
ROMÁNIAI MAGYAR FŐISKOLÁS LAP. 
SZERKESZTI: L Á S Z L Ó D E Z S Ő 

II. évf. 1931 március 3. szám 
HUSZOLDALAS S Z Á M Á R A : F Ő I S K O L Á S O M A K 1 2 , M Á S O K N A K 3 0 L E I 

Erdélyi Magyar Adatbank



Alapítók: Balázs Fe renc . B á n y a i ( B a u m g a r t e n ) László, Bi ró S á n d o r , Debreczeni 
László, D e m e t e r János , D s i d a Jenő, J a n c s ó Béla, d r . J a n c s ó E l e m é r , László Dezső 

László József, M i k ó Imre , dr. P é t e r f f y Jenő. 

Szerkesztőségi titkár: László F e r e n c . 
Technikai szerkesztő: Csákány Bé la . 

Munkatársak: Antal Gusztáv, Babos Sándor, Baczoni Flóra, Bakk Péter, Balázs János, Bede Emil, 
Bélteki László, Borbáth Dániel, Csőgör Lajos, Dánér Lajos, Egyed Béla. Fazekas Sándor, ifj. Fekete 
Domokos, Ferenczy Géza, ifj. Ferencz József, Fogarasi Géza, Gagyi László, Gurka Vilmos, 
Gyergyai Judit, Gyarmathi Árpád, Gyenge László, Huszár Kálmán, Héjja Kálmán, Jánky Sándor, Kekel 
Béla, Kész Antal, Kiss Árpád, Kovács Jenő, Kovács György, dr. Kováts József, ifj. Kristóf György, 
Kristóf Ödön, Kovács Lajos, Laczkó László, Lászlóffy Árpád, Lászlóffy Ernő, Méliusz N. József, S. Nagy 

Béla, Nagy Rózsa, Opra Benedek, Orbán Endre, Papp Ferenc, dr. Parádi Kálmán, Pogány Albert, 
Rohonyi Vilmos, Sűkősd Pál, Szabó István, Szentiványi Elek, Szilágyi Olivér, Takáts Albert, Vargha 
Lajos, Varró Dezső, Váró György, Vita Zsigmond, Vitályos Iván, Ziegler Emil, ifj. Zsombory László. 

Falu szeminárium v e z e t ő s é g e : Demeter Béla elnök, Venczel József titkár, Baczó Gábor, Gyallay 
Papp Zsigmond, Haáz Ferenc, Miklós András, ifj. Szabó Géza, Szigethi Béla. 

T A R T A L O M : 

Jancsó Béla: Magunk reviziója 45 
Vámszer Géza: Az erdélyi szász ifjúság . 5 1 
B. Bányai László: Nemzet, nemzetiség, kisebbség és az Európai Konföderáció 55 
Kiss Árpád: Állitsuk fel az erdélyi magyar intelligencia kataszterét! 58 
Fazekas Sándor: Hozzászólás az ifjúmunkáskérdéshez 60 

S z e m l e : 
A főiskolás ifjúság és a politikai pártok (László Dezső) 62 

Egyesüle t i é le t : 63 

S z e r k e s z t ő s é g h i r e i : 64 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Cluj-Kolozsvár, Str. Iuliu Maniu (Szent-
egyház-u.) 8. Székely Társaság helyisége. Kéziratok és a lap adminisztrációját 
érintő levelek a szerkesztőség, illetve a kiadóhivatal címére küldendők. 
Bukaresti szerkesztőség: Bokor Béla szerkesztő, Andrássy Zoltán, Blénessy 
Irénke, Kiss Dezső munkatársak. Cim: Bucureşti II. Str. Sft. Voivozi 50. 

Lapunk kolozsvári megbizottai: Báthory-Apor szeminárium: Venczel József. Ref. 
Kollegium: Miklós András. Ref. Theológia : Antal Gusztáv. Unit. Kollégium: Csiki 
Andor. R e f . Szerete tház: K ó r é h Rózsika . M a r i a n u m : Kór i Már i a . 

ELŐFIZETÉSI DIJAK : Belföldön: főiskolai hallgatóknak félévre (5 szám) 50 Lei, egész évre 
(10 szám) 100 Lei; másoknak félévre 100, egész évre 200 Lei. Magyarországon: főiskolásoknak félévre 
2.5, egész évre 4.5 P., másoknak félévre 3.5, egész évre 7 P. Csehszlovákiában: félévre 25, egész 
50 csehkorona. Jugoszláviában: félévre 40, egész évre 80 dinár. Más országokban: félévre 5, egész 
évre 10 svájci frank. Előfizetési díjak a kiadóhivatalba küldendők. Egyes szám ára belföldön: főiskolai 
hallgatóknak 10, másoknak 20 Lei. Magyarországon: főiskolásoknak 50, másoknak 70 fillér. Cseh-
szlovákiában: 5 csehkorona. Jugoszláviában: 8 dinár, más országokban 1 svájci frank. 

MAGYARORSZAGI FŐBIZOMÁNYOS: „Studium” könyvesbolt, Budapest, Múzeum-körút 
Magyarországi előfizetési díjak általa is beküldhetők. Csekkszámla: 4041. 

MEGJELENIK HAVONTA egyszer, július és augusztus kivételével. 

