalmakkal visszaéltek és nekünk kell visszaadni e fogalmaknak 
„súlyát és erkölcsi tartalmát“. Helyesen mondta Tamási Áron, hogy 
a demokráciának nincs meg ma már nálunk sem az a bíztosan 
megjelölhető és félre nem érthető fogalma, amelyet valamikor takart 
s a demokráciáról szólva ma már két ember sem értheti meg magát. 
Meghatározása szerint: a demokrácia az összes erkölcsi, szellemi és 
anyagi javak igazságos és helyes felhasználása a társadalom javára. 
Azaz: a demokrácia nem rendszer-kérdés, mint a fasizmus, a de-
mokrácia életforma, az egyetlen életforma, amelyben élni lehet, 
amelyben csakugyan emberi életet lehet élni. S ez a demokratikus 
életforma mindig függvénye a nemzeti közösség életének és érde-
keinek: nem a számszerüség hatalmi demokráciája, lényege és belső 
tartalma etikai beállítottságu: az összetartozásnak, a teljes életszolida-
ritásnak minden vonatkozásban kifejezője. 

Meg kell azonban vallanunk, hogy ilyen értelmezésű demokrá-
ciára, mely az összes szellemi, erkölcsi és anyagi erők lehető legjobb 
kifejtését és a közjóra való kamatoztatását szolgálta volna, a magyar 
életben a multban nem volt példa. Ezzel a ténnyel számolnunk kell 
s következtetéseinket is hozzá kell alkalmaznunk. Nem egy elfelej-
tett életformát kívánunk fölújítani, hanem a fejlődés szükségszerű 
menetét segítjük. A demokratikus életformára nemzetünket rá kell 
nevelnünk, alkalmassá kell tenünk. Tehát lassú, közvéleményt, köz-
gondolkozást átalakító, a szó legnemesebb értelmében vett nemzet-
nevelő munka követelményeivel állunk szemben. A demokrácia 
őszinte igénye új feladatokat érlel. A cél: lehetővé tenni a legszé-
lesebb néprétegek számára is a közérdek megértését s azt, hogy ezt 
a közösségi életformát a maga belső ügyének vallja. 

A magasabb értelemben vett nemzetpedagógia a demokrácia 
igénylésében nyer értelmet és szemünkben a legigazibb magyar de-
mokrata a legnagyobb magyar nevelő: Széchenyi István. A de-
mokrácia s a nemzetnevelés problémaköre szorosan kapcsolódik. A 
Vásárhelyi Találkozóból kiindult szellemi mozgalom is idetorkollik: 
nevelni magunkat és nevelni társadalmunkat arra, hogy a megsúlyos-
bodott feladatokat ebben az új életformában hordozni tudja. A demok-
rácia nemzetpedagógiai elvvé lesz, hogy népünket a civilizációs és 
lelki műveltség, a gazdasági erő, a politikai öntudat, a szellemi és 
erkölcsi magatartás minél magasabb szintjére emeljük s népi közös-
ségünket a szabadon, önkéntesen, fegyelmezetten és öntudatosan tár-
sulók nemzettársadalmává tehessük. És mi szükséges ehez minde-
nekelőtt? Világos látású, reális, jelszavaktól meg nem szédülő, példa-
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mutató emberek magatartása; társadalmi és vagyoni előjogok 
helyett a rátermettség, elhivatottság és tehetség társadalomszervező 
érvényesülése; jellemkiválóság, erkölcsi erővel párosult tudás, több 
munkateljesítés és nagyobb áldozatkészség, igazibb és mélyebb fe-
lelősségtudat, mint a vezetésnek, a szabad és érdemszerű kiválasztó-
dásnak meghatározói. 

Lelki megújulás nélkül az új életforma puszta elképzelés marad. 
A társadalom átalakításához emberek kellenek, akiket az új nemzetne-
velés alkalmassá tett erre a szerepre, A helyes gondolkozás, a dol-
goknak ösztönösen magyar nézése és az egyetemes magyar érde-
keknek még oly bíztos megérzése sem elegendő. Mindez csak a he-
lyes célkitűzést bíztosítja. Hogy a gondolkozás, az ösztönös megérzés 
a valóságban reális értékké legyen, a cél értelmében helyes cselek-
vés szülessék, az elvek tettekké testesedjenek, ahhoz az egyének 
helyes magatartása szükséges, az egyén értéke és a köz szempontjá-
ból való hasznossága elsősorban erkölcsi mivoltán mulik. Ha tehát 
nem az erkölcsi megújulásból indulna ki programunk, a tervelés 
pusztán az eszmékkel való játék maradna. Történelmi példákat em-
legethethetünk: a magyarság legnagyobb szellemi vezérei – Szent 
Istvántól a Zrinyik, Bethlen Gáborok, Széchenyik korán át napjain-
kig – valamennyien az evangéliumból élő emberek voltak, akik al-
kotásaikban a keresztény erkölcs kívánalmait valósították meg. 

A Vásárhelyi Találkozó nyiltan és határozottan ki is jelentette 
ezt az alapvető tételt. Az erdélyi magyarság belső megtartó maga-
tartása más úton nem érhető, el, csak az egyén és a népközösség 
erkölcsi megújhodása útján. Állást foglaltunk a kereszténységnek er-
délyi életünkben való irányitó szerepe mellett s ezzel állást foglal-
tunk amellett, hogy az erdélyi magyar élet igazi sorsvállalóinak csak 
azokat tekinthetjük, akikben ez a keresztény erkölcs élő valóság. És 
mi ez a keresztény erkölcs? A szeretetnek, a szolgálatnak, az en-
gedelmességnek, a szegénység vállalásának, a hősiességnek, a türe-
lemnek, az igazságosságnak, a helytállni és áldozni tudásnak egyet-
len teljes formája, a mindennapi élet forgatagában, munkájában, vál-
tozásaiban állandó, magasabbrendü értéket hordozó magatartás. Mi-
nél nagyobb, rombolóbb erejű változásoknak van kitéve egy nép-
közösségnek élete a maga külső meghatározottságában, annál na-
gyobb, égetőbb szüksége van ennek az erkölcsnek belső tartóköte-
lékére. Külső hatalommal rendelkező nép – bűnei ellenére is – 
sokáig fenntarthatja magát a hatalom eszközeivel, de ha egy külső 
hatalomtól megfosztott népközösség bensejében rágnak az erkölcste-
lenség, a felelőtlenség, az önzés, az egymás elleni rágalmazás és 
egymás iránti megnemértés, a munkakerülés, az irigység, a hiuság, 
a kicsapongás férgei, – az a nép feltétlenül elpusztul. 

A jövő politikáját tehát formájában és szellemében egyaránt ke-
reszténnyé kell tennünk, mert egyetlen rendszer sem nélkülözheti az 
egyéni felelősség és lelkiismeret mindennél értékesebb, tevőleges 
erőit, ezt pedig csakis a mélyen átérzett és cselekvéssé formált ke-
resztény öntudattal lehet biztosítani. A kereszténység azonban nem 
spanyolfal, amely mögött egyesek vagy rendszerek a maguk szűk-
keblű és önző tevékenységét folytathatják. Tudatában vagyunk an-

Erdélyi Magyar Adatbank



A Vásárhelyi Találkozó 255 

nak, hogy Krisztus a szegények apostola volt, aki parasztokat és ha-
lászokat hívott magához és vállalni akarjuk az evangéliumnak min-
den szociális következményét. Krisztus tanításában, a keresztény 
szeretet, megértés, méltányosság és igazságosság szellemében, az 
evangéliumi tanítások által kiformált szociális érzék- és gondolat-
világban gyökerezik az a demokrácia és nemzetszeretet, melyet a 
Vásárhelyi Találkozó elfogadott. A Találkozó arra mutatott, hogy a 
fiatalság számára a munkáskérdés nemcsak a társadalmi ellentétek 
vagy pusztán a politikai célszerűség problémája, hanem elsősorban 
erkölcsi kérdés. A keresztény erkölcsi magatartást mindenekelőtt ön-
magunkkal szemben igényeljük, hogy az emberies gondolkodás nyilt-
ságával, az összezárkózott társadalom erejével és a becsületes ember 
bátorságával igényelhessük a keresztény erkölcsi magatartást mások-
tól az egyéni és népközösségi élet síkján egyaránt. 

Valljuk tehát, hogy a kereszténység az erkölcsi magatartású, 
nemzeti kultúráju és demokratikus szervezetü erdélyi magyarságunk 
egyetlen megújulási lehetősége. Tudjuk, hogy a keresztény jelszavak 
mai politikai konjunkturájában nem szokatlan dolog a kereszténysé-
get közéleti és társadalomszervezési elvvé tenni. Mí azonban a ke-
reszténységet nem mint divatos jelentésű jelszót értelmezzük, nem 
osztályérdekek védőjét látjuk benne. A keresztyénség: hittudat és 
életformáló erő, őrizője és ápolója pedig az egyház. Az egyházak 
kérdésében Erdély régi hagyományos szelleméhez térünk vissza, 
melynek vallásos életét mély buzgóság, tántoríthatatlanság és áldo-
zatosság s ugyanakkor mély bölcseség és türelem jellemezte. 

A M I U T Á N A K Ö V E T K E Z I K . 

A VÁSÁRHELYI TALÁLKOZÓ válasz volt a kétségeskedők-
nek s aggodalmasoknak, nyilt felelet a vádakra és gyanusításokra. 
Mert voltak, akik világnézeti ellentétek romboló összecsapásától fél-
tek, meg mások, akik az erők egyesítése helyett az erők szétforgá-
csolását látták már előre, sokan pedig csupán személyi becsvágyat 
véltek megbujni a napirendre tűzött nagy kérdések megvitatására 
irányuló törekvés mögött. Talán természetes volt ez némikép. A 
kisebbségi életben százszorta nagyobbnak kell lennie a felelősségér-
zetnek és önfegyelemnek, a kérdések vonatkozásai kényesebbek, 
több az elveszteni való érték s a fiatalságban nem láttak elég bíz-
tosítékot. Érthető volt az aggodalom azok részéről is, akik a meglevő 
keretek szétbontására irányuló törekvést érezvén ki a kezdeménye-
zésből, veszedelmesnek tartották, mint minden olyan kezdeményezést, 
amely előre nem látható változásokat hozhat életünkben. Kétségkívül 
ez is méltányolható álláspont. Egy dolog azonban érthetetlen és ma 
is megfoghatatlan. Aggodalom és tartózkodás hangzott el a fiatalság 
ama töredéke részéről is, amely pedig éveken keresztül oly kitar-
tóan hangoztatta az egység megszületésének szükségességét. Határo-
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zott és vílágos formában nyilatkoztak nem is olyan rég: „Azok 
ápolják az igazi nemzeti egységet, akik elfogultság és előítéletek 
nélkül, nem csupán az általuk elfoglalt egyik érdek, hanem az álta-
lános közjó szempontjából tudják a nép életét nézni.“ Itélkeztek, 
hogy „a szűk látókörü, saját szőrű-bőrü magyarok közé való elzár-
kozás, önmagunk határozott elkeretezése jelenti a nemzeti egység 
igazi megbontását“. Sőt: „aki azt hiszi, hogy az ő magyarsága a 
magyarság, aki azt hiszi, hogy csak úgy lehet valaki magyar, aho-
gyan ő magyar, az annál inkább ellensége a belső lelki egységnek, 
minél inkább vádol mást ennek az egységnek megbontásával“. És 
mégis minden különösebb elvi indok nélkül az „egyik érdek“, „ön-
magunk határozott elkeretezése“, az elfogultság és az előítélet fölé 
emelkedni nem tudtak, inkább vállalták az elvi következetlenséget. 
Igaz, hogy minap a fasizmussal sem általották vádaskodni. Ma – mi 
sem természetesebb – a baloldaliakat közéletünkbe csempésző 
„trójai faló“-ról értekeznek. S mindez vajjon az „egység“-ért van? 
Németh László megállapitása jut eszünkbe: „A fiatalság egyrésze 
csak felismer anélkül, hogy változtatni akarna magán. Nem érzik, 
milyen erkölcstelen egy gondolat, amíg csak a fejben virágzik.“ 

A Vásárhelyi Találkozó azonban válasz volt és felelet. Nyilt 
és férfias módon nyilatkozott meg – minden hitelrontó prófécia el-
lenére – a fiatalság ama szándéka, amely a nemzet valóságos egy-
ségének kialakítását és a gondolkodásbeli ellentétek romboló hatásá-
nak eltüntetését akarja. S ez történt úgy, hogy nem jelent senki 
számára elvfeladást, langyos vagy közömbös liberalizmust, hanem 
csak tanuskodást a meggyőződés mellett, hogy kisebbségi sorsban a 
a nemzeti élet síkján még a legellentétesebb szemléleteknek is ta-
lálkozásuk kell, hogy legyen. A nemzeti létében veszélyeztetett nép-
töredék önmagával szembeni feladatai olyan nagyok, hogy mellettük 
valóban csak árnyalatokká válnak az elvi ellentétek. Felfogásoknak, 
meggyőződéseknek a különbözősége nem lehet az idő, a helyzet és 
az új szükségszerűségek által kívánt fejlődésnek kerékkötője, sőt in-
kább a serkentője és előbbremozdítója. A nemzeti eszme a kisebb-
ségi életben mélyebb, szociálisabb tartalommal telitődik, a szociáliz-
mus viszont felismeri a nemzeti közösséghez való hozzátartozás je-
lentőségét. Mi hiszünk abban, hogy jobb- és bololdal, polgár és mun-
kás együtthaladhatnak életünkben, ha levetik előítéleteiket, eldobják 
elfogultságaikat és becsületes szándékkal keresik egymás kezét. De 
vigyázzunk: e kötelékek elszakadnak abban a pillanatban, mihelyt 
rejtett célok, hátsó gondolatok ütik fel fejüket és a nemzet maga-
sabbrendű céljait csoportok vagy osztályok érdekeiért megtagadják. 

A VÁSÁRHELYI TALÁLKOZÓ első egymásratalálása volt az 
erdélyi magyar fiatalságnak. Bizonyos, hogy nem volt teljes sem 
résztvevőiben, sem munkájában, de visszatükrözte a fiatalság gon-
dolatvilágának minden árnyalatát és tekintetével átfogta a magyar 
életproblémák egész síkját. Nem is az volt a célja, hogy mindenre 
kiterjedő programot adjon, hanem hogy a fiatal szellemiséget világ-
nézeti osztály és felekezeti különbség nélkül összehozza az erdélyi 
magyarság legfőbb életkérdéseinek megbeszélésére. A mostoha sors 
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parancsolóan követeli a cselekvő összefogást s a Találkozó bizony-
ságot tett, hogy a fiatal szellemiség szinte kivétel nélkül átérzi egész 
társadalma közös sorsát és hordozza a nemzeti felelősség tudatát. Ebből 
a szemszögből kell Vásárhely jelentőségét néznünk. Mily kicsinyes, 
a kérdés lényegét mennyire meg nem értő az a bírálat, amelyik a 
megbeszélések rendjén ennek vagy annak a kérdésnek a hiányát 
kifogásolja! Bizonyára sok fontos és nagyjelentőségű kérdés megtár-
gyalása maradt el, de a megbeszélések szelleme nem hagy kétséget 
az iránt, hogy milyen álláspontot foglalt volna el a Találkozó ezek-
ben a kérdésekben. 

A Találkozó után az elvi probléma nem is került vitatásba. 
Hiszen az alapelv anyira pontosan rögzített, a részletes határozatok 
vonatkozásai annyira magától értetődőek. A Hitvallás nyugodtan és 
bizakodással tehette minden résztvevő kötelességévé, hogy a Talál-
kozó szellemére és a hozott határozatokra építse fel a maga életét, 
azok szellemében és megvalósítása érdekében folytassa a munkát őr-
helyein és munkaterületein, intézmények és közösségi keretek között, 
ahol számára cselekvési lehetőség nyílik. A Találkozó elvei időtálló-
sága tudatában a lassú, építő, társadalomátalakító munkát vállalta 
magára: tagjainak egyéni munkáján keresztül be akarja vinni a maga 
szellemiségét az erdélyi magyar életbe. Nem a meglévő intézmények 
elleni harc, romboló szándék vagy bomlasztó törekvés vezeti tehát, 
hanem az építő munka, az egyéni kötelességtudat és munkavállalás. 
A Vásárhelyi Találkozó, mint tényleges munkaközösség, megszünt ab-
ban az ünnepélyes pillanatban, amikor tanácskozásait Tamási Áron 
bezárta. De fennmaradt minden egyes résztvevője számára: mint az 
egyéni felelősség és lelkiismeret parancsa. A Vásárhelyi Találkozó, 
mint közösség, a jövőben a szellemi síkon jelentkezik, mint ama esz-
mesor és szellem hirdetője, magyarázója és védelmezője, amelyet a 
fiatalság egy boldog magáratalálás pillanatában felismert és az erdélyi 
magyarság számára megmutatott. 

„Az, ami Vásárhelyen történt, – írja Ijjas Antal, – azért tör-
ténelmi fordulópontja az erdélyi magyarság életének, mert majdnem 
húsz évvel az impériumváltozás után az erdélyi magyarság – éppen 
az impériumváltozás után felnőtt nemzedék – lelkület, önszemlélet és 
program szerint is azzá lett, ami a valóságban: nemzeti kisebbség.“ 

Azzá lett, ami a va lóságban . . . 
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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 

K O Ó S - K O V Á C S I S T V Á N . 
1910–1937. 

„Hiába feszítik mellem vad indulatok 
és háborgó erők, máglyatüzem 
gyufában lobban el.“ 

SZEPTEMBER t izenket tedikén a kolozsvári Zsidó Kórház 
nyolcas számu kór te rmében meghalt Koós-Kovács István huszon-
hét éves író és újságíró, aki a még újságalakban megjelenő Hitel 
számait mint felelős szerkesztő jegyezte. 

Nem volt tudományosan képzet t ember és nagyarányu poli-
tikai tá jékozot tsága se volt. É le tének a költői vérmérséklet mel-
lett a faji fűtöt tség adot t értelmet. Nagyon szeret te a faj táját s ez 
a szeretet sodorta minden olyan csoportosulás felé, ahol „esett, 
szép, szomorú fejekkel négy-öt magyar összehajol“. 

Zilahon született, a Wesselényi-kollégiumban végezte iskoláit. 
Nyiregyházára, majd Debrecenbe ment, hogy Magyarországon is 
leérettségizhessen. Utja már nyitva állott Pest felé, ahol egyetemi 
tanulmányai t gond nélkül folytathatja. A feltételek azonban szi-
goruak: hosszú ideig nem jöhet haza. A haladás egyenletes üte-
mébe beállított fiatal Kovács István maga is megriadt ezektől a 
feltételektől és elég volt édesanyja néhány kétségbeeset t és aggódó 
levele. Vonatra ült és hazajöt t . A következő évben már a kolozs-
vári bölcsészeti fakultás hallgatója. Versek, elbeszélések, félig kész 
egyfelvonásosok vannak a zsebében. A Zilahon megjelenő Szilágy-
ság már közölt néhányat ezekből . Az a Szilágyság, amely vala-
mikor A d y Endre soraival dicsekedett . Kovács Istvánt is Ady 
Endre kíséri és a „hepe-hupás vén Szilágyság“. Nagyon szerette 
a szülőföldjét. S szavait, kifejezéseit mindig büszkén használta, 
szokásaival élt. Sokat beszélt a nemzetségéről . Minden apai és 
anyai őse arról a földről származott . 

Szeretet t tanulni, de féltette a maga ösztönös tehetségét, s 
szándékosan akar t megmaradni született költőnek. „Hagyjuk a 
mér téke t a kri t ikusokra. Alkossunk inkább.“ – mondta. Aztán 
nekiült . Csikorgott keze alat t a toll, nehéz szavak és fájdalmas 
sorok szakad tak ki belőle, ótestementumi képek és hasonlatok, 
darabos előadásban, Törölt, újra fogalmazott . Lassan dolgozott, 
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gonddal. Szabadvers volt a formája, de ki tűnő érzékkel idézi 
vissza a verslábakat . A Szerelem és az Absolon májusi levelének 
jambikus lejtése, anélkül, hogy tudta volna, hibátlan volt. 

Kevés fiatal magyar í rónak jutott ki az elismerés oly gyor-
san, mint Kovács Pistának. Hamarosan a legrangosabb krit ikai 
fórumok nyilatkoznak róla megbecsüléssel és bíztatón, s a szoká-
sos fokozatokat kikerülve ő egyenesen a Hel ikonban ír. A k k o r 
már egészen levetkezi az Ady-hatás t , valami egészen egyéni, ön-
sanyargató hangot üt meg, a mindenség esendő részének érzi 
magát, minden erőfeszítése mögött ott látja leskelődni a pusztu-
lást. Ez a borulátás szélesebb a rányokat ö l t : 

Nincs menekvés. Ősi átok ez a bozót. 
Pusztulok, mint annyi jó konok legény. 
Ha nem él túl apám, sirkövem se lesz. 
Házamra is rátelepednek a dögmadarak. (Bozót.) 

Nem csinált szomoruság ez. Nincs benne nemzedék-probléma, 
de az emberi életet nem tar t ja é r tékesebbnek, különösen tiszte-
letreméltónak, ha benyúlik az időbe. A szellemileg pusztuló em-
bert egész tárgyilagosan tanulmányozza éles, reális látással. A 
nagy vegetáció részesei vagyunk, az anyag marta lékául dobot t oda 
minket, a teremtés, a fe l támadás egyszerű körforgás. Gyönyörűen 
írja meg ezt Hónapos szobámban című versében, ahol az asztalról 
eszébe jut az erdő, melyben az asztal élt, még fa korában . Igazi 
panteizmus ez. A tengerikagyló sorsa ősi emberi se j tésekkel forr 
egybe s az Isten valami nyugalmas erdőszélen felkönyökölve nézi 
őt... 

Nem volt vérbeli lírikus. Úgy tetszik, hogy kísérletek voltak 
versei : megközelíteni egy olyan prózai nyelvet, mely egészen 
egyéni és szinte énekesen ritmikus. Verseivel egyidőben elbeszé-
seket is ír. Márta, aki nem él című novellájában csaknem hiányta-
lanul látjuk már elbeszélő készségét és prózai kifejező erejét . De 
Isten szegény költőjében, Dull Demeter a lakjában Szabó Dezső-i fi-
gurát kapunk. Meg nem ér te t t zseni, aki öngyilkos lesz, de a víz 
elsodorja a civilizációtól messze s mialatt ő idilikus környeze tben 
új életet kezd, a városban emléktáblával lát ják el szülőházát és 
nagyszabású ünnepléssel hódolnak emlékének. Dull Demeter a 
városba téved s kellő utálattal nézi a komédiát . Az előadás módja 
is Szabó Dezsőies, de kifejezései és hasonlatai meglepőek, rövid 
leírásai sajátosan groteszk, különcködők és fanyarok. Kertek című 
elbeszélésében már olyan problémákat old meg, melyekkel kevés 
elbeszélőnk bírkózik meg sikerrel. A bérház udvarán, a lakók 
részére kiparcellázott ker tecskékben megindul az élet. A ke r t ek 
tulajdonosai a jellemzés folyamán másodrendű szerepet já tszanak, 
a tulajdonképeni jellemzésüket a ker tek ad ják . Oroszosan sötét 
képek követik egymást, könyörtelen valóságlátás jellemzi az el-
beszélést. Talán az első írása Kós-Kovácsnak, ahol visszafojtott 
és leleplezett humánuma kitör s az olvasó bepillantást nyer igazi 
érzelmi világába. Később mind te l jesebbé és tel jesebbé válik e 
humánum. Az elnyomott magyarság dacos büszkesége s a szociá-
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lis lelkismeret előtörése jellemzi újságírói pályafutását. A nagy-
közönséggel való mindennapos közelség feloldják magábaforduló 
zord erőfeszítéseit. Önmarcangoló kínlódásait – úgy látszik – 
már már kiírtják belőle a mindennapok. Szerelmes lesz s szemünk 
elé rajzolódik a vágyálom, mely félig-meddig maga. Szerelem című 
verse és Vallomás című elbeszélése valakihez szólnak. Gyönyörü, 
férfias hangok. A legényélet zordságából vágyódás az otthon 
után, álmodozás egy asszonyról, a feleségről, vágyakozás utódok 
után. A lélek szélsőséges tornáit a polgári világ életformái egyen-
súlyozzák. De még nem nyugodt. A groteszk elbeszélések soro-
zata következik. A Biálik, melyben az emberi kultúrát állítja pel-
lengérre, a Négylábú angyal, melyben megrendítő hatással írja le 
egy nyomorék gyermek halálát. Még mindíg kisérti a magány, a 
remeteség, a visszavonulás ösztöne. 

Kifejezése is megtisztul, nyelve egyre csiszolódik. Gyilkosok 
című elbeszélésében megmutatja, hogy a legigényesebb prózai ki-
fejező eszközök bir tokába van és bármilyen feladat megoldására 
kész. Hozzáfog régóta tervezett regénye megírásához. A javaiból 
kivetett és tengődésre ítélt magyarság sorsa foglalkoztatja. Éles-
látása az ujságírás évei alatt fokozódott . Nagy kisebbségi regényt 
tervez. Másik dédelgetett t e rve : megírni gyermekéveit és diák-
korát . A háborus, forradalmas gyermekről akar t regényt írni, aki 
a nagy dolgok tövében magára hagyva okoskodik s játékaiban a 
nagyok komoly dolgait követi. 

Nagyon szerette az igazságot. A méltánytalanság és rossza-
ság hallatára felborult benne minden nyugalom, tudott haragudni 
és gyűlölködni. Nemes gyűlölet volt e z : a tisztaság és fiatalság 
megnyilatkozása. De a halálos ágyán fáradtan intet t : „Nem harag-
szom senkire. Mondjátok meg, hogy senkire se haragszom.“ 

Halála irtózatos volt. Nehéz obulusokat fizetett szomorú hu-
szonhét évéért. 

Nem maradtak utána vastag kötetek, de az a néhány minia-
tür, amit itt felejtett, hirdetni fogja, hogy művész volt, de torzó 
maradt anélkül, hogy kirajzolhatnánk be nem futott útját. Vajjon 
mi lett volna, ha életben marad? 

KOVÁTS JÓZSEF 

A M A G Y A R P Á R T 
S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I N A G Y G Y Ü L É S E . 

NÉGY ÉV telt el a Magyar Párt legutolsó nagygyűlése óta, 
kisebbségi életküzdelmünknek új és legfájóbb sebeit hozó négy 
esztendeje. Alatta magasra csapott fel a nemzeti türelmetlenség 
lángja s megismertük a „történelmi jóvátétel“ igazságszolgáltatá-
sának bennünket sújtó ítéletét. Jelek mutatták, hogy a megriadt 
magyarság menekülő ösztöne hogyan, hányszor és mennyire ke-

Erdélyi Magyar Adatbank



A Magyar Párt nagygyűlése 261 

reste az összesereglések alkalmát. A felelősek szavát hallani, a 
sokaság hitén felbátorodni, megújult erőre kapni és új feladatvál-
lalásokkal megterhelődni akar t . Tudta , hogy magabízóvá teheti az 
együttmenetelők lépése inek, kemény üteme s nem-csüggedővé a 
közösség biztonságérzete. Erez te jobban, mint bármikor, hogy 
szüksége van a nagy kibaszélésekre, é le tkérdéseinek széles és sza-
bad megtárgyalására, a csend s látszatnyugalom helyett a mozgal-
masság mindent és mindenkit e lkapó sodrására. Üj erők, mód-
szerek és fegyverzetek felkutatását akar ta , hogy a veszedelem 
napjai ne a sorok széthullását, hanem összekovácsolódását hozzák 
magukkal . S mint mindig, mikor a lá thatár borul, több lett a ten-
nívágyás, nagyobb a segíteniakarás s erősebb az önös szempon-
tokat fegyelmező hajlam. így ér thető a sokat remélő várakozás , 
mely a gyűlést megelőzte, az ércesebb hang, melyen az megszó-
lalt, s az ünnepi megérzés, mely azt á thato t ta . 

Magasztos és felemelő kifejezője volt e gyűlés új történelmi 
erők sodrába kerül t kisebbségi életünk vívódásainak. A demonstrá-
ció s annak ünnepélyesen bátor hangja nem is maradt hatásta lan. 
Tömegeink felfigyeltek, mert ráismertek benne saját hangjukra , 
s a megnyilatkozás őszintesége nem hagyta közömbösnek a több-
ségi nemzet sajtóját sem. Feke te csokorba kötve kap tuk a négy 
éves „szabadelvű“ kormányzás minden jogfosztását s kétségtelenné 
vált előttünk a számbeli jelentéktelenség terhét viselő parlamenti 
csoport férfias és becsületesen magyar helytállása. Imponáló volt 
a gyűlésnek sa megelőző szakosztályi megbeszéléseknek politikai 
komolysága, felemelő lendülete s a továbbküzdés nemes szándéka, 
bíztató az akarat és érzelem egysége, mely a szebb jövő kikénysze-
rítését bizton ígéri-

Mégis visszamaradt a kielégületlenség érzete bennünk, 
1. Nem kétséges, a kisebbségi politikának ket tős arculata 

van. Egyik kifelé néz, vigyázva a veszedelmeket , a másik befelé 
tekint. A hatalommal szembeni védekezés csak külső vetülete a 
belső munkának és nemzetszervező te t tnek. Súlya belülről adó-
dik, gyökere is ott van, lendítő erejét onnan kapja, módszerei és 
eszközei belülről fakadnak . A társadalomszervezés, belső jogvé-
delem, gazdasági erőgyűjtés s pártkiszélesí tő munka ad ják meg-
határozását a kifelé való csatározásnak. Nem vitás, hogy a kisebb-
ségi népszervezetnek ugyanolyan elágazású feladatai vannak a 
politika, gazdaság és kul túra terén, mint a saját állami életét élő 
nép kormányzatának. A kisebbség, mely csak a többséggel való 
viszonyát rendezi, önmaga felé még nem teljesítette minden fel-
adatát . Nekünk pedig magunk felé sok tennivalónk van. Ezér t 
szerettünk volna hallani belső magyar életünk alakulásáról, nem-
zetösszefogó, megtartó és irányító tevékenységünk eredményeiről , 
korábbi gyűlések határozatainak végrehajtásáról . 

Pár tunkat közhit szerint úgy tekint jük, mint egyetemes ma-
gyar életünket képviselő Nemzeti Szövetséget s fe ladatokkal is 
eszerint terheljük. Legutóbb Gazdasági Tanács alakítását, mező-
gazdasági terményértékesí tés szervezését, iskolánkívüli népneve-
lés megalapozását és egyebeket rak tunk vállára határozati lag. 
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Mi mást jelenthetne a tennivalók megvizsgálása, a szüksé-
gességek felismerése és követe lményként való kihírdetése – a 
magyar munkaterüle tek egészét magábanfoglaló intézményre nézve, 
mint kötelezettséget a felismert teendők elvégzésére és megbízást 
a részeit a lkotó intézmények által való megvalósításra. A gondo-
latok azonban nem váltak te t tekké s még a hivatalos sajtó útján 
való köztudatformáló népszerűsítésük is elmaradt . Lám, most 
megint rá ró t tuk a bankkoncentrác ió s gazdasági önellátás fel-
adatait , a színi kul túra védelmét, a nemzet i sport megszervezését, 
az egészségvédelem ellátását és másokat . Azt hisszük, fikció alap-
ján állunk s ferde a látószög, melyből a Pár t ra tekintünk. Csak 
olyant várha tnánk tőle, minek végbevitelére képessége, hatalma, 
engedelmeskedő végrehajtó szerve van. 

2. Új és meglepő volt, ahogy a nagygyűlés a munkáskérdés-
ben, gazdasági szervezkedésünk ügyében s az ifjúság dolgában 
megnyilatkozott . Senki sem kéte lkedhet ik a hang és szándék 
őszinteségében, mely a magyar munkás sorsának mélységes átér-
zésével s a testvériség szeretetével fordult a munkásosztály felé, 
hívó és váró szóval tárva ki a Pár t kapuit . Kérdés azonban, hogy 
elég-e ez s a kezdeményezés nem tenne-e t ö b b e t ? Elfogultságok 
és előítéletek levetközésére volna szükség mindkét oldalon s a 
kölcsönös jóhiszeműség bízalmára. Az új nemzedék, mely Maros-
vásárhelyen nem sokkal u tóbb összegyült, – ha követ te is a 
sanda gyanu, – elhatározó lépést tet t e téren s rámutatot t , hogy 
egyforma a vágy minden oldalon a nemzeti egység megteremté-
sére. Mi is lehet ma legfőbb célja a kisebbségi politikának, mint 
a széles népi ré tegek érdeke inek védelme, anyagi és erkölcsi va-
gyonál lományának megőrzése s a tömegek kulturális, gazdasági 
és társadalmi színvonalának minél magasabbra emelése. A nem-
zetközösség – mint minden más közösség is – akkor teljes és 
valóságos, ha azt különál lásukban és szabadságukban tisztelt egyé-
nek önkéntes, tudatos és felelősségteljes társulása hozza létre s 
tar t ja össze a magasabb közösségi é rdekek parancsolta fegyelem 
kötelékével . A nemzeti öntudat megtartója és emelője a politikai 
öntudat , ennek kiképzését pedig csak a politikai cselekedtetés 
adhat ja . Ezér t népünk minden rétegének és osztályának ott van 
helye politikai in tézményeinkben, súlyuk, számuk és jelentőségük 
szerint. Nemzeti küzdelmünknek népi erőkből kell fakadnia, be-
lőle, vele és érte kell előrelendülnie. Eszünkbe jut a volt román 
kisebbségnek a demokrácia erejéből táplálkozó nemzeti harca s 
az a román társadalom, mely egyszintre hozta minden tagját – 
püspöksüvegtől a bocskorig – a nemzet magasabbrendű céljai 
előtt. Szere t tük volna, ha a munkáskérdés nemcsak ünnepélyes 
deklaráció formájában került volna napirendre, hanem a szakosz-
tályi munkán át, minden részletében megvizsgálva, feldolgozva és 
megvilágítva, mint gyakorlat i megoldást váró feladat tüzetet t volna 
a Pár t vezetősége elé. 

Éppen az előkészítés hiánya miatt tar t juk téves lépésnek a 
kisebbségi gazdasági autarchiának, mint legfőbb nemzetgazdasági 
alapelvnek, hivatalos helyről és személy részéről jövő kihirdeté-
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sét is. Nagy horderejű és sok elágazású kérdés, mely a közgaz-
dasági szakosztály alapos megvitatását igényelte volna. Igy a po-
litikai vezéreszme jogát nyerte anélkül, hogy szakelőadásokon át 
a problémakör mélyére tekinthettünk volna. Ez esetben bizo-
nyára kiderül, hogy az úgynevezett kisebbségi önellátás és a tulaj-
donképeni értelemben vett gazdasági autarchia – nagy, önálló és 
jobbára tekintélyelvű nemzetek törekvése a gazdasági függetlenü-
lés és elzárkózás irányában – nem azonos fogalmak. A társadal-
mi összezárkózás és a gazdasági elzárkózás fogalmai között nagy 
távolságok vannak, s amit mi legfőbb irányelvként követhetünk: 
a kisebbségi nemzetgazdaság önérdeküségének határozottabb kö-
vetése, a nemzeti vagyon és jövedelem felett való tudatosabb és 
éberebb őrködés, a faji szolidaritás parancsainak, az önsegély és 
kölcsönös támogatás elvének jobb érvényesítése gazdasági éle-
tünkben. Ime most e miatt csatározik velünk a szélsőséges román 
sajtó, fegyvert kovácsol ellenünk a kisebbségi autarchiából, tuda-
tos elzárkózást és bontó szándékot emlegetve ellenintézkedéseket 
sürget. Igy csak az ódiumát viseljük valaminek, ami nincs meg és 
nem is lehet meg. 

Figyelemreméltó szavak hangzottak el az ifjúság felé is. Té-
vedés ne essék, nem az iskola padjaiban ülő fiatalságról van szó, 
hanem a végzett, jobbára családos, 3 0 – 4 0 év közötti „fiatalokról“. 
Arról az új nemzedékről, melyre előbb-utóbb a természet örök 
rendje szerint a vezetés feladata hárul. Örömmel hallottuk a fia-
talság nyiltan tanuskodó barát jának, a bánsági tagozat nagyra-
becsült elnökének szavait, s a cselekedetet is, mely az intézőbi-
zottságot 2–3 új nemzedékivel létszámon felül kiegészítette. Nem 
sok, de ha a választás jó volt, a fiatal lendület és akarás bizo-
nyára pótolni fogja a számbeli fogyatékosságot. A Vásárhelyi Ta-
lálkozó után, mely a rátermettség, tudás és felelősségérzet tanusí-
tása mellett új látást, egységbe foglaló szemléletet s az emelke-
dett szellemiség jegyét hozta magával, energiák és jószándékck 
tovább sehol sem heverhetnek. Nemzetcsaládnak kell megalakul-
nia, hol az érintkezés fesztelenségében, a családias szellem köz-
vetlenségében s az egymástkeresés igyekezetében maguktól szűn-
nek meg a formák kérdései, s nem probléma többé a hívás vagy 
odamenés, a megbízás vagy feladatkérés előbbisége. 

3. Még a világnézeti különbözőségeknek arról a visszatük-
röződéséről kell szólnunk, melyet a párt szelleme mutat. Helyes, 
ha a párt vezetősége összetételében visszaveri társadalmunk gon-
dolkozásbeli széttördeltségének képét s helyet kap benne minden 
árnyalata a világszemléleteknek. De talán mégis kifelé csak a kö-
zös szempontokban megegyezett nézeteknek kellene jelentkez-
niük. A hallgató, ki a megnyilatkozásokra figyel, homályosan sejti, 
hogy valahol a gondolatok mélyén a dolgok nem egyeznek, s a 
rendszerező elme hasztalan próbálja az összeegyeztetést. Vajjon 
az elnöki megnyitónak „a román közéletben amúgy is hitelét 
vesztett demokratikusság fokozata felett való hasztalan elméleti 
vitatkozást“ elutasító szavai, avagy a kisebbségi autarchia ex ka-
tedra kihirdetése – hol találkozik a munkástömegek felé megnyilat-
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kozó szabadelvű demokrácia felfogásával. Kérdések vannak ha-
sonlók, melyek homályossá teszik a látást és zavarossá azokét is, 
akik ránk tekintenek. 

Érezzük, hogy azonos látásra, adottságokat és tényeket 
számbavevő, a megvalósítás lehetőségeivel okosan számoló egy-
séges tervre és széles horizontokat bejáró, nagyvonalú elgondo-
lásra van szükség. Egységes tervre és egységes elgondolásra, mely 
magába foglal minden egyetemes jellegű igényt s megvalósításánál 
megkeres minden erőt, szándékot, dolgozó kezet és gondolkozó 
főt. A megnyilatkozott bízalom és nagyrabecsülés, mely az eddigi 
vezetést megtisztelte, bizonyára ezt reméli. 

PETROVAY TIBOR. 

A S Z É K E L Y F Ö L D I P A R O S Í T Á S A . 

A VÁSÁRHELYI TALÁLKOZÓN, midőn azokat a módokat, 
formákat és lehetőségeket kerestük, amelyek megmaradásunkhoz 
és megerősödésünkhöz hozzásegíthetnek, független anyagi életünk 
biztosításának kérdését is meg kellett vitatnunk. Minden nemzet 
függetlenségének lényeges kelléke, hogy önálló gazdaságpolitikája 
legyen, amelyet saját gazdasági érdekei szerint intéz. Nem tagad-
ható, hogy kisebbségi sorsban élő népnél önálló gazdaságpolitiká-
ról aligha lehet beszélni, de az is kétségtelen, hogy a kisebbségi 
népnek is van lehetősége arra, hogy gazdasági tevékenységét a 
maga nemzeti szempontjai szerint irányítsa. Ott, ahol egy kisebb-
ségi nép egészen önálló településterületen lakik s a különböző 
gazdasági ágak is mind az ő kezében vannak, aránylag legköny-
nyebben keresztülvihető, hogy a gazdasági erőforrásokat saját 
nemzeti céljainak szolgálatába állítsa. A romániai magyarság első-
sorban a Székelyföldön lakik egységes, nagyobb tömegekben és 
így gazdaságpolitikai elgondolásainknak is különösképen erre a 
területre kell irányulniok. 

A Székelyföld birtokviszonyai azt mutat ják, hogy a székely-
ség nagyrésze törpebirtokos, aki kevés földjén csak akkor tud 
megélni, ha valamilyen mellékkeresetre is szert tud tenni. A 
10 holdon alóli földtulajdonosok száma 4–5-ször akkora, mint a 
10 holdon felülieké. Hozzá kell vennünk ehhez az adottsághoz az 
alacsony gazdasági kulturát, egyoldalú termelésünket, a rossz ér-
tékesítési viszonyokat, a mezőgazdasági hitelek hiányát, valamint 
a közel 30 százalékos adóterheket , s akkor be kell látnunk, hogy 
népünk nagy része nem képes magának otthonában a megfelelő 
életszínvonalat biztosítani. A falusi élet nyomorúsága és remény-
telensége a város felé haj t ja az embereket . Ez a vándorlás csak 
akkor lenne megnyugtató, ha együttjárna vele a városi ipar és 
kereskedelem fejlődése is, valamint, ha nem volna az elvándorlók 
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egyrésze nemzetiségében is veszélyeztetve. Igy azonban, munka 
és megélhetés hiányában, az otthonától elszakadt székelység je-
lentős része kiszolgáltatva és céltalanul hányódik az ország egyik 
szélétől a másikig, lelki élete, erkölcsisége elpusztul, míg végül az 
egész ember nemzete számára elvész. 

Ennek a népnek a maga földjén való megtartása egyik leg-
nagyobb feladatunk. Első lehetőségként a mezőgazdasági termelés 
színvonalának emelése kinálkozik. Például Csíkmegyében 1915-ben 
még 39% volt az ugarterület, Udvarhelyen is 31.7%, noha ugyan-
akkor Erdélyben átlag csak 22.9%-ot tett ki az ugar. Igaz, a há-
ború utáni belterjesebb gazdálkodással egyre csökkent ország-
szerte az ugarterület és ezen a téren még további csökkenés is 
várható, ha a fokozottabb állattenyésztéssel a takarmánytermelés 
is növekedni fog. A székelyeknél a szabadgazdálkodást még arány-
lag kevés községben vezették be, a háború megakadályozta a ta-
gosítást, a művelési módok is elég távol állnak a nyugati államo-
kétól. A mély őszi szántás, tarlóbuktatás, a mezőgazdasági gépek, 
okszerű trágyakezelés még igen sok helyen alig ismert fogalmak. 
A háromfordulós rendszer a gazdálkodást egy mintához köti és 
igen sokszor megakadályozza a szabadabb, többoldalu és ered-
ményesebb gazdálkodást. Bár, szerencsére a helyzet egyre javul, 
mégsem alaptalan az az aggodalom, vajjon emelhető-e mezőgazda-
ságunk jövedelmezősége annyira, hogy a Szekelyföld egész népének 
emberi megélhetését biztosítsa? Az eddigi eredmények alapján erre 
kevés reményünk lehet. Hiszen még igen kedvező gazdasági évek-
ben is a 3 székely megye 4 – 5 0 0 ezer métermázsa gabona beho-
zatalára szorul, hogy szükségleteit fedezni tudja. Erdélyben hoz-
závetőleg 3.80 métermázsa gabonaszükségletet lehet egy lélekre 
évente számítani. Rossz gazdasági évben azonban Csíkmegyében 
még az egy mázsát sem éri el a fejenkénti átlag s a többi szé-
kely megyék helyzete sem sokkal kedvezőbb. Igaz, itt az erdő-
kitermelés, fuvarozás, állattenyésztés tetemes jövedelemtöbbletet 
jelent és azt is tudjuk, jobb vetésforgó, jövedelmezőbb növények 
termelése, az állattenyésztés felkarolása, okszerűbb talajművelés 
jelentős javulást hozhat. De azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, 
hogy a mezőgazdasági népesség az év 365 napjából csak 130–150 
napot tud hasznosítani s így tulajdonképen állandó munkanélküli-
séggel találkozunk. Ez régen nem jelentett akkora veszedelmet, 
de ma, amikor a mezőgazdaság jövedelmezősége a legalacsonyabb 
fokra zuhant, a székelység erdőkitermelésből származó jövedelmei 
pedig lassan elapadnak, komoly aggodalomra ad okot. Nemrég 
olvashattunk érdekes tanulmányt arról, hogy az ország 9 millió 
mezőgazdasági lakosa két és egynegyedmilliárd munkanapot tudna 
felhasználni, de hasznosítani csak 1,300 milliót tud, tehát ezeknek 
a jövedelméből kell a többi 950 millió munkanapra is fenntartá-
sát fedeznie. Ennek a fedezetnek egy részét megtalálhatja, ha jobban, 
jövedelmezőbben gazdálkodik, az eddig felhasználatlan munkanapok 
pedig hasznosíthatók lennének a Székelyföld iparosítása, különösen a 
házi- és mezőgazdasági iparnak a fejlesztése és természeti kincseinek 
észszerübb kihasználása útján. 
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Az iparosítást egyrészt gazdasági szempontok követelik: 
nyilvánvalóan több értéket termel egy társadalom, amelyik nyers-
termékeit feldolgozva viszi piacra és a feldolgozás hasznát is a 
maga számára bíztosítja, mint az olyan, amelyik megreked a me-
zőgazdasagi termelésnél. De követelik az iparosítást a szociális 
szempontok is : elhelyezkedést kell nyujtani a faluból elvándorló 
lakosságnak, meg kell kötni a különben elvándorolni kénytelen 
tömegeket. Erre a szempontra való tekintettel elsősorban olyan 
iparágakra kell gondolnunk, amelyek falun, esetleg mellékfoglalko-
zásként gyakorolhatók és nem vonják el a földmívest földjétől, 
hanem szabad munkanapjait vagy családtagjai idejét hasznosítják 
jobban. Erre eddig is találtunk életrevaló példákat, – így az újab-
ban szép fellendülést mutató székely szövőipart. Tehát nem ipari 
központok kialakítására, hanem az ipar decentralizációjára, falvakra 
való kiköltöztetésére gondolunk, olyanformán, hogy a mezőgazdasá-
gunk minél nagyobb részesedést keressen a feldolgozó ipar nyers-
anyagellátásában. A falvak iparosítására Ford 5200 falusi üzeme 
szolgáltat érdekes példát, általában a mezőgazdaságnak az iparral 
való ilyen szoros összekapcsolása ma jellemző tünete a gazdasági 
életnek. 

Mindenesetre el kell ismernünk, hogy a Székelyföld jelen-
legi helyzete nem valami bíztató az iparosítás szempontjából. A 
Székelyföld a háború előtt is egyik legelhanyagoltabb területe 
volt az országnak. Abban az időben leginkább a fürészüzemek 
virágoztak a Maros, Olt és Küküllők völgyében. A fürészgyára-
kon kívül volt nehány szesz-, sör-, ecet-, bőr-, szikvíz-, bútor-, 
cukor és dohánygyár, de Udvarhely és Csíkmegye gyári malmai 
nem termeltek évi kétmillió korona ér téket sem. Háromszék- és 
Udvarhelymegyéknek fém- és vasipara alig volt, bőripara sem 
számbajövő, textiliparról csupán Háromszékmegyében beszélhe-
tünk. Egyes vasútvonalainak teherforgalma évente még az 1000 
tonnát sem érte el. Igaz, a háború után tömegesen alakultak gyár-
vállalatok, mert a konjunktúra alatt felhalmozódott tőkék elhe-
lyezkedést kerestek, de az újonnan alakult vállalatok nagyrésze 
pár év alatt felszámolt, csődbe jutott vagy megszünt. Brassó-, 
Csík-, Háromszék-, Udvarhely és Marostordamegyékben ma kb. 
400 az ipari vállalatok száma, a befektetet t álló tőke a másfél-
milliárd lejt is meghaladja, a felhasznált lóerők száma is 32.461-
ről 50.778-ra nőtt meg, de szociális szempontból a helyzet nem 
jelent javulást, mert a foglalkoztatott munkások száma közel 
5000-rel, 23 ezerre csökkent. Ez a csökkenés még szembetűnőbb, 
ha megyénként vizsgáljuk a helyzetet: egyedül Brassó mutat lé-
nyeges emelkedést , a székely megyéknél azonban jelentős vissza-
esés mutatkozik. Az iparnak fejlődő része nem a tulajdonképeni 
Székelyföldre, hanem a peremterületekre, elsősorban Brassóra és 
Meggyesre esik. A székely elvándorlás is elsősorban ezek felé a 
városok felé irányul és így ezeknek nemzeti szempontból való 
megerősítésére különös gond fordítandó. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy az iparosítás nem könnyen és 
nem is rövid idő alatt megoldható feladat. Ha a megoldási módo-
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kat keressük, elsősorban a magánkezdeményezés szerepére kell gon-
dolnunk. Ennek feltételei a ma olyan sokat emlegetett általános 
gazdasági nevelés és megfelelő közhangulat kialakítása. Igen ko-
moly eredményekre számíthatunk azonban szövetkezeti szervezkedés 
útján is. Ezen a téren eddig is találkozhattunk nehány eredmé-
nyes kísérlettel, malomüzemekkel, mészégetővel, fürészüzemmel, 
kenderfeldolgozó gyárral és különösen sok tejszövetkezettel, ú jab-
ban tej-feldolgozó gyárakkal, amelyekkel a magyar jellegű élelmi-
szeripar első alapkövei tétet tek le. Egy-egy ilyen üzem jelentő-
sége nem csupán abban van, hogy nehány munkásnak megélhe-
tést nyújt, hanem abban is, hogy befolyást tud gyakorolni a vidék 
termelésére és jövedelmezőbb gazdasági ágak bevezetését teszi 
lehetővé (pl. kenderfeldolgozó gyár). 

Nagyobb ipari vállalatok azonban ezen a módon aligha lé-
tesíthetők és ezért szükség lenne hitelpolitikánk olyan irányu be-
folyásolására, hogy nagyobb bankjaink tőkefeleslegeiket elsősorban a 
Székelyföldön igyekezzenek elhelyezni s különös figyelemmel legye-
nek ott az iparban kínálkozó lehetőségekre. Pénzügytechnikai 
szempontból ez talán leginkább tőkeközpontosítással és egy kö-
zös terv létesítése mellett volna megoldható úgy, hogy minden 
bankunk mérsékelt kamat mellett vagy kamatmentesen bocsátana 
bizonyos tőkét rendelkezésre. Mindenesetre a megoldásnak szá-
mos módja lehet, hiszen nagybankjaink eddig is igen sok ipari 
vállalatot tar tot tak fenn, méltányos tehát az a kívánság, hogy ma-
gyar betéteseik megtakarí tot t pénzével első sorban magyar gaz-
dasági célokat mozdítsanak elő és helyezzék át működésük súly-
pontját vagy legalábbis irányítsák kihelyezéseik jelentős részét a 
Székelyföld felé. 

A gyakorlati tervek vagy intézkedések rendkívüli felelőssé-
get kívánnak és kidolgozásuk igen nehéz. Egyoldalu vagy csak 
a pillanatnyi lelkesedésben született javaslatokkal aligha lehetsé-
ges ezt a nagy felelősséget kívánó kérdésünket megoldani. Tisz-
tázni kellene elsősorban a Székelyföld mai gazdasági helyzetét, 
számbavéve, milyenek az adottságai, mit és hogyan termel, hol 
és hogyan értékesít. Minden program, amely nem a gazdasági és 
szociális helyzet pontos ismeretén épül fel, könnyen bizonyulhat 
felületesnek vagy irreálisnak. De honnan várjunk komolyan átgon-
dolt, a helyzetismereten felépülő terveket akkor , amikor gazda-
sági statisztikánknak még alapkövei sincsenek letéve!? 

VITA SÁNDOR. 
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a HITEL ezévi harmadik számának szétküldése alkalmával ismételten 

mély tisztelettel fordulunk előfizetőink és olvasóink mindinkább szélesülő tábo-
rához s gondoskodó megértést kérünk nemzetpolitikai szemlénk anyagi kérdései-
vel kapcsolatosan. Az év vége felé járunk s még mindíg számosan vannak, akik 
előfizetési díjukkal hátrálékban vannak. Ugy hisszük, lapunk szellemi része, nem 
hagy kétséget afelől, hogy a HITEL mindenben igyekszik vállalt feladatát telje-
síteni. Ennek azonban feltétele: a lap anyagi részének rendezettsége s ezért tisz-
tetelettel kérjük a hátrálékos előfizetési dijak minél előbbi beküldését. 
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