
MAGYAR FIGYELŐ 

APOR PÉTER AZ ERDÉLYIEK RÉGI NYÁJASSÁGÁRÓL 
Semmi nyá jasság ma Erdélyben, ha csak ot tan nincsen tubákpixl 

vagy feif tubák; nem vala ezeknek híre az régi időben, nem kérik vala 
akkor elé az portobákos pixist, sőt ha mostani szokás szerént azt mon-
dottad volna s úgy kér ted volna, hogy tubák pixl, az ki deákul é r t e t t 
volna, azt gondolta s magyaráz ta volna, hogy tubák szurkot, vagy szur-
kos tubákot kérsz. Nem szívja vala akkor más sem az portubákot, sem 
az fü s t tubákot, kivál t gyermekkoromban, hanem kocsis, lovász, dara-
bant, azok is r i tkán, hanem az ha jdúk és az fejedelem németjei s peczér 
s afféle. Akkor mostani mód szerént egy pipa dohányt ha úgy kértél 
volna: faif tubák, m á s azt gondolta volna, f á j valamid a tubák miat t . 
Az 1687. esztendő előtt olyan emberséges ország vala Erdély, hogy pénz 
nélkül keresztül mehet tél volna ra j t a , mégis mind magad mind lovad 
jól lakhato t t volna; nem vala híre az vendégfogadónak. Csudálkozva 
néztünk Kolozsvárott a közép utczában hogy mondották, hogy vendég-
fogadó, azon egy nagy szakács vala leírva késsel az tűzhely és í rot t fa-
zakak előtt. Vala egy rongyos ház Miriszlónál is, az kit hallottam, hogy 
vendégfogadónak mondottak, de nem lát tam, hogy vendég szállott volna 
belé. 

Mind az urak, mind nemesség mind parasztság nagy szeretetben él-
tenek; nem vala akkor annyi úr, hogy az kinek ap j a kereket falazott is, 
most a f ia megharagudnék, ha úrnak hínád. Gyermek koromban hallot-
tam, hogy egy grófnak Magyarországban meg volt öt-hatszáz jobbágya, 
s azt t a r to t t ák grófnak, mert Erdélyben, az mint oda fel irám, több 
gróf nem vala gyermekkoromban gróf Csáki Lászlónál, Erdélyben úrnak 
azt ta r to t ták , az kinek háromszáz, jó fő embernek, az kinek száz ház 
jobbágya vagy ad minimum hetven vagy ha tvan ; most némelyek az kik 
az úri t i tulust könnyen felveszik, s ha valaki fel nem adja , meghara-
gusznak, két három jobbágya alig vagyon, az egyik biró, az másik kol-
csár, az harmadik szabados, annyival adós az ilyen úr uram, ha megakar-
nák venni ra j t a , bizony az dolmánya sem maradna meg. Az mint más 
munkámban is leirtam, régen az tizenkét tanács úr, gróf és nagyságos 
urakon kivül többnek úr nem vala neve, úgy azoknak gyermekin kivűl 
urf i , kisasszony; sem annyi az asszony nem vala ezeknek az feleségeken 
kivűl, az mely urakot oda felírék, hanem ha annál nagyobb fő ember 
volt is, csak ugy mondot ták: uram, kegyelmed, asszonyom, kegyelmed, 
mint vagyon asszonyom; gyermekeknek penig kis uram, kisasszonyom, 
vagy Zsófi asszony, Margit asszony. Tanács úr u r a m is érte meg az te-
kintetes, nemzetes titulussal, noha bizony látom, hogy az i f j u Rákóczi 
György fejedelem idejében az tanács uraknak rendszerént nemzetes t i tu-
lusok vol t ; nagyságos úr is érte meg az tekintetes nagyságos ti tulussal. 
De most nézd meg, ha egy alábbvaló fő embernek is ugy nem irod: az 
tekéntetes urnak, vagy az legalábbvaló bárónak: az méltóságos urnak, 
megharagusznak ére t te ; holott régente az egy fejedelmen kivül Erdély-
ben méltóságos t i tulusa senkinek nem volt. Régente az tanács urakon és 
nagyságos urakon kivűl azért haragusznak vala meg ha úrnak mondják 
vala, ma nézd meg, egy elévaló városi ember is ha úrnak nem mondod, 
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Nem vala inter pr ivatos religionis respectus, az akár catholicus, akár 
kálvinista, akár uni tár ius és ha ta lá l ta to t t magyar , csak emberséges em-
ber volt, egyaránt szerették magokot, együt t v igadtanak; sőt az háza-
sok között is nem vala respectus religionis, ugyanis Bethlen Gergelynek 
catholica felesége vala, Apor Is tván catholicus, az felesége kálvinista, 
Gyulaff i László catholicus, az felesége unitária, Gyerőffi György catho-
licus, az felesége uni tár ia , Thoroczkai Is tvány catholicus, az felesége kál-
vinista, sőt mikor Bethlen Gergely meghala, az feleségivel együtt teme-
ték el, ben az háznál kálvinista prédikátor, Csepregi, predikálla, kün 
az templomban P. Vizkeleti Zsigmond. Nem vala az házasok között is 
az religioból semmi visszavonás; ha egyik házban szent mise volt, az má-
sikban könyörgés; nézd meg kérlek, ma az religioért is úgy nézik egy-
mást , mint két ellenség. Az másvallásu embernek adjon Isten szent lel-
ket, hogy jöhessen az igaz h i t re ; személyiben miér t lehessen ellenségem, 
nem látom, sőt az igaz catholica anyaszentegyház azt t a r t j a , hogy mi 
catholicusok az olyanokhoz legyünk szeretettel. 

Apor Péter Erdély változásairól. 
(Erdély öröksége, VII. k. 19–21.l.) 

AZ ERDÉLYISÉG, VÁLTOZATAI 
ÉS ÚJABB KÉRDÉSEI 

A mul tban és a jelenben legtöb-
bet v i ta to t t és elvi tatot t kérdésünk 
a transzilvánizmus. Amióta Tria-
non u tán elmélete és valósága élén-
kebben előtérbe került , egyaránt 
akad tak ra jongói és támadói. Ra-
jongói vezérlő csillagul választot-
ták , ellenzői humbugnak minősítet-
ték vagy éppen konkrét politikai 
célokat t akarga tó jelszóvá csök-
kentet ték. A vi ta a felszabadulás 
u tán sem h a g y o t t alább, csak a 
nézősíkok tolódtak el. Az Erdély-
hez való hűség és a nagymagyar 
gondolat látszólagos összeütközé-

sekor meg egyenesen az erdélyiség, 
az erdélyi szellem léte vagy nem-
léte kerül t szóba. Mostanában egyik 
napilapunk hasábja in Mikó Imre 
vállalkozott a kérdésnek nagyobb 
távlatokba ágyazására s így tisztá-
zására. Cikkei – a sok joggal ha-
szontalannak minősíthető vita után 
– azért figyelemreméltóak, mert 
Mikó nemcsak tör ténet i szempont-
ból vizsgálja a transzilvanizmust, 
és jelentőségét, szerepét napjaink-
ban, de behatóan foglalkozik a 
magyarság és erdélyiség viszony-
latával. Azonkívül vizsgálja an-
nak szász és román változatát, s 
a miniszterelnökségi tárca költség-
vetési v i tá jában elmondott beszé-

felduzza az or rá t . Nem h i j ák vala akkor az emberek egymást az úr, az 
úr, az asszony, az asszony, úgy hogy m á r m a j d az testvér-atyafiak is 
szégyenlik egymást a tyaf iának híni, hanem az úr s az asszony, az úrfi, 
az kisasszony. Abban az időben, ha annál távul valóbb a tyaf i volt is, 
annál inkább ha közelebb való a tyaf iak voltanak, ugy hí t ták egymást : 
öcsém, bátyám, sógor, koma; sőt az ki a tyaf i sem volt, mégis azokat is 
a tyaf inak h i t tak soka t ; a kik a tya f iak nem voltak penig: uram, kegyel-
med, asszonyom, kegyelmed. Sőt olyan szeretet volt, az mind oda fel le-
irám, hogy az a tya f iak elmentek egymáshoz, egy-két hét ig elültenek 
egymásnál, mégis mikor elbúcsúztak; kivált az asszonyok egymástól, ugy 
bucsuztanak el s i rva: j a j édes néném asszony, édes öcsém asszony, meg-
bocsásson kegyelmed, még nem is beszélgethetünk egymással. Ha vala-
mely ú j ságo t kapot t valamelyik a tyaf i , azt maga meg nem ette, hanem 
az a tyaf iának küldötte. J u t eszembe mikor ú j ság volt csak egy lúdtojás 
is vagy egy császár madara , tizenöt mélyföldnire elküldötte egyik az 
másiknak. 
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dében pedig a magyarság és nem-
zetiség összefüggését. 

A transzilvánizmus Trianon után 
az erdélyi magyarság lokálpatr ióta 
érzelmeinek köntösében jelent meg, 
elsősorban az irodalomban. Az írók 
Erdélyről ír tak, de Magyarországot 
értet ték alat ta . Ebből egyre inkább 
kitisztult az az erdélyi politikai 
valóság, amelyet vallani és vállalni 
kell. A második nemzedék, az 
erdélyi f iatalok fogalmazásában 
pedig az erdélyiség, a f a j o k ta-
lálkozása let t az emberi értékek 
magaslatán. Ez a felismerés helyes 
volt, mert ha a megszálló állam-
hatalom nem sok készséget árul t 
el e találkozásban való részvétel 
iránt, mégis az erdélyiség híd volt 
a szászság felé és csak politikai 
okokból nem vá lha to t t híddá a ro-
mánság felé. Az erdélyi szellem 
mindenképen valóság volt és nem 
szűnt meg a felszabadulás u tán 
sem, bár sokan megtagadták. An-
nakidején az írók éltek vele és hi-
vatkoztak rá, ma a politikusok csi-
nálnak belőle nemzetpolitikai prog-
ramot. Mikó a különféle irányú hi-
vatkozások tömkelegében tisztázza 
annak az erdélyi magatar tásnak 
gyökereit, amelyek az elmult ne-
gyedszázadnál mélyebb történelmi 
rétegekbe hatolnak be. A kisebbségi 
évtizedek transzilvánizmusa csak 
ú j ra éledt transzilvánizmus volt. 
Eredete és fo r rása visszanyúlik ab-
ba az Erdélybe, amelyre egykor a 
magyar államiság megőrzésének fel-
adata hárult . Az erdélyiség tehá t 
nem szeparatizmus, poli t ikájának 
lényegéhez tartozik a Királyhágón 
túli magyarsággal való egyesülésre 
törekvés. Ami az erdélyiségben az 
egység gondolata mellett, mint 
többlet jelentkezik, az nem más, 
mint s a j á to s külön szín, amely Er -
dély természeti viszonyaiból, törté-
nelméből, társadalmi rétegződésé-
ből, közjogi szervezetéből és műve-
lődéséből következik. Így az erdé-
lyiségnek jellegzetessége, sa já tos 
alkotmánya, egyensúlyozó külpoli-
t ikája , a vallásszabadság korai 
megvalósítása és a földbirtok ará-

nyosabb elosztása következtében a 
társadalom demokratikusabb beren-
dezkedése. Mindezekből Mikó le-
vonja azokat a következtetéseket, 
amelyek az erdélyiségből fe ladat-
ként hárulnak napja inkra . Így szük-
ség van Magyarországon a tá rsa-
dalmi kérdésnek erdélyi szellemben 
való megoldására, szükség van a 
vallásszabadság erdélyi hagyomá-
nyaira, „s ha valaha, akkor most 
kell a magyar külpolitikának az 
erdélyi, vagyis a XVII. századbeli 
magyar külpolitika hagyományai-
ból merítenie.” Az erdélyi szellem 
tehát nem ellentéte, csak változata 
a magyar politikai, s hozzátehet jük: 
á l ta lában a magyar géniusznak. A 
nemzetiségekkel kapcsolatban pe-
dig nem más, mint a szentistváni 
gondolat konkrét és időszerű vál-
tozata. Mint ilyen sem szeparatiz-
musra, ellenkezőleg az ország kiter-
jesztésére irányul. 

A németség és erdélyiség kérdé-
sét Klein Kur t Károly egyetemi 
tanár cikke nyomán vizsgálja Mikó. 
Eszerint a szászok transzilvániz-
musa állandóbb jellegű, mint annak 
magyar, vagy román változata. 
Klein Kur t Károly szerint ez az 
igazi transzilvánizmus, mer t ezt 
nem kisért i a politikai hatalom 
egyedüli gyakorlásának igénye. Ép-
pen a nemzeti szociálizmusnak az 
erdélyi szászság által tö r tén t reci-
piálása u tán volt megállapítható, 
hogy az erdélyi népekben s így a 
szászságban is a patr iot izmus min-
díg erősebb volt a nacionalizmus-
nál. „Az erdélyi szászokból (a bi-
rodalomban való) esetleges jobb el-
helyezkedés kon junk tu rá j a sem ölte 
ki a patriotizmus ősi érzését s az 
„i t t élned, halnod kell” gondolata a 
politikai világnézetek a l ján mégis 
elevenen él.” Sőt a szászság a t r an -
szilvánizmusban annyira elment, 
hogy egyik képviselője, H a j e k Egon 
nemcsak erdélyi szellemről, hanem 
a népkeveredés folytán kialakult 
egységes erdélyi f a j ró l ír. Ez ter-
mészetesen túlzás, de élénk bizony-
ság a szászság erős erdélyi öntu-
datára . Mindent összevéve Klein 
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szerint „a három erdélyi nép szá-
mára az új , igazi együttélés felé 
vezető út nyi tva áll.” Ha a népi 
elvnek kölcsönös elismerése meg-
történik, akkor szerinte a német er-
délyiség, illetve az erdélyi német-
ség csatlakozik az erdélyi életkö-
zösséghez. Ezekből következik a né-
metség és erdélyiség kérdésében 
Mikó végső megál lapí tása: „a kül-
politikai és nemzetközi helyzet ál-
landó változásain túl a jogoknak 
és kötelességeknek ez az egyen-
súlya lehet a német transzilvániz-
mus örök t a r t a lma és a magyar-
szász együttélés zavar ta lanságának 
biztos záloga.” 

A románság és erdélyiség vi-
szonylatának kérdésében megálla-
pí t ja , hogy: „az erdélyi szellem nem 
kizárólagosan magya r sa já tosság 
és az erdélyi szellemnek nemcsak a 
magyarság körében vannak hívei és 
ellenségei.” A magyar erdélyiség 
el lenpróbáját a szászok transzilvá-
nizmusának vizsgálata u tán a ro-
mán transzilvánizmus vizsgálatával 
e j t i meg. Vezérfonalként Moldován 
Valér „Regionalizmus, vagy t ran-
szilvánizmus” című cikkét hasz-
ná l ja fel. A román megnyilatkozás 
időben csak Nagy-Románia meg-
születéséig nyúl vissza és a t ran-
szilvánizmus lényegét Moldovan a 
román ókirályság egyes időelőtti és 
nem eléggé megfontolt intézkedései-
vel szemben megnyilatkozó ellenál-
lás szellemében lá t j a . Ez a ro-
mán transzilvánizmus ezek sze-
r int kezdetben valóságos regioná-
lizmus volt, azzal az ókirálysági 
törekvéssel szemben, amely azt han-
gozta t ta : a k a r j u k Erdély t az erdé-
lyiek nélkül. Tény, hogy az erdélyi 
románok legjobbjai erre ezt felel-
t ék : „Erdély az erdélyieké”. Az er-
délyiség mélyebb rétegeibe beha-
tolva pedig ugyancsak Moldován 
ál lapí t ja meg: „a transzilvánizmus 
a megnyilatkozások és színek olyan 
gazdagságát és vál tozatosságát mu-
t a t j a , mint amilyen megfej thete t -
len és nem is gyaní tot t kincseket 
a mi népiségünk magában r e j t ” . . . 

A bécsi döntés u tán aztán érde-

kes változás állt be a román t ran-
szilvánista felfogásban. Ez a felfo-
gás ma m á r legkevésbbé sem regio-
nálista, hanem: a jobb jövő iránti 
román törekvések és remények ki-
jegesedési pont ja . Jelszava nem az, 
hogy Erdély az erdélyieké, hanem: 
Erdély a románoké. Így a román 
erdélyiség elvesztette szeparatisz-
t ikus színezetét és a nagyromán 
gondolat kovászává vált. Ma semmi 
mást nem jelent, mint az Észak-Er-
dély visszaszerzésére irányuló nem-
zeti összefogást. Számunkra a kér-
désnek ebben a vonatkozásában Mi-
kó Imre megállapítása a döntő: „A 
nagy nemzeti célkitüzésekben az er-
délyi és ókirályságbeli román egyet-
ért . Ezt pedig senki sem téveszt-
heti szem elől, amikor erdélyiségről 
beszél.” 

A magyarság és a nemzetiség 
kérdésének vizsgálatánál szintén 
az erdélyiségből indul ki. „A ma-
gyar nemzetiségi politikának min-
díg Erdély volt a próbaköve. Ma-
gyarország nem élhet Erdély nélkül 
és Erdély nem élhet Magyarország 
nélkül.” Ebből az alaptényből kö-
vetkezik, hogy Erdély sohasem volt 
egyéb, mint egy szűkített, de a 
nemzeti értékeket összesűrítő mi-
nőségi Magyarország. Az erdélyi-
ség pedig nem szűkkörű lokálpat-
riotizmus, hanem magyar világné-
zet európai színvonalon. Számolnunk 
kell a nemzetiségek jelenlétével, s 
e kérdés megoldása és rendezése 
Erdélyre, az erdélyiségre hárul. „A 
visszatért terület magyarságának 
kötelessége a nemzet, a nagy ma-
gyar gondolat és a nemzetiségi elv 
elválaszthatat lanságára figyelmez-
tetni és eloszlatni azokat az illuzió-
kat, amelyek szerint nagy Magyaror-
szágot a kis magyar felfogás szűk 
horizontján lehetséges megvalósí-
tani.” A jelenlegi kiélezett helyzet-
ben – í r j a Mikó Imre – csak egy 
nemzetiségi politikát ismerünk: dél-
erdélyi kisebbségi magyarságunk 
megmentését. Bár az eszményi kö-
vetelmény az volna, ha a nemzetisé-
gek megsegítésében kelhetnénk ne-
mes versenyre. E r r e fel is vagyunk 
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készülve – nemzetiségi jogunk 
Közép-Európa valamennyi ál lamát 
megelőzte – „vannak azonban bi-
zonyos elemi szabályok, amelyeket 
önmagunk megtagadása nélkül nem 
léphetünk át.” 

(szi) 

A NÉPISÉG VÁLSÁGA 

Az eszme szakadatlanul termi a 
gondolatokat s ezeken ugyanaz a 
törvény teljesedik be, mint a fel-
halmozott fegyvereken: egyszer 
meg kell szólalniok. A népiség is 
így termette éveken keresztül a 
gondolatok seregét s először a har-
mincas évek t á j á n , másodszor pe-
dig napjainkban kezd te t té válni 
az írás, cselekvéssé a gondolat. Az 
eszme átlényegül és minden átlé-
nyegülés válsággal jár . Az első 
válság á tmenet i jellegű volt s a r ra 
taní tot t , hogy meghal az eszme, 
mikor vi lágra hozza a mozgalmat. 
A lényeg égi és földi a lakja nem 
fé r meg egymással. A népiség 
eszméje azonban már akkor sok-
kal mélyebb valóság-rétegekben 
gyökerezett, hogy át ne vészelte 
volna a kétséges időket. Pá r évvel 
később, a Magyar Élet megindulá-
sával új korszak kezdődött s az 
eszme a győzelem igéretét hor-
dozta. 

A második válság tünetei alig 
két éve kezdtek mutatkozni. Attól 
az időtől számíthat juk a jelek fel-
tünedezését, amikor először állapí-
to t tuk meg a kezdetben egységes 
eszme megoszlását, mikor először 
döbbentünk rá, hogy a közös célt, 
a »magyar élet« felé fordulást 
másképpen valósít ja meg Veres 
Péter, másképpen értelmezi Tamási 
és megint másképpen Németh 
László. Ennek a korai megoszlás-
nak figyelmeztető tünete az írói 
marakodások elszaporodása, ennek 
a felismerése Kiss Jenő szekta-el-
mélete, Szabédi ráció és világos-
sági v i t á j a az irracionalistákkal és 
legutóbbi megnyilvánulása a bala-
tonszárszói kettéválás. 

A megoszlás okai nem pillanat-

nyiak és nem átmenetiek: biológiai 
adottságból, politikai beállítottság-
ból és az idők parancsszavából 
származnak. 

A népiség mint eszme végső 
fokon nem más, mint boldogság-
rendszer (v. ö. Makkai János tanul-
mányát a politikai boldogság-rend-
szerekről a Hitel előző számában) : 
egyetlen célja a magyarság bol-
dogsága, anyagi és szellemi sza-
badsága. Leglényegesebb alapvo-
násában azonban mélységesen kü-
lönbözik valamennyi lejár t , vagy 
divatos boldogság-rendszertől: nem 
politikusok teremtet ték és nem ők 
fogalmazták meg. Az eszme diada-
lát nem politikai hatalommal pró-
bálták érvényesíteni. Fensőbbségét 
az határozza meg, hogy az első 
modern irodalmi boldogság-rend-
szer, írók az egyetlen hatalmi té-
nyezői, fegyvere és eszköze eddig 
nem az erő volt, hanem a puszta 
meggyőződés, a hit . Irodalmi szár-
mazása s az a pára t lan sajá tos-
sága, hogy a legszintetikusabb bol-
dogság-rendszer, mindeddig bizto-
s í tot ta magasabbrendűségét a poli-
t ikai rendszerek felet t . Legszinte-
tikusabb, mer t három-négy rend-
szer alapelveit fog la l ja magában. 
Az individualizmus, a kollektiviz-
mus, szociálizmus és nemzeti-szo-
ciálizmus egyoldalú boldogságot 
igérő rendszereivel szemben a népi-
ség a magyar fajta boldogságát 
ígéri egyik osztálya (a parasztság) 
kiteljesedésében a közösség szá-
mára, az egyéniség értékeinek meg-
becsülése mellett. A népiség szin-
tézise az egyéni, kollektív, osztály 
és f a j i boldogság-rendszereknek. 

A mai válság legmélyebbről 
eredő okát abban kereshet jük, 
hogy a népiség differenciálódott : 
dualisztikussá vált . Minden elvi 
ellentétnek végső oka ez a dualiz-
mus, mely semmiben sem különbö-
zik az örök eldöntetlen materializ-
mus-idealizmus harctól, az anyag 
és szellem, a tes t és lélek ellen-
tététől, az ész és érzelem párviada-
lától, a realizmus és romantika 
versengésétől, legmodernebb nevén 
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a racionalizmus-irracionalizmus hul-
lámzásától. 

Racionalista és irracionalista né-
piség megkülönböztetése csak a r ra 
jó , hogy új foga lmakat te remt-
sünk a változatlan lényegnek. A 
népiség vallói tulajdonképpen már 
a kezdet-kezdetén megoszlottak 
a lkat és hivatás, fe ladat és világ-
nézet szerint. 

A racionalista népiségben talál-
t ák meg éltető elemüket a józan, 
csupán pozitív tényeket ismerő 
népi í rók: Veres Péter , Kovács 
Imre, Erde i Ferenc, a közíró 
Móricz, a Földindulás Kodolányija, 
Nagy István, Darvas József, Asz-
talos István, Szabó Pál, Somo-
gyi Imre. A magyarságot bioló-
giai valóságnak fog ják fel elsősor-
ban és ennek az i lyenformán adott 
magyarnak szükségleteit mérik fel 
higgadt, céltudatos realizmussal és 
mindenek előtt ennek biológiai 
szükségleteit igyekeznek megszün-
tetni, anyagi javakkal ellátni és 
boldog földi életet biztosítani neki. 
Főgondja a racionalis népiségnek 
a szociális és egységes berendezke-
désű magyar társadalom, anyagi 
jólét és etnikai tényezővé válás. 

Az irracionalista népiség boldog-
ság-rendszere a szellem, a lélek 
számára ígéri a boldogságot és a 
tel jes felszabadulást az idegen ka-
tegóriák alól. Nem több kenyeret, 
nem földreformot, nem szövetke-
zeti tömörülést hirdet, hanem ma-
gyar tett- , jog-, jelkép-, nyelv- és 
logikai rendszert (Karácsony Sán-
dor, Lükő) , lelki boldogságrend-
szert (Tamási, a Holdvilágvölgye 
Kodolányija, Sinka, a költő E r -
délyi, a f ia ta labb Nyírő, a Csodá-
latos Élet Szabó Dezsője). 

Ez a dualizmus jellemzi ma min-
den vonalon a népiség színeválto-
zását. Maga a megoszlás még nem 
jelentene veszedelmet az eszme 
számára : az elmélet és a gyakor-
lat, az absz t rak tum és a konkré-
tum hullámzása ad ta a változások 
r i tmusát eddig is. A b a j és a vál-
ság ott kezdődik, hogy ma az idők 
mindenképpen a racionalizmusnak 

kedveznek. Harcikocsik és újabb-
nál-újabb haditechnikai csodák za-
jában a kelleténél kevesebben hall-
ga tnak a lélek szavára. Az eszme 
mozgalommá válása már-már elke-
rülhetetlen s most másodszor is 
pusztulással fenyegeti az eszmét a 
konkretizálódás. Noha nem feltét-
len velejárója az eszme halála, 
reménységre kevés kilátás van 
mindaddig, míg a mozgalom fel-
lázad a szülő eszme ellen és szem-
befordul vele. A népiségben ez a 
bomlás ment végbe. 

A mozgalom hívei árulással vá-
dolják az irracionalistákat, akik ha 
tenni és merni kell, elhúzódnak a 
porondról. A kézzelfogható ered-
mények türelmetlen sürgetői min-
den elvi és elméleti v i tára szánt 
percet feleslegesnek és elvesztett 
időnek ta r tanak. A reálitásokon 
túl levő «valóságok» elhivottai 
viszont múló és csak ma, vagy 
holnap igaz igazságokért nem koc-
káz ta t j ák az örökkévalóság és 
egyetemesség jegyében megfogam-
zott hi tüket . Félnek, hogy a racio-
nalisták kezén elsikkad az eszme: 
a magyarság boldogsága. Ha a 
mozgalommal és a harcosokkal 
tar tanak, úgy találnak járni , mint 
a XVIII. század felvilágosodottjai : 
sikerül az intézményeket úgy, 
ahogy megreformálni, de pár év 
mulva ot t vagyunk, ahonnan elin-
dultunk, ha ugyanaz marad az 
ember. Ha viszont a magyarság ir-
racionális valóságának kiteljesedé-
séért küzdenek, az ember, a lélek 
utópisztikus megújulásáig kiszá-
mí tha ta t lan sok idő telhetik el, 
pedig minden percért kár , amit a 
mai állapotok közt töltünk. 

Az eszme azonban kiheveri ezt a 
válságát, éppen a fentebb vázolt 
értékeinél fogva. A kérdés csupán 
az, hogy a dualisztikus népiség 
melyik véglete győz, kinek lesz 
igaza. Akár racionalista módon a 
magyarság biológiai valóságáért 
küzdünk, aká r irracionális meg-
újulásáér t , egyaránt fogyatékos 
jövendőért küzdünk. Az igazság 
valahol a kettő között van. Er re a 
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szintézisre azonban eddig csak a 
legnagyobbak voltak képesek: 
Szabó Dezső és Németh László. Az 
ő életművük és maga ta r t á suk egy-
formán lecke mindkét tábor egyol-
dalusága ellen. A népiség megosz-
lása tulajdonképpen az eszme véde-
kezése a megsemmisülés ellen. Ez 
a metamorfózis most ú j a b b időkre 
biztosítja a népiség életképességét 
Ha nem jön ez a válság, ta lán vég-
elgyengülésben kellett volna ki-
múlnia, mint annyi boldogító esz-
mének. 

Salamon Sándor 

TISZTASÁGI VIZSGÁLATOK KÉT 
VÁROSBAN 

Dr. Kneffel Pál, a kolozsvári 
egyetem Közegészségügyi Intézeté-
nek tanársegéde, feltünéstkeltő cik-
ket közöl az Anya- és Gyermekvé-
delem novemberi számában. Mint 
í r ja , néhány évvel ezelőtt iskola-
orvosi munka teljesítése közben 

meglepődve észlelte, hogy a rábí-
zott elemi iskola tanulói között igen 
magas százalékban t e r j ed t e l a f e j -
tetvesség. A vára t lan lelet a r r a 
késztette, hogy akkori állomáshe-
lyén, Szegeden, közegészségügyi 
vizsgálat keretében keresztmetszeti 
képet készítsen a város elemi isko-
láiról annak megállapítására, hogy 
a fej te tvesség és ál talában a t isztá-
ta lanság csupán lokális tünetként 
jelentkezett-e a gondozásában lévő 
elemi iskolában, vagy a város ele-
mi iskolái mind fer tőzöt tek? 

Az iskolaorvosi szakrendelő és a 
tisztifőorvosi hivatal segítségével 
végezte vizsgálatait, mielőtt azon-
ban adata i t nyilvánosságra hozhat-
ta volna, a szegedi Közegészség-
ügyi Intézettel együt t Kolozsvárra 
került . I t t aztán a visszacsatolás 
u tán azonnal ugyanolyan szempon-
tok szemmeltartása mellett ugyan-
azokat a vizsgálatokat végezte el s 
a két város hygienés képét össze-
vetve, eredményeit az alábbi táblá-
zatban a d j a : 

Két város néhány elemi iskolájában végzett tisztasági vizsgálatok eredménye 

F i ú k L e á n y o k 

Város 
átvizsgáltak 

száma 
tetves rühes piszkos átvizsgáltak 

száma 
tetves rühes piszkos 

Város 
átvizsgáltak 

száma % % % 
átvizsgáltak 

száma % % % 

Szeged 1321 2.5 1.9 16.2 916 31.4 1.5 10.9 
Kolozsvár 963 4.5 1.7 14.3 1025 50.0 0.2 4.5 

A táblázatból kitűnik, hogy azo-
nos számú gyermek közül, nagyjá -
ból azonos társadalmi rétegből, Ko-
lozsvárt lényegesen nagyobb a fe j -
te tves gyermekek száma, mint Sze-
geden. A többi irányban végzett 
vizsgálatok lényegesebb különbsé-
get nem muta tnak . 

Kétségtelen, hogy a háborús vi-
nyok az ismertetet t számokat azóta 
is növelték. A háborús anyaggaz-
dálkodás szűken méri a tisztálko-
dáshoz szükséges eszközöket (szap-
pan, tűzifa) , mégis lehetetlen e szá-
mok mellett szó és t e t t nélkül el-
mennünk, – í r j a dr. Kneffel Pál. 
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