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Lapunk nyári számának megjelenése óta nagy veszteség érte 
országunkat: meghalt Őfelsége Mária anyakirálynő, boldogult I. 
Ferdinánd hitvese, Őfelsége II. Károly király édesanyja. 

Az elmult hónapokban az anyakirálynő halálhíre méltán borí-
totta gyászba az országot. A legendáshírű Viktoria angol királynő 
unokája, egyike volt az uralkodói kötelességteljesítés legkiemelkedőbb 
alakjainak. Mindhalálig hűséges kitartással álott azon a ponton, 
hová őt a hármas hivatás: a hitvesi, anyai és uralkodói elhivatás 
állította. 

Az angol királyi családból származott hercegnő attól a pil-
lanattól kezdve, hogy Románia földjére lépett, egészen azonosí-
totta magát új hazája érdekeivel és nemzeti törekvéseivel. Mindig 
ott állott, férje oldalán, mikor ez valami nehéz lépés előtt állott, 
mindig áldozatosan szentelte oda magát népe igazi érdekeinek 
szolgálatára. Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy népének min-
den rendű és rangú tagja az igazi román szellem testetöltését 
látta benne, alakja körül már életében megindult a rajongó lelke-
sedésből táplálkozó legenda-szövés. 

Az ország életének minden megnyilvánulása személyileg és 
mélyen érdekelte. A különböző kultúrális és népjóléti munkákat 
állandóan támogatta. A nőmozgalmak pártfogása által is igazolta, 
hogy ő az ország legelső asszonya. 

Lángoló hazafiságát mély szociális érzék hatotta át, hazájáért 
hozott áldozataival megmutatta, hogy miképpen kell az országot 
szeretni. 

Sírjára alattvalói tisztelettel helyezzük el a kegyeletes emlé-
kezés soha el nem hervadó koszoruját. 
Erdélyi Magyar Adatbank



Halottak akik élnek 

Br. Bánffy Ferenc 
1 8 6 9 - 1 9 3 8 

Bánffy Dezsőnek, a nagy miniszterelnöknek volt 
a fia. Amilyen nagy aktivitással szolgált a nagy nyil-
vánosság előtt az apa, éppen olyan visszahúzódott 
életet folytatott a fiu. De azért ő is szolgált, híven 
és igazán szolgált minden igaz ügynek. Még nem volt 
harminc éves, amikor a fényes kariert jelentő katona-
tiszti pályáról birtokaira visszavonult. Ennek okát 
talán egyre jobban elhatalmasodó süketedésében ke-
reshetjük. Különösen a közhatalom megváltozása után 
látszott meg, hogy visszavonultságában is milyen ér-
tékes szolgálatokat végzett Br. Bánffy Ferenc. Szor-
galmasan megvett és elolvasott minden komoly igé-
nyű erdélyi írást, s arról alkotott véleményét lelki-
ismeretesen közölte az íróval. A mi szerkesztőségünk 
is több ilyen, felelős kritikáról bizonyságot tevő le-
velét őrzi. Nem restelte egy-egy cikkhez újból és új-
ból hozzászólani, ha újabb és újabb adatok birto-
kába jutott. Azt mondhatjuk, hogy Erdély magyar-
ságának titkon szóló élő lelkiismörete volt. Ezen fe-
lül azonban igazi mecenása is minden igaz ügynek. 
Falumunkánk legkezdetén (1931) meglátta, hogy ennek 
a szolgálatnak milyen óriási a jelentősége van s falu-
kutató diákjainknak (Mikó Imre, Demeter Béla, Szabó 
Géza, Miklós András, Pálffy Zoltán) szállást és ellá-
tást ad borsai kastélyában, hogy a vidék falvait za-
vartalanul feldolgozhassák, majd tetemes adománnyal 
járul hozzá két falu-füzetünk kiadásához. (3 sz. Mikó 
Imre s Az erdélyi falú és a nemzetiségi kérdés, 4. sz. 
Demeter Béla s Az erdélyi falú és a szellemi áram-
latok). Mindezért nem kivánt semmit, csupán a kö-
zösség szolgálatában való hűséget. 

Egyenes, katonás tartásu alakja, puritán, han-
goskodás nélkül szolgáló jelleme, intő lelkiismerete 
eltünt az erdélyi közéletből, de emléke és példája 
élni fog és mindanyiszor felújul közöttünk, valahány-
szor olyan magyarok támadnak, akik tudják, hogy 
vagyonuk és szellemi képességeik mire kötelezik 
őket. 

L. D. 

„Dobay István unitárius lelkész f. évi szeptem-
ber hó 4-én reggel 4 órakor, életének 40-ik, boldog 
házasságának 14-ik évében, hosszas, de az Úr szol-
gájához méltó türelemmel viselt szenvedés után, el-
hunyt. 

„Akarom Igazság, Jóság által a Szépet, 
Akarom, hogy békében éljenek a népek.” 
Ezért élt, fáradt és áldozta fel tehetségét, ere-

jét” – mondja a falujából Vargyas-ról kelt gyász-
jelentés. 

Dobay Istvánnak, a Tizenegyek egyik költőjé-
nek nevét faluja és vidéke határain túl kevesen is-
merték. Ismét a halálnak kellett eljönnie, a halálnak, 

mely az utóbbi években fiatalságunk legjava közt 
oly kérlelhetetlenül arat, hogy nemes nagyságában 
meglássuk a most benne elvesztett értéket, amit sze-
rénység és erdélyi magára hagyatottság rejtett véka 
alá. 

Mikor a Tizenegyek között fellépett, már a vi-
lágháború szörnyü tapasztalatai állottak mögötte ép-
úgy mint Tamási, Maksay és Finta Zoltán, a Tizen-
egyek legidősebb (25–28 éves) tagjai mögött. Onnan 
tért vissza, lett Isten unitárius szolgája és közben: 
csendes szavú költő és meseíró. És a Tizenegyek 
annyi tagjával együtt ő is idejében belátta, hogy a 
romániai magyarságnak nem középszerű költőkre és 
írókra, hanem a társadalmi munka minél több becsü-
letes munkására van szüksége. Akik hír, név, dicső-
ség nélkül, zajtalanul és majdan elfeledve elvégezzenek 
egy csomó olyan szükséges és nélkülözhetetlen munkát, 
ami nélkül mélyebb, emberibb élet sohasem születhe-
tik meg sorstársaik és utódaik javára. 

Tamási Áron katonatársa a 82. ezredben, Balázs 
Ferencz jóbarátja és leglelkesebb híve, saját szavai 
szerint, „a magyar faluban találta meg a hivatását.” 
Mintaszerű szövetkezetet, népi szabadoktatást, mű-
kedvelő társaságot szervezett és az anyaszék, Udvar-
hely falujának Vargyasnak, első szolgája: azaz igazi 
vezetője, népének atyja lett. Még a Tizenegyek jubi-
leumi estélyére sem tudott feljönni rengeteg elfog-
laltsága közül, de elküldött és felolvasott írása (Az 
intelligencia és a falú) az új erdélyi nemzedék meg-
változott életszemléletének és egy becsületes akarat-
nak bizonyítéka. – Legnagyobb bizonyíték azonban 
az élete maga, mely egy végzetes betegség terhével 
vállán husz esztendőn keresztül szolgálta haláláig a 
népét. És mi a veszteségtől lesújtott lélekkel, fájdal-
masan kérdezzük a vargyasi sír mellől: lesznek-e, 
akik hasonló lélekkel, hasonló egyéni lemondással és 
önfeláldozással, hasonló, a halálig ellankadhatatlan 
munkával a Balázs Ferencek és Dobay Istvánok, éle-
tünk ezernyi kis feladatának hősies munkálói helyére 
állanak? 

Dr. J. B. 

A napilapokban pár soros alig észrevehető te-
mesvári jelentés adja hírül, hogy Bremzay Géza, a 
tavaly városunkban végzett fiatal magyar orvos, aki 
az országos egészségügyi falu-segítés munkájában 
Tecuci megye maláriás vidékére volt kirendelve, hi-
vatása önfeláldozó teljesítése közben maga is meg-
kapta a betegséget, s az pár nap alatt végzett vele 
25 éves korában. Bremzay Géza nevét még azok 
közül is kevesen ismerik, akiknek a magyar főisko-
lások életével kapcsolatuk volt. Ez a szerény fiú, 
akinek tehetségére első főiskolás konferenciánkon 
tett nagyszerű felszólalása terelte figyelmünket, min-
den idejét tanulmányai lelkismeretes folytatására és 
az egészségügyi falu-munkára való legalaposabb fel-
készülésére fordította, A Majláth-Kör és a rom. kath. 
öregcserkészek akkori kereteiben fejtett ki minden 
tülekedéstől mentes, de annál alaposabb munkát. 

Korai és tragikus halálával fiatal nemzedékünk 
egyik legigéretesebb reménységének elvesztését gyá-
szolja. 

Dr. J. B. 
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Bremzay Géza 

Dobay István 
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Dr. J a n c s ó B é l a : 

T i z é v 

Tíz éve, hogy a romániai magyar új nemze-
dék felekezetfeletti összefogó ifjusági mozgalmai 
megindultak. Szükséges, hogy ezen a tíz esztendőn 
áttekintsünk, tényeit az utánuk jövő fiatalabb tár-
sainkkal megismertessük és tanulságait mindnyá-
junk számára levonjuk. (Előre kell bocsátanom, 
hogy mikor itt ifjusági mozgalomról beszélek, alatta 
olyan kollektiv, magairányította tevékenységet ér-
tek csupán, amely az ifjúság saját kezdeményezé-
séből fakadt. Nem tartom tehát ifjusági mozgalom-
nak azokat a törekvéseket, ahol az ifjuságot kész 
keretek, vagy világnézetek számára nevelik, vagy 
ahol ő csak eszköz. Meg kell jegyeznem azt is, 
hogy az ifjusági öntudatosodás alábbi folyamatai 
főként az intellektuell ifjuságban zajlottak le s az 
„ifjúság” fogalom cikkemben általában rájuk vonat-
kozik. Nagyon sajnálatos, hogy az iparos, kereskedő 
és földmives ifjuságunk máig is nélkülözi a hasonló 
kollektiv folyamatokat). 

I. 
Az első öt esztendőt (1928–33) az ifjúság fe-

lekezetfeletti nemzeti öntudatra törekvése jellemzi, 
amely abból indult ki, hogy az addig (1921–28) 
kialakult felekezeti ifjusági keretek természetüknél 
fogva nem adhatnak egységes nemzeti öntudatot 
és nem szolgálhatják egységesen az ifjúság profesz-
szionális kérdéseit, ennélfogva új, az ifjúság legszé-
lesebb tömegeit összefogó keretekre van szükség, 
amelyben kialakíthassa sajátos életlátását és kiejt-
hesse programmját. Ez a programm az alábbiakban 
foglalható össze: 

1. Az ifjuság önnevelése és önképzése, hogy 
a saját problémáin maga gondolkozzék és megol-
dásukon maga dolgozzék. Ezek a problémák rész-
ben professzionális anyagi és szellemi kérdések, 

2. másrészt a romániai magyarság életének, 
helyzetének s az ezt befolyásoló országos és világ-
tényezőknek megismerése, mint szellemi felkészü-
lés a romániai magyarság intellektuális szolgálatára. 

A saját problémáinak önálló intézésére neve-
lés és a szellemi felkészülés vágya hatotta át ez 
időszak mindhárom összefoglaló mozgalmát; I. az 
ifjuság közjogi küzdelmét egy egyetemi egyesületért, 
II. a kolozsvári Székely Társaság Főiskolás Szak-
osztályát és III. az új nemzedék független folyóiratá-
nak: az Erdélyi Fiataloknak létrejöttét. 

I. A román egyetemen hivatalosan elismert diák-
egyesület alakítását az a tény is szükségessé tette, 
hogy az ifjuság egyrésze középiskoláit kizárólag állami 
iskolában végzi és ezek az egyetemen is alig kap-
csolódnak be a felekezeti ifjusági keretekbe. Más-
részt a diáksegélyezés problémája is egységesebb 
megoldást nyerhetett volna. Ezekhez azt a nagy 
horderejű kezdeményezést csatolták, hogy ennek 
az egyesületnek célja a román egyetemi hallgató-
sággal a kollektiv érintkezés felvétele, egymás ifjú-
sági és nemzeti kérdéseinek megismertetése végett. 
(Ez tehát a román-magyar közeledést megelőző 

tudományos megismerés első ifjúsági lépésnek szá-
mít). Három jogi formában is igyekezett megkapni 
a megalakulás lehetőségét az ifjuság, azonkívül pe-
dig külön memorandummal is fordult az akkori 
közoktatásügyi miniszterhez. Sajnos mindez ered-
ménytelen maradt, a működési engedélyt nem si-
került megszerezni. Igy az ifjúság közjogi harca 
sikertelenül végződött s a következő évek légköre 
egyre kevésbbé volt alkalmas e fontos kérdés elő-
vételére. 

II. Az önképzés és önnevelés felekezetfeletti 
munkájában oroszlánrészt vitt a Székely Társaság 
Főiskolás Szakosztálya, amely 1929–30-ban kisebb-
ségi jogi, 1930–33-ig közgazdasági és társadalom-
tudományi előadássorozatokat rendezett, melyeken 
legidőszerübb kérdéseinket a legkitűnőbb szakelő-
adók világították meg 200–250 főnyi átlag főisko-
lás közönség előtt, s az előadásokat mindig követő 
viták az ifjúság első közéleti iskoláját jelentették. 

III. Az új ifjúsági öntudat kiképzésében nagy 
jelentőségű további lépés volt az Erdélyi Fiatalok 
megindulása 1930 január 18-án. Munkájának főirá-
nyai: 1. nemzedéki öntudatosítás, 2. nemzedéki 
kérdések tudományos tanulmányozása, 3. a romá-
niai magyarság kérdéseinek tanulmányozása, 4. a 
magyar művelődés előmozdítása. 

1. A nemzedéki öntudatosítás terén az Erdélyi 
Fiatalok tette köztudattá az itteni helytállás és 
sorsvállalás ifjúságra eső feladatait és kiteljesedni 
segítette az organikus kezdeményező szellemet. Az 
önképzés tudatosítása mellett főleg egy sajátos itteni 
életlátás és gondolkodásmód kialakítását munkálta, 
melynek értelmében a világnézeti harcok idején 
erőteljesen szembeszállott minden olyan törekvés-
sel, (a szélső baltól, a szélső jobbig), amely egy 
máshonnan importált világnézet számára gyűjt ka-
tonákat az ifjuság soraiban. (Világnézeti függetlenség). 
Ezzel egy sajátos új világlátás alapvonalait rajzolta 
ki, mintegy az irodalmi transylvánizmus társadalmi 
folytatásaként. 

2. Az ifjuság professzionális kérdéseinek (pá-
lyaválasztás, diák-segélyezés, elhelyezkedés) minden 
részletét rendszeresen tanulmányozza s épp így 
foglalkozik az ifjúság sajátos szellemi kérdéseivel is. 

3. A romániai magyarság egyetemes kérdé-
seinek tanulmányozását 1930 nyarán az ugyneve-
zett falumunkával kezdte meg, abból az felismerés-
ből kiindulva, hogy a falu a magyarság gazdasági, 
kultúrális és társadalmi alapja. A falu kérdései 
iránt addig felmerült szétszórt érdeklődés és kisér-
letek után egységes tervszerű mozgalmat indít az 
ifjúság soraiban, melynek célja a falú tudományos 
tanulmányozása, e tanulmányozás eredményeinek 
feldolgozása és a gyakorlati falusegítés. Munkája 
intézményesítésére faluszemináriumot létesít, amely 
évenkénti előadássorozataival figyelmet ébreszt és 
előképzettséget ad a tanulmányozóknak és a to-
vábbi tudományos munkát is irányítja. Három fa-
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utanulmányi pályázatot írt ki, amelyekre egy cso-
mó dolgozat jött be. 1931 nyarán báró Bánffy Fe-
renc meghivására Borsa községben, továbbá Ud-
varhelymegye falvaiban csoportos falutanulmányo-
zást végzett, négy falufüzetet és két tudományos 
tanulmányt adott ki, sok falusi népszerű előadást 
tartott. 

4. Az ifjuság magyar művelődésének előmoz-
dítását szolgálták: modern magyar irodalmi előa-
dások (1930–31), legelső előadássorozat az erdélyi 
irodalomról (1932), verseny a középiskolát végzettek 
számára (1934), ankét és az egyházakhoz intézett 
emlékirat a magyar nyelv és a kultura hatékonyabb 
iskolai tanítása érdekében (1933). Az ujjáértékelt 
történeti öntudatot szolgálta László Dezső Széche-
nyiről és Zrinyiről szóló könyveinek kiadásával. 

Ezekben a mozgalmakban egységes ifjúsági 
közszellem nyilatkozott meg, amelynek hatása an-
nál mélyrehatóbb volt, mert a megelőző időben 
alakult felekezeti ifjusági egyletek munkájával terv-
szerű együttműködést létesített olyan munka meg-
osztással, hogy amazok a vallásos alapon való egyén-
nevelést és az egyházak kérdéseinek tanulmányozá-
sát végezzék, emezek pedig az egyetemes kérdé-
sakkel foglalkozzanak. Ez a három mozgalom és 
ez az együttműködés együttvéve az ifjuság legna-
gyobb részére kiható termékeny szellemi életet 
jelentett és jogossá tette azt a reményt, hogy ifjú-
ságunk nagyrésze felkészülhet népi kérdéseink ön-
tudatos és felelős szolgálatára. 

II. 
Az ifjúsági mozgalmak öntudatos egysége 

azonban egy sereg külső és belső körülmény együt-
tes hatására széttöredezett. Az első generáció ki 
került a főiskolás életből és az extensiv munkát 
megnehezítették a társadalmi egyletek működését 
szabályozó új intézkedések. Szellemi síkon 1. vi-
lágnézeti harc 2. a felekezetieskedés és 3. a mes-
terkélt korosztályi harc bontották meg a szerves 
egységet. (1933–36). 

1. A világnézeti harc frontja kettős volt. Egy-
felől a Quadragesimo Anno pápai bullát adottsá-
gaink tekintetbevétele nélkül hirdető ú. n. „ifjú-
katolicizmus” bontotta meg a sorokat, másfelől pe-
dig a túlzó marxizmus hivei igyekeztek mozgalmu-
kat az ifjuság széles tömegeire kiterjeszteni és leg-
inkább az előző ifjúsági egységnek azt a gondola-
tát kárhoztatták, amely az ifjuság önnevelése és 
felkészülése érdekében, országunkban legelsőként 
hangoztatta a főiskolás ifjúság politikamentességét. 
A túlzó marxizmus hiveinek világnézeti túlbuzgalma 
és világmegváitási sietsége zátonyra vitte nemcsak 
sokuk egzisztenciáját, de majdnem az előző idő-
szak ifjúsági eredményeit is. 

2. Az ifjukatolikusok világnézeti merevsége miatt 
megakadt a falumunka egységesítésének folyamata, 
később pedig – az Erdélyi Fiatalok szélesebb-körű 
falumunkájának kényszerű szünetelésével – fele-
kezeti keretekben forgácsolódott szét, hozzájárulva 
a szétválasztó felekezetieskedés megerősítéséhez. 

3. Nemsokára fölfedezték, hogy nemcsak az 
öregek és fiatalok között van ellentét, (melyet 
nemzedéki harccá fajulni soha sem engedett az 
előző kor ifjúsági öntudata), hanem a „húszévesek” 

és „harmincévesek” között is. Az első Hitel (1935.) 
szomorú jelentősége ennek a mesterkélt és termé-
ketlen szembeállításnak a propagálása, mely annál 
hamisabbb volt, mert munkatársai között éppen 
annyira voltak harmincévesek, mint húszévesek. 
Az ifjúság nemzeti egységének megtartása érdeké-
ben az Erdélyi Fiatalok megindulása előtt hónapok-
kal felajánlotta számukra hasábjait, teljes vélemény-
kifejtési szabadsággal sőt külön általuk szerkesz-
tendő melléklettel. Ők azonban nem vették tekin-
tetbe és nem tárgyalták meg ezt az ajánlatot, ha-
nem kijöttek a külön lappal, amely öt szám után 
megszűnt és 1936 márciusában negyedévi tudomá-
nyos folyóirat alakjában átalakult a mai „Hitel”-lé. 
Tárgyilagos megfigyelő bizonyára megállapíthatja, 
hogy az új Hitel sok kitűnő részlettanulmánya el-
lenére, melyek bármely folyóiratunkban megjelen-
hettek volna) szintén nem mutat olyan éles világ-
nézeti eltérést, amely indokolttá tenné külön létét. 
Nincs olyan ifjúsági programmja sem, amely az 
Erdélyi Fiatalokétól különbözne. Azon sajnálatos 
magatartása folytán, hogy sohasem akarta körvo-
nalazni az Erdélyi Fiatalokétól különböző cél-
kitűzéseit, vagy megállapítani jellegének tudomá-
nyos, vagy ifjúsági voltát, nem jöhetett létre munka-
megosztási megállapodás és együttműködés közte 
és az Erdélyi Fiatalok között, amely szellemi éle-
tünkben tudatos tervszerűségre és munkamegosz-
tásra törekszik. Ez a tény nagymértékben elősegí-
tette az ifjúság nemzeti egységének szétbomlását. 

Az Erdélyi Fiatalok 1937. szeptember 22-iki 
nyilatkozatában (lásd Erdélyi Fiatalok 1937. 3, szám) 
„az egység szétbomlasztásának következményeit” 
az alábbiakban foglalja össze: 

1. Egyetlen öntudatos nemzeti szellemű új 
nemzedék helyett három világnézeti irányra tago-
lódott ifjúságunk gondolkozó részes konzervatív 
nemzeti, haladó nemzeti és marxista irányra. 

2. Ez az irányzatokra töredezettség megaka-
dályozta az új nemzedék egészének egységes meg-
szervezését érdekeinek védelmére és szellemi cél-
jainak szolgálatára, Egységes erdélyi magyar ifjú-
ság helyett csak ifjúsági csoportok vannak és így 
az ifjúság nem szolgálhatja hatályosan a saját ér-
dekeit sem. 

3. A legsúlyosabb következmény azonban, 
hogy e kívülről táplált ifjúsági harcok lehetetlenné 
tették az ifjúság egészének az erdélyi magyar élet 
problémáinak megoldására való felkészítését. Igy 
az ifjúság nagy része kénytelen e tekintetben ké-
születlenül kilépni az életbe, hol már kikerűlhetet-
lenül várják a megsúlyosbodott feladatok és az 
iránta felfokozott várakozások.” 

III. 

1936. tavaszán Tamási Áronnak „A cselekvő 
magyar ifjúság” című cikksorozata (Brassói Lapok-
ban) indította meg azt a folyamatot, amely 1937-
ben K. Balogh Edgar ifjúsági parlamenti gondola-
tán át az úgynevezett Vásárhelyi Találkozóhoz ve-
zetett. A folyamat hangoztatott célja a széttörede-
zett ifjúsági erők összefogása új egységbe és ennek 
alapján új gyakorlati munkába állítása és a romá-
niai magyarságnak az ifjúság általi megújítása. Ma 
már több, mint egy évvel a Találkozó után, elvitat-
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hatatlan, hogy ezeknek a céloknak egyikét sem 
érte el. 

1. Az ifjúsági erők összefogását annál ke-
vésbbé érhette el, mert egyfelől kihagyta a főis-
kolás ifjúságot, másfelől pedig a végzett ifjúságnak 
akkor meglevő szervezeteit megkerülve, csupán 
magánszemélyeket hívott meg. (Ez az antidemok-
ratikus rendezési elv volt az egyik ok, amely miatt 
az Erdélyi Fiatalok a Találkozón nem jelent meg 
és ellene óvást emelt.) Igy a Találkozó az ifjúság 
felelős képviselete helyett 187 magán személy há-
rom napos tanácskozásává zsugorodott. 

2. Új egység nem születhetett meg akkor, 
amikor a találkozó elvileg nem törekedett organi-
kus szerves programmra, gyakorlatilag pedig ennek 
megfelelő szervezetre, vagy a meglévő szervek 
megfelelő együttműködésére. Elvileg elkövette azt 
a hibát, hogy nem a nemzeti alaphoz való feltétlen 
ragaszkodás organikus felfogásából fejlesztett fel 
szellemi tervet (ennek hiánya az Erdélyi Fiatalok 
távolmaradásának másik oka), hanem a különböző 
világnézetek ellentétei közötti megalkuvásos határo-
zatokat hozott. „Az egység, amit a találkozón meg-
teremtettek, érzelmi és jelszóegység csupán”, – 
állapította meg a találkozó után az Erdélyi Fiata-
lok. (1937. 3.) 

3. Gyakorlati munka sem született a Vásár-
helyi Találkozóból. A kompromisszum átka bekö-
vetkezett, az ellentétes erők közömbösítették egy-
mást. Ellenben egy aggasztó jelenség bontakozott 
ki: „a határozatokba nem kerültek be a szélsősé-
gek megállapításai, ellenben a szélsőségek katonái 
soraiuk közé keveredtek” – állapította meg az 
Erdélyi Fiatalok és félévvel később azt is kényte-
len megírni a Találkozót még mindíg támogató 
Hitel-nek, hogy „a trójai faló nem mese... a talál-
kazó zavaros ideologiája és antidemokratikus fel-
épitettsége csak a szélsőségeknek kedvezett és 
amennyiben lett belőle mozgalom, ez csupán ezen 
szélsőségek terjeszkedése.” 

4. A romániai magyarságnak az ifjúság általi 
megújítása olyan feladat, mely nemcsak a Vásár-
helyi Találkozó, de a fiatal nemzedék jelenlegi erőit 
is meghaladja. Hamis reményeket keltett fel a Ta-
lálkozó és a csalódás annál keserűbb. Nem szá-
molt azzal a ténnyel, hogy az új nemzedék az 
előbb felsorolt okok miatt egészében és tömegében 
ideologiailag is, szervezetileg is készületlen erre a 
munkára. Ezzel a ténnyel most és ezután minden-
kinek számolnia kell, aki valóságokra és nem ön-
ámitásokra akar építeni. 

5. A készületlen fiatal nemzedéket erején és 
illetékességén felüli feladatokba akarva kényszerí-
teni, elvonta sajátos anyagi és szellemi problémái-
nak szolgálatától. 

Mindezeket összegezve megállapíthatjuk, hogy 
a Vásárhelyi Találkozó szükséges célokat téves 
utakon és módokon akart megvalósítani és így 
zsákutcába tévedt. Nincs más hátra, mint hogy az 
ezt előre látók után most már a jóakaratú részt-
vevők is felszámolják tévedéseiket és levonják an-
nak következményeit.* A rosszul gombolt mellényt 
egészen ki kell gombolni, hogy másodszor jól le-
hessen begombolni. A téves (és a résztvevők egy 

részénél nem őszinte) egységkeresés után a nem-
zeti egység igazi szerves útjait kell megtalálni. 

IV. 

Az Erdélyi Fiataloknak a Vásárhelyi Talál-
kozó előtt tett figyelmeztető nyilatkozata (1937. 
szept. 22), mely sajnos meghallgatásra nem talált, 
„Mire van szükség?” címen így részletezi a teen-
dőket „Szellemi életünk egészséges továbbfejlődé-
sére szükséges 1. az egység. Ez azonban nem ala-
pulhat sem megtévesztésen, sem jelszavakon. Az 
egység organikus lelki alapja a nemzeti érzésből 
kifejlődő öntudat, társadalmi alapja a nép. 

2. Ezt az egységet szellemi életünkben az 
erők tervszerű együttműködésének alapján kell ki-
építeni. 

3. Ez az együttműködés a már kialakult cso-
portok önmagukon belül tisztázott programmja alap-
ján alkotmányosan és szerves fokozatossággal fej-
leszthető csak ki. – Viszont a mi nemzedékünk kér-
déseinek terén a legfőbb feladatok: 1. számbavenni 
a fiatal nemzedék erőit, 2. ezeket az erőket rész-
ben sajátos anyagi és szellemi feladatai, részben az 
egyetemes erdélyi magyar szükségletek szolgálatába 
állítani. Az ifjuság csoportjai között saját felada-
taira nézve szerves együttműködést kell létrehozni 
és ennek példája nyomán az összes erdélyi szel-
lemi erők tervszerű együttműködését kialakítani.” 

Mi következik ebből az egy év tapasztalatai 
által cáfolhatatlanul beigazolódott meglátásából? 
De mi következik általában tíz év ifjusági életének 
tanulságaiból? 

A végzett ifjuság csak akkora feladatot vál-
laljon az erdélyi magyar életben, amekkorát mai 
felkészültségével becsületesen el tud végezni. De 
dolgozza ki saját anyagi és szellemi problémáinak 
rendszerét, mert erre ő hivatott, mert ezek égető 
magyar társadalmi kérdések is. 

A még tanuló ifjúság pedig ne fecsérelje el az 
előkészület egyre drágább és fontosabb éveit olyan 
harcokkal, vagy kisérletezésekkel, amelyeknek 
hiábavalóságát e tíz év küzdelmei szembeszökően 
bizonyitják. Használja fel a maga anyagi és szel-
lemi fejlődése érdekében az eddigi ifjúsági élet ta-
nulságait és készüljön fel sajátos anyagi és szel-
lemi kérdéseinek politikamentes szolgálatára. 

A tíz év legnagyobb tanulsága, hogy az ifjú-
ság csak úgy illeszkedhetik bele hasznosan a ro-
mániai magyarság életébe, ha minden kalandos és 
erején felüli vállalkozást elkerülve, de erőit felké-
szüléssel állandóan fejlesztve, kisebb kérdések szol-
gálatán át nagyobbakra készülve, felelősen és szer-
vezetten áll be a maga helyére. Felelősség nélkül 
nincs szervezettség, szervezettség nélkül nincs kö-
zösségi élet. Közösségi élet nélkül nincs teljes élet 
számunkra. 

Cikkem megirása után jelent meg a Keleti Ujság 249. 
számában a Vásárhelyi Találkozó bizottságának nyilatkozata. 
Ezt a nyilatkozatot és az abban elfoglalt álláspontot nem tar-
tom a következmények teljes és halaszthatatlanul szükséges le-
vonásának. J.B. 
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A z e g y e t e m i é v e l e j é n 

A most kezdődő egyetemi év megnyitása után 
időszerű, hogy rövid visszapillantást vessünk azokra 
a kísérletekre) melyeket a kolozsvári magyar egye-
temi hallgatók folytattak egy magyar diákegyesü-
let létrehozásáért. 

A kolozsvári magyar egyetemi hallgatók 
egyesületének megalapítására irányuló törekvés 
majdnem egyidős az erdélyi magyar ifjuságnak a 
kolozsvári egyetemre való tömegesebb beíratkozá-
sával. Ifjuságunk tehát első pillanattól fogva szük-
ségét érezte annak, hogy faji alapon tömörüljön 
szellemi és anyagi érdekvédelme intézményes ki-
építésére. Erősen indokolta ezt egyrészt az ifjúság 
fokozódó elszegényedésével járó segélyezés kérdése, 
másrészt az addig csak felekezeti alapon szerve-
zett és emiatt legalább is három felé különült if-
juság egy táborba való tömörítésének időszerűsége. 

Az ifjúság egységes anyagi segélyezése a do-
logi kiadások csökkentését és a segélyezettek al-
kalmasabb kiválasztását eredményezte volna. A 
különböző felekezetű egyetemi hallgatóknak egy 
faji alapon szervezett egyesületbe való összehozása 
pedig az észrevétlenül emelkedett, de feltétlenül 
fennálló válaszfalaknak a vérségi kapocs erejével 
való ledöntését és a teljes érdekazonosság felisme-
rését biztosította volna. 

Mindez – sajnos – a mai napig csak óhaj 
maradt. A magyar egyetemi ifjúságnak felekezeten 
felüli, közös egyetemi egyesületbe való tömörülése 
eddig mindig elakadt az egyetemi szabályzatokon. 
Ez az oka annak, hogy most, kisebbségi életünk 
husz éves fordulóján sincs egyetemi ifjuságunknak 
egy egységes szervre, mely a közös érdekek hivata-
los szószólója lehetne. 

Az egyetemi év elején diákságunk az egyesü-
let alapítási kisérleteket minden bizonnyal újból 
megkezdi. Ehez a mult tapasztalatain való okulás 
céljából vizsgáljuk meg azokat a főbb mozzanato-
kat, melyek ifjúságunk eddigi hasonló kísérleteit 
jellemzik. 

A faji alapon való egyesülés gondolatát leg-
először 1925-ben vetette fel egy néhány diák. Ez 
az uttörő kisérlet azonban teljesen erőtlen volt és 
minden viszhang nélkül mult ki. Egy eredménye 
azonban mégis volt és pedig az, hogy elindította 
ez egyesületi gondolatot, mely azóta foglalkoztatja 
az ifjúságot. 

A második kisérlet 1927-ben történt. Ekkor 
okulva azon, hogy az 1925-ben kezdeményezett terv 
főleg azért akadt el, mert az egyetemi szabályzat 
nem adott lehetőséget a faji alapon való szervez-
kedésre, egy összetételben ugyan faji, de nevében 
inkább tudományos egyesület alapítását tervezte a 
diákság. Ez az egyesület Kőrösi Csoma Sándor ne-
vét viselte volna és célkitüzése felölelte volna a 
diákság összes problémáit. A megvalósulást azon-
ban ez a terv sem érte el. 

1929-ben újabb kisérlet történt. Ezuttal ismét egy 
faji jellegű egyesület létrehozását tervezték az alapí-
tók a „A kolozsvári egyetem magyar hallgatói egyesü-

lete” cimmel. Az engedélyezés iránti előzetes tájé-
kozódásra kiküldött diákokkal azonban az akkori 
rektor közölte, hogy az egyetemi szabályok nem 
nyujtanak lehetőséget egy ilyen egyesület alakítá-
sára. Egyidejüleg pedig egy regionális alapon szer-
vezendő egyesület lehetőségére hívta fel a kikül-
döttek figyelmét. Ezt az ötletet az ifjuság egy része 
fel is karolta és megkisérelte egy „Székelység és vi-
déke” címet viselő egyesület alapítását. Ezt a for-
mát azonban a diákság többsége nem találta meg-
felelőnek, mert attól tartott, hogy ilyen megszorí-
tott keretben a diákság jelentős része, vagyis azok, 
akik a székely megyék területén kívül eső vidék-
ről származnak, nem helyezkedhetik el. Ezért ez a 
tervezet is az előbbiek sorsára jutott: soha nem 
valósították meg. 

Az előbbi kisérletek alapján, a készülő főis-
kolai törvényre való tekintettel az ifjúság elhatá-
rozta, hogy kéréssel fordul az illetékesekhez a tör-
vénynek olyképeni fogalmazása érdekében, hogy 
az lehetőséget nyujtson a diákságnak faji alapon 
való szervezkedésére. Egyidejüleg pedig megkezdte 
a „Kolozsvári magyar egyetemi hallgatók egyesü-
lete”, röviditve KMEHE alapítási munkálatait, sőt 
a rektorátus engedélyével elnököt és tisztikart is 
választott. A főiskolai törvény meghozatala azon-
ban egyre késett és mivel a diákságnak az enge-
délyezés iránt időközben beadott kérését az egye-
temi tanács letárgyalta, ez a kérés sem nyert ked-
vező elintézést. A. K. M. E. H. E.-t még tényle-
ges megalakulása előtt fel kellett oszlatni. 

Ilyen előzmények után alakult meg 1930-ban 
az „Erdélyi egyetemi hallgatók Bólyai művelődési 
köre”, melynek, mint láthatjuk ismét tudományos a 
címében megnyilvánuló jellege. Ez a kör már hosz-
szabb életű volt, mert majdnem két évig működött. 
Működése azonban kizárólag az egyetemi tanácstól 
való elismertetésének kieszközlésére korlátozódott, 
mégis be kellett szüntetni, mert jóváhagyást ez 
sem nyert. Érdekes végig olvasni a diákság sok éves 
egyesületalapítási kisérleteire vonatkozó feljegyzé-
seket, valamint azokat a memorandumokat, melye-
ket a kérdésben döntő befolyással bíró miniszte-
rekhez, közéleti előkelőségekhez és az egyetemi 
tanácshoz beadott. Mindezek szívós, de talán nem 
eléggé kitartó munkát igazolnak. A vonatkozó fel-
jegyzések az Erdélyi Fiatalok 1930 és 1931-es év-
folyamaiban, valamint a Lyceumi könyvtárban ta-
lálhatók meg. 

A régebbi évfolyamok diákjainak ez a munkája 
utmútatóul szolgálhat a mai diákságnak, melynek 
ma az új Alkotmány és a kisebbségi törvény ide-
jén talán könnyebb a helyzete a faji alapon való 
egyesület alapítási kisérlet beindításánál. 
A faji alapon való szervezkedés ugyanis nem szol-
gálhat semmiféle politikai vagy más meg nem en-
gedett célt, ellenben a legkielégítőbb módon oldaná 
meg mindazokat a szellemi és anyagi problémákat, 
melyek a diákság elé tornyosulnak. 

Dr. Vargha L a j o s : 
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FŐISKOLÁS ÉLET. 

A főiskolás törvény fontosabb rendelkezései. 

Az egyetemi oktatás törvényének egyes rendelkezéseit kibővítő 
törvény, mely a Monitorul Oficial 1937. márc. 24-i 69. száma I. részé-
ben jelent meg, a következő fontos rendelkezéseket tartalmazza: 

15. §. „A hallgatóknak meg van tiltva, hogy politikai pártoknak, 
vagy politikai egyesületeknek tagjai legyenek és hogy politikai termé-
szetű megnyilatkozásokban és mozgalmakban résztvegyenek. Azokat, 
akik ellenszegülnek ezeknek a rendelkezéseknek, az egyetemek rekto-
rai exmatrikulálni fogják.” 

15. §. „A főiskolai egyesületeknek csupán olyan hallgatók lehet-
nek tagjai, akik az egyetem egy fakultására a törvényes látogatási időre 
beiratkoztak. Az egyetem kötelékébe tartozás egész ideje alatt, akár a 
licenţa, akár a doktorátus megszerzése végett hallgatják az előadásokat, 
a hallgatóknak nincs joguk résztvenni más főiskolás egyesületekben, 
mint az Egyetemi Szenátus által jóváhagyottakban, melyek a Rektor 
ellenőrzése alatt állanak.” 

„ A főiskolai hallgatók érdekeit és főiskolai kivánságait csak a tör-
vényesen megalakult főiskolás egyesületek képviselhetik és tarthatják 
fenn egyetemi hatóságok előtt és az ő közvetítésükkel, vagy jóváhagyá-
sukkal az állam, megye és község hatóságai előtt... . A hallgatók po-
litikai és társadalmi természetű igényléseinek megoldása nem tartozik 
az egyetemek hatáskörébe.” 

20. §. „Egyetlen állami, megyei, vagy községi hatóság sem hoz-
hat semmiféle, a főiskolás élettel kapcsolatos intézkedést az egyetem, 
vagy a nemzetnevelésügyi minisztérium vezető szerveinek előzetes vé-
leménye nélkül. 

Főiskolai hallgatóknak, vagy főiskolás egyesületeknek ezek a ható-
ságok, vagy bármely jogi személyiség sem pénzbeli, vagy más termé-
szetű segélyt, sem pedig ösztöndíjat nem adhatnak, csupán az illető 
egyetemek rektorainak, vagy a nemzetnevelési minisztériumnak közve-
títésével. Hasonlóképen ezek a hatóságok nem létesíthetnek diákaszta-
lokat és diákotthonokat sem az illető egyetemi szenátus engedélye nél-
kül. Az eddig ezen hatóságok által létesített diákasztalok és diákottho-
nok feloszlattatnak és feloszlatva maradnak, A fenntartásukra rendel-
tetett összegeket egyéni ösztöndíjakká alakítják át, amelyeket az egye-
temi hatóságok által rendezett verseny-vizsga alapján az illető megyebeli 
hallgatóknak fognak adni. 

Szabályzat fogja megállapítani azokat a szabályokat, amely szerint 
az alapok összegyüjtetnek és az egyéni ösztöndíjak kiosztatnak.” 

Körkérdések magyar főiskolásoknak. 

Felkérjük a magyar főiskolai hallgatókat és hallgatónőket, akár 
Kolozsvárt, akár az ország más városában tanulnak, hogy alábbi körkér-
déseinkre küldjenek be írásos választ: 

1. „Mit tart a romániai magyar főiskolás ifjúság legfontosabb anyagi 
és szellemi feladatainak?” 

2. „Milyen gyakorlati módon képzeli el e feladatok megoldását?” 
A kérdésekre adott válaszokat a papir egy oldalán olvashatóan irva 

a válaszoló nevének, fakultásának és lakásának pontos feltüntetésével 1939. 
január l-ig lehet szerkesztőségünkbe beküldeni (Str. Kogălniceanu 13. sz.) 
Az értékesebb válaszokat lehetőségeink határai között közölni fogjuk. Fel-
kérjük főiskolás testvéreinket, hogy minél többen küldjék be válaszaikat. 

A kolozsvári egyetem orvosi 
karának új szabályzata számos, 
az eddigitől eltérő intézkedéseket 
tartalmaz, melyeket alábbiakban is-
mertetünk: 

I. év előtti felvételi vizsgát meg-
előző orvosi vizsgálat kiküszöbölő 
is lehet (3 §), vagyis testileg alkal-
matlanok felvételi vizsgára sem áll-
hatnak. A felvételi irásbeli és szó-
beli. Tárgyai a középiskolák felső 
osztályainak természettudományi 
anyaga: (állat- és növénytan, ana-
tomia, emberi élettan, biologia.) A 
megitélésnél számbavétetnek úgy a 
jelölt speciális ismeretei, mint román-
nyelvi tudása, a szóbelin ezenkivül 
még a kifejezés világossága is. A 
vizsgán átmentek jegyeik sorrendjé-
ben vétetnek fel a kar által megál-
lapított számig. 

Idegen egyetemről való átiratko-
zás szabályozásánál felemlíti, hogy 
előzőleg a máshol szerzett érettségit 
egyenlősíteni kell (9 §). Azok a 
hallgatók, akik az ország összes ka-
rairól kizárattak s aztán külföldi 
egyetemre iratkoztak, többet nem 
vehetők fel a kolozsvári egyetem 
orvosi fakultására. (11 §). 

Az új szabályzat bizonyos vál-
toztatásokat eszközöl az eddigi tan-
terven és megváltoztatja az eddigi 
vizsgarendet is. A II. év anyagába 
az ált. kórtanba bevezetést, a III. 
évébe az orvostörténelemmel együtt 
az orvosi néprajzot, az V. évébe 
pedig a szociologiát illeszti be, a 
belgyógyászati és sebészeti diag-
nosztika pedig a III. év anyagához 
kerül át. A kórházi szolgálatot (sta-
giu) már a III. évtől bevezeti és 
szigorúan ellenőrzi mindenkinek 
ilyenirányu végzett munkáját, mely-
nek elégtelensége esetén az index 
nem írható alá. – A vizsgarend újí-
tásai részben a vizsgák elosztására, 
részben pedig a vizsgáztatásra vo-
natkoznak. Az új szabályzat évvégi 
és doktorátusi vizsgákat különböz-
tet meg. Utóbbiak a II. év végén 
(anatomia, élettan, szövettan), a III. 
év végén (kórbonctan, baktériológia) 
és a IV. évi vizsgák letétele után 
vannak (belgyógyászat, sebészet, 
szülészet, közegészségtan). Minden 
vizsga gyakorlati és szóbeli. Nem 
állhat elméletire mindaddig, míg a 
a gyakorlati nem sikerül. A szóbeli 
bukásnál bizonyos idő után csak a 
szóbelit kell megismételni. Az egy 
tárgyból bukkottak októberen kívül 
februárban is vizsgázhatnak és a 
következő évre feltételesen beirat-
kozhatnak, s csak a több tárgyból 
bukkottak ismétlik az évet. Azokat, 
akik a II.–VI. évi vizsgákat két 
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éven belül le nem teszik, exmatri-
kulálják. Az I. évesek, akik az 
okt. javító vizsgán is megbuknak 
legkevesebb 2 tárgyból, nem ismé-
telhetik az évet. 

A vizsgáztatásra nézve fontos újí-
tás az, hogy az egyéni helyett be-
vezeti a bizottsági elvet, úgy, hogy 
a külön-kölön vizsgáztató tanárok 
minden vizsgacsoportra nézve bi-
zottságot alkotva öszeülnek, s a vizs-
gázók egyéni helyzetét megtárgyal-
va, hozzák meg döntésüket. A III. 
doktorátusi vizsgán viszont a jelölt 
az együttülő bizottság előtt vizsgá-
zik le az összes vizsgatárgyakból. 

A doktori értekezés ünnepélyes 
elfogadását – az eddigitől eltérően 
– a tárgyra vonatkozó szóbeli vizs-
gával köti össze. 

Az egyetemi díjakra vonatkozóan 
úgy intézkedik, hogy a bukottak 
nem kaphatnak tandíj kedvezményt, 
éppúgy nem kapnak az ösztöndíj-
jal, vagy állással rendelkezők sem. 

A külföldi egyetemeken szerzett 
diplomák egyenlősítését a követke-
zőképen szabályozzák. Az egyenlő-
sített érettségi bizonyítvánnyal be-
nyújtott kérvény után a kar meg-
állapítja, hogy az illető egyetemen 
öt, vagy hat év-e a tanmenet. Utóbbi 
esetben a jelöltet csak a harmadik 
doktorátusi vizsga és a gyerek- és 
bőrgyógyászat tárgyaiból való vizs-
gákra kötelezi, valamint azon tár-
gyakra, melyekből ott nem kellett 
vizsgáznia. Ha a tanmenet 5 éves, 
úgy a jelöltnek be kell iratkoznia a 
VI. évre és annak évvégi vizsgáit, 
továbbá az előbb felsoroltakat kell 
letenni. Ugyanez vonatkozik a fran-
cia diplomákra is. 

Ez a szabályzat a jelenlegi első 
évvel veszi kezdetét, a többi évfo-
lyamokra a régebbi rend (1925-ös 
szabályzat) marad érvényben min-
den tekintetben. 

A Társadalmi Szolgálat. A 
hivatalos lap október 18-i számában 
megjelent törvényrendelet, mely a 
Társadalmi Szolgálat intézményét 
állítja fel, legközelebbről érinti a fő-
iskolákat végzendő ifjúságot, mert 
5. §-a szerint a „mindkét nembeli 
egyetemet, vagy más fő- és külön-
leges iskolákat végzett ifjúságnak 
kötelessége a falvakban társadalmi 
szolgálatot teljesíteni és hogy okle-
velüket megkaphassák, az erre vo-
natkozó igazoló bizonyítványt fel 
kell mutatniok”. A külföldi okleve-
lek egyenjogusítása is ehhez a fel-
tételhez van kötve, valamint a köz-
szolgálatba való kinevezés is. A 
kötelező szolgálat ideje egy év. 

A „Társadalmi Szolgálat” nevű 
autonom intézmény célja a) a falu-
munkára való előkészítés, b) végre-
hajtó szervekként a kulturális ott-
honok létesítése, c) az ország 
tudományos megismerése mun-
kájának irányítása, d) a kultu-
rális otthonokban falusi és városi, 
a szolgálatra nevelő iskolák létesí-
tése. Az intézmény legfőbb irányító 
bizottságának feje, Őfelsége a király. 

A kulturális otthonok a helység 
lakóinak, intellektuelljeinek, ottani 
társaddalmi és állami szerveinek, 
továbbá a társadalmi szolgálatot 
végző ifjúságnak munkaegyüttese, 
mely összhangba hozza és irányítja 
mindezek tevékenységét. 1) az egész-
ség ápolása terén, 2) a gazdasági 
munka fejlesztése terén, 3) „az ész, 
lélek és nemzeti érzés fejlesztésével, 
a közélet minden terén”. Igy e köré 
csoportosulnak az országörszervezet, 
a katonai előképzősök, a közmunka-
ügyi minisztérium helyi szervezetei, 
s az otthon helyiségében orvosi ren-
delő, gyógyszertár, szülőnők ott-
hona, – szövetkezet, mezőgazda-
sági eszközök lerakata, előadóhelyi-
ség, könyvtár stb. lesz. Köztisztvi-
selők speciális tanfolyamokon való 
kiképzés után az otthon keretében 
végzik társadalmi közmunkájukat, 
melynek elhanyagolása szigorú fe-
gyelmi büntetéssel jár. 

A 16. §. szerint „Román társa-
dalomkutató intézetet állítanak fel 
az ország és a nép tudományos 
megismerésére szolgáló és a társa-
dalom minden rétegére kiterjedő 
munkálatok megszervezésére, irányí-
tására és ősszhangbahozására”, mely 
a falvak és városok életét monogra-
fikusan kutatja, kerületi kutatóinté-
zeteket is felállit, s egyesíti az összes 
ilyen célú köz és magánintézmé-
nyeket. 

Speciális tanfolyamokat létesíte-
nek a kulturális otthonok vezetői-
nek kiképzésére, továbbá a falusi 
és városi ifjúság előképzésére is. 

A Társadalmi Szolgálat jövedel-
meit részben az állam és tartomá-
nyok támogatása, részint a községi 
bevételekből való 2 százalékos hoz-
zájárulás, részint adományok és sa-
ját könyvei jövedelmei képezik. A 
részleteket végrehajtási utasítás fogja 
szabályozni. A Társadalmi Szolgá-
lat ellátásával a Principele Carol 
királyi kulturális alapítványt biz-
ták meg, Gusti prof. ügyvezetésével. 

Amint látjuk, a kötelező falu-
munkának ez az elgondolása tulaj 
donképen Gusti profesor lapunk ál-
tal ismertetett rendszerének általá-
nossá és kötelezővé tétele. A fontos 

kérdésnek a romániai magyarságot 
érdeklő vonatkozásaival külön fo-
gunk foglalkozni. 

A felsőbb tanárképző inté-
zetek (Şcoală Normală Supe-
rioară) létesítése. A fővárosi 
napilapok november 3. keltezésű 
számai közlik a felsőbb tanárképző 
intézetek létesítésére vonatkozó tör-
vényt. A törvény föbb intézkedései 
a következők: „A középiskolai ta-
nárok minél jobb kiképzéséért és 
megválogatásáért három intézet léte-
síttetik a bukaresti, jassi és kolozs-
vári egyetemek mellett. Mindhárom 
intézetnek három szakosztálya lesz: 
1. irodalmi, 2. tudományos, 3. jogi 
és kereskedelmi.” 

A t a n a n y a g magábanfoglalja 
a szaktantárgyakon kivül a két első 
szakosztályon a filozófiát (lélektan, 
erkölcstan, társadalomtudomány és 
logika) s mindhárom szakosztály 
hallgatói kiképzést nyernek oktatás-
tanból és az országőrzésre (străjerie) 
és társadalmi szolgálatra (serviciul 
social) vonatkozólag. 

A h a l l g a t ó k ösztöndíjasok. 
A hároméves tanulmányi idő 1. évére 
az egyetemek illető szakjainak utolsó 
évén levő hallgatók vétetnek fel 
versenyvizsga alapján. Az első év 
alatt az intézet tananyagának vég-
zése mellett a hallgató meg kell 
szerezze szakjának egyetemi diplo-
máját (licenţă), ellenkező esetben az 
intézetből eltávolíttatik. Az intéze-
tek hallgatóinak létszámát a köz-
oktatásügyi minisztérium évenként 
állapítja meg a másodfokú tantes-
tület tényleges szükségletei szerint. 
A háromévés tanulmányi idő letel-
tével a hallgatók képesítő (capaci-
tate) vizsgát tesznek, melynek sike-
res letétele esetén a jelölt középisko-
lai tanárrá való kinevezésre jogosait. 

Á t m e n e t i i n t é z k e d é s e k . 
A gyakorló iskolák (seminár peda-
gogic) megszünnek. Azok a diplo-
más tanárok, akiknek pedagógiai 
gyakorlatuk megvan, képesítő vizs-
gára állhatnak a tanárképző intézet 
legközelebb végző hallgatóival együtt. 
Azok a diplomás tanárok, akiknek 
pedagógiai gyakorlata nincs meg, 
két éves gyakorlatra osztatnak be 
középiskolai tanárok mellé s az így 
nyert bizonyitvány alapján képesítő 
vizsgára állhatnak. 

A tanárképző intézetek ujonnan 
kinevezett igazgatói: Haţieganu J. 
orvosprofessor Kolozsvárott, Pom-
peiu D., a természettudományi kar 
professzora Bukarestben és Bogdán 
P., a természettudományi kar pro-
fesszora Iaşiban. Szász Kálmán. 
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B i r ó S á n d o r : 

Kisebbségi tanárok véglegesítő államvizsgája. 
(Examen de capacitate.) 

1938 februárjától kezdve Románia új rendszer-
ben él. Az ország kormányzása, a közélet, a külön-
böző közintézmények irányitása új alapelvek szerint 
történik. II. Károly király Őfelsége új alkotmánya in-
dított be ezt a változást, mely csakhamar érezhetővé 
lett minden téren. 

Kétségtelen, hogy ez a változás a romániai ma-
gyar kisebbség életében is fontos következményekkel 
járt. A politikai viszálykodások megszünése magával 
hozta a kisebbségi kérdés nyugodtabb mederben való 
szemlélését. Megtörtént a kisebbségi kormánybiztos-
ság felállítása, megjelent a kisebbségi kérdés megol-
dását előkészítő határozat, mely az egyes ügyek el-
intézését bizonyos normákhoz kötötte. Egyik legfon-
tosabb változás a román sajtó magatartásában tör-
tént. A sajtó központi vezetése következtében nagy-
jában megszűnt az a gyűlölködő hang, mely az egyes 
román lapok hasábjain 1933 óta folyton növekvő erő-
vel érvényesült és megnehezítette a kisebbségi kér-
dések méltányos megoldási lehetőségét. 

Érthető tehát, ha a kisebbségek most bizalom-
mal várják nehéz kérdéseik megnyugtató megoldá-
sát. Egyik ilyen kérdés a kisebbségi tanárok végle-
gesítő államvizsgájának, az u. n. examen de capaci-
tate-nak kérdése. Bátran mondhatjuk, hogy a kisebb-
ségi tanárságnak és iskolaügynek egyformán egyik 
legsúlyosabb nehézsége. 

A vizsgát eredeti elgondolás szerint állami ver-
senyvizsgának tekintették, melynek síkere alapján ne-
vezték ki az addig helyettesként működő tanárokat 
az üresedésben lévő tanszékekre. Első sorban tehát 
az államnál üresedésben lévő tanszékek betöltésére szol-
gált. Később azonban olyan értelmezést nyert, hogy 
a kisebbségi felekezeti iskolák tanáraira nézve is kö-
telező, tehát ezek e vizsga nélkül nem véglegesíthe-
tők, mert az állam nem ad számukra végleges mű-
ködési engedélyt. Mivel pedig a magánoktatási tör-
vény szerint az iskolák nyilvánossági jogának fenn-
tartásához alsó tagozaton két, felsőn négy capacitate 
vizsgával rendelkező tanár kell, ezért az iskolák 
szempontjából is roppant fontos e vizsga. 

A vizsgákat két évenkint tartották a négy 
egyetemen felváltva. A bizottság tagjait a miniszté-
rium nevezte ki középiskolai és egyetemi tanárok 
közül s ezek kérdezték a vizsgázókat az egyetemen 
megszerzett tanári oklevél szaktárgyaiból. 

A vizsgák rendkivül szigorúak voltak. Sokáig 
még az anyag sem volt közelebbről meghatározva, 
csak úgy általánosságban: főszakból az egész egye-
temi, mellékszakból a középiskolai anyagot kérdez-
ték. A sikeresen vizsgázók száma a jelentkezők 30– 
35 százaléka volt, aszerint, amennyi üresedés volt az 
állami középiskolák egyes szaktárgyainak tanszékeinél. 
E vizsgára a kisebbségi jelöltek gyéren jelentkeztek. 
Ők ugyanis kettős hátrányban vannak a román kar-
társaikkal szemben. Nyelvileg sohasem lehetnek 
egyenlők a született románokkal és elfoglaltságuk – 
heti 20–22 óra, sokkal nagyobb, mint az állami ta-
nároké, tehát a lelkiismeretes készülésre sokkal ke-

vesebb idejük van. Ezért csak akkor állottak capa-
citate vizsgára, mikor tárgyaikat jól előkészítették. 
1933-ig aránylag nem is lehetett panaszra okuk; a 
a vizsgákon a kettős hátrány ellenére is érvényesült 
alapos tudásuk. 1933 után azonban lassankint mind 
jobban növekedtek a nehézségek. Ehhez a külső ne-
hézséghez járult még az is, hogy igen gyakran túl-
zott pártpolitikai szempontokat akartak érvényesíteni 
a kisebbségi vizsgázókkal szemben, a román tanár-
egyesület is igyekezett olyan közhangulatot terem-
teni, amely megnehezítette a kisebbségi jelöltek 
helyzetét. 1934-ben módosították a középiskolai tör-
vényt s ezzel együtt a capacitate vizsga feltételeit 
is. Ettől kezdve csak az 1934-es törvényben előírt 
szakcsoportosítás szerint lehetett vizsgázni. Ha tehát 
valaki e törvény előtt szerezte tanári oklevelét és 
szaktárgyai nem az 1934-es törvény szerint szerepel-
tek diplomájában, elveszítette azt a jogot, hogy ab-
ból a melléktárgyból vizsgázzon a capacitate-n, 
amelyből az egyetemen képesítést szerzett, A tör-
vény ugyanis visszaható erővel lépett érvénybe. Pl. 
aki 1934 előtt tanári oklevelet szerzett történelem-
főszakból és mondjuk magyar mellékszakból, vagy 
franciából, az 1934-es törvény szerint történelem-
főszakhoz csak földrajzot vagy román mellékszakot 
vehette fel, A capacitate vizsgán tehát ebben az 
esetben az illetőnek olyan mellékszakból kellett vizs-
gáznia, amit ő nem tanult az egyetemen. Hozzávető-
leges számítás szerint ez a törvény körülbelül 1500 
tanárnak vette el szerzett jogát és kötelezte új szak 
tanulására a capacitate érdekében. A jobboldali la-
pok nagy örömmel tették magukévá a tanári nagy-
gyűlés határozatát. 

Ilyen előzmények után folyt le az 1937-es 
vizsga. Ezen a Iaşi-ban lévő bizottság előtt a nem-
zeti tárgyakból jelentkező kisebbségiek mind elbuk-
tak már az írásbelin. A Kolozsváron vizsgázó lányok 
közül két magyar átment. Itt azonban a vizsgabizott-
ságban régi tanáraik is szerepeltek. A magyar fő– 
szaknál hasonló volt az eset s ismerős tanár. Mind a 
mai napig nemzeti tárgyakból csak olyan magyar je-
löltnek sikerült a vizsgája, kit az egyetemről ismerős 
tanára vizsgáztatott. 

Mikor ez év elején a Goga-kormány uralomra 
jött, nyíltan elrendelte, hogy jövőben nemzeti tár-
gyakat csak etnikai románok taníthatnak s mások e 
tárgyakból vizsgára nem is jelentkezhetnek. 

A Goga által tervezett választásokra a szászok 
és a kormány megegyezést kötöttek s ennek egyik 
pontja az volt, hogy a szász tanárok külön bizottság 
előtt fognak capacitate vizsgát tenni (Universul, 1933 
febr. 3). Ugyanezt kérték a magyarok is. De közben 
megbukott a Goga-kormány s azóta az ügy a régi-
ben maradt. A kisebbségi egyházfők többször kérték 
a kérdés elintézését, de eddig eredmény nélkül. 
Mindezeket a külső okokat azért soroltuk fel, hogy 
tényekkel igazoljuk azt a nehéz helyzetet, amelyben 
végzett fiatal tanáraink vannak. Nem kizárólag raj-
tuk fordult meg vizsgájuk eredménytelensége, sőt sok 

9 Erdélyi Magyar Adatbank



esetben egyenesen a külső körülmények okozták, hogy 
legjobban felkészült jelöltjeink számára is teljes ku– 
darccal végződött a vizsga. 

Az új nyugdíjazási törvény szerint a középis-
kolai tanárok szolgálatának felső határa a 60. év. Ez 
az új rendelkezés ismét akuttá teszi a capacitate– 
vizsga ügyének intézményes rendezését. Azt gon-
doljuk, hogy abban az új pártpolitika-mentes lég-
körben, amelyet Őfelsége teremtett meg, ennek a 
kérdésnek a megoldása is sikeresebb tud majd 
lenni. 

A fiatal magyar tanárok bizalommal várják e 
kérdés kedvező elintézését. Helyzetük szörnyű. Még 
a véglegesített tanárok is nehezen élnek, – hát ők, 
kiknek vállait e súlyos gond nyomja. Hiába van 5– 

10 éves szolgálatuk, – fizetésük a kezdő marad. 
Nem házasodhatnak meg (kb. 70-en) s akik meghá-
zasodtak, azok rettentő anyagi nehézségekkel küz-
denek. Minden lehetőségüket megsemmisíti a capa-
citate vizsga hiánya. 

A kérdés megoldása méltányosan úgy történ-
hetne, ha különbizottságra vonatkozó kérésük telje-
sülne. Még pedig úgy, hogy minden kisebbségi tanár 
ugyanazon egyetemen és ugyanazon tanárok előtt vizs-
gázzék, ahol végzett. És azokból a tárgyakból, melyek-
ből képesítése van. Igy igazságosan rendeződne az 
ügy. A kisebbségi fiatal tanárok pedig nem kellene 
azon törjék a fejüket: miért éppen annak a nemze-
déknek kell ennyit szenvednie, mely román iskolá-
ban, román egyetemen tanult? 

A külföldi orvosi diplomák felülvizsgálása. 

A világháború előtt a más országba költöző orvos 
könnyű szerrel egyenjogusíttatthatta oklevelét. Csak 
a közegészségtan és a törvényszéki orvostan egész-
ségügyi rendeleteiből kellett levizsgáznia, mint ame-
lyekre a mindennapi életben állandóan szüksége volt. 
A világháború után ez a helyzet gyökeresen megvál-
tozott. Mindenütt valósággal megrohanták a szabad 
pályákat, s ennek következtében az államok, amelyek 
saját embereiket is alig tudták állásokhoz juttatni, 
védekező intézkedéseket tettek és rendkívül megne-
hezítették a külföldről visszatérni akarók diplomájá-
nak elismerését. (Hozzá járult ehhez az államok kö-
zötti bizalmatlanság is, ami sajnos a tudományos élet 
területeire is átcsapott.) 

Országunkban a külföldi orvosdiplomák elisme-
rés az u. n. echivaláláshoz (egyenlő értékűsítés) és 
azután a működési engedély megszerzéséhez (libera 
practica) van kötve. Az echivalálást (amit a diploma 
nostrifikálásának is neveznek) bizonyos számú vizsga 
letételétől tették függővé, melyeket (változó számban) 
az a belföldi egyetem állapított meg, amelytől az echi-
valálást az illető kérte. Néha 3–4, máskor 10–12 
nehéz tárgyból kellett a külföldről jött orvosnak vizs-
gáznia, hogy diplomáját echivalálják. Utána az egész-
ségügyi minisztérium kiadta a működési engedélyt. 

Az év elején – néhány e téren leleplezett visz-
szaélésre hivatkozva – a Goga-kormány elrendelte 
az összes külföldi diplomák felülvizsgálását, s annak 
végrehajtásával speciális bizottságot bizott meg, amely 
azóta is működik. E bizottság nemcsak a háború után 
külföldön szerzett és echivált diplomákat vizsgálja 
felül, de felülvizsgálta az összes nem-román egyete-
men szerzett diplomákat is. Az idősebb orvosok (köz-
tük a román tudományosság számos kitűnőségének 
diplomája is) bemutatásra került. E diplomákat ter-
mészetesen minden külön eljárás nélkül továbbra is 
érvényesítették. 

Bonyolultabb, s még meg nem oldott kérdés az 
echivalált diplomák felülvizsgálásáé. Mintegy 1600 
orvos esik ebbe a kategóriába, tehát az ország egész 
orvosi karának tekintélyes hányada. Közülük körül-
belül 70–80 rendelkezik magyarországi diplomával, 
a többi német, francia és főleg olasz diplomával tért 
haza és érvényesíttette azokat a diplomákat, több-

kevesebb idővel ezelőtt. A vizsgálat abban az irány-
ban folyik, hogy az érvényesíttetés körül fordultak-e 
elő szabálytalanságok, vagy éppen törvénybe ütköző 
cselekedetek, melyeknek természetesen meg kell 
legyen a törvényes megtorlásuk is. Ezek a sajnálatos 
esetek azonban csekély számúak s az érdekeltek túl-
nyomó része az akkori rendelkezések betartásával, 
nehéz vizsgák letétele árán szerezte meg magának azt 
a jogot, hogy orvosi gyakorlatot folytathasson orszá-
gunkban, s vannak, akik azt már több, mind tíz éve 
folytatják. Ezek körében riasztó hirek keltek szárnyra, 
hogy valamennyi echivalált diplomát csak meghatá-
rozott számú új vizsga letétele után érvényesítik to-
vábbra is, akinek 3-nál több vizsgát kell letennie, 
annak orvosi gyakorlati jogát (melyből kenyerét ke-
resi) a vizsgák letételéig felfüggesztik. 

A bizottság még nem döntött e kérdésekben és 
remélhetőleg e hirek alaptalanoknak fognak bizo-
nyulni. Bízunk abban, hogy a bizottság számbaveszi 
nemcsak az egyéni méltányosság elvét, hogy a becsü-
letes úton szerzett echivalálások továbbra is érvény-
ben maradjanak, s nem teszi ki újabb vizsgáknak az 
illetőket (ami implicite a román egyetemek által 
végrehajtott előbbi echivalálási vizsgák értékében 
kételkedést is jelentené) – és nem fosztja meg gya-
korlati joguktól az annyi hánykodáson átment kül-
földi diplomásokat. De van a kérdésnek egy nagy 
közegészségűgyi jelentősége is. Sabin Manuilă statisz-
tikai vezérigazgató megállapította, hogy sokkal keve-
sebb orvos van országunkban, mint kellene. 13,000 
emberre jut egy orvos, márpedig Dr. Stoichita szerint 
kielégítő csak akkor lehet közegészségügyünk, ha leg-
alább minden 8,000 emberre fog jutni orvos. Ha tehát 
vidéken óriási az orvoshiány és emiatt annyira elha-
talmasodtak a népketegségek, hogy külön egészség-
ügyi hadjáratot kellett egyes veszélyeztetett vidéke-
ken vezetni, úgy magára a közegészségügyre lenne 
káros megakasztani 1600 eddigi orvos munkáját, né-
hány megtévedt miatt. Hisszük, hogy a bizottság meg-
találja a szükséges megoldást: és ez csak méltányos 
megoldás lehet s a becsületes úton echivalált diplo-
máknak minden további új eljárás nélküli további 
érvényesíttetése. 

Doctor med. 
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Dr. P a r á d i K á l m á n : 

A tüdővész elleni küzdelem Romániában. 

1. A tüdővész elterjedtsége. 
A tüdővész következtében a föld kerekségén 

minden évben három millió ember hal meg, hazánk-
ban pedig 50,000 ember. Ezek a számítások becslé-
seken alapszanak, mert egészen pontos halálozási 
kimutatás nem áll rendelkezésünkre. 

A Statisztikai Hivatal 1932-ben 34,000, 1934-ben 
32,000 tuberkulotikus halálozást mutat ki az ország 
területéről. 1934-ben 24,000 falusi tüdővészhaláleset 
közül csak 13,000-et állapított meg orvos. Az 1934-es 
kimutatásban található 77,000 „veleszületett gyenge-
ség” és a 70,000 „végelgyengülés” eseteknek igen 
nagy hányada lehet tuberkulotikus elváltozásoknak 
következménye. A „más tüdőbetegségek” rovatában 
70.000 halálozást jegyeztek fel. Ezek között 55,000 
tüdőgyuladás van. Igen valószínű, hogy a „más tüdő-
betegségek” és a tüdőgyulladások tekintélyes része 
szintén tüdővészes eredetü. E meggondolások alapján 
becsüljük átlag 50,000 főre országunk évi tuberkuloti-
kus halandóságát. 

Az alaposabb tömegvizsgálatok megerősitik ezt 
a felfogást. A kolozsmegyei gyalui mintajárásban 
1927-ben 60 volt a nyilvántartott tüdővészesek száma, 
a regáti Tomeşti-mintajárásban pedig 110. Négy év 
mulva, a vizsgálati módszerek tökéletesedése által 
150, illetve 330 esetet tartanak már számon. Ez 
majdnem 200%-os emelkedésnek felel meg. 

A hivatalos kimutatás szerint 1933-ban 2 ezre-
lék volt a tuberkulotikus halálozás 170 városunkban 
és másfél ezrelék a 15,000 falunkban. Ez a különb-
ség nem azt jelenti, hogy a falusi lakosság kevésbbé 
fertőzött, hanem azt, hogy a városi lakosságot jobban 
ismerjük és a halálozásokról pontosabb kimutatás ké-
szül. Ezt bizonyitja az a tény is, hogy az egész or-
szágban levő három és fél milliónyi háztartásban 
egyenlő mértékben pusztít a tüdővész. 1000 falusi 
háztartásra 7 és fél, 1000 városi háztartásra 8 és fél 
tuberkulotikus halálozás jut évente. A falusi halál-
esetek gondosabb mérlegelése által valószínüleg haj-
szálnyira megközelítené egymást ez a két adat. 

A statisztika megközelítően 2 ezrelékre teszi az 
országos tüdővész halandóságot. Kiegészítő számítá-
saink alapján ezer lakósra kettő és félre becsülhetjük 
az évi tuberkulotikus halálozást. A nyugati államok-
ban ez a szám jóval alacsonyabb. (Dániában például 
csak háromnegyed ezrelék). 19 milliós országunk annyi 
lelket veszít a tüdővész következtében, mint a 64 
milliós Törzsnémetország. (Ausztria és a Szudéta vi-
dék nélkül). Olaszországban a huszas években még 
évi 65,000 ember halt meg tuberkulózisban, a 
harmincas években ez a szám felére, 35.000-re csök-
kent. Az eredményes tüdővészelleni küzdelem hatá-
saként a nyugateurópai országokban és az Egyesült 
Államokban a 2 – 3 ezreléknyi tuberkulotikus halan-
dóság 0,7–0,9 ezrelékre, tehát egynegyedére csök-
kent le 20 év alatt. 

A katonaságnál végzett vizsgálatok érdekes ered-
ményre vezettek, abban a tekintetben, hogy milyen 
nagyméretű a tüdővész elterjedése. 1933-ban a ne-

gyedik hadtestnél 1400 tüdőbajos megbetegedés volt. 
Ezek közül 900, vagyis 65%-uk az első hat hónap-
ban lett szolgálatképtelen és 400, vagyis 35%-uk 6 
hónapi katonáskodás után vált szolgálatképtelenné. 
Csak a sorozáskor végzett tömeg-átvilágitással lehetne 
eldönteni, hogy a betegséget hányan hozták maguk-
kal otthonról. Ezért 1934-ben a sorozáskor átvilágí-
tották a gyanusokat és köztük 64 tüdőbeteget fedez-
tek fel. A többi újonc között a szolgálat első hathó-
napjában még 32 megbetegedés történt, hat hónapon 
túl pedig újabb 32 friss tüdőbetegség tört ki. 

A 21-ik gyalogezrednél tuberkulin-próbákat vé-
geztek 1935-ben. A 700 ujonc közül 450-nek, tehát 
63% százalékának volt pozitiv a tuberkulin-próbája. 
Eszerint a 21-ik életévet elért ifjak kétharmadrésze 
már átesett tüdővészes fertőzésben. A 340 régi év-
folyambeli katona közül 250-nél, vagyis 75%-uknál 
pirosodott meg a bőrpróba. Egy év leforgása alatt a 
legénység ujabb 12%-a kapott friss fertőzést. Azóta 
az újoncoknak tűdővészelleni oltást adnak ennél 
az ezrednél. A beoltottaknál tüdőbetegségeket még 
nem észleltek. 

Ezek a jól sikerült kísérletek bizonyítják a tü-
dővészes fertőzés gyakoriságát. Hozzávetőleges szá-
mítás szerint Románia 19 és fél millió lakosa közül 
15 millió már átesett tüdővészes fertőzésen. Ez a 
számadat megfelel annak a számításnak is, amely sze-
rint az összes fertőzöttek l%-ánál tör ki a tüdővész. 
Körülbelől 150,000 egyénre becsülhetjük országunk-
ban a tüdővészeseket. Ez a 150,000 éppen 1%-a a 
fertőzésen átesettek 15 milliójának. Miként előbb em-
lítettem, Romániában körülbelől 75,000-re tehetjük a 
nyílt, erősebben fertőző tüdővészesek számát. A többi 
75,000 zárt, kevésbbé fertőző beteg. 

2. Mik ennek az elterjedtségnek okai? 
Egyik oka az orvosok egyenlőtlen elosztása. Az 

orvosok inkább városokba tömörülnek, a vidéken pe-
dig orvoshiány van. Nálunk a hivatalos adatok sze-
rint – 13,000 falusi embert gondoz egy-egy orvos. 
A nyugati államokban ez az arány helyesebb, mert 
ott 2–3000 lélekre jut falun egy orvos. 

A vidéki orvoshiány miatt a betegek tekinté-
lyes része nem juthat orvosi kezeléshez és enélkül 
is hal meg. Bánátban az összes halálozások 55%-a 
nélkülözi a az orvosi ellenőrzést, Erdélyben 63%-a, 
s a Regátban csak minden ötödik beteget lát orvos, 
mielőtt meghalna. 

A tüdővész terjedésének és nagymérvű pusztí-
tásának további okai a betegség felismerésének és 
gyógykezeltetéseinek hiányaiban keresendők. 

A tüdővész felfedezésének alapfeltétele a röntge-
nezés. A Röntgen-átvilágítás, esetleg felvétel nélkül a 
tüdőbetegségek nem állapíthatók meg. Kiterjedt be-
szürődések, sőt nagy kávernák sem mutathatók ki 
mindig a régi vizsgálati módszerekkel, a hallgatással 
és kopogtatással. Ezzel a készülékkel pedig legtöbb 
vidéki orvos nem rendelkezik, de nem rendelkezik 
azzal a speciális ismerettel sem, amely szükséges. 

11 Erdélyi Magyar Adatbank



Az egyetemi orvosképzés hiányaira már több 
neves vezető orvos mutatott rá. Az orvostanhallgatók 
az egyetemen töltött éveik alatt aránylag igen keve-
set hallanak a tüdővész elleni küzdelmekről. Holott 
a tüdőgyógyászat legújabb vivmányait és mai foga-
sait csakis különleges tanulmánnyal lehet elsajátítani. 
Égetően szükséges volna tehát a tantervbe iktatni 
a tüdőgyógyászati ismereteket is. 

A tüdővész felismerésének másik nehézsége ma-
gának a betegségnek alattomos természetében rejlik. 
Igen gyakori a tüdővésznek influenza-szerű kezdete. 
Néha vérszegénységnek, gyengeségnek minősítik a 
betegséget és hónapok telnek el, amíg a beteg orvos-
hoz kerül. Félrevezet a betegségi tünetek, a láz csök-
kenése is, s a beteg jobban érzi magát. Egyedül ta-
lán csak a fogyás, vagy ideges állapot figyelmeztet 
a lappangó kórra. Szinte hihetetlennek tűnik az átvi-
lágítás alkalmából tett felfedezés, hogy a tüdőben 
nagy foltok, sőt szétesések vannak. A tüdőkben nagy 
kavernák keletkeznek nehány nap leforgása alatt! A 
tüdőbetegek tehát már a betegség kitörésekor sulyo-
san fertőzik környezetüket, anélkül, hogy tudatában 
lennének betegségüknek. 

A társadalomra nézve tehát kétszeresen fontos a 
tüdőbetegségnek korai felismerése. Egyrészt hamaro-
san megszüntetjük a fertőzéses továbbterjedés ezen 
hatalmas friss forrásait, másrészt pedig a biztos gyó-
gyulást csakis az azonnal alkalmazott gyógykezelés 
teszi lehetővé. 

3. A tüdővész megfelelő kezelése. 

Ma már kétségtelenül bebizonyított tény, hogy 
a tüdővész gyógyítható betegség. Minden tüdőbeteg 
megyógyulhat, ha idejében kerül szakorvosi kezelés alá. 
A tüdőgyógyászat leghatásosabb fegyvere a légmell-
kezelés, amelyet azonnal alkalmazni kellene minden 
tüdőbetegnél. A légmell-kezelésnek alávetett tüdőbe-
tegek 55%-a gyógyul meg és szerzi vissza teljes 
munkaképességét. Ha azonban ezt a módszert minden 
betegnél azonnal alkalmaznák, a gyógyeredmények 
majdnem 100%-osak lehetnének. A légmell-kezelés-
nek nemcsak azért van jövője, mert a legbiztosabb 
gyógymód, hanem azért is, mert a leggazdaságosabb 
és így a nagytömegek által is igénybevehető. A lég-
mell-kezelés átlagosan csupán 400 lejbe kerül havonta 
és így az összes ismert kezelési módok közül a leg-
olcsóbb. Másik nagy előnye még az, hogy ezt a ke-
zelést a betegek otthon is folytathatják. Néhány heti 
esetleges szanatóriumi tartózkodás után legtöbbször 
nincs is szükség kórházi bennfekvésre. A kórház pe-
dig a kezelést jelentékenyen megdrágítaná. Emellett 
pedig a szegény néposztályok, vagy hivatalnokok, 
akik kenyérkeresetüket a hosszas betegeskedés által 
elveszítenék, a légmell-kezelés által hamarosan láz-
talanná és bacillusmentessé válnak és hivatásuknak 
is eleget tehetnek. Az öszzes tüdőbetegek közül 
körülbelől 50,000, tehát egyharmadrészük igé-
nyelne légmellkezelést. Jelenleg tudatlanságból és 
más okok miatt a betegeknek csupán 4%-a folytatja 
ezt a bevált kezelési módot. Ezek közül is sokan túl-
későre kerülnek szakorvoshoz, vagy megszakítják, 
abbahagyják kezelésüket, kitéve magukat a pusztu-
lásnak. A légmell-kezelés ezen nagy előnyei mellett 
teljesen háttérbe szorulnak a tüdőbetegségek ellen 
eddig alkalmazott gyógymódok. 

Ezek közül elterjedettségnek örvend az arany-
kezelés. A világstatisztika szerint elért eredmények 
meglehetősen csökkentik az aranykezelésbe vetett bi-
zalmat. 

Az erősitőkezelés elősegíti a tüdőbetegségek gyó-
gyulását azáltal, hogy fokozza a szervezet ellenálló-
képességét. A tüdővész kezelésnél kisegítő módszer-
nek használják, azonban a betegséget ez nem gyó-
gyítja meg, kivéve az egészen jelentéktelen beszűrő-
déseket. Ilyen csekély elváltozásoknál is állandó 
Röntgen-ellenőrzést igényel a betegség. 

A magaslati levegő hasonlóképpen csak köny-
nyebb megbetegedéseknél igérhet számbavehető ered-
ményt. Itt a jobb táplálkozás, a teljes pihenés, a gon-
doktól való felszabadítottság tényezői érvényesítik 
leginkább áldásaikat. A környezetváltozás, magaslati 
levegő tehát elsősorban a fertőzéseknek kitett, le-
gyengült, vérszegény egyéneknek, gyermekeknek való. 
Kavernás, fertőző betegeket nem gyógyit meg a magas-
lati levegő, sőt állapotuk a látszólagos javulás ellenére 
is romlik. Az ilyen betegek veszedelmet jelentenek 
a gyógyhelyén üdülő vendégekre nézve, akiket ál-
landóan fertőzhetnek. Majd hazakerülve fertőzik hoz-
zátartozóikat és alkalmazottaikat. 

Tanulságosak azok a kutatások, melyeket két éve 
végeztek Magura faluban. Ez a falu 1500 méter ma-
gasan fekszik, tehát kifejezetten magaslati levegőn. A 
fertőzések elkerülése szempontjából is nagyon ked-
vező a helyzete, mert a házak egymástól óriási tá-
volságokra fekszenek. Az egész faluban összesen ezer-
hatszáz lélek lakik akkora területen, amelyik nagyobb, 
mint Kolozsvár. A falu hosszusága 13 kilométer, szé-
lessége pedig 3 kilométer. Autóba szerelt Röntgen-
készülékkel az összes lakosokat átvilágították s köz-
tük 9 fertőző tüdővészest találtak. Ez a lélekszám-
nak 5 és fél ezreléke. Az országos átlag falvakon 4 
ezrelék. Ha az ország egész népességét átvilágitanák, 
valószínű, hogy az országos átlag elérné a Magura 
község megbetegedési hányadát. 

Nyilvánvaló tehát, hogy az igen kedvező fek-
vésű és elrendezésű faluban semmivel sem gyógyulnak 
inkább a betegek, mint az ország alacsonyabb fekvésű 
vidékein. Sőt valószínű, hogy a magaslati levegő da-
cára is még nagyobb pusztításokat végezne a tüdő-
baj, ha a magurai házak egymáshoz zsufolódnának. 

4. A tüdővész elleni társadalmi küzdelem. 

A tüdővész leküzdésére a társadalom összefo-
gása szükséges. Ennek alapfeltétele a kérdés állandó 
felszínen tartása. A jelenleg még igen tájékozatlan 
közönség felvilágosítása az egyik legsürgősebb feladat. 
Hogy ennek hiánya mekkora károkat okoz, arra leg-
jobb példa a lelkiismeretlen gyógyszer-reklámozások 
esete. Százával ontják a gyárak a különböző csoda-
szereket s a közönség hitelt ad a nyomtatott betük-
nek. Nincs megfelelő ellenintézkedés, mely gátat ves-
sen ezen kapzsiság egészségrontó elburjánzásának. 

Mérhetetlen károkat okoznak ezek a csodasze-
rek a kezdődő tüdőbetegségnél, amikor a sikeres lég-
mell kezelés által még meggyógyulhatott volna a be-
teg. A tüdőbetegek 10 százaléka meggyógyul minden 
különösebb kezelés nélkül is. Éppen ez vezeti félre 
a közönséget. Mert a természet áldásos gyógyitóereje 
által amugy is meggyógyult betegek az alkalmazott 
csodaszerek hatásának fogják tulajdonítani gyógyulá-
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sukat. Ezáltal megtévesztik a többi betegetet is, akik-
nek 90 százaléka így a biztos pusztulásnak néz elé. 
A tüdővész gyógyulási valószínűsége t. i. annál ki-
sebb, minél később kerül a beteg szakszerű kezelés alá. 

A tüdővész elleni társadalmi küzdelem a kör-
nyezetvizsgálaton kezdődik, az újszülöttek és gyer-
mekek védelmén folytatódik, megfelelő számnál tüdő-
gondozó és korházi ágy felállításában fejeződik be. 

A környezet-vizsgálatot Röntgen-készülékkel biró 
orvosok, vagy a tüdőgondozó végzi el. Tudvalevő, 
hogy a családi fertőzések a leggyakoribbak. Ezért a 
tüdőbetegek családját, a hozzájukjáró ismerősöket és 
alkalmazottakat évente át kell világítani. Törvény 
legyen az alkalmazott dajkák, nevelők, házicselédek 
gyakori átvilágittatása is. 

A látszólag teljesen egészséges emberek közt is 
előfordul tüdőbeteg, aki betegségéről semmit sem tud, 
viszont környezetét állandóan fertőzi. Ezért külföl-
dön már bevezették a tömegvizsgálatokat. Minden 
embert évente egyszer átvilágítanak. Ezek a soroza-
tos átvilágítások igen gyakran jártak meglepetésszerű 
eredménnyel, mert sok súlyos beteget fedeztek fel, 
akik betegségükről nem is tudtak. 

A tüdővészes családok gyermekeinek védelmezése 
egyik legfontosabb feladata a tüdővészelleni hadjá-
ratnak. A gyermekek elkülönítendők a betegektől és 
erősitő kezelésre szorulnak. Hathatós módja ennek a 
gyermeknyaraltatás a tengerparton, vagy magaslati 
levegőn. Tengerpartunk 95 százaléka kihasználatlanul 
hever. Csupán 5 százalékát, 50,000 négyzetméternyi 
területet használ ki az 50,000 fürdőző, aki nyaranta 
a tengerparton üdül. Minden nyáron egymillió ember 
nyaralhatna ezen a napfényes, erőtadó területen. 

Még nagyon a kezdetén vagyunk a gyermek-
nyaraltatások rendszeresítésének. A „Gyermekek Tu-
berkulózisának Leküzdésére Alakult Társaság” s a 
többi jótékony társulatok gyermeknyaraltatásai révén 
összesen 5000 gyermek részesül a nyaraltatások ál-
dásaiban. Külföldön már rég felismerték a gyermek-
nyaraltatások óriási horderejét. Olaszországban 1925-
ben már 103,000 gyermeket vittek üdülni. Ez a szám 
évről-évre növekszik. 1933-ban már 390,000 gyerme-
ket nyaraltattak. Természetesen az erre fordított pénz-
összegek sem megvetendők, de a balilla-társaságok 
nem sajnálják a pénzt a hasznos befektetésekre. Évente 
160 millió lejt költenek gyermeknyaraltatásokra. 

Az újszülöttek védelmezése egy másik igen fontos 
feladat. Főként tüdőbajos anyák csecsemőit kell a 
születés után elkülöníteni. Néhány órai késlekedés 
már a gyermek életébe kerülhet, Francia- és Német-
országban külön intézetekben különítik el a tüdőbe-
teg anyák csecsemőit. Az újszülöttet mesterségesen 
táplálják mindaddig, amig az anya meg nem gyógyul. 

A Calmette-oltás a háboru után bevezetett mód-
szer a tüdővész megelőzésére. Az oltást a születés 
utáni első napokban adjuk, mielőtt tehát a tüdővész 
csirái megtámadhatták volna a csecsemőt. Az oltás 
hat hét alatt fogamzik meg. Ezen idő alatt védnünk 
kell a csecsemőt tüdővészes fertőzéstől. Mint általá-
ban minden kisgyermeket, óvnunk kell a felnőttek 
veszedelmeket rejtő becézgetéseitől. A Calmette-oltást 
már szerte a világon alkalmazzák. Eddig sokmillió 
gyermeket oltottak be. Nálunk 1926-ban vezették be 
s eddig egy negyedmillió gyermeknél alkalmazták. 
Az oltás védereje vitán felüli. 

A gyalui mintajárásban minden második gyer-
meket beoltottak 1931 óta s a gyermekhalandóság 

20 százalékról 14 százalékra csökkent. Még a tüdő-
vésszel fertőzött családokban is határozottan kimutat-
ható az oltás védereje. Hatvan tüdőbeteg családból 
származó gyermek közül 46-ot oltottak be. Ezek kö-
zül életben maradt 41. A 14 be nem oltott közül 6 
meghalt és csak 8 maradt életben. 

Az oltás veszélytelen. Az oltóanyag sokszorosa 
sem okoz bajt. Ötvenszeres mennyiséggel beoltott 
gyermekeknek sem történt semmi bajuk. A tüdővész 
elleni oltást felnőtteknél is alkalmazhatjuk. Még nyilt 
tüdővészben szenvedő betegeknek sem ártalmas az 
oltás, habár a testükbe fészkelt bacillusokat az oltás 
nem hajtja ki a testből. 

Haladást jelentenek a küzdelem irányításában a 
tüdővészellenes nemzeti naggyülések. Eddig már hár-
mat rendeztek s az idén tartják meg a negyediket. 
Nemcsak a résztvevő orvosok számára jelent tanul-
ságos élményt egy naggyülés, hanem más, mélyre-
ható eredmények is mutatkoznak a gyülés nyomán. 
1933-ban megalakították a Tüdővészelleni Szövetsé-
get, amelyik az ország tüdővészelleni küzdelmének 
irányítását vállalta magára. A Tüdővészelleni Szö-
vetség javára adományozzák az Állami Sorsjáték 
tiszta jövedelmének 60 százalékát. 1933-ban 15 mil-
lió, 1934-ben 60 millió, 1935-ben már 70 millió lej 
jutott a tüdővészelleni szövetségnek a sorsjáték be-
folyt jövedelmeiből. Ezenkivül a belső kölcsönből is 
adtak 50 millió lejt a Szövetségnek. 

Ezekből az összegekből a tüdőbetegeknek szol-
gáló kórházi ágyakat állítottak fel. Három év alatt 
megkétszerezték az ország területén levő tüdőkórhá-
zak ágyszámát. 1933-ban 2500 betegágy volt tüdő-
betegek részére, ma ez a szám 5000-ren felül van. 

A haladás dacára is elmaradunk a nyugati ál-
lamok fejlett tüdővészelleni szervezettségétől. Nyu-
gaton minden tuberkulotikus halálesetre egy beteg-
ágy esik – s ennyi szükséges a tüdővész hathatós 
leküzdésére – addig nálunk 10 halálesetre jut egy 
ágy. Szerény becslés szerint is még legalább 15–20 
ezer betegágyat kell létesítenünk. 

Egy másik fontos feladat újabb tüdőgondozók lé-
tesítése. A tüdőgondozó orvosai átvilágítják a körze-
tükbe tartozó összes lakósokat és a betegeket keze-
lés alá veszik. Kétféle tüdőgondozót ismerünk: a 
helyhezkötött és a mozgó tüdőgondozót. 

A mozgó tüdőgondozók olyan vidéken szüksége-
sek, ahol a lakosság szétszórtan él, vagy ahol még 
kevés a helyhezkötött tüdőgondozó. A mozgó tüdő-
gondozó egy teherautóba szerelt Röntgen készülékből 
áll. A hozzátartozó alkalmazottak: egy-két orvos és 
a segédszemélyzet szintén az autóval utazik együtt. 
A mozgó intézet faluról-falura jár. Mindenütt nehány 
napig tanyázik, s ezen idő alatt a faluban tartózkodó 
összes személyeket átvilágítják. A gyanusakat fel-
jegyzik, a betegeket kezelés végett átadják a legkö-
zelebb fekvő intézetnek, vagy tüdőszakorvosnak. A 
gyenge gyermekeket, különösen a fertőzöttek környe-
zetéből, a gyermekek megerősítéséről gondoskodó tár-
sulathoz irányítják. 

A mozgó tüdőgondozók évente átlag 50 község 
lakosait vizsgálhatják át. Háromszáz mozgó tüdőgon-
dozó elláthatná az ország 15,000 községnek tüdővizs-
gálatait. Az ország 170 városában pedig körülbelől 
200 helyhezkötött tüdőgondozó állítandó fel. 

A nyugati államokban óriási számban létesítet-
tek helyhezkötött tüdőgondozókat. Az Egyesült Álla-
mokban 3600 tüdőgondozó van, Németországban 1300 
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Franciaországban, 850, Angliában 700, Olaszország-
ban 400 mig nálunk mindössze 40 tüdőgondozó inté-
zet működik. Érthető, hogy tüdőgondozóink, bármily 
nagy munkát fejtenek ki, elégtelennek bizonyulnak 
az egész népesség igényeinek ellátására. Ezért a mi 
tüdőgondozóink a tüdővészhalálozások 4%-át ismerik 
csupán még a betegek életében. 

Összehasonlításul közlöm az osztrák tüdőgondo-
zók működését. Az 1937-es kimutatás szerint az or-
szág 90 tüdőgondozója a hat és fél milliós lakosság 
kétharmadrészét bírja ellenőrizni, Emellett tüdőbete-
gek számára 8500 betegágy és üdülőtelepeken 5200 
ágy van beállítva. Nincs e világon ország, ahol a la-
kosság számához viszonyítva ennyi betegágy lenne 
tüdőbetegek részére. – Mindemellett a tüdő vész-
halandóság jóval nagyobb volt Ausztriában, mint a 
többi nyugati államban. (1. ezrelék). Ennek oka a 
tüdőgondozók tökéletlenségében rejlik. Igen sok tüdő-
gondozónak nincs Röntgen-készüléke, tehát célját egy-
általan nem tudja betölteni. Igy aztán a tüdőgondozók 
körzetébe tartozó betegek 55%-a meghal anélkül, 
hogy az intézet felismerhette és kezelte volna be-
tegségét. 

Németországban Augsburgban működik egy 
minta-tüdőgondozó. Az intézet körzetébe tartozó 
egyéneket kivétel nélkül átvilágítják. Most már a la-
kosság 10%-a minden évben alapos vizsgálatban ré-
szesül. Ilyen módon az összes tüdőbetegeket számon 
tartják és kezelésbe veszik. 

Az augsburgi körzetben és általában Németor-
szágban 3 és fél ezrelékre teszik a nyilt tüdőbajosok 

számát. Az augsburgi tüdőgondozók körzetében 1920-ig 
2 és fél ezrelék volt a tüdővész-halálozás. Tizen-
nyolc év alatt ezt fokozatosán leszorították egyötö-
dére, vagyis félezrelékre. Ezen idő alatt több mint 
ezer ember életét mentette meg ez az egyetlen 
intézet. Hogyha hozzászámítjuk még a megmentett 
betegek viszanyert családi egyensúlya által életben 
maradt és megszületett embereket is, többbezer főre 
becsülhetjük a tiszta nyereséget. Egy emberi élet 
pénzre átszámított megmentése ezer lejbe kerül. 

Igen szemléltető a lyoni tüdőgondozók példája 
is. Courmont még 1905-ben nehány tüdőgondozó inté-
zet alapjait fektette le Lyon város sűrün lakott, nyo-
moruságos munkásnegyedeiben, ahol a tüdővészhalan-
dóság óriási volt: 4 ezrelék. Tizenhét évi fáradozás 
után a halandóság leszállt a felére, sőt a gondozók 
közelében még alacsonyabbra. Érdekes, hogy Lyon 
gazdag negyedeiben, ahol csak egy tüdőgondozó mű-
ködött, ezen idő alatt a tüdővészhalandóság alig vál-
tozott, s 3 ezrelék körül maradt. A lyoni példából 
láthatjuk tehát, hogy a tüdővész leküzdésénél a meg-
előzés többet jelent, mint a jómód. 

Rövid közleményem keretei nem engedik meg, 
hogy a részletkérdésekre jobban kiterjedhessek. Azon-
ban így is láthatjuk, melyek az eddigi eredmények és 
milyen irányba kell törednünk, hogy fáradozásainkat 
teljes siker koronázza. 

Merem remélni, hogy nincs messze az idő, ami-
kor rendszeres és megfeszített társadalmi munkával 
a tüdővészt is megfékezhetjük. 

A Kolozsvári Székely Tár-
saság orvosi és jogi tankönyvköl-
csönkönyvtárai ez évben is meg-
nyiltak, hogy megkönnyítsék a sze-
génysorsú hallgatók tanulását. Az 
orvosi könyvtárt 18-an, a jogit 15-én 
vették igénybe már eddig is, ami 
mutatja, hogy mindkét könyvtár 
valódi fontos szükségletet tölt be. 
Miután azonban a könvtár csupán 
a csekély kölcsönzési díjakkól gya-
rapíthatja önmagát, ezúton is kér 
mindenkit, hogy használt szakköny-
vek adományozásávsl segítsék elő 
hivatása minél jobb betöltésében. 
Egyben felhívja mindazokat, akik 
tavaly kölcsönvett könyveiket még 
nem adták vissza, hogy azt hala-
déktalanul hozzák be a hivatalos 
órák alatt (hétfőn és csütörtökön 
d. u. 6–7-ig) a Társaság helyisé-
gébe (Cal. M. Foch 43. fsz), hogy 
mások is részesülhessenek bennük. 

„Városunk magyar főiskolai 
hallgatói” címen érdekes kimuta-
tásokat közöl saját gyüjtése alapján 
Dr. Dávid László a Hitel f. é. 2. 
számában. Az egyházak adatai alap-
ján az 1937–38. évben 689 magyar 
főiskolai hallgató volt (ebből 585 
fiú). Fakultások szerint: 226 jog-, 
(13 orvostanhallgató, 227 tanárjelölt, 

22 zene-. 58 kereskedelmi-, 27 gaz-
dasági akadémiai hallgató és 16 al-
mérnöki iskolás. Vallási megoszlá-
suk: 395 róm. kath.. 238 ref. és 56 
unitárius. Feltűnőnek tartja a jogi 
és tanári pályára özönlést és más 
szakok elhanyagolását, hol nagyobb 
a szükséglet. A tanárin majdnem 
kilátástalan az elhelyezkedés és mégis 
227 ember volt tavaly e pályán. 
Érdekes kimutatást közöl a főisko-
lásokról lakóhelyük szerint. Kiderül, 
hogy 424 főiskolás városi és csupán 
184 a falusi fiú (56 adatai hiányoz-
nak.) Még felötlőbb a társadalmi 
egyenlőtlenség a szülők foglalko-
zása szerinti megoszlásnál. 503 fő-
iskolás közül 371 szülője értelmiségi, 
79 szülője iparos, kereskedő, mun-
kás és csak 53 szülője földmíves. 
Ha figyelembe vesszük, hogy föld-
mívességünk az egész romániai ma-
gyarság 72 százalékát teszi ki, ak-
kor az, hogy közülök az egye-
temi hallgatóság alig 12 százaléka 
kerül ki, a legmegdöbbentőbb té-
nyek egyike, mert azt mutatja, hogy 
intelligenciánk utánpótlását belterje-
sen intézi, s alig nyúl le új népi 
erőforrásokért. A teológiákon vala-
mivel jobb a helyzet, különösen a 
róm. kath.-on, itt 46 közül 15 értel-
miségi, 14 iparos, kereskedő, mun-

kás és 17 földműves szülők gyer-
meke. Már a ref. teológia aránya 
rosszabb, itt 106 hallgató közül 
csak 28 szülője földműves és 29-é 
iparos-kereskedő, ezzel szemben 49-é 
értelmiségi. – Dr. Dávid László 
adatait, melyet épenúgy, mint Si-
mon Károlynak f. é. 1. számunk-
ban megjelent középiskolai cikke, 
kultúrpolitikánk népi öntudatlansá-
gát bizonyítják – mindenki foko-
zott figyelmébe ajánljuk, akinek ha-
táskörébe vág utánpótlásunk irá-
nyítása. 

Tizenöt éve annak, hogy meg-
jelent Szabó Dezső: „Új magyar 
ideologia felé” c. tanulmánysorozata, 
mely először mutatta meg, hogy 
megmaradásunk és megujhodásunk 
alapja a magyar paraszt. És tiz éve 
annak, hogy a magyar ifjúság Ady-
ünnepén először fejtette ki Szabó 
Dezső, hogy az egyetemes magyar-
ság sorsát úgy látja biztositva, ha 
a német és orosz nagyhatalmak 
közé ékelt középeurópai népek egy-
más életlehetőségeinek teljes bízto-
sítása után összefognak függetlensé-
gük megvédésére. 

É kettős évfordulón mély tisztelet-
tel gondolunk az új magyar gon-
dolkozás géniuszára. 
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S i m o n Károly: 

„A tartományok statisztikai arcképe”. 
(I. Measnicov cikkének ismertetése. Sociologie Românească, an. III Nr. 4–6). 

A Gusti prof. szerkesztésében megjelenő So-
ciologie Românească c. folyóirat f. évi 4–6. szá-
mában érdekes tanulmány jelent meg I. Measnicov 
tollából. Az itt-ott található fogyatékossága elle-
nére is értékes munkának tarthatjuk, mert bőséges 
adattal dolgozza fel Románia társadalmi életének 
népesség-megoszlását az új közigazgatási törvény 
alapján. „Statisztikai portrénak” nevezi cikkét a 
szerző s átfogó képet igyekszik nyujtani a tíz tar-
tományra beosztott megyék számáról, az illető tar-
tomány lakóinak számáról a népi megoszlásról, 
ezeknek számbeli fejlődéséről, illetőleg hanyatlá-
sáról, születés, halálozásról, stb. 

Tehát statisztikai képet nyujt Románia társa-
dalmáról. Az új közigazgatási törvény megjelenése 
óta részleges ismertetések jelentek meg, de ilyen 
átfogó és ennyi bő adattal alátámasztott általános 
képet adó munkáról még nem tudunk. 

Románia lakóinak száma 1938 január 1-én a 
„Buletinul Demografic” Nr, 5. 1938. száma szerint 
19,646,151. Ha az utóbbi öt év népesedését vesz-
szük irányítóul, akkor Románia lakosainak száma 
az 1949 év elején elérné a 20 milliót. 

Az új közigazgatási törvény az országot tíz 
tartományra osztja, törülvén a tartományok régi 
történelmi elnevezését. Az 1. sz. kimutatás az or-
szág új közigazgatási beosztását tartalmazza, meg-
jelölve az új tartományok nevét, a beletartozó me-
gyék számát és a régi történelmi tartományokét is. 
(Néhány tartomány neve időközben megváltozott 
Körös tart. helyett Szamos, Gyulafehérvár helyett: 
Maros, Arges helyett Bucegi. Ismertetésünkben a 
szerző által használt régebbi elnevezéseket hasz-
náljuk, – Szerk.) 

Románia régi és új közigazgatási felosztása 
a megyék számával 

Közigazg. tartomány Történelmi tartomány 
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R o m á n i a 71 5 12 4 13 9 5 16 3 4 
1 Olt 6 5 1 
2 Árges 10 

– 
8 

3 Tengeri 4 – 1 3 
4 Dunai 10 – 2 1 5 2 
5 Dnyeszter 4 4 
5 Prut 7 2 
7 Suceva 1 1 5 
8 Kőrös 4 – 

3 
9 Gyulafehérvár 9 

10 Temes 1 3 1 

Ez a kimutatás világosan mutatja azt, hogy 
mennyire változott a megyék száma a régi törté-
nelmi tartományokban (3–16-ig), míg az új beosz-
tás szerint a megyék száma egységesebb (4–10-ig). 
A legkülönbözőbb egységekből felépitett tartomány 
a dunai, amolynek tíz megyéje négy különböző 
tartományból alakult (Muntenia, Dobrudzsa, Mol-
dova és Beszarábia). A történelmi tartományok 
közül Beszarábia, Muntenia és Erdély megyéit 
négy közigazgatási tartományra, Moldova megyéit 
három, Dobrudzsa, Bánát és Kőrös megyéit kettő, 
Oltenia és Bukovinát pedig egy tartományba osz-
tották. 

Most lássuk, mekkora a lakósság száma a kü-
lönböző tartományokban: 

Románia lakósainak valószinű száma 1938 jan. 1-én 
Tabloul II. Soc. Rom. – II. Kimutatás. 

T a r t o m á n y 
A lakosság 
valószínű 

száma 

%-a 
az egésznek 

R o m á n i a 19.646,2 100,0 
Olt 1.866,9 9,5 
Argeş (Bakarest nélkül) 3.139,2 16,0 
Tengeri 1.041,0 5,3 
Dunai 2.054,7 10,4 
Dnyeszter 1.454,3 7,4 
Prut 2.352,0 12,0 
Suceava 1.580,5 8,0 
Kőrös 2,153,4 11,0 
Gyulafehérvár 1.659,8 8,4 
Temes 1.707,5 8,7 
Bukarest 645,9 3,3 

Ebből a kimutatásból megállapítható, hogy a 
tíz tartomány közűl a legnépesebb az Argeş-i, 
amely Bukarest nélkül is 3 millión felüli lakóval 
bír. Viszont a leggyérebben lakott tartomány a 
tengeri, amelynek alig van 1 millión felüli lakója. 
Ennek a tartománynak a népesség szaporodása 
szempontjából minden tartományt megelőző jövőt 
jósol a szerző, minthogy itt a legnagyobb a szü-
letettek és legkisebb az elhaltak száma. 

Ez a kimutatás csak valószínű és nem telje-
sen pozitív s alapjául az 1930-as népszámlálási adat 
s az utána következő hét év fölöslege szolgál, nem 
tekintve a bevándorlásokat, letelepüléseket, amely 
a szegényebb vidékről a gazdagabb felé haladott, 
vidékről városra s különösen a főváros felé. 

Az 1930. évi népszámlálás alapján Románia 
lakossága, ha az új közigazgatási tartománybeosz-
tást vesszük tekintetbe, a következőképen oszlik 
meg: 

15 

Tabloul I. Soc, Rom. – I. Kimutatás. 
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Románia lakosainak száma tartományok szerint 
1930 december 29-én 

Tabloul 111. Soc. Rom. – 111. Kimutatás. 

T a r t o m á n y 
A lakós-

ság száma 
1930-ban 

Felülete 
km2-ben 

Nép-
sűrűség 
km2ként 

R o m á n i a 18.052,9 295,049 61.2 
Olt 1.703,6 86.941 63.2 
Argeş 3.447,9 40,879 84.3 
Tengeri 923,4 21.731 42.4 
Dunai 1.826,6 37.958 48.1 
Dnyeszter 1.347,0 22.355 60.3 
Prut 2.101,1 31.775 66.1 
Suceava 1.458,1 18.070 80.7 
Kőrös 2.008,4 33.385 60.2 
Gyulafehérvár 1.539,7 30.297 50.8 
Temes 1.697,0 32.658 52.0 

A IV. sz. kimutatás a tartományok földrajzi 
kiterjedését és az illető tartomány népsűrűségét 
ábrázolja. Terület szempontjából a legnagyobb az 
Argeş-i (40,879 km2). Utána következik a dunai 
(37,958 km2, a kőrösi, stb. Legkisebb a tengeri, 
dnyeszteri stb. 

Legsűrűbben lakott az argeşi (84,3), 
amelynek számát igen jelentékenyen emeli a bu-
karesti lakosság (14,9%). Leggyérebben lakott a 
dunai, tengeri és a temesi, amelynek oka a sokkal 
mostohább talaj és éghajlati viszonyok. De pusz-
tán a talaj- és éghajlati viszonyokkal nem lehetne 
valamely földrajzi hely népességének sűrűségét– 
gyérségét megmagyarázni, u. i.: nem szabad elfe-
ledkeznünk a városok szerepéről sem, amelyek 
igen nagy mértékben csalogatják és csoportosítják 
maguk köré a lakosságot, 

A lakosság megoszlása városokban falvakban 
1930 december 29-én 

Tabloul V. Soc. Rom. – V. Kimutatás. 

Ha összehasonlítjuk a II. sz. kimutatást az 
utóbbival (III, sz. kimutatás), azt látjuk, hogy ál-
talában az erdélyi megyék lakóinak száma igen 
keveset fejlődött, vagy egyenesen csökkent. 

Igy a gyulafehérvári tartomány lakóssága 
(ahol ugyanis a legnagyobb tömegben él a magyar-
ság), 0.1 %-kal csökkent, a kőrösi hasonlóan (11,1 
– 11,0-ra, a temesvári 9,4%-ról 8,7-re, ellen-
tétben a többi tartományokéval, ahol például a 
tenger tartománya 5,1%-ról 5,3%-ra, a dunai 
10,1%-ról 10,4%-ra emelkedett. Measnicov kimu-
tatása szerint tehát az erdélyi lakosság száma ál-
talában csökkent az utóbbi hét év alatt s ez a 
csökkenés éppen a magyarlakta vidékeken a leg 
végzetesebb. Ez nem magyarázható meg pusztán 
az általános rossz gazdasági helyzettel, mert ak-
kor érthetetlen lenne a Kárpátokon túli tartomá-
nyok népesség-növekedése. Ennek egyedüli vilá-
gos magyarázata az, hogy általában a magyarság 
elhelyezkedési lehetősége a minimumra csökkent. 

A tartományok lakosságának száma (1930-ban), 
felülete és népsűrűsége 

Tabloul IV. Soc. Rom. – IV. Kimutatás. 

Tartomány 
A városi 
lakósság 

százaléka 
A falvak 

száma 
Avárosok 

száma 

A falusi 
lakósság 
számának 

közép-
arányosa 

R o m á n i a 20,1 15,201 172 949 
Olt 12,3 2,306 17 648 
Argeş 30,2 2,664 25 904 
Tengeri 20,2 797 16 924 
Dunai 23,9 1,686 23 825 
Dnyeszter 16,1 794 7 1,424 
Prut 17,9 2,256 17 766 
Suceava 19,5 760 21 1,535 
Kőrös 18,0 1,573 16 1,040 
Gyulafehérvár 14.6 1,139 17 1,154 
Temes 16,9 1,226 13 1,150 

Az V. sz. kimutatás a tartományokban talál-
ható városok és falvak lakósságának megoszlását 
mutatja be. Tudjuk azt, hogy Románia földművelő 
állam s így a nép nagyrésze falvakban él, amiből 
a városi nép kisebb száma következik. A legsű-
rűbben lakott városok az Argeş tartományban le-
vők (30,2), amelynek oka elsősorban a főváros, az-
után még több nagyobb város (Ploeşti, Brassó). 
A dunai tartomány városai szintén sűrűn lakottak, 
de itt már nem a nagyobb városok, hanem inkább 
a sok kisebb, elszórt város lakóssága emeli a má-
sodik helyre ezt a tartományt. 

Leggyérebb a városi lakosság az Olt, Gyula-
fehérvár, Dnyeszter és Temes tartományokban. 

Általában a romániai városok lakóssága 
nem sűrű. 1930-ban a 171 város közűl csak 37 vá-
rosnak a lakóssága volt 20 ezren felüli. A fenn-
maradt 86 város lakóinak száma 10 ezren alul 
volt. Nagyobb városokat a Dnyeszter, Kőrös és 
Temes tartományokban találunk, a legkisebbeket a 
tenger, Olt, Gyulafehérvár és Suceava-i tartomá-
nyokban találjuk. 

Falvak szempontjából a hegyes, erdős vidé-
keken általában sok és kisterjedelmű falvakat ta-
lálunk. A síkságokon nagyobbak és ritkábbak. A 
szerzőnek ez utóbbi megállapítása helytálló, ha a 
Kárpátokon túli falvak felépítését és elhelyezését 
tekintjük. De az erdélyi falvakra ezt a ritkaságot 
és szétszórtságot még nagy általánosságban sem 
mondhatjuk el, kivétel természetesen a nyugati 
Kárpátok vidéke. Tehát a szerző következő meg-
állapítása „Erdélyben és Bukovinában még a hegyes 
vidékek mentén is nagy falvakat találunk kilomé-
terekre szétszórt házakkal”, nem fedi a valóságot. 

T a r t o m á n y 
A lakosság 
száma 1930 
dec. 29-én. 

%-a 
az egészhez 
viszonyítva 

R o m á n i a 18.052,9 100,0 
Olt 1.703,6 9,5 
Argeş (Bukar. nélkül) 2.816,6 15,6 
Tengeri 923,4 5,1 
Dunai 1.826,6 10,1 
Dnyeszteri 1.347,0 7,5 
Prut 2.101,2 11,6 
Suceava 1.458,1 8,1 
Kőrös 2.008,4 11,1 
Gyulafehérvár 1.539,7 8,5 
Temes 1.697,0 9,4 
Bukarest 631,3 3,5 
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A lakosság megoszlása nemzetiségek sze-
rint. A „Központi Statisztikai Intézet” a lakósság 
nemzetiségi megoszlását csak %-ban és a régi tör-
ténelmi tartományok szerint közölte, – írja a 
szerző. Azonban az „Observator” (Sajtótudósító, 
igazgató Traian Chirilă V. évf. 19. sz. 1938 jún. 15) 
közöl a kisebbségek számára vonatkozó számada-
tokat megyék szerint, úgy ahogy azokat a Köz-
ponti Statisztikai Intézet állapította meg az 1930-as 
népszámlálás alapján. Eszerint Romániának 1930 
dec. 29-én 18,057.090 lakósa volt. A nemzetek meg-
oszlása így néz ki: 

Románia nemzetiségi megoszlása 1930 dec. 29-én 
Tabloul VI. Soc. Rom. – VI. Kimutatás. 

Nemzetiség 
A nemzetiség 

száma %-ban 
Román 12.981,3 71,9 
Magyar 1.425,5 7,9 
Német 745,4 4,1 
Orosz 409,1 2,3 
Rutén 582,1 3,2 
Bulgár 366,4 2,0 
Zsidó 728,1 4,0 
Török 154,8 0,9 
Găgăuţi 105,7 0,6 
Cigány 262,5 1,5 

Eszerint a Központi Statisztikai Intézet az 
1930 évi népszámlálás adatai alapján Romániában 
1,425.500 magyar anyanyelvű és nemzetiségű lakóst ta-
lált, ami az összlakosság kb. 7,9 %-át. tehát az 1930 
évben majdnem 8%-át kepezi, s igy a számbelileg 
második helyen levő német kisebbségnek is (4,1) majd-
nem kétszerese a magyarság. 

Most lássuk, hogyan oszlik meg Románia la-
kóssága a különböző tartományokban: 

Románia nemzetiségi megoszlása a különböző 
tartományokban 

Tabloul VII. Soc. Rom. – VII. Kimutatás. 

A fenti százalékok a szerző szerint viszony-
lagosak, mert az „Observatorul” nem közli sem az 
összlakosság számát, sem a románok megyénkénti 
számát. A fenti számokból az alábbiakat következ-
tethetnők: 

1. Olt tartománya, amely Olteniát foglalja 
magában, száz százalékban román. A kisebbség 
még egy százalékot sem ér el. 
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R o m á n i a 71,9 7,9 4,1 2,3 3,2 2,0 0,9 4,0 
Olt 97,5 0,2 0,2 – – – – 0,2 
Argeş 87,5 5,4 1,6 0,2 – 

0,1 
– 

2,4 
Tengeri 55,5 0,3 1,1 0,6 – 

18,0 15,9 0,4 
Dunai 80,0 0,5 0,9 6,0 0,7 5,1 0,3 3,1 
Dnyeszter 59,9 – 

5,1 10,7 6,3 6,8 
– 

7,2 
Prut 82,8 0,7 0,4 3,4 2,7 

– – 
8,0 

Suceava 47,3 0,8 5,2 4,2 27,4 
– – 9,8 

Kőrös 61,5 24,4 2,7 0,1 1,2 
– – 

6,4 
Gyulafehérvár 54,6 30,0 11,1 0,1 

– – – 
1,5 

Temes 61,4 12,8 16,7 0,1 0,3 0,8 
– 

1,5 

2. Argeş tartománya 8 megyéből áll, a ro-
mánság a lakósság 90%-át képezi. Kisebbség van 
a fővárosban és a két Erdélyből csatolt megyében. 
Éspedig Háromszék 80%-a magyar, Brassóé 26% 
magyar (kb. 20% német)-je szerint ennek a tar-
tománynak 5,4%-át magyarok képezik, 1,6%-át 
németek. A harmadik igen számottevő kisebbség a 
zsidóság különösen a fővárosban; 2,4% a számuk. 

3. A tenger tartománya kb. 56% román, de 
ezen kívül igen fontos kisebbség a bulgár 18% 
és török 16%. Ezek a kisebbségek különösen két 
megyében vannak nagy számban: Caliacra 42% a 
bulgár és 23%-a török, míg Durostorban 34% 
bulgár és 42% török. 

4. A Duna tartománya. Moldovából 5, Besz-
arábiából 2, Munteniából 2, Dobrudzsából 1 megye 
tartozik ehhez a tartományhoz, Lakósságának 80 
%-a román, 6 % orosz, 45% bulgár és 3,1% 
zsidó. Az oroszok és bulgárok inkább Ismail, Tul-
cea és Cahul megyében, a zsidók a városokban ta-
lálhatók. 

5. A Dnyeszter tartománya négy beszarábiai 
megyéből áll, 60 százaléka román, 7 százaléka 
orosz, 7.2%-a zsidó, 6,8% bulgár, 6,3% ukrán, 
5,1% német. Ebben a tartományban található a 
legtöbb orosz. Zsidók inkább Lăpuşna-megyében, 
bulgárok és ukránok Cetatea-Albă és Tighina-
megyében, németek Cetatea-Albă-ban (16,3%) ta-
lálhatók. 

6. A Prut tartománya hét moldovai és két 
beszarábiai megyéből áll. Tiszta román tartomány. 
Legszámottevőbb kisebbsék a zsidóság (8%). 

7. Suceava tartománya magába foglalja Bu-
kovinát, Hotin- és Dorohoi-megyéket. Legszámot-
tevőbb kisebbség a rutén (27,4%) különösen a kö-
vetkező megyékben: Csernovic, Storojine , Hotin, 
Rădăuţi, azután a zsidóság Csernovic (16,7%), Ho-
tin (9.2%), Storojineţ (9%), Rădăuţi (7,2%). Né-
metek vannak Csernovicban, Câmpulungban és Ră-
dău i-ban. Orosz Hotin-megyében (9,2%), 

8. A Kőrösök tartománya. Ez Északerdély-
nek hét megyéjét foglalja magában: Kőröst, Mára-
marost A szerző szerint 61,5 százalék román nem-
zetiségű. A magyarok létszáma 24,4 százalék „szét-
szóródva a megyékben lényegtelen számmal.” (?) Bi-
harban magyar 30 százalék, Szilágyban 31,4 szá-
zalék, Kolozs 30,1 százalék, Szatmár 25,2 százalék 
és Szamos 15,4%. 

A másik kisebbség a zsidóság 6,4 százalékkal. 
Legtöbben (80 százalék) Máramarosban vannak, 
ahol a lakosság 20,9 százalékát képezik, 8,1 szá-
zalék van Szatmárban. 

Harmadsorban jön a német kisebbség; Naszód 
megyében 14,4 százalék, Szilágyban 4,7 százalék, 
Szatmáron 3.2 százaléka az összlakosságnak. 

9. Gyulafehérvár tartománya. Erdély déli 
részének 9 megyéjét foglalja magában. A szerző 
állítása szerint az összlakósság 55 százaléka ro-
mán. 30 százaléka (?) magyar különösen a követ-
kező megyékben: Maros (42,6 százalék), Csík (82,7 
százalék), Udvarhely (91,6 százalék), Torda (21,4 
százalék) és Kisküküllő (23,6 százalék). 

A németek a tartomány lakósságának 11,1 
százalékát képezik. Legtöbb a Kisküküllő mentén 
lakik, ahol a megye lakósságának 39,7 százalékát 
alkotják. 
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10. Végül a Temes tartománya, amely ma-
gába foglalja a Bánátot, Arad és Hunyadmegyéket. 
A szerző szerint a lakósság 61,4 százaléka román, 
16,7 százaléka német (sváb), 12.8 százaléka ma-
gyar, akik közül 19,5 százalék Arad, 15,4 százalék 
Temes és 11,3 százalék Hunyadmegyének képezi a 
lakósságát. 

Ezt a fejezetet azzal zárja be a szerző, hogy 
az előbbi népességmegoszlás az 1930-ik évre vonat-
kozik. Jelenleg a százalék a többségiek (románok) 
javára sokkal kedvezőbb, mert amint tudjuk, – irja – 
a román nemzetiség fejlődése jóval tulhaladja a ki-
sebbségekéit. 

A lakósság megoszlása foglalkozás szerint. 
A VIII. számú kimutatás a különböző munkakörben 
kenyeret keresők számát mutatja be. Ebből látható, 
hogy Románia falusi lakosságának több mint 90%-a 
a föld kiaknázásával, illetőleg földműveléssel foglal-
kozik, tehát tíz millónál több kenyérkeresőből 8 millió 
244,500 földművelő, azután következik az ipar kb. 760 
ezer kenyérkeresővel, kereskedő, hitelező 338.000 stb. 

A kenyérkeresők foglalkozása és száma. 
Tabloul VIII. Soc. Rom. – VIII. Kimutatás. 

Az írni-olvasni tudók. Románia statisztikai 
értesítőjéből veszi a szerző az alábbi adatokat, ame-
lyek igen érdekesen világitják meg a tartományok 
általános szellemi nívóját. Megállapítható, hogy ebből 
a szempontból Románia lakossága még igen alacsony 
fokon áll. Ugyanis az ország lakosságának csak 57 
százaléka tud írni és olvasni. Amint látjuk, az erdé-
lyi megyék az első három helyre kerültek, míg az 
Olt tartománya utolsóelőtti, utolsó a dnyeszteri lett. 
Az első három tartományt fogom részletesen ismer-
tetni. 

1. Gyulafehérvár tartománya. Első helyen áll az 
írni-olvasni tudók szempontjából (72–74 százaléka). 
Ebben a tartományban legkevesebb irástudatlan van 
Szebenmegyében 85.2 százalék, Udvarhelymegyében 
85.0 százalék, Nagyküküllőben 83.7 százalék tud írni 
és olvasni. 

2. A második tartomány a temesi (67–68 szá-
zalék). Legkevesebb az írástudatlan Temesmegyében 

(80 százalék tud írni-olvasni), azután Aradmegye 69 
százalék, legkisebb a százalék Hunyadmegyében 51.8 
százalék. 

3. A Kőrös tartománya. 60 százalék az írni-
olvasni tudók száma. Legnagyobb száma a következő 
megyéknek van s Naszód 66.9 százalékkal, Szatmár 
65.4 százalékkal, Szilágy 64.8 százalék és Kolozs 
64.5 százalék. Legkisebb a százalék Máramarosban 
38.0 százalék és Szatmármegyében 48.8 százalék. 

A népesség változása 1937-ben. Ha vizsgál-
juk az alábbi kimutatásokat, amelyeket a „Néprajzi 
Értesítő” (Buletinul Demografic) közöl az 5–938, szá-
mában a magyarságra nézve igen szomorú tényekkel 
találkozunk, ami a születések számát illeti. Az összes 
erdélyi megyék közül csak Torda és Hunyad tud 
valahogy középre feljutni a születések szempontjából, 
viszont Bihar, Fogaras, Háromszék, Temes mutatja 
fel a legkisebb százalékot a születéseknél. Igy pl. 
Temes megyében 2.5-szer kevesebb gyermek születik, 
mint Cahul megyében. 

Nagy hanyatlás tapasztalható általában Erdély-
ben és Besszarábiában, viszont igen nagy a születé-
sek száma az Ókirályságban (az előbbiekhez viszo-
nyitva), aminek oka a kedvezőbb munkaalkalom és 
megélhetés. 

A születések-halálozások száma a különböző 
tartományokban. 

Tabloul IX. Soc. Rom. – (IX. kimutatás 

T a r t o m á n y . Születés Halálozás Természe-
tes halál 

Románia 30.8 19.3 11.5 
Olt 31.3 18.0 13.3 
Arges 30.1 18.0 12.1 
Tengeri 34.2 19.3 14.9 
Dunai 36.8 21.2 15.6 
Dnyeszter 35.1 24.2 10.9 
Prut 36.7 21.2 15.5 
Suceava 28.1 18.2 9.9 
Kőrös 28.6 18.9 9.7 
Gyulafehérvár 27.5 17.6 9.9 
Temes 15.0 18.2 0.8 

A születések száma a tartományokban és a 
különböző megyékben az 1937 évben. 

Tabloul X. Soc. Rom. – X. kimutatás. 
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Legnagyobb Legkisebb 

Dunai 36.8 Cahul 44.6 Ismail 29.7 
Prut 36.7 Iaşi 41.0 Soroca 26.8 
Dnyeszter 35.1 Orhei 39.4 Cetatea-Albă 30.5 
Tengeri 34.2 Ialomiţa 38.5 Durostor 28.4 
Olt 31.3 Olt 34.2 Mehedinţi 27.9 
Arges 30.1 Buzău 34.8 Háromszék 23.8 
Kőrös 28.6 Máramar. 30,9 Bihor 26.6 
Suceava 28.1 Dorohoi 26.9 Csernovic 21.5 
Gyulafehérv. 27.5 Torda 32.9 Fogaras 23.1 
Temes 19.0 Hunyad 

Szeverin } 
20.5 Temes. 17.5 
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Összesen: 10.542,9 100,0 8,719,0 100,0 1.823,9 100,0 
Talaj kiakn. 8,244,5 78,2 7.880,8 90,4 363,7 19,9 
Ipar 759,1 7,2 332,2 3,8 426,9 23,4 
Keresk., hitel 337,4 3,2 113,8 1,3 223,6 12,3 
Szállító 179,2 1,7 61,0 0,7 118,2 6,5 
Közintézetnél 485,0 4,6 157,2 1,8 327,8 18,0 
Egészségügy-

Sport 105,4 1,0 26,9 0,3 78,5 4,3 
Más foglalk. 432,3 4,1 147,1 1,7 285,2 15,6 

Foglalkozási 
osztályok 

egész állam Falusi lakós-
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A halálozások száma a tartományokban 
és a különböző megyékben 1937. évben 

Tabloul XI. Soc. Rom. – XI. Kimutatás. 
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Dnyeszter 24,2 Lăpuşna 28,5 Cetatea-Alba 18,0 
Dunai 21,2 Fălciu 31,3 Râmn.-Sărat 17,0 
Prut 21,2 Iaşi 26,4 Soroca 18,1 
Tengeri 19,3 Constanţa 20,4 Duruştor 18,5 
Kőrös 18,9 Máramaros 21,4 Kolozs ) 

Bihor ) 18,0 Suceava 18,2 Rădăuţi 18,7 
Kolozs ) 
Bihor ) 18,0 

Temes 18,2 Krassó 20,9 Câmpulung 16,4 
Olt 18,0 Romanaţi 19,2 Arad 17,0 
Argeş 18,0 Dâmboviţa 18,8 Gorj 16,6 
Gyulafehérvár 17,6 Torda 19,9 Brassó 14,7 

Nagyküküllő 16,0 

A lakósság növekedése 
1930 december 29-től 1938 ianuár 1-ig. 
Tabloul XIV. Soc. Rom. – XII. Kimutatás. 

Tartomány A népesség 
1930 dec. 29-én 

A népesség 
1938 jan. 1-én 

Növe-
kedés 
% 

Évi 
növ. 
% 

R o m á n i a 18.052,9 19.646,2 8,8 1,26 
Olt 1.703,6 1.866,9 9,6 1,37 
Argeş 3.447,9 3.785,1 9,8 1,40 
Tengeri 923,4 1.041,0 12,7 1,81 
Dunai 1.826,6 2.054,7 12,5 1,79 
Dnyeszter 1.347,0 1.454,3 8,0 1,14 
Prut 2.101,2 2.352,0 11,9 1,70 
Suceava 1.458,1 1.580,5 8,4 1,20 
Kőrös 2.008,4 2.153,4 7,2 1,03 
Gyulafehérvár 1.539,7 1.650,8 7,2 1,03 
Temes 1.697,0 1.707,5 0,6 0,09 

A halálozások száma elég nagy. Legtöbb halá-
lozás a Dnyeszter tartományában történik, amelynek 
a rendezetlen egészségügyi állapot az oka. 

A bemutatott nagyszámú kimutatásból megálla-
pítható véglegesen az, hogy általában a népszaporo-
dás szempontjából az Ókirályságbeli megyék jóval felül-
mulják a csatolt területekéit. 

Szaporulat szempontjából a legmagasabb száza-
lékot a Tenger, Duna és Prut tattománya éri el, leg-
alacsonyabb százalékot mutat az utóbbi nyolc év 
alatt a három erdélyi tartomány Körös, Gyulafehér-
vár és Temes, Temes tartománya talán nem is nőtt. 

„Kisebb szaporodás azokon a helyeken tapasz-
talható, ahol nagyobb számban él a kisebbség. Tehát 
a következő népszámlálás még kevesebb kisebbséget 
fog mutatni” – fejezi be ránknézve megdöbbentő 
statisztikai portréját I. Measnicov. 

Dr. Jancsó Elemér, Venczel József, Szűcs Elemér, Vita Sándor, Albrecht Dezső, Dr. Asztalos 
Sándor, Teleki Ádám és Tamási Áron aláírásával nyilatkozat jelent meg a Keleti Ujság 249. szá-
mában válaszként a Keleti Ujság 247. számában megjelent „Egy évforduló” címü cikkre. A nyilat-
kozat mindenekelőtt cáfolja a Vásárhelyi Találkozó feloszlásának t é n y é t . „– – az e néven ismert 
közösséget nem oszlattuk f e l . . . ” ez csak úgy lenne elképzelhető, ha mind a 182 résztvevő megtagadná az ott 
hozott határozatokat. „Ez nem történt meg és nem fog megtörténni soha!” „Viszont akadt néhány részt-
vevője, akinek elvi magatartása nem mindig födte a határozatok és a hitvallás elveit. Igy a legutolsó időkben a 
volt előkészítő bízottság két tagja is olyan elvi magatartást képviselt, mely megitélésünk szerint nem volt össze-
egyeztethető a nemzeti közösség mindennél alapvetőbb elvével. Ezt a kérdést mi, akik előkészítőt, majd őrizői 
voltunk a Találkozó szellemi közösségének, úgy oldottak meg, hogy az előkészítő bizottságot.... egyszerűen fel-
oszlattuk és teljes hatáskörét a Vásárhelyi Találkozó elnökére: Tamási Áronra ruháztuk át. Ennek a formai 
megoldásnak a következtében, ha. arra majd közrendi szempontból is lehetőség nyílik, Tamási Áron élhet azzal 
a jogával, hogy szükség szerint maga köré új bizottságot h ív jon. . . .” Majd befejező soraiban burkolt célzást tesz 
egy általuk megindítandó közösségi munkára. 

Nem tudjuk, mi az a közösségi munka, aminthogy a nyilatkozatban jelzett s nemzeti szempontból összeegyez-
tethetetlen magatartás lényegéről sincs tudomásunk. Ilyen ellentétek esetén azonban nem formai megoldást kell keresni, 
hanem a dolgok mélyére nézően levonni férfiasan és minden kétértelműség nélkül a következményeket. A nyilatko-
zat ezt nem teszi meg, ami azt mutatja, hogy a Vásárhelyi Találkozó intézői még mindig nem látták be teljesen 
útjuk és módszerük elhibázott voltát. Nem oszoltak fel és számolnak a későbbi szervezkedési lehetőséggel – 
Vásárhelyi Találkozós alapon. És még azokkal való szakítást sem mondták ki, akikkel elvi ellentétbe jutottak. 
Jelenlegi nyilatkozatukat nem vehetjük tévedéseik teljes belátásának és felszámolásának, csupán taktikai magatar-
tásnak, ami nem bírja eltakarni a belső csőd tényét. – Mégegyszer szólunk mindnyájuk lelkiismeretéhez: hagyják 
abba a kétértelmű és felelőtlen kísérletezéseket, mikor az idők egészen más magatartást követelnek. 

Lapunk kötelességének érzi, hogy a Találkozó teljes és végleges felszámolásáig a Találkozó embereinek 
semmilyen kollektív munkáját semmilyen módon ne támogassa, mert ezzel csak az egészséges kibontakozást késleltetné. 
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M é g t ö b b t á r g y i l a g o s s á g o t 

várunk dr. S z a b ó T. Attilától, éppen, mert néprajzi 
és folklorisztikai tudását és szorgalmát nagyra értékel-
jük. A Hitel f. évi első számában „A transylván ma-
gyar társadalomkutatás” cimen értékes tanulmányt 
közöl a társadalomkutatás (a legszélesebb értelemben 
vett szociográfia) multjáról, kisebbségi életünkben való 
felbukkanásáról, majd az ifjúság s benne lapunk ilyen 
irányú mozgalmairól. Amilyen érdeklődéssel olvastuk 
sok új történeti adatot felhozó részleteit, s falumun-
kánk kezdeti időszakát tárgyilagosan (bár némi fölös-
leges gúnnyal) bemutató szakaszait, éppen annyira 
hiányoljuk tanulmányában a következőket: 

1. A társadalomkutatás multjában nem emlékezik 
meg Kölcsey Ferencnek 1830-ban tartott s összes mű-
veiben megjelent beszédéről a szatmári adózó nép álla-
potáról, amely egyik legelső földrajzi, gazdasági szocio-
gráfiának számit. Nem említi Jakab Elek hatalmas 
művét, Kolozsvár történetét sem. 

2. Kisebbségi életünk társadalomrajzi tanulmányai 
között nem sorolja fel a Székely Nemzeti Muzeum 
emlékkönyvében, továbbá a Magyar Kisebbségben meg-
jelenteket. Nem említi meg Kós Károly Kalotaszeg c. 
művét és Balázs Ferenc „A rög alatt”-ját, melyek pedig 
(irodalmi eszközökkel) egy-egy vidék mai monográfiái. 

3. Lapunk falumunkájának felsorolásánál elfeled-
kezik Erdő János tanulmányáról (A népfőiskola jelentő-
sége népünk életében 1934. IV. számunk), amely külön 
lenyomatban is megjelent. 

4. Cikke 19. oldalán felsorol egy csomó szerzőt 
és a Hitelben megjelent tanulmányaikat. Ugyanakkor 
nem emliti meg az Erdélyi Fiatalokban szélesebb körű 
falumunkánk idején és azóta megjelent ilyenszerü tanul-
mányok hosszú sorát, ami a tényeket nem ismerő olva-
sóban azt a hamis látszatot kelti, mintha szélesebb körű 
falumnkánk kényszerű szünetelésével az ilyen irányú 

tudományos munkánk is megszűnt volna. Tájékozta-
sul az alábbi lapunkban megjelent tanulmányokat 
soroljuk fel: 

Parádi Kálmán: Az erdélyi magyar orvosi jövő (1930. 3). 
Bakk Péter: A bukaresti magyar diákok (1930. 3.), László De-
zső: A hiányzó tizenöt korosztály (1930. 8.), Mikó Imre: A 
kolozsvári egyetem 10 éve és a kisebbségek (1930. 9–10.), Jancsó 
Elemér; A magyar egyetemi hallgatók statisztikája a kolozsvári 
román tudományegyetemen 1929–30. évben (1931. 5–6.), Dr. 
Imre Lajos: A falu kulturális tényezői (1931. 5–6.). Dr. Mol-
nár Dénes; A székelység nemzeti vagyona és adóssága (1934. l.), 
Vita Sándor: Az erdélyi magyar fogyasztási szövetkezeti moz-
galma, Dr. Oberding József: Az erdélyi magyar hitelszövetke-
zeti mozgalom, Sziziphus: Egy erdélyi város, Pálffy Károly: 
Földmives ifjúságunk (1934. 2.), A végzett ifjúság kérdései 
Dr. Jancsó Béla, Dr. Ferenczy Sándor, Dr. Baczó Gábor. Dr. 
Györké Árpád, Dr. Gspann Károly, ifj. Parády Ferenc cikkei 
(1934. 3.), Kiss Árpád dr., Gyarmathy Árpád és dr. Récsey La-
jos cikkei (1934. 4.) Pataky József és dr. László Ferenc cikke: 
(1935. 1.), ifj. Parády Ferenc: Henchidától Bonchidáig (1935. 2.), 
Brandt József: Mérnökök kérdései: (1935. 3.), Pálffy Károly: 
A kisebbségi népnevelés erkölcsi vonatkozásai (1936. 3–4), 
Tonk Emil: Szociális betegségek Transylvániában (1936 3–4), 
Tonk Emil: Az alkoholizmus Romániában(1937. 1.), Zsombory 
László: A fiatal ügyvédjelöltek elhelyezkedési adatai (1937. 4.) 
Dr. Jancsó Béla: Az orvosi pályaválasztás akadályai, (1936. 2.), 
Dr. Török Bálint; Az ifjúság a gazdasági pályán, Dr. László 
Tibor: Az állatorvosi pályáról, Biró Sándor: A fiatal tanár-
nemzedék kérdései, Dr. László Ferenc: A jogászok elhelyezke-
dési kilátásai, Kóréh Béla: Statisztikai adatok a helyi egyetemről. 
(1936. 2.) 

5. A „Hitel” ez évi második számában cikkéhez 
pótlásokat közöl, azonban ebben sem említi meg a 
fentieket, továbbá Simon Károly cikkét egy közép-
iskolánk társadalmi kérdéseiről (Erdélyi Fiatalok 1938. 
1. számában) és ifj. Parády Ferencét a gyógyszerészeti 
pályáról (Erdélyi Fiatalok 1938. 2 sz.) melyek közben 
jelentek meg. 

Mindezeket sajnálattal soroljuk fel, mert ezek 
nélkül a hiányok nélkül tanulmánya még sokkal tár-
gyilagosabb és alaposabb, tehát tudományosabb lett 
volna, mint így. 

Neve a modern magyar és világ-
irodalom nagyjairól irott stilus-pa-
ródiával: az „Igy irtok ti”-vel lett 
ismeretes az egész magyar nyelvte-
rületen. Ennek a könyvnek s utána 
humoreszkjeinek meg kabarédarab-
jainak általános sikere aztán meg-
pecsételte Karinthy sorsát a közvé-
lemény tudatában. Elkönyvelték 
mint humoristát, holott Karinthy 
mulattatott, de nem mulatott. Sem-
mi sincs benne a nagy humoris-
ták bölcs derüjéből. Karinthynál 
csak dialektikus ábrázolásforma a 
humor, az irói magatartás mögötte 
egészen más. Valami lázadó, keserű, 
sokszor alig fékezhető elégedetlen-
ség a világ, az ember, a dolgok tö-
kéletlensége felett. Egy ragyogó lo-
gika Röntgen-fényével világitja át 
a félszegségeket, amelyek szánalma-
san nevetségesek, amikor (legtöbb 

ször) nem olyanok, amilyeneknek 
logikai idealizmusa szemszögéből 
lenniök kellene. 

Ezt a Karinthyt, aki a logikai 
tökéletesség és az élet ellenkező té-
nyeinek konfliktusait közvetlenül is 
kifejezte, kevésbé ismerték és érté-
kelték. Pedig itt vivta igazi csatáit 
az egyéni lét legnagyobb kérdései-
vel. A legnagyobb analitikusok 
egyike és sajátságos sóvárgással van 
tele a szintézis iránt. Kételkednie 
kell, mert könyörtelenül látja a 
dolgok visszásságát, de olthatat-
lanul szeretne hinni a forma és 
lényeg végső egységében, az ember 
tökéletesedésében és rendeltetésében. 
„Hagyd az ént” – mondja egyik 
irásában, de sohasem tudja elhagyni. 
Csak kivülről látja az egyén egyet-
len megváltását a lét titkai között: 
hogy életét ne szükreszabott énje 
zárt határai között képzelje el és 
valósítsa meg, hanem legyen szer-

ves része a világból mindaz, amit 
szimpátiájával lelkileg átfog, amivel 
azonosul. Az egyéni lét egyensúlya 
a társadalmi, közösségi munka, A 
XX. század nagy közösségi lázának 
ez egyik mély értelme. Karinthy, 
akinek egész gyökérzete a XIX. 
század szkepszise, látja és sok te-
kintetben felszámolja ennek a kor-
nak érzékszervi tudatos individualiz-
musát és már érzi az új ember ir-
racionális tartalmának szükségét. 

Végtelen sokféle érdeklődése, vagy 
tán tulzott logikája miatt sohasem 
irta meg azt az igazi nagy művet, 
amit annyian vártak tőle. Mélysé-
geit kevesen értették meg. Felüle-
tesebb sajátságaival volt a közönség 
kedvence. Hirtelen támadt agyvér-
zés ölte meg 50 éves korában. Sze-
gényen élt és szegénységben hagyta 
hátra a családját a modern magyar 
irodalom egyik legeredetibb tehet-
sége. Dr. Jancsó Béla. 

Karinthy Frigyes 
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Új magyarság 

„Új élet a magyar földön” 
– Matolcsy Mátyás új könyve – 

Matolcsy Mátyást nem kell bemutatni az erdélyi 
olvasók előtt. Jelei vannak annak, hogy nálunk is 
úgy ismerik őt, mint az új magyar gazdasági élet-
keretek megteremtésének legelszántabb harcosát. 
Matolcsy neve már beleszövődött a magyar történe-
lem anyagába, s őt onnan többé kiszakítani nem le-
het. Ő a világháború utáni fiatal nemzedék legjobban 
felkészült, legalaposabban lehiggadt és igazi politikai 
tényeket mutató közgazdásza. Eddig megjelent két 
nagyobb munkájában és számos cikkében megcáfol-
hatatlanul bebizonyította, hogy Magyarországon a 
földbirtokreform széles alapokon felépülő gyors-
végrehajtása a legfontosabb nemzeti és társadalmi 
feladat. Munkáival szemben sok kisebb-nagyobb 
kritika jelent meg, de végeredményében statisztikai 
adatatait és azokon felépülő következtetéseit senki 
sem tudta megcáfolni. Cserépfalvi kiadásában megje-
lenő „ Válság és új élet” sorozatában napvilágol látott 
újabb könyve felhasználja eddigi müveinek eredmé-
nyeit, de azokat szélesebb keretbe állítva adja. Ez a 
könyv teljes képet ad Magyarország egész gazdasági 
életéről és kimutatja, hogy addig nem lehet új nem-
zeti, társadalmi és kulturális élet a magyar földön, 
amíg nem lesz más ennek a földnek a gazdasági 
élete. A gazdasági életnek pedig az a legnagyobb 
tehertétele, hogy a két legnagyobb társadalmi réteg: 
a földmívesek és az ipari munkások a mai gazdasági 
rendszerben nem találják meg a munkájuknak meg-
felelő ellenszolgáltatást, az egész magyarországi gaz-
dasági élet egyoldalúan a nagytőkés, földbirtokos és 
gyáros érdekeit szolgálja. Ez a jelenség nemcsak a 
kisemmizett szegények millióinak jelent társadalmi 
hátramaradást, hanem az egész nemzet létét gyöke-
rében aknázza alá, Szabó Dezső maholnap egy ne-
gyedszázad óta kiáltja, hogy a magyar parasztot és 
munkást kell az új magyar élet alapjává és tartó-
oszlopává tenni. Matolcsy igazolja Szabó Dezsőt, hogy 
a magyar gazdasági élet felépítésében mennyire hát-
térbe szorult a kézzel dolgozó magyar s mennyi ide-
gen étvágy számára lett terített asztal a magyar gaz-
dasági élet. Olyan öröm látni, hogy a hivatalos ma-
gyar statisztikai adatok alapján, komoly közgazda-
ságtani tudományos munkában nyer részletes igazo-
lást Szabó Dezső prófétai látása. 

* 

A könyv bevezető fejezetei megismertetik a 
mai általánosan működő gazdasági rendszereket (libe-
rálizmus, kényszergazdálkodás, autarkiára való tö-
rekvés, tervgazdaság, irányított gazdálkodás) és ezek-
kel egybe veti Magyarország jelenlegi gazdasági 
rendszerét, „Magyarország csaknem egyedül áll azok 
között az országok között, amelyen a világháború, a 
forradalom megrázkódtatásai belső szerkezetét ille-
tően semmiféle érdemleges változást létrehozni nem 
tudott. Ez csak úgy történhetett, hogy vagy a rend-
szer volt kitűnő és minden megrázkódást kiállt, vagy 
úgy hogy a nemzet friss erői anyira elnyomottak, 
hogy a rothadt rendszert nem tudták lerázni. Sajnos 

az összeomlás az utóbbit igazolja”, Magyarország 
gazdasági élete, mialatt Európaszerte kialakultak a 
fent jelzett új rendszerek, a mai napig megmaradt 
a feudálizmus keretei között. Szekfű megállapításaira 
támaszkodva kimondja: „a zsidó nagytőkések egye-
nesen a nagvbirtok feudális szülöttei”. Nálunk a gaz-
dasági liberálizmus nem a feudálizmussal szemben, 
hanem annak talajából nőtt ki. Az egész magyar 
gazdasági érdeket követelők a feudális-liberális ér-
dekközösséggel állanak szemben, s azok felfogásában 
egyfelől kommunistáknak (nagy birtokosok) másfelől 
„valamiféle keresztesnek” látszanak (liberális gyári 
tők). Pedig Matolcsy és társai egyaránt távol állanak 
úgy a kommunista, mint a „keresztes” mozgalmaktól. 

* 
A jelenlegi gazdasági rendszernek az az ered-

ménye, hogy a nemzeti jövedelem jóval alacsonyabb 
annál, mintha minden magyar munkás megkapná 
munkája méltó jutalmát és az élete fenntartásához 
szükséges kereteket, az általános életszínvonal lé-
nyegesen alacsonyabb, mint a nyugati országokban, a 
mezőgazdasági erők kihasználatlanul maradnak s a 
népi erők elsorvadnak. Míg a nemzeti jövedelemből 
egy lakosra 
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Amerikában 2316 Pengő 
Angliában 2059 
Németországban 1020 „ esett, addig 
Magyarországon 408 „ esik a nem-

zeti jövedelemből egy lakosra. 
Az egy heti élelmiszerért 

London Páris Bécs Budapest 
1. vasesztergályos 4.8 5,5 7,5 9,1 
2. napszámos 6,6 7.5 9,9 15,2 órát 
köteles dolgozni. 

A jövedelemeloszlás szintén megdöbbentő képet 
mutat. A lakosság 0.6 százaléka élvezi az egyéni 
jövedelmek 20 százalékát (nagy tőke), 18.3 száza-
léka élvezi az egyéni jövedelmek 36 százalékát (kö-
zéptőke), 81.1 százaléka élvezi az egyéni jövedel-
mek 44 százalékát (parasztság és munkásság). 

Ez a helyzet Németországban így néz ki: 
0.7 % 
9.7 „ 

89.6 „ 

9.8 % 
16.1 „ 
64.1 „ 

A magyarság nagy tömegét számba nem vevő 
gazdasági rendszer következtében a népi erők ijesztő 
sorvadása állott be 

született meghalt term. 
szapor. 

1910–14 évek átlagában 266,822 176,740 90,082 
1920-ban 249,458 169,717 79,741 
1926–30 évek átlagában 221,594 144,852 76,742 
1931–35 „ „ 

198,025 139,592 58,432 
Ma évenkint átlagosan 70,000-rel kevesebb 

gyermek születik Magyarországon, mint ugyancsak 
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ezen a területen 25 évvel korábban. Ez a jelenség 
természetszerüleg fogja az egész nemzeti társadalom 
fokozatos elöregedését eredményezni, 

A helyzetismeret után következik a megoldás 
útjának felvázolása. Az e téren mutatkozó feladato-
kat a következő három mondat foglalja össze s 
„1. Megszűntetni a jövedelemeloszlás kirívó egyen-
lőtlenségeit a javak igazságosabb elosztása által, 
2. Emelni a nemzeti termelést, az erőforrások jobb 
kihasználásával. 3. Gondoskodni a dolgozó tömegek 
szociális ellátásáról”. 

A megoldás módja nem lehet más, mint teljes 
rendszerváltozás. Ezt a teljes rendszerváltozást az 
ország minden polgára kívánja, kivéve a nagyjöve-
delmű városi társadalmat, amelynek a sorsa jobb már 
nem lehet. Ennek a rendszerváltozásnak a következő 
alapelveken kell felépülnie: „1. A magántulajdon 
szentségének és sértetlenségének elvét fel kell adni 
úgy, hogy a magántulajdon római jogi, tehát pogány 
fogalma helyett a keresztény civilizációnak megfelelő 
fogalmat határozzunk meg.” Nem kommunista, mert 
a magántulajdon elvét fentartja, de a gazdasági libe-
rálizmus visszaéléseitől megakarja szabadítani a 
magántulajdont. A nemzet egyetemes szempontjából 
nem közömbös, hogy a tulajdonos mit tesz a maga 
birtokával és azon kiknek, milyen munkalehetősé-
geket és fizetést ad. 2. „A tulajdonnal mindenki csak 
addig és oly módon rendelkezhet, amíg a nemzet 
egyetemes érdekeit nem sérti.” Az ország népének 
jólétét csakis az országos termelés fokozásával lehet 
elérni, ennek pedig alapfeltétele a magántulajdon ön-
kényes felhasználásának hivatalos korlátozása. 

Ha az egy nagybirtokos kezén levő több falu 
határában fekvő birtokokat a tulajdonosok szerint 
csoportosítjuk, akkor kitűnik, hogy az 1000 holdnál 
nagyobb birtokok az ország területének 30.3 százalékát 
teszik ki. A nagybirtok óriási kiterjedése mellett sú-
lyos hiba a nagyon kis mértékben kihasználható apró 
birtokocskák száma is. A háború utáni földreform 
által létesített 1–3 holdas reform birtokok gazda-
sági szempontból nagyon egészségtelenek. Az 1000 
holdnál nagyobb birtokok 42,7 százalékát bérleti 

úton gyümölcsöztetik és pedig nem kis, hanem nagy 
bérletek formájában. A bérbeadott birtokoknak mind-
össze 22,6 százaléka esik 100 holdnál kisebb bérle-
tekre. 1920-ban a 100 holdnál nagyobb bérletek bér-
lőinek 35.4 százaléka volt zsidó vallású. 1417 zsidó 
birtokos bezén 509.764 hold föld és 1030 nagybérlő 
kezén 700,000 kat. hold bérlet van. Ezen felül 235 
külföldi honos 211,725 hold földet birtokol. Ezek 
közül 71 idegen, nem magyar anyanyelvű, akinek 
kezén 118,584 kat. hold van. Különösen a Dunán 
túlon aránytalanul nagy a külföldi állampolgárok 
birtoka. 

A nagybirtok káros hatása kettős: 1. egyenlőt-
len jövedelmi viszonyokat teremt. 2. élettelenné, nép-
telenné, szegénnyé teszi a falut, mert a nagybirtok 
jövedelmét nem a falun, hanem Budapesten, vagy 
külföldön élik fel. 

3,000,000 olyan törpebirtokos, bérlő, mezőgazda-
sági cseléd és munkás van, akit a földbirtok reform 
rendjén birtokhoz kell juttatni. Ebből a számból kb. 
750,000 lehet a családfenntartó. Ezek közül a kisa-
játítható és szétosztható 3,100.000 kat. hold terület-
ből kb. 220,000 kaphatna átlag 12 holdas kisgazda-
ságot és megfelelő legelőt és erdőt. A reform után 
a legnagyobb birtok kb. 500 hold volna. 

A jövedelemeloszlás egyenletesebbé tételének 
másik módja a közteherviselés átrendezése, A mai 
adórendszer két kategoriának: a nagybirtoknak és a 
nagyiparnak kedvez. Az adóteher adónemek szerinti 
megoszlása mutatja az adózási rendszer antiszociális 
jellemvonását, „Forgalmi adók, fogyasztási adók, vá-
mok, jövedékek 432 millió pengős összegéből 272 
millió pengő a dolgozók sok milliós tömegére esik, 
147 millió pengő pedig a polgári társadalom réte-
gére nehezedik, a nagyjövedelműek félszázezer főnyi 
csekély táborára pedig számarányuknak megfelelően 
alig jut valami. E réteg úgyszólván egyedül az egye-
nes adókon keresztül kapcsolódik bele a köztehervi-
selésbe, oly módon, hogy az egyenes adók 442 milliós 
összegéből 104 milliót a lakosság 6–7 milliónyi szé-
les tömege, 192 millió pengőt a polgári társadalom 
és 145 milliót pedig a nagyvagyonúak viselnek”. Az 
adóteher megoszlása igazságtalan és még inkább el-
mélyíti a társadalmi szakadékot. 

Az új adóreformnak a régi rendszer négy alap-
vető hibáját kell kiküszöbölnie! „1. nem szolgálja a 
jövedelemeloszlás egyenletesebbé tételét, 2. az anti-
szociális forgalmi és fogyasztási adók, valamint a vá-
mok alkotják az állami bevételek törzsét, 3. az adóz-
tatás nincs beállítva a családvédelem szolgálatába, 
4. az adóztatás tehnikai szempontból túlságosan 
komplikált.” A megoldás nem lehet más, mint: az 
antiszociális fogyasztási és forgalmi adók fokozatos 
visszafejlesztése és kiküszöbölése, 2, a föld-, ház-, 
kereseti-, társulati-, vagyon-, és jövedelemadók 
progressziv irányú fokozása, 3, valamennyi adónál 
– egyenes adóknál – az adókulcsoknak a család-
tagok száma szerinti erőteljes mérséklése, 4, az adó-
kivetés és behajtás egyszerűsítése. 

A földbirtok- és adóreform mellett a munka-
bérek szabályozása a jövedelemeloszlás egyenlete-
sebbé tételének harmadik módja. A mezőgazdasági 
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* 

* 

* 

* 

–1 kat. hold terje-
delmű gazdaság 

száma területe % –1 kat. hold terje-
delmű gazdaság 775,487 312,403 1.9 

1–5 „ „ 664,263 1,620,942 10.0 
5–50 „ „ 428,547 5,654.125 34.5 

50-100 „ „ 14,895 1,008.597 7.0 
100–500 „ „ 10,699 2,251.629 14.0 
500–1000 „ „ 1,816 1,272.054 7.9 

1000 kat. holdon felüli 1.560 3,962.094 24.7 
1,898,267 16,081.844 100.0 

A nemzeti jövedelem egyenletesebbé tétele az 
alapfeltétele annak, hogy szociálisabb nemzeti életet 
lehessen élni. A jövedelem egyenletesebbé tételét 
pedig mélyen járó új földreform által kell megkez-
deni. Az alábbi statisztika számszerűen is kimutatja, 
hogy miképpen néz ki az ország földeloszlása: 

* 
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munkások számára mindenek előtt munkaalkalomról 
kell gondoskodni, pedig kisebb birtokon jóval több 
kínálkozik, mint a nagybirtokon, mert az előbbi sok-
kal belterjesebb művelést igényel és kevesebb gépi 
erőt alkalmaz. Úgy a mezőgazdasági, mint az ipari 
munkás bérét két összegben kell megállapítani: 
1. rendes heti kereset, mely a munkás és családja 
fentartására elegendő, 2. félévenként kifizetett munka-
bér kiegészítés, amely az üzem tiszta hasznának bi-
zonyos részét teszi. Ez utóbbi a jövedelemnek kb. 
20–30 százalékát tehetné ki. Ilyen módon a munkás 
osztály kiemelkedhetne megalázó sorsából és mun-
kája által, mivel a haszonból maga is részesedik, 
növelné az üzemek teljesítő képességét. 

* 
Végül az árszinvonal folytonos ellenőrzése és 

szabályozása által lehet a jövedelem eloszlást egyen-
letesebbé tenni, A mai helyzetben a mezőgazdasági 
termények ára aránytalanul alatta marad az ipari és 
más cikkek árának. Ennek az az oka, hogy a piacra 
kerülő mezőgazdasági termékek nagy részét előállító 
mezőgazdák nincsenek a gyárosokhoz hasonló kar-
tellbe megszervezve. A megoldás az lehetne, ha az 
Árelemző Bizottság nagyobb önálló végrehajtási ha-
talommal rendelkeznék. 

* 
A jövedelem eloszlás egyenletesebbé tétele mel-

jett a nemzeti jövedelem fokozásával lehet az ország 
gazdasági életét újjá tenni, „A magyar nép alacsony 
életszínvonalának legfőbb okát abban találjuk meg, 
hogy 1. az ország gazdasági erőforrásai nincsenek jól 
kihasználva, vagyis kicsiny az ország nemzeti jöve-
delme: 2. a viszonylag csekély jövedelem pedig igen 
egyenlőtlenül oszlik meg a lakosság egyes rétegei 
között.” Ezzel a bajjal szemben a feladat kettős; a 
jövedelemeloszlást egyenletesebbé, a termelést pedig 
fokozottabbá kell tenni. 

A mezőgazdaságban a nagyobb mennyiségek és 
jobb minőségek termelésére kell törekedni. Ennek 
alapja a szélesebb néprétegek egyidejű földhöz jut-
tatása és gazdasági szaknevelése. Emellett fokozatos 

erővel kell folytatni a szétdarabolódott földbirtokok 
igazságos tagosítását. 

Az ú. n. földkérdés rendezése: „1. a hitbizo-
mányi intézmény eltörlése, 2. az 1920. évi földreform 
végleges rendezése, 3. az 1936, évi telepítési törvény 
kereteinek kibővítése, vagyis 4. az új földreform ra-
dikális végrehajtása.” 

* 
A jövedelemeloszlás egyenletesebbé tétele és a 

nemzeti termelés fokozása után a harmadik nagy 
feladat a dolgozó tömegek szociális gondozása. A nem-
zeti élet igazi alapja, alaptőkéje a nemzet dolgozó 
rétege. Ezért a dolgozó rétegért kell megtenni min-
den üdvös, új gazdasági intézkedést. A legfontosabb 
nemzeti feladat „őrködni az emberanyag számbeli, 
erkölcsi és testi megerősödése felett”, „erős, egészsé-
ges nép nélkül nem lehet a gazdasági erőforrásokat 
helyesen kihasználni”. Ennek a gondozó munkának 
az élet kezdetétől annak végéig végig kell kísérnie 
a nép életét. Ennek a feladatnak a megoldását nap-
közi otthonok felállításában, munkatáborok felállítá-
sában, betegség és szülés esetére szóló biztosítások 
kötésében, a lakáskérdés helyes megoldásában stb. 
látja megvalósíthatónak. 

* 
Matolcsy szerint akkor kezdődik meg az új 

magyar élet, amikor az általa mutatott javaslatok 
alapján a nemzet igazi fenttartó rétegévé a részben 
megerősödő, részben kialakuló új középbirtokos réteg 
válik. Ennek a rétegnek a központi tartóerővé való 
válása minden tekintetben fokozni fogja a nemzeti 
lét minden egészséges életnyilvánulását, fellendül a 
gazdasági élet minden ága, mivel a nagyobb nemzeti 
jövedelem elérése által magasabb lesz az általános 
életszínvonal, nagyobb lesz az állam bevétele. 

Matolcsy mánkájára úgy kell néznünk, mint a 
világháború utáni fiatal magyar nemzedék legérettebb 
nemzetgazdasági és politikai iratára. Minden remé-
nyünk megvan arra, hogy ezek a gondolatok és 
tervek életté és gyakorlattá fognak válni. 

László Dezső. 

Nagy örömmel olvastuk a ma-
gyarországi aktiv katolicizmus re-
prezentáns folyóiratának, a Gr. Szé-
chenyi György által szerkesztett 
Korunk Szavának ez évi 11. szá-
mában azokat az elismerő szavakat, 
amelyből közlünk. A Korunk szavá-
ból kicsengő szeretet és méltányo-
lás a legvilágosabban megmutatja, 
hogy a változó idök egyre jobban 
igazolják Szabó Dezsőt és azokat, 
akik őszintén mertek mellette meg-
állani és kitartani. 

„Szabó Dezső egyre inkább egy 
igazabb magyarság politikai és szo-
ciálislelkiismeretévé növekedik: már 
nemcsak fiatalságunk előtt, mely 
áhitattal fogadja a nagy író sza-
vait, de egyszersmind az egyetemes 
és örök magyarság színe előtt is. 

Húsz éve hirdeti már magyar prog-
rammját s húsz éve riogat, mint 
aki őrtornyából messzi előre lát. 
Vajjon meghallgattuk-e szavait, 
melyekben a tisztultabb és egyszers-
mind etikai értelművé emelt ma-
gyar fajiság, egy szebb és örökké-
való magyar humanitás, az önmar-
cangoló kritikai nemzetszeretet ne-
vében kötelességeinkre figyelmez-
tetett? 

Figyelemmel és szeretettel kell 
meghallanunk szavát e mesternek 
és tanítónak, kinek tudása és ta-
nítása nemcsak a rideg értelemé, 
de az érzelemé is, a féltő, aggódó 
fajszereteté. Szabó Dezső kilépett az 
„író” elszigetelt pózából és hatal-
mas hivatást vállalt: az ébresztést. 
Vannak, akik hangját nem szeretik; 
vannak, akiknek jobban esne tán, 
ha a magyarság e nagy szelleme 
hallgatna és süketen, vakon állana 

a belülről, kívülről, mindenfelől fe-
nyegető veszedelmek előtt. Egy 
mindenre érzékenyen rezonáló, iz-
gatott idegrendszer finomságával, 
az ébresztők minden erejével és 
tragikus, meg nem hallgatott két-
ségbeesésével, szivében a magyar 
föld és nép iratlan törvényeivel és 
megrendítő tragikumával, üzöttsé-
gével, agyában az európai és a 
magyar szellem legjava és legszebb 
tanultságával áll itt előttünk ez a 
nagy Megnemhallgatott, ez a férfi 
Kasszandra, kinek rémes látásai, 
jóslásai mindig csak a beteljesülés 
láttán lesznek igazoltak a többiek 
előtt. A germán és zsidó proble-
matika gyűrűzéseivel birkózó ma-
gyarság e kérdéseit senki sem látja 
olyan világosan, mint e nagy Meg-
nemhallgatott és senki sem ad intőbb 
figyelmeztetést és mélyebb érzelmeket 
e válságos napokban nekünk.” 
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A romániai magyar könyvkiadás utolsó 18 éve. 

Az impérium változás után a határsorompók 
a könyvbehozatal előtt is lezárultak, s az erdélyi 
magyar olvasóközönség könyv nélkül maradt. Az 
erdélyi magyarságnak azonban az új történelmi 
helyzetben is szüksége volt szellemi táplálékra. 
A szükség parancsára az írók tollat ragadtak, hogy 
olvasnivalót adjanak a közönség kezébe. Mükö-
désbe kezdenek a nyomdák és már az első évek-
ben tekintélyes könyvtermés áll a piacon. A Ro-
mániában élő írók nagyrésze városunkban adta ki 
könyveit. Az első évekken a szépirodalmi és tu-
domány-népszerűsítő művek viszik a vezető szere-
pet. Ez természetes jelenség volt, mert a közönség 
széles rétegeinek elsősorban erre volt szüksége. 
Tekintélyes számban jelennek meg tankönyvek is, 
mert új tanterv új könyveket követelt a magyar 
kisebbségi iskolákban. 

Az 1919–1936 években Románia területén 
megjelent magyar könyvek táblázatos kimutatásá-
ból látjuk, milyen nehézségekkel indult az erdélyi 
magyar könyvtermelés. A kezdet nehézségeit fo-
kozta az a tény, hogy a közhatalomváltozásig 
kulturális és irodalmi téren a központosítási rend-
szer érvényesült, aminek a következtében a könyv-
nyomtató ipar centruma Erdélyen kívül esett. A 
közölt kimutatást a kolozsvári Egyetemi-könyvtár 
megküldött köteles példányai alapján állítottuk 
össze. A kimutatott könyveken kívül természete-
sen jelentek meg olyanok is amelyek nem szere-
pelnek a könyvtár nyilvántartási katalógusában, de 
ezek száma elenyészöen csekély, úgyhogy a sta-
tisztika meglehetős pontossággal tartalmazza az 
imperíumváltozás után megjelent romániai magyar 

könyveket. A tájékoztató táblázat e lényegtelen 
hiányossága mellett is teljesen megfelel annak, aki 
képet kíván alkotni magának kisebbségi életünk 
kulturális múltjáról. 

A kimutatás a számokat illetőleg kedvező 
képet nyújt kisebbségi életünk kulturális múltjáról. 
Az új országhatárok a szellemi munka folytonos-
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– 
3 77 

1920 10 26 5 41 13 7 10 – 21 7 2 9 110 
1921 11 19 3 33 27 6 35 8 41 13 6 22 191 
1922 22 29 12 63 47 16 65 3 48 13 9 31 295 
1923 35 58 8 101 42 27 66 16 33 27 9 47 368 
1924 47 71 8 126 87 38 55 17 35 31 12 38 439 
1925 26 69 14 109 117 34 28 18 34 36 22 43 441 
1926 32 60 18 110 92 57 25 9 25 41 21 36 416 
1927 37 69 6 112 62 44 32 8 28 45 12 51 394 
1028 30 66 8 104 69 26 8 6 18 46 14 41 332 
1929 9 41 10 60 117 23 6 14 14 47 12 22 315 
1930 26 58 7 91 59 37 17 12 7 40 14 21 298 
1931 8 35 4 47 69 22 25 5 6 29 11 25 239 
1932 5 23 9 37 73 20 10 27 10 27 9 27 240 
1933 8 24 4 36 64 17 10 9 7 23 10 15 191 
1934 11 32 5 48 73 21 10 7 6 29 13 8 215 
1935 24 38 7 69 61 23 11 4 7 25 8 13 221 
1936 21 37 12 70 62 32 17 6 33 3 14 15 252 

Év nélkül 5 31 3 29 9 5 14 2 – – – 64 123 
373 784 150 1306 1165 460 455 171 384 478 198 531 5157 
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ságában nem jelentettek törést. Ám csak az látja 
így a helyzetet, aki csupán a statisztika számbeli 
adatait vizsgálja. Ha a megjelent művek tartalmát 
vesszük figyelembe, könyvtermelésünk meglehető-
sen szegényes voltát kell megállapítanunk. Egye-
dül a szépirodalom az a terület, ahol egyetemes 
értékű alkotások láttak napvilágot. Tudományos 
és tudomány-népszerűsítő irodalmunk már nem ré-
szesülhetnek hasonló értékelésben, bár ezen a téren 
is sok komoly és hasznos munkával rendelkezünk. 
A folyóiratokban, külön lenyomatokban és önálló 
kötetekben megjelent tudományos munkák kétség-
bevonhatatlan bizonyítékai annak, hogy a romániai 

magyarságban nem halt ki az egyéni tudományos-
élet. Ha összegezést próbálunk, arra a megállapí-
tásra jutunk, hogy irodalmi termelésünk jövő előtt 
álló fiatal irodalom eredménye s tudományos iro-
dalmunk tudósokban megapadt s külföldtől elzárt 
kisebbségi nép tudományos irodalma. Sorrendben 
a vallásos, tankönyvek, naptárak, iskolai értékesí-
tők stb. irodalma következik. Számban gazdag cso-
port, de értékre kevésbé jelentős. 

A könyvek megjelenési helye tekintetében 
városunk vezet, ahol a könyvtermelés több mint 
fele látott napvilágot, utánna Temesvár, Nagyvárad, 
Brassó, Arad, Marosvásárhely következnek. 

Az erdélyi román kérdés a 18. században.* 

A háború előtti magyar társadalom (és a törté-
netírás is) különös értelmetlenséget tanusított a nem-
zetiségi kérdés iránt. Jancsó Benedek hatalmas méretű 
munkáin kívül alig találunk komolyan számbavehető 
tudományos értékű feldolgozást a nemzetiségi kérdés 
körében. A határokon túli közvélemény még ma sem 
képes a maga valóságában megfogni a nemzetiségi 
gondolatot, mint a középeurópai népeknél tipikus 
egyöntetűséggel ható tényezőt. A történettudomány 
már számol a való tényekkel és mind több érdeklő-
déssel fordul az annyira elhanyagolt probléma felé. 
A fiatal történetirói nemzedék jórésze egyenesen elő-
szeretettel nyúl a nemzetiségi kérdéshez és bátor el-
határozással fog az illuzióködtől elfátyolozott kép 
megtisztításához. Erre vállalkozott szerző is dolgo-
zatában, mely első műve dacára is, érett, fegyelme-
zett és komoly. 

A nemzetiségi kérdés tárgyalása majdnem ki-
vétel nélkül a legelfogultabb, önző, egyoldalú szem-
pontok alkalmazása mellett szokott történni. A rossz 
értelemben fölfogott nemzethűség, a téves irányú 
szolgálni akarás, politikai célok hajhászása eleve is 
lehetetlenné szokta tenni e különböző fajú kutatók 
egyetértését. A nagy lecke, a háború és a birodalom 
elvesztése keserű lehetőséget nyújtott a magyar-
országi új nemzedéknek, hogy őszintén megvizsgálja 
az összeomlást előidéző okokat és így megnövelte a 
tárgyilagos itélet lehetőségét. A lét és nemlét mély-
ségéig ható töprengések túljuttatják az önző hatalmi 
álláspont szűk korlátjain és világosan utalják a nem-
zeti különjelleg őrizése mellett a nemzetek össze-
fogásának elve felé. „Magyarság és románság a Duna-
völgyének két, a kisnépek sorsában egymásrautalt 
szomszédnépe, melyeket a régi ellentétek nem szük-
ségszerűen választanak el. Magyarságnak és román-
ságnak egyaránt érdeke, hogy egymást, egymás tör-
ténelmét az egymással való kapcsolatok történetét a 
józan racionalitás szemüvegén keresztül megismerje.” 
Ez a munka vezérelve. 

A nemzeti öntudat úgy a magyarnál, mint a 
románnál a 18. században alakul ki. Szerző ezt a 
folyamatot mutatja be az erdélyi románság körében. 
Feltételeit első sorban a román nép belső törvény-
szerűségében keresi, csak azután a külső behatások-
ban. „Egy nép életében elsősorban nem az idegen 

hatások, hanem a különlegesen saját vonások felisme-
rése a fontos s csak azután lehet szó arról, hogy 
hogyan recipiálta az illető nép szellemisége az ide-
gen hatásokat” Az orthodoxia délkeleti törzséhez így 
illeszkednek hozzá a protestántizmus és a katoliciz-
mus tagjai. A magyarságon keresztül az első nyelvi 
tudatosság alapját rakta le, a második a magas mű-
veltség erejét csatornázza a román népiesség testéhez. 
Igy jút eredettudatához, hogy később művelődése ál-
tal hivatásának tudatára ébredjen. Az alakulást az 
öntudatlan néptől a politikai nemzet felé a 18. század 
nagy román vezéregyénisége, a még egyedülálló tra-
gikus sorsú Micu-Klein Ince püspök és a tőle alapo-
kat nyert balázsfalvi iskola jelzik; ez a komoly mű-
veltségű intelligencia felnevelésével elterjeszti és a 
következő század első felében a néphez is eljuttatja 
a nemzeti öntudatot, melynek akkora egységesítő ereje 
van, hogy fényénél a két román felekezet ellentéte is 
elhalványul. Erdélyből kel át a gondolat a fejedelem-
ségekbe is, hogy azután a faji, nyelvi, kultúrai, val-
lási egységben levő románság a multszázad harmin-
cas éveitől kezdve mind nagyobb erővel követelje 
politikai célkitüzésének, az összes románok politikai 
egyesítésének megvalósítását, 

Micu-Klein püspök formulázza meg legelőször 
a románok politikai igényeit. Ki akarta harcolni hivei 
számára az egyesülési diplomában foglaltatott igére-
teket és pedig negyedik nemzet és ötödik vallás for-
májában, Románok jogi helyzetét biztosító diplo-
mák, a románok kedvező számaránya és a dáko-
román folytonosság tana volt. Az 1744-i ország-
gyűlés elvetette ugyan követeléseit, de azokat 
a románság tudata Micu-Klein bukása után is hűen 
megőrizte. A rendek elutasító magatartása mögött 
nem lehet nemzeti, hanem egyedül csak rendi indité-
kokat találni. A rendeké mellett, a gubernium, a kan-
cellária és az udvar álláspontját ismerteti a szerző. 

A gazdag dokumentációjú dolgozat a budapesti 
Országos Levéltár és a bécsi udvari levéltár sok ed-
dig ismeretlen adatát is értékesítette. Helytelen volt 
a francianyelvű összefoglalásban a nemzetiségi öntu-
datot conscience minoritaire-nek írni. 

Tóth Zoltán. 
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SZEMLE 
B E R N Á D Y 

Az ő neve mellé nehéz odairni, hogy meghalt. 
S ahogy odaírom nevét a megemlékezés elé címül, 
többet írtam, mintha teljes nevét összes címeivel 
és méltóságaival írtam volna le. 

A várépítő Borsos Tamás, a Bólyaiak ősi te-
metőjében ott nyugszik már ő is, a nagy építő. 
Közel a sírjához egy mohával belepett kétszáz év-
nél régibb szarkofágon olvashatni egy tisztségeket 
viselt városi polgár tömör méltatásaként, hogy azok 
több díszt vőnek tőle, mint ő azoktól. 

Ezt lehetne az ő sírkövére is vésetni. Dr. 
Bernády György udvari tanácsos, főispán, képviselő, 
egyházi majd kollégiumi főgondnok végeredmény-
ben több volt, mint mindezek a különböző jellegű 
címek, méltóságok és funkciók együttvéve. 

Több volt ő, tőbb kellett neki lennie, nem-
csak azért, mert egy szinleg nyugodt korszak le-
hetőségei megengedték neki, hogy szeretett váro-
sát, amelyhez utolsó lehelletéig ragaszkodott, kor-
szakalkotó és a város multjához és jelentőségéhez 
méltó építészeti műremekekkel, uccaburkolattal és 
közintézményekkel lássa el, hanem azért is, mert 
minden tettében, elgondolásában egy különleges 
fajmagyar polgári urbánizmus géniusza nyilatkozott, 
amely sajnos nagyon szórványos sőt szinte nem lé-
tező volt a magyar nyelvterületeken és annál ke-
vésbé elismert és értékelt. 

Ki lehetett volna a magyar várospolgári önér-
zet különb képviselője felfelé és ki testesíthette 
volna meg ezen várospolgár alkotó géniuszát kü-
lönbül, mint ő a marosvásárhelyi polgárok köz-
ügyekkel foglalkozó gyógvszerésze, hogy eredeti 
kenyérkereső hivatásából ki és felfelé lendülve, a 
kor minden közjogi párthullámzásának scyllája és 
charibdise között mégis elsősorban magyar város-
polgár és marosvásárhelyi maradjon, aminek nem 
mondott ellen a családi címer, még akkor is, ami-
kor a közéleti elismerés olyan címeket és méltó-
ságokot adományozott őneki, amelyek a legfelsőbb 
körök ajtóját is előtte tiszteletteljesen megnyitották. 

De minden cím és rang járulékos sallang ma-
radt az ő egyéniségének súlya mellett. Ezen egyé-
niség folyton égő, lobogó szenvedéllyel ösztönző-
dön újabb és újabb cselekvésekre s lett rugója 
olyan alkotásoknak, amelyek előtt a megemlékező 
és cselekvőrészes kortárs kalaplevéve s az alko-
tások történetének kohójából mitsem sejtő utód 
bámulva áll meg. A város rövid két évtized alatt 
nemcsak a régi jelentős székelyföldi történések 
gazdag, de elhanyagolt mezővárosjellegű muzeuma 
csupán, hanem időszerű közmivelődési központ, 
időszerű külsővel, gyönyörű városházával, még dí-
szesebb és még hatalmasabb közmivelődési ház-
zal, amelynek képtárában Munkácsy mellett más 
világhírű magyar és idegen festők eredeti remek-
művei kapnak otthont, zeneiskolájában pedig orszá-
gosan elismert művészek tanítanak. Rohamosan ala-
kul, fejlődik a város, olykor talán néha az ősi ha-
gyományok, a művészi régiség rovására, de gyö-
nyörű paloták, a rendezett külső, a világvárosokban 
is alig lelhető uccaburkolat képének összbenyomása 
megkapja a benszülöttet és idegent egyaránt. Az 

érdem szinte százszázalékban egy emberé, Ber-
nádyé. A gyönyörű közművelődési gócpontok 
mellé talán már a nagyipar is felsorakozna, amely 
máris kutatja a közvetlen közelben feltárt földgáz-
kutak ipari használásának helyi lehetőségeit, ami-
kor a nagyszabásu alkotások sorozatát a világhá-
ború kitörése akasztja meg... 

Ha az ő közéleti pályája ezzel befejeződött 
volna, már is elég volna, hogy neve odakerüljön a 
kor több más jelentős városépítője mellé, mint 
amilyen például a Kecskemétet ujjáépítő Kada 
Elek volt, de a nagy próba Bernády számára még 
hátramaradt. A közhatalomváltozás, a nagyi forgó-
szél, amely felkapta és szétszórta a címdús senkik 
pelyváját a szélrózsa minden irányába, a névtelen-
ségbe, a jelentéktelenségbe; a Bernády nevét még 
magasabb emberi régiókba ragadta, nagy emberi 
próbatételek felé, amelyeket számára a kisebbségi 
sors tartogatott. 

Bernády becsülettel megállotta a nagy próba-
tételeket. Egyike volt azoknak, akik leghamarabb 
ócsudtak fel kábulatukból a nagy zuhanás után. 
Amíg a legtöbb illetékes tehetetlenül és tanácsta-
lanul bámult szét a rászakadt új világban, Bernády 
otthon csomagol és útrakel az új központ felé, 
hogy a felelős tényezőkkel közvetlenül tárgyalva 
mentse meg szeretett néptöredékének, ami még 
megmenthető, 

Valódi vezéri egyéniség és a döntő pillanatban 
mégis visszavonul attól a feladattól, hogy kisebb-
ségi néptöredékének ténylegesen felkent vezére 
legyen. 

Elfáradt a népvédelmi politika harcaiban, új 
Anteüszként az ő anyaföldjéhez, a városkának ma-
gyar polgárságához kap és mód adatott neki, hogy 
három és félévtized óta hű polgárság szavazata őt 
újból a polgármesteri székbe emelje. 

Marosvásárhely városának akkor van magyar 
polgármestere, amikor ez a többi városban elérhe-
tetlen álomnak látszik, az, akinek szavát a kor-
mány felelős tényezői mindig meghallgatják. De az 
idő rövid, a változó kormányok időközi bizottságo-
kat neveznek ki a városok élére, maradandó alko-
tás ilyen körülmények között nem születhetik. A 
régi közjogi elgondolásokhoz szokott vezéri egyé-
niség egy kormánypárt oltalmát gondolja legreáli-
sabb védelemnek néptöredéke számára, de az árva 
népkisebbség még talán Napkeletről hozott népi 
ösztönével ösztönösen sorakozik fel az új vezér in-
tésére a kisebbségi különút szűk ösvényére a ne-
héz döntő órában. 

A törés, a szakadás elkerülhetetlen volna, de 
Bernády ennek nemes gesztussal elébevág, leköszön, 
félreáll, sőt papírforma szerint kilép a minden ma-
gyart egyaránt átfogni akaró közösségből. 

A pártvezér és ő egyformán népéért önzetle-
nül és lelkükben számtalanszor tusakodó, lelki har-
cokat vívó magyarok. Tudja jól, hogy a vezérrel 
szemben nem lehet ellenmondás, ezért ő, a vezéri 
egyéniség inkább félreáll. A félreállás békés, nem 
provokáló, csupán a magyar nyelven író idegen toll 
sajtólármája veri föl körülötte a mérgező port. 
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A későbbi események a pártvezért igazolták!... 
Mégegyszer megadatott neki, hogy viharos kö-

rülmények között hívei a városi közügyek intézése 
végett még egyszer és utóljára „a torony alá” 
küldték, a Polgári Blokk vezéreként s a viharok 
elültével csendben visszatér a pártkeretbe is, hogy 
onnan figyelje aggódva szeretett városának vívódá-
sát a gazdasági krizis és a letünt politikai rezsim 
viszontagságai között. 

Az ifjúság felé, úgy is mint a négy évszáza-
dos Református Kollégium főgondnoka, úgyis mint 
népe jövőjét kutató vátesz többször fordítja tekin-
tetét. Egyike volt azon keveseknek az illetékesek 
közül, akik a lenézett, jelentéktelennek, majd ké-
sőbb „destruktivnak” tartott Erdélyi Fiatalok felé 
szeretettel fordult és azok fellépésének jelentőségét 
a kisebbségi magyar közéletben megérezte. 

Mint alkotónak a legtragikusabb sors volt az 
osztályrésze. Saját szemével láthatta, hogy az ál-
tala annyi szeretettel és ügybuzgósággal megépí-
tett és megalapított intézmények miként nyernek 
sorra az eredeti elgondolástól eltérő rendeltetést, 
Olcsó dicsősége egykori közéleti ellenei egyiké-
nek, hogy részint több előrelátásból, részint ellen-
zékieskedésből neki mindezt annak idején a há-
ború előtti korszak zavartalanságában hirlapilag 
megjövendölte. 

A Sors utolsó csapása számára talán egyetlen 

leányának korai halála volt, ami a székely tájhaza 
ezen hatalmas bronzemberét megtörte és életere-
jét felőrölte. 

Egy város volt mögötte negyvenöt év előtti el-
indulásánál, egy város kisérte ki őt az ősi teme-
tőbe. 

Vezér volt. A város polgárainak lelkéhez 
senki nem tudott annyira hozzáférkőzni, mint ő és 
játszani e lélek húrjain, mint a virtuoz a hang-
szerén. Ki e városban élni is akart, nemcsak vege-
tálni, vagy mellette volt, vagy ellene, harmadik 
középút nem létezett. 

Ki nem állott mellette, ellene kellett hogy 
legyen. Ki híve volt, feltétlenül volt az. Elég volt 
számukra, ha ő, a vezér látta tisztán a kitűzött 
célt. Ő pedig mindig látta és akarta. E sorok írója 
nem tartozott az ő hívei közé. De ez itt kisebb-
ségi sorsban nem jelenthette a legszentebb célok, 
csupán a felfogás, a módszerek különbözőségét és 
soha mást, mint az egyéniség magánügyét. Ez is 
megszünt azonban annál a határnál, ahol lángpal-
lossal áll a kérlelhetetlen halálangyal, hogy ben-
nünket, mind jobban elárvulókat figyelmeztessen: 

– Ujra kidőlt a székely rengetegből a leg-
hatalmasabb cserfák egyike és aggasztói hogy a 
pusztává vált kopár terepet alig védi, alig árnyé-
kolja a törzsek helyén tengődő bozót! 

Dr. Szilágyi Olivér 

Nemzedékek összefogása a kegyeletért 
A kolozsvári házsongárdi köztemető gondnok-

sága folyó év augusztus végén hirdetést tett közzé, 
amely szerint mindazok a harminc évnél régebbi 
sirok, melyek a közzétételtől számított három hó-
napon belül meg nem váltatnak, új temetkezések 
céljaira fognak kisajátittatni. Egyidejüleg közölte a 
kisajátitandó sírok helyrajzi számait is. Miután a 
helyrajzi számokból nem derült ki, hogy kiknek a 
sírjait jelzik, lapunk szerkesztősége szükségesnek 
látta, hogy az érdekelt nagyközönség segítségére 
siessen és ezért László Dezső, Benczédy Pál, Pus-
kás Lajos, Biró Sándor és Dr. Jancsó Béla vezeté-
sével, h a t v a n önként vállalkozott fiatalem-
berrel, helyrajzi számok szerint pontosan felvette 
nemzeti és vallási különbség nélkül az összes ki-
sajátitandó sirokat, feljegyezvén feliratukat s a 
benne nyugvók neveit. (E felvételt magukról a si-
rokról végeztük el és nem a temetői anyakönyvek-
ből, amint azt az egyik hetilap tévesen írta). 

Hármas kötelességet véltünk ezzel a hetekig 
tartó munkával teljesíteni. Egyrészt a keresztyén 
kegyelet nemes parancsának tettünk eleget, amikor 
e névsorok alapján meg akartuk könnyíteni az ide 
temetett halottak utódainak és hozzátartozóinak, 
hogy tudomást szerezzenek a kisajátítás veszélyé-
ről és sírjaikat a meghatározott időpontig, folyó 
év december l-ig megválthassák. Másrészt váro-
sunk iránti kötelességünk vezetett, hogy megmen-
teni segítsük azoknak a sírjait, akik városunk éle-
tében valamikor nagy szerepet játszottak és akik-
nek alkotásai városunk életének szerves részei. 
Városi szempontból azt sem tartottuk elhanyagol-
ható körülménynek, hogy Erdély egyik legrégibb 
köztemetőjében történeti és művészettörténeti szem-
pontból jelentős síremlékek kallódhatnak el, ha az 

illetékesek figyelmét kellő időben fel nem hívjuk 
rájuk. Végül természetes kötelességünknek éreztük 
azon nagy magyarok sírjainak megőrzéséért mun-
kálkodni, akik városunk határain túl az egész it-
teni magyarságnak nagy értékei voltak. Köztudo-
mású, hogy a házsongárdi temetőben nyugosznak 
Tóthfalusi Kiss Miklós, Bölöni Farkas Sándor, 
Kriza János, Brassai Sámuel, báró Jósika Miklós, 
Szentgyörgyi István, Kovács Denső, stb. és itt 
nyugosznak a Szabó Dezső szülei is. Akciónk célja 
az volt, hogy ha netalán valamelyik nevezetes em-
berünk sírja is kisajátítás alá esne, azt ettől a ve-
szélytől megmenteni próbáljuk. 

Miután a több mint háromezer sírhelyet végig-
néztük és felirataikat felvettük, a gyűjtött anyagot 
Kelemen Lajos tanár urnak, a Magyar Tudományos 
Akadémia tagjának vezetésével átvizsgáltuk kultúr-
és müvészettörténeti szempontból. Ez átvizsgálás 
során kiderült, hogy a sírok mintegy fele egészen 
jeltelen (vajjon melyik ilyen jeltelen sírban nyu-
godhatik Apácai Cseri János és Szenczi Molnár 
Albert?) az alábbi nevezetes emberek sírjait 
azonban a kisajátítás veszélye fenyegeti: Szath-
mári, a XVIII. század híres ref. professzora, Sámi 
László ref. professzor, Baczoni Incze Sámuel, a 
XVIII. század híres kolozsvári ref. papja, Bedő 
Dániel, az egyik legnagyobb unitárius alapítvány 
összegyüjtője, K. Papp Miklós, a híres erdélyi 
ujságíró, a „Magyar Polgár” szerkesztője, Gombos 
Ferenc, az „Ujság” alapítója, Lepage Lajos, a róla 
elnevezett nyomda és könyvesbolt alapítója, Gyar-
mathy Sámuel, a hires nyelvész, Dr. Szádeczky 
Gyula egyetemi tanár, világhírű geológus, az Er-
délyi Muzeum Egylet természettudományi szak-
osztályának elnöke, Fehérváry Antal, a XIX. szá-
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zad híres színigazgatója, Imreh Erzsike, a Sárga 
csikó filmfelvételénél a Szamosba fulladt fiatal szí-
nésznő, Szeszák Ferenc, a híres szobrász, Kánitz 
Ágoston növénytan professzor, Knapienszky Káz-
mér, aki évtizedek munkájával az egész házson-
gárdi temető helyrajzát felvette összes felirataival 
együtt, dr. hilibi Haller Károly volt helyettes pol-
gármester, Szvacsina Géza, Kolozsvár híres polgár-
mestere, akinek nevéhez a vakok és a süketnémák 
intézeteinek alapítása fűződik és tévedésből a ki-
sajátítottak listájára kerültek dr. Ioan Erdélyi meg-
hatalmazott miniszter és dr. Aurel Socol volt he-
lyettes polgármester sírjai is, akik pedig a város-
tól díszsírhelyet kaptak. 

A gyűjtött anyag rendeaése után napilap-
jainknak beküldtük a névsorokat és hálásak va-
gyunk, hogy azt úgy az Ellenzék, mint a Keleti 
Újság egész terjedelmében lehozta. Ezen kívül a 
Brassói Lapok és a Jóestét is nagyobb cikkekben 
ismertette akciónkat, amely így a nyilvánosság 
legszélesebb rétegeinek figyelmét is felkeltette. A 
lapok munkánkat elismerő kommentárjai közül ide 
iktatjuk az Ellenzék különösen meleg sorait (folyó 
év okt. 30-i szám): „Mély meghatottsággal és 
büszke öntudattal tölt el az a tény, amelyről most 
az Erdélyi Fiatalok szerkesztősége értesít minket. 
Ennek a folyóiratnak lelkes vezetői már többször 
bebizonyitották, hogy nem hangzatos jelszavakkal, 
hanem tettekkel dolgoznak a közösség érdekében. 
Hézagpótló volt annak idején pályaválasztási tanács-
adójuk a középiskolát végzett ifjúság számára. Most 
ismét olyan munkát végeztek el, amely minden be-
csületes szándékú ember legőszintébb elismerését 
és tiszteletét érdemli k i . . . . 

Már a napilapok is felhívták közintézményeink 

figyelmét az előbb felsorolt nevezetes emberek sír-
jainak megmentésére, de lapunk ezen kívül azt is 
szükségesnek tartotta, hogy közvetlenül figyelmez-
tesse erre közintézményeinket. Evégett beadvá-
nyokkal fordultunk az Erdélyi Muzeum Egyletnek 
mindhárom szakosztályához, mindhárom egyházunk 
püspökéhez, az Emkéhez, a Thalia részvénytársa-
sághoz, a helyi Iparosegylethez és az Ujságíró-
szervezethez. Ezen kívül a nem magyar sírok 
megmentése érdekében a román sírok jegyzékét 
külön eljuttattuk a Patria és Tribuna című román 
napilapokhoz, (melyek közül a Patria azt folyó évi 
229. számában le is adta), a német sírok jegyzékét 
pedig Alberii Richárd lutheránus lelkészhez. 

Mindezen lépéseknek valószínű eredményei-
képen városunk polgármestere, Dr. Bornemisa Se-
bastian az Ellenzék munkatársának nyilatkozatot 
adott (Ellenzék, nov. 23. szám), amelyben meg-
nyugtatta a város közönségét, hogy a kisajátítás 
tervét egészen elejtették, és ehelyett új temető-
szabályrendelet készül, amely a régi házsongárdi 
temetőt le fogja zárni és oda csak kivételesen fog 
megengedni temetkezést, az új temetkezés céljaira 
pedig a város új köztemetőt fog nyitni. – Ezt a 
megoldási szándékot örömmel üdvözöljük, mint a 
kérdés méltányos rendezését. Lapunkat mély lelki 
elégtétellel tölti el az a tény, hogy munkájával az 
eredményhez hozzájárulhatott, másrészt pedig, hogy 
e munkában a fiatalok és öregek termékeny együtt-
működését tudta létrehozni egy közös nagy gondo-
lat s a kegyelet és a mult igazi értékeinek a tisz-
telete körül. Szívből jövő köszönetünk illesse e 
helyről úgy a legfárasztóbb munkáti a feliratok 
feljegyzését elvégző hatvan fiatalt, mint Kelemen 
Lajos, Benczédi Pál és Puskás Lajos tanár urakat. 

A X. évfolyam küszöbére ért 
lapunk, mikor ezzel a számunkkal 
befejeztük a IX. évfolyamunkat. 
Míg a VIII. évfolyam 4 számában 
összesen 76 oldalt adtunk, a IX. év-
folyam oldalszáma 80, tehát 4 oldal-
lal több az előzőnél. Így a szám-
összevonás technikai kényszere még 
növelte az egész évfolyam terjedel-
mét. A X. évfolyam küszöbére érve 
kérjük mindazokat, akik eddig még 
nem fizették be előfizetési díjaikat, 
hogy e kötelezettségeiknek szíves-
kedjenek legalább utólag mielőbb 
eleget tenni, mert lapunk csupán az 
előfizetési hátralékok miatt küzd 
bizonyos nehézségekkel. Ugyanek-
kor: előfizetést nyitunk X. évfolya-
munkra, az eddigi előfizetési dijak-
kal. Aki becsüli törekvéseinket, aki 
osztja gondolatainkat, az siessen tá-
mogatásunkra az egyetlen módon: 
azzal, hogy előfizet és hogy lapunk-
nak, a romániai új magyar nemze-
dék független folyóiratának új elő-
fizetőket szerez. Az idők azt kíván-
ják, hogy az együttérzés tettekben 
nyilatkozzék meg. 

Cikkeink átvételét csak a szerző-
nek és lapunknak megnevezésével 
engedjük meg. 

Erdélyi hangot hallottunk szept. 
29-én a kolozsvári rom. kat. Szent 
Mihály-templom új plébánosának 
beiktatásán. Márton Áron, az idő-
közben apostoli kormányzónak ki-
nevezett új plebános szentbeszédé-
ben Erdélyt úgy jellemezte, mint 
amelynek tájai változatosak, a ter-
mészeti tájak kűlönféleségei vannak 
egymás mellett. A különféleségek 
természeti együttélése sorsparancsa, 
mély törvényszerűsége e földnek, 
amely érvényesül lakói életében is. 
Különböző hitek és nemzetek élnek 
egymás mellett évszázadok óta és 
sohasem sikerült olyan törekvés, 
amely ezeknek az Istentől adott 
különbözőségeknek valamelyikét ki 
akarta küszübölni. Erdély földjének 
parancsa nem az egymás elleni 
acsarkodást, hanem a magunk dol-
gainak jó intézése mellett a más, 
egymás értékeinek megbecsülését, az 
egymás közötti békét és egyetértést 
hirdeti az együttélésre rendelt népek 
és hitek között. „Ezt az erdélyi tör-
vényszerűséget: egymás tiszteletét, 
megbecsülését és megértését akarom 
követni minden más hitbeli és fajbeli 
erdélyi testvéremmel szemben.” 

Örömmel hallottuk, s magunknak 
megjegyezzük Márton Áron igaz 
erdélyi hangját. 
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