Nyomatott az „URANIA” könyvnyomdában Cluj, Str. Baron L. Pop (v. Brassai-u.) 10. Telef.: 187. 
Erdélyi Magyar Adatbank



Igazi fiatalnak mindig meg kell rezdüljön a belseje, ha átértékelésről hall. 
Az élet folyton újul, percenként változtatja külső formáit és az embernek az igye-
kezete, hogy ezt a harsogó tengert fogalmakkal magyarázza, ítéletekkel korlátozza, 
tartós külső formák medrébe szorítsa, előbb-utóbb mindig hiábavalóvá válik. Az 
élet kiismerhetetlen lényege maradhat ugyanaz, de külső formái folyamatosan vál-
toznak, s az embernek, hacsak azt nem akarja, hogy elmossa és elsodorja az ár, 
az élet magyarázatát, az életről alkotott fogalmait újra és újra revideálni, átértékelni 
kell, hogy megmaradhasson. Ez az átértékelés pedig mint lélektani és társadalmi 
feladat, elsősorban az ifjúságé, mely által korok újra meg újra megújulnak. 

Hol maradt az utóbbi tizenkét évben az erdélyi magyar ifjúságnak ez a 
szükségszerű és nélkülözhetetlen átértékítő munkája? Eltünt a repátriáló, külföldön 
tanuló, s ott maradó társaival, belefult az itthon levők öntudatlanságába. Hol ma-
radt az apáink generációjának ez az értékelése? Visszahúzódott önmagába, meg-
kövült tompa szenvedésében, elsüketült az élet hangjaival szemben. Az új öntudat 
legnagyobb reménysége, az erdélyi irodalom, feleúton megállt s a magányos, kétség-
beesett figyelmeztetések sirály-hangjai szárnyaszegetten hullottak alá. 

És most Makkai Sándor, Erdély református püspöke a Ref. Nőszövetség ren-
dezésében tartott öt előadásban, mely Magunk reviziója címen az Erdélyi Szépmí-
ves Céh kiadásában könyvalakban is megjelent, erős mozdulattal felszakítja a szen-
vedés fülledt ablakát és elkiált egy milyen régen, milyen sokban szorongó kiáltást: 

„Tizenkét esztendei kisebbségi sors és élet immár elegendő kellett hogy legyen 
annak a kötelességnek meglátására: az erdélyi magyarságnak revizió alá kell vennie 
élete alapvető kérdéseit... Az erdélyi magyarságnak, hogy életben maradhasson, az 
élet igazságára és ehhez az igazsághoz való engedelmes alkalmazkodásra van szük-
sége. 

Miért kell ezt tennie? Miért van erre szüksége? 
Mert azok az alapvető fogalmak és meggyőződések, amelyeket régi életéből 

hozott magával, többé nem fejezik ki az életet, a valóságot magát, hacsak át nem 
mennek az elme és a szív gyökereit megrázó revizió t ü z é n . . . 
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„...Ami velem történik, annak soha-
se keressem és sohase fogadjam el külső 
okát addig, amíg csak egyetlen belső 
ok is van, ami hozzájárulhatott ahhoz, 
hogy az a valami megtörténjék .” 

Makkai Sándor: Magunk reviziója. 

– Makkai Sándor új könyvéhez. – 

Irta: Jancsó Béla. 

Magunk reviziója. 
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Mert előítéletei vannak, melyek meddők és pusztítók, melyek miatt nem 
tudja felismerni és követni az önfeláldozó kötelesség és a szolgáló szeretet isteni 
parancsát, melyben élete, igazsága és jövendője van.” 

I. 

Az előítélet makacs és öngyilkos ragaszkodás az életről alkotott lezárt fogal-
mainkhoz, szemben az élet tényeivel. 

Az erdélyi magyar előítéletek elsőkomplexuma a multra vonatkozik. 
Ezek két ellentétes állást foglalnak el. Az egyik szerint a mult mindenestől 

jó volt, a magyarságot ért történelmi katasztrófa igazságtalanság, amelyet teljesen 
rajtunk kívül álló tényezők idéztek elő. „Tehát semmiképpen és semmirészben nem 
vagyunk felelősek azért, ami történt. Mi ártatlan szenvedők vagyunk. Mi a teen-
dője az ártatlan szenvedőnek? Várni a csodát!” 

„Ez a csodavárás a legszomorubb magyar előítélet.” Még ha praemissája: a 
mult egészen tökéletes volt – teljesen igaz is lenne, akkor is „az a múlt visszavon-
hatatlanul múlt, nincs többé és vissza nem hozható.” 

A másik előítélet szerint a múlt nem egyéb, mint végzetes tévedések és hi-
bák halmaza, melyben a magyar tömegek is éppen úgy szenvedtek, mint a más nem-
zetiségüek. A felelősség az akkori vezetőosztályé, tehát a múlttal nem kell törődni, 
a jelenhez pedig egyénileg kell alkalmazkodni. 

Az első előítélet: strucc-politika. A második megalkuvás. A tények parancsa 
pedig az erdélyi magyarsághoz, mint kollektivumhoz szól, új nemzeti öntudatot kö-
vetel, amivel szemben ugyanolyan öngyilkosság az is, amelyik eltokolódást jelent, az 
is, amelyik szétoldást. 

* 
„A tények parancsa ez: nemzeti öntudatunknak mindenképpen, bármi sorsban 

is, meg kell változnia, újulnia, tisztulnia.” „Nem szabad megengednünk, hogy az, 
ami felett ítéletet mondott az Idő, halottan is életet szimuláljon és tovább kisértsen 
közöttünk. A régi bűnöknek holtan kell maradniok.” (Magyar fa sorsa.) 

Az öntudat revizió első lépése egy bátor kritikai szemlélet, amely meglátja 
és megmutatja a bűnt, amelyért a felelősséget vállalnunk kell. „A felelősség válla-
lása, a bűnbánat és a vezeklés a legnagyobb tett, amellyel egy nemzet a maga élethez 
való jogát és életrevalóságát megbizonyíthatja.” De ez az önkritika megmutatja 
fajunk sajátos értékeit is, nem azért, hogy síremléket emeljen azoknak, de hogy ön-
tudatosítsa, közkinccsé tegye, a jövő erejévé alakítsa. 

Előítéletmentesen nézve végig a magyar történelmen, annak folyása mögött a 
nemzeti jellem körvonalai látszanak, mely „tipikus nemzeti katasztrófák és tipikus 
nemzeti hősök” példáiban nyilatkozik meg. 

Tipikus nemzeti katasztrófák? Tipikus nemzeti hősök? A történelmi mate-
rializmus szerint kizárólag gazdasági tényezők determinálják a történelem folyását. 
De ők számításon kívül hagyják: ugyanaz a gazdasági helyzet, vagy ugyanaz az ese-
mény – más és másként hat a különböző fajokra és azok más és másként felelnek 
erre a hatásra. Mi ennek az oka? A másik tényező: a lélek, amely egyéneken át (a 
nemzet is egyén bizonyos szempontból) fejeződik ki. Hogy vannak mindkét ol-
dalról kölcsönhatások? Ez mindent bizonyít, csak azt nem, hogy egyik, vagy másik 
tényező nem létezik. Ime Makkai megmutatja, hogy a tipikus nemzeti katasztrófák: 
Augsburg, Muhi, Mohács, Majtény, mind azonos nemzeti bűnök következményei. 
Augsburgnál az olcsó dicsőség kalandszomja, Muhinál a Kelet és Nyugat legjavától 
való elzárkózás, Mohácsnál a pártoskodást jóvátenni akaró halálbravúr, Majténynál 
a kishitű lemondás bűnei felett mondott ítéletet az Idő. És az ítélet reakciója fel-
ébredt mindig a magyar lélekben, minden tragédia a bűntudaton és bűnbánaton át 
kitermelte a faji erények egy-egy tipusát, Augsburg után Szent Istvánt, Muhi után 
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IV. Béla alkotó bölcsességét, Mohács után Bethlen Gábor önmérsékletét, türelmét, 
letörhetetlen gyakorlati életkedvét, Majtény után Széchenyi István prófétaságát, 
aki a nemzeti önerő-ben látta meg a nemzeti sors titkát: „ne keressétek határaitokon 
kívül javatokat és híreteket: magatokban hevernek a valódi arany- és ezüst-bányák 
munkátlan, nyitatlan, sőt még a legjobb magyarok előtt is ismeretlenül.” 

A magyar bűnök és értékek élet-halál harca folyik ma is mibennünk, s 
életünk-sorsunk függ attól, hogy erényeink által megtudjuk-e újítani nemzeti öntu-
datunkat. Kisebbségi sorsban, politikai hatalom nélkül útunk csak egy: a kultúra, 
mely nem elzárkózó, elszűkülő, de az anyaországénál egyetemesebb és mélyebben em-
beri kell hogy legyen. 

„Meg kell fosztanunk gondolkozásunkban azt, amit a „magyar” szó jelent, 
a földrajzi, állami, jogi, politikai meghatározóktól és magunk elé kell állítanunk 
azt, ami örök magyar: a lelki nemzetet.” 

„Mit jelent tehát ezek után reánk nézve magyarnak lenni? 
Az anyanyelv által kifejezett, egységbefűzött közösségben a munka, a tanu-

lás, a fegyelem és az önzetlen szeretet értékeit kifejleszteni és gyümölcsöztetni. Az 
ilyen közösség öntudata megőrzi a reábízott örökséget és azt átadja gyermekei-
nek is úgy, hogy sohase legyenek kénytelenek kölcsön-életet élni és mégis ugy, hogy 
ez az élet sohase zárkózzék el az emberiség egyetemes, nagy érdekei és szolidaritása 
elől.” 

Ideálista, vagy éppen individualista történeti látás az? Nem, csak biológiai és 
pszichológiai. 

II. 

Ezzel a látással vizsgálva kisebbségi életünk belső bajait, mindenekelőtt az 
„egység” problémáját veszi elő. „ . . . A z erdélyi magyar kisebbség élete a tár-
sadalmi megszervezkedésen fordúl életre, vagy halálra.” „De kevesen és nehezen 
akarják belátni, hogy az egység nem jelszó, még kevésbbé bálvány, mely körül ünnepi 
táncokat kell lejteni. Az egység szervezett életet, organikus munkaközösséget jelent 
egyetlen célnak: a nemzeti érték önfenntartásának szolgálatában.” „ . . . A baj az, 
hogy ez a természetes és magától értetődő valami ténylegesen nem létezik,” holott a 
történelmi idő kényszere csak segít azon eredendő hibánk legyőzésében, hogy nem 
szeretünk szervezkedni. Nem az a baj, hogy ez a kérdés értelmileg nincs eléggé meg-
világítva, hanem, hogy még lelkileg nem értünk meg ez igazságok számára és titkolt 
előítéletek állanak az útban, melyek magukban szörnyen tiltakoznak az ilyen egység 
ellen, mert abban egy teljes értékbeli egyenlősítést látnak. Önzés, hiúság és gőg tilta-
koznak – csak belül persze – az ellen, hogy mindenki embernek számítódjék. Való-
ságos kórság ez az anakronizmus-komplexum, melynek egyik babonája: a vérében is 
más ember-tipus, másik az állások, rangok, címek különbje, stb., s amelyből ilyen vé-
lemények jönnek: A tanulás célja a képesítés, nem a kamara a fő, hanem a kamarás-
ság. „Legfőbb az, hogy az ember az úriemberek közé tartozzék.” Tekintélyt csak az 
állás ad, a foglalkozás nem úri dolog stb. 

A baj nem az, hogy különbségek vannak érték szerint az emberek között, de 
az, hogy a különbségek most már nem érték, de régi formák szerint valók. Már-
pedig: „nem szabad, hogy bármiféle megkülönböztetések most is, ebben a helyzet-
ben is megakadályozzák a kisebbségi nemzet egységes társadalmi szervezetének ki-
alakulását,” mely „nem jelent egyformaságot, egy nivójúságot, hanem az értékek 
szervezett organizmusát, mely csakis az erkölcsi érték mérővesszője szerint alakulhat 
meg.” „ . . . M a g y a r és magyar között, továbbá ember és ember között a különbség-
tétel, a sorrend, a feladat megállapítása csakis a jellem döntő erkölcsi értéke alap-
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ján tehető meg”, mely természetes feladatköreben „követeli meg az erkölcsi felelős-
ség és az önzetlen jóakarat megnyilvánulását mindenkitől.” 

Az egység lelki alapja: a megtisztult nemzeti öntudat új erkölcse. 

III . 

„A romániai magyar kisebbség óriási többsége földmívelő nép. Nem lehet 
kétséges, hogy a magyarság fennmaradása Erdélyben a nép fennmaradását jelenti. 
Az sem vitatható ma már, hogy az intellektuális pályán maradtak vagy leendők 
kis serege nemzeti jelentőséget csak, mint népért élő, a nép közt élő, a népet szol-
gáló vezetőréteg nyerhet; a tulajdonképeni értéket, mint nemzeti lelkületet és jelle-
met, a nép hordozza, az intelligencia pedig a felelősséget hordozza ezért az értékért. 
Egész lelki és szellemi életünknek, kultúránknak vissza kell hajolnia a néplélek 
mélységeibe és onnan kell öntudatra hoznia, kimívelnie és a világ előtt is megmu-
tatnia mindazt, amiért joga van élni a magyarságnak.” 

A „nép” és az „úr” közötti ellentét ismét egy csomó előítélet szülötte, mely 
a „paraszt”-tól megtagadja az értéket, őt önzéssel, megalkuvással stb. vádolja. 
Makkai kimutatja, hogy a nép értékei csiszolatlanok, de ezért a csiszolatlanságért 
– az intelligencia a felelős. „Tisztában kell lennünk azzal, hogy a lélek és jellem 
örökkévaló alkotóvonásai nem a tanulás és nem a helyzet, vagyon, vagy foglal-
kozásadta előnyök szülöttei. Önzése természetes és kívánatos ragaszkodás a saját-
jához, megalkuvása ösztönös alkalmazkodás a viszonyaihoz. De a nép érzi, 
„hogy ő a bánya, benne terem az arany.” 

A magyar egység társadalmi megszervezése: „a magyar népnek, amely csak 
tömeg, élő organummá szervezése, melyben minden réteg egymásért és egymás által 
él.” Az erdélyi magyar demokrácia értelme, hogy a népen alapulva állítsuk be a kü-
lönböző osztályokat, mint összefüggő életformákat az új erdélyi magyar egységbe. 

A nép egyik jelentősége: sajátos és állandó életformát és egy önálló élettar-
talmat jelent. Ebből nem kiemelni kell (hiszen éppen ez az életforma a termőtalaja 
sajátos faji értékeinknek), hanem életkörében megnemesíteni, minden téren az ő 
életlehetőségeiért küzdeni, a feladatok megtanácskozása és szétosztása után. „Ez 
az a tett, amelyre a mi nemzedékünk elhívatott és csak ebben van történelmi misz-
sziója, vagy rettenetes történelmi ítélete, ha meg nem érti, nem vállalja, lebecsüli és 
érzéketlenűl elveti.” 

Másfelől a nép az erőforrás a jövő intelligencia kialakítására, melynek életé-
ben aztán a népet újra céllá kell tenni. 

Erőteljesen hangsúlyozza Makkai a magyar munkássághoz való közeledés kö-
telességét. Majd így folytatja: ...Én azonban azt hiszem, hogy a szociáldemokráciá-
nak egyoldalúan a munka jogára alapított törekvése a munkáslélek előítéletévé lett 
és éppen ezért ezt az erkölcsi alapot csak egy más alapon szerezheti vissza. Ez pe-
dig csakis a magyar nemzeti kisebbség szervezett életközössége lehet, melyben a 
magyar munkás is megtalálja a maga nagy erkölcsi kötelezettségének lendítő erejét 
és viszont az élethez való jogainak respektálását is.” 

A társadalmi megszervezkedés másik fontos kérdése: az önfenntartás. 
„...Másfélmillió embernek van és kell hogy legyen önereje arra, hogy minden 
anyagi és szellemi szükségletéről önkörében tudjon gondoskodni.” 

Az anyagi önfenntartás kérdései az összeomlás veszélyével sürgetik az új ala-
pot: a kevesek mértéktelen és célszerűtlen, sokszor visszaélő megterhelése helyett a 
közös és arányos teherhordozást, amely a szükségletek előzetes megállapítása és a 
lehetőségek felmérése után a legcélszerűbben történjék. (Elképzelhető-e másként pl. 
a minket legközelebbről érintő diáksegélyezési kérdés intézményes megoldása?) 
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IV. 

„A kérdező jövendő” c. utolsó fejezet az ifjúság problémájával foglalkozik. 
Teljes egészében ide kellene iktatnunk ezt a formailag, tartalmilag egyaránt remek 
részt, melynek megállapításaira még visszatérünk. 

Az ifjúság kérdése részben a nevelés kérdése. Itt is le kell számolnunk azzal 
az előítélettel, hogy a mai iskola bajai mind külső okokból származnak. Kötelesség 
harcolni a külső bajok ellen a jogok megadásáért, de nem szabad a felelősséget pusz-
tán ezekre tolni, mert a nevelés belső szelleméért bármilyen iskolában az erdélyi ma-
gyarság a felelős. Márpedig tartalmi tekintetben a háborúelőtti magyar nevelés 
mély revizióra szorúl. Három alapelve: a nemzeti érzés meggyökereztetése, a ter-
mészettudományos szellem világmagyarázata és az erkölcsi idealizmus életszemlélete, 
melyek a magunk helyén és körében egységgé harmonizálva, egységes szép eredményt 
hozhattak volna, összhangolatlanúl szörnyű dilemmába kerültek egymással és – 
a világháború katasztrófája a végítéletet mondta ki, mert ezeket az eszményeket 
üres szavaknak láttatta, amelyekkel ellenkeznek a tények. A nemzeti érzés ember-
pusztító frázisai, a természettudományos világnézet az anyagiasság szörnyű tom-
bolása, az erkölcsi idealizmus az önzések takarása miatt gyanussá és hatástalanná 
vált, mert hirdetőik kompromittálták életükkel és tetteikkel a szavaikat. Itt van a 
baj, s nem ez eszmények igazságában. Ha tehát az ifjúságot igazi tartalmukra rá 
akarjuk ébreszteni, elsősorban bennünk kell visszanyerjék ez eszmények igazi tartal-
mukat. A nevelés problémája is a magunk reviziójához vezet – fejti ki Makkai 
Sándor. 

„Tudjuk mi úgy szeretni az ifjúságunkat, hogy érettük gyűlölni tudjuk a 
saját bűneinket és az ő életükért magunk is megújuljunk? Ez a mi nevelésünk revi-
ziójának titka.” 

„Nem a tudós pedagógia receptjei fogják a mi ifjúságunkat megmenteni és 
jövendőnket biztosítani, hanem az, ha meghalljuk és megfogadjuk a tanítványokhoz 
intézett szózatát Krisztusnak: Hozzátok őt ide hozzám!” 

V. 

E néhány idézet pusztán vázát adja a nagyszerű könyvnek, alapvető szem-
pontjait: a reflektorfényt, mely keresztültör legégetőbb gyakorlati kérdéseink bo-
zótjain. És aki a matéria hatalmán túl hisz a lélek hatalmában, annak lesz bátorsága 
beismerni: a nem revideált erdélyi magyar öntudat igenis okozott annyi pusztulást, 
mint bármely külső tényező! Mi érezzük, hogy az élet erői egyéni erők végtelen 
tömegéből tevődnek össze és bizonnyal egyének hibája, az erők dekadenciája. A rej-
telmes Irányító, vagy Végzet ott van a lelkek mélyén, tőle jön a pusztulás és tőle 
jön az emberibb élet. Makkai kürtszóval ébreszti a rejtelmest: 

„ . . . A m i velem történik, annak sohase keressem és sohase fogadjam el külső 
okát addig, amig csak egyetlen belső ok is van, ami hozzájárulhatott ahhoz, hogy 
az a valami megtörténjék.” 

És amikor így vallott a kollektiv erdélyi magyar lelkiismeret mellett, vállalt 
is egyben: „Tudom, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni még ma is nagyon kényes és 
nehéz. Két oldalról is félreérthető. De semmi sem lehet akadálya a kötelesség teljesí-
tésének, az élet pedig sürgeti ennek a kötelességnek teljesítését.” 

Nem pozitiv programm – mondhatják egyesek, „csak” módszertan. De ez a 
módszertan új lélek, amely gazdag vegyi rokonságokkal fogja az új programmot 
maga köré kristályosítani. Ha aktuálisabb lett volna köznapi értelemben, múló jóta-
nácsokat adhatott volna. És nem azt szeretném hangsúlyozni, ami pedig szintén 
döntően nagy ebben a könyvben: hitvallását az igazi erdélyi magyar demokrácia 
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mellett, de szavakba önteni valahogy azt a mulandónál nagyobbat, amit tett, ami-
kor az erdélyi magyarság sorsát ráhelyezte az egész erdélyi magyarság és minden 
erdélyi magyar felelősségére és kimondta a sorsdöntő, ítélő, vagy felemelő igét: 
Magunk reviziója. 

VI. 

Ilyen jelentős szót kisebbségi életében az erdélyi magyarság még nem hallott. 
Az egész magyarság is csak egyet még a történelmi változás óta: a Szabó Dezső 
szavát. Az ő Új magyar ideologiája (1923) és a Makkai Magunk reviziója lélek-
testvérek. Más a kiindulásuk: Szabó Dezső a sajátos mai magyarországi helyzetből 
indul ki és történelmi, gazdasági, szociológiai revizió útján eljut a magyar paraszt-
hoz és az ősi magyar lélekhez, aminthogy Makkai Sándornak kisebbségi helyzetünk-
ből fakadt, egészen sajátos felépítésű lelki reviziója eljut a néphez és eljut a gya-
korlati feladatokhoz. Összehasonlíthatatlanúl különök, mégis lélek-rokonok. Er-
délyi mindakét koncepció, amely egy új magyar öntudatban látja biztosítottnak a 
magyarság sorsát. 

VII. 

Kétszeresen jelentős szó a Magunk reviziója nekünk, az ifjúságnak. A pa-
rancsot hozza: tisztúlj meg! Az utat mutatja: egyedűl erre mehetsz! A kötelességet 
mondja: figyeld, hogy képes-e a mai erdélyi magyarság a szenvedés pszichózisán át 
meglátni és követni az élet parancsát. Hozzá mer nyúlni tizenkét éve lidércként 
nehezedő belső bajaihoz erre a megkiáltó szóra, vagy lehull ez a kiáltás is, a der-
medt csöndbe, melyben lakozik és készülődik a Halál?! 

Harc, vagy hallgatás lesz utána: ami a Magunk reviziója körül történik, az 
az előttünkjáró erdélyi magyar nemzedék próbája: életre, vagy halálra való-e? Mert 
az élet problémája: a regenerálódni tudás problémája. – Ami hibát önmagából 
kiirt, ami romot új lélekkel felépít: az erőként ránk marad. Ami gyomot meghagy, 
ami pusztulást meg nem akadályoz, az teherként ránk marad. Miénk a munka: tisz-
túlt nemzeti öntudaton át megtartani örök emberi értékeiben az erdélyi magyarságot. 
A mi gondunk és felelősségünk, hogy a Makkai Sándoron át küldetett szó végle-
gesen ne maradjon kiáltó szó a pusztában. 

Ezt a szót minden erdélyi magyar ifjúnak meg kell ismernie, ha becsületes 
magyar, fiatal és erdélyi akar lenni. S ha megismeri, a lélek, a nagyobb testvér-
lélek iránti hódolattal fogadja szívébe azt, aki vállalta az útmutató, a megkiáltó szó 
szent terhét. 

A „LE MONDE NOUVEAU” c. fran-
cia folyóirat 1931 januári számában „La 
Transylvanie, Suisse orientale” (Erdély, a 
keleti Svájc) címmel cikket közöl B. Bá-
nyai László tollából. A cikkel következő 
számunkban foglalkozunk. 

DR. JANCSÓ ELEMÉR az Erdélyi 
Irodalmi Társaság előadássorozatában 
március 6-án előadást tartott „A magyar 
romantikus dráma” címmel. Március 14-
én a kolozsvári Magyar Színház ifjúsági 
előadásán Pirandello: IV. Henrik c. drá-
mája előtt bevezető előadást tartott. 
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Az erdélyi szász ifjúság. 
Irta: Vámszer Géza, 

r. kath. főgimn. tanár. 

Új utakat kereső és egészen új viszonyok 
között született és nevelkedett erdélyi ma-
gyar ifjúságunkat méltán érdekli az er-
délyi szász ifjúságnak (a szűkebb hazánk-
ban élő testvérnemzetnek) mai szervezett-
sége, új eszme-világa és gyakorlati célki-
tűzései. A szász középiskolásokról írt 
ugyan Ottó Folberth a Klingsor folyó-
iratba (1930. 4. sz.) egy áttekintő értékes 
cikket, de egyrészt, mert ebből sok rész-
let nem érdekli a magyar ifjúságot, más-
részt, mert magyar szemszögből nézve sok 
dolog más megvilágítást, esetleg súlyosabb 
értékelést nyer, szükségesnek vélem e kér-
déssel az Erdélyi Fiatalok hasábjain is 
foglalkozni. Megjegyzem, hogy midőn az 
alábbiak olvasása közben önkénytelenül 
párhuzamba állítjuk az erdélyi magyar ifjú-
sággal a szász ifjúságot, ne feledjük azt a 
különbséget, hogy míg az erdélyi magyar 
ifjúság és az öregek közötti 30 évesek 
mondhatni teljesen hiányzanak, addig a 
szászoknál, kivéve a harctéren elesetteket, 
minden korosztály megvan, sőt épp a 30 
évesek korosztálya az, amelyik a Klingsor 
köré csoportosulva, az ifjú-mozgalmak élé-
re állott – már nyolc évvel ezelőtt. A 
magyar ifjúság öntudatos mozgalma ezért 
késett néhány évvel, de előnye az, hogy 
még közelebb esik a legifjabb, a középis-
kolás nemzedékhez s így mélyebb gyökeret 
ereszthet. 

Európa összes népeire, de főképp ifjú-
ságára nagy átalakító hatással volt a vi-
lágháború s így az erdélyi szászoknál is 
jelentékeny eszmei változások álltak be, 
dacára annak, hogy ők azelőtt is kisebb-
ségi sorsban éltek. Ha e beállott változá-
sokat szemléltetően akarjuk megfigyelni, 
szükséges az összehasonlítás a háború 
előtti szász ifjú nemzedék eszmei felfogá-
sával, szervezetével. 

Lényeges különbség a háború előtti és 
utáni szász ifjúság szervezeti formája kö-
zött, hogy míg azok mindent az öregjeiktől 
másoltak le, a mostani ifjúság teljesen más, 
saját énjének legjobban megfelelő szerve-

zeti formák között igyekszik célkitűzéseit 
elérni és a zárkózottságából is szabadúlni 
akar. 

A HÁBORÚ ELŐTT. 
A háború előtti szász középiskolás ifjú-

ság „egységes” és „általános” tipus volt, az 
ú. n. Kneipstudent (mulatozó diák, l. iglói 
diákok) – ami nem éppen hízelgő jelző. 
Az ifjúsági szervezkedés eme kezdetleges 
korában a bajtársi érzés ápolása volt egyet-
len és tényleges célja s ezt a szász közép-
iskolások a Németországból hazajött szász 
egyetemi hallgatóktól vették át. Ez a köz-
ismert Burschenschaft bajtársi szervezet. 
Diáksapkájuk német mintára szintén élénk 
színű, lapos tányérsapka volt. Ünnepélyes 
alkalmakkor a magyaros hatású Flauss-t 
is magukra vették, amely fekete zsinóros 
vitézkötésekkel díszített fekete bársony ka-
bát volt, a tisztséget viselők vállán arany 
zsinórral. E testhezálló díszkabáthoz feke-
te hosszú nadrágot viseltek. A sapkán vagy 
a mellen keresztűl a piros-kék szász nem-
zeti szalagot, vagy a német birodalmi szí-
neket használták. A bajtársi egyesületek 
(coetus) vezetői ünnepélyes alkalmakkor 
széles, színes szalagokat (az ill. csoport szí-
nét) hordták vállravetve a mellen ke-
resztűl. 

Összejöveteleiken, amelyek rendesen fél-
reeső vendéglőkben folytak le, magas 
„Comment” szigorú fegyelmet tartottak 
fenn. Év elején a coetus-ba belépő ifjakat 
(Fuchs = róka) avatták fel (introitus). 
Év végén pedig az érettségizetteket bú-
csúztatták (exitus). Közben nagyokat it-
tak, szinte kizárólag sört, ceremoniális 
szabályok szerint és tréfás kényszer mel-
lett. (Bierrede.) 

Ez összejöveteleknek egyetlen értékes és 
maradandó szokása volt, hogy ott és más 
társas találkozásoknál is sokat énekeltek, 
úgy németországi, mint erdélyi szász da-
lokat, amelyek megszámlálhatatlan hosszú 
versszakokból állottak. Nálunk is köve-
tendő szokásuk volt a szász diákoknak, 
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hogy nótás-könyveiket állandóan maguk-
nál hordták. Ezek az összejövetelek 
(Kneipe) rendesen azzal végződtek, hogy 
sorba állva, gitár pengetés mellett végig-
vonúltak a macskakövekkel kirakott szász 
városka utcáin és közben leányismerőseik-
nek ablaka alatt „éjjeli zenét” (Ständ-
chen-t) adtak. 

A bajtársi egyesületeknek nemesebb cél-
kitűzései az irodalmi (önképzőköri) össze-
jövetelek voltak, továbbá a vívás gyakor-
lata is szinte kötelező volt. Ez az ügyesítő 
és egészséges sport előkészítette őket az 
egyetemi évek lovagi párbajaira, amelyek-
nél azonban túlzó vakmerőségre nevelő 
szokások által a vívás sportja is elfajult. 
(Németország.) 

A hivatalos szász bajtársi alakulatokon 
kívül külön kis baráti köröcskék alakultak 
(az ú. n. Krenzchenek), amelyek vasár-
naponként más-más leány házánál folytak 
le, de idegenek kizárásával. Míg a baj-
társi egyesület az egységesítő hivatalos 
szerv volt, ez inkább csak a szórakozást 
tűzte ki célul és bizony gyakran az Egység 
rovására, mert széttagolta és igen szabad-
jára engedte az ifjúságot. Ezek a Krenz-
chenek később gyakran elfajúltak, úgy, 
hogy a végén a szülők és tanárok beleszó-
lása vált szükségessé. 

Meg kell jegyeznem, hogy általában vé-
ve a szász középiskolások, a mi ifjúságunk 
neveléséhez viszonyítva, igen szabad élet-
módot folytatnak és folytattak, szinte 
olyat, mint nálunk a főiskolás diákok. Fő-
képp a leányokkal való gyakori együttlé-
tük Krenzchenben, színházban, utcán, ki-
ránduláson stb., a mi tanáraink és szüleink 
felfogása és nevelési módja mellett, a má-
sik szélsőségnek tűnik, pedig ez mint év-
százados hagyomány a szász népnél nem 
járt hátrányokkal. De épp, mert lassú fej-
lődés által alakult a szász ifjúság e szabad 
élete és mert az ő speciális (családias, zárt) 
életviszonyaikból támadt, nem ajánlható 
annak kritikátlan átvétele a magyar ifjú-
ság, legkevésbbé a leányok nevelésénél, 
habár a mi nevelési módunk is reformra 
vár. 

Már a háború előtt fejlett túrista-élet 
folyt a szászoknál. Vasárnaponkint és az 
iskolai szűnetekben a szász ifjak és leá-

nyok nagy csapatokban vonultak ki a he-
gyekbe (idősebbek kísérete nélkül), ahol 
menedékházaikban vidám és emlékezetes 
órákat töltöttek. Este, midőn a városba 
visszatértek, hosszú sorban fiúk és leányok 
karonfogva lelkes éneklés közben mentek 
végig az utcákon, az esti korzón, a kávé-
házak közönsége szemeláttára. 

Ez a nagy természet-szeretet (egyúttal 
szűkebb honi-szeretet) mintegy átmeneti 
formája volt a régi tipusú diáknak (Kneip-
student) az újabb, mai diák-tipus felé. Ek-
kor u. i. még csak egyéni akciót, divatot 
láttak benne és nem az egész szász nép 
lényeges irányváltozását, új életforma-
ját. S noha ez általános európai jelen-
ség, mégis megállapítható a fentiekből, 
hogy a szász ifjúság már a háború előtti 
évtizedekben felismerte a turisztika sok 
irányú emberi és népi előnyeit. Itt Er-
délyben mindenesetre a szász volt az út-
törő. 

A HÁBORÚ ÓTA. 
A háború utáni új idők új eszméket, új 

szervezkedési formákat termeltek ki a 
szász ifjúságból, amely kiélte magát a régi 
Burschenschaft alakulatában, mert cere-
móniái és léhaságai őt már nem érdekelték, 
az egységet pedig már nem féltették. 

Míg a háború előtti szász ifjúság egysé-
ges, zárt diák-tipust mutatott, a mostani 
differenciálódott. Általában a testedzés 
kultusza és a szociális elgondolás jellem-
zi ez új irányzatot. Ezt a kettős célkitű-
zést főképp a „Wandervogel” alakulatnál 
találhatjuk legkifejezőbben, mert ez az is-
kolán kívüli (iparos, kereskedő) ifjút is 
soraiba veszi. Megszűnik tehát az ifjúsági 
egyesületeknek régi kasztszerű excluzivi-
tása és a széles néprétegekre is gondolnak. 
Bár a szászoknál azelőtt is megvolt az 
érintkezés az egyes társadalmi osztályok 
között, de csupán a faji egységért min-
denrekész felnőtteknél (Nachbarschaft). 

Ottó Folberth négy új diák-tipust külön-
böztet meg: 

1. A Wandervogel (vándormadár) ala-
kulat eszméinek képviselői. 

2. A Sport-Student (a sportoló diák). 
3. A technika vívmányai iránt érdek-

lődő ifjú (az ú. n. ezermester). 
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4. A mulatós, léha diák-tipus. 
A mai Wandervogel szervezet régi né-

met tradiciókból, a felszabadúlt iparos-
ifjú vándorlásaiból és a természet szerete-
téből alakult. Németországból ültették át 
az erdélyi szászokhoz, ahol addig is vol-
tak hasonló tradiciók. 

Ezek a vándormadarak nem sziklás he-
gyeket mászó túristák, hanem nagy terü-
leteket, külföldet is bejáró ifjak, akik ke-
vés pénzzel, hátizsákkal, sport-ruhában 
hol gyalog, hol hajón, vagy vonaton ta-
nulmányútakat tesznek 5–15-ös csopor-
tokban. Eszmei felfogásban a mai cser-
készeinkhez hasonló „jellembeli” követel-
mények vannak előírva, vagyis a bajtársi 
érzület, hűség, nyíltság, határozott fellé-
pés, lehetőleg dohány és alkohol tilalom, 
gyakorlati ügyesség, táborozás stb. 

Jövőbeli célkitűzése t. k. ethikai meg-
változtatása az „embernek”. Új életformát 
akar adni az ifjúságnak (mindkét nembe-
linek) s így új életfelfogást a későbbi fel-
nőtteknek. Mert, ha egyszer a fiatalságot 
értékes új eszmei tartalommal (emberi, 
nemzeti és korszerű) lehet megtölteni, ak-
kor az emberi haladás gyorsabb ütemben 
fog fejlődni, átformálódni. 

A szászoknál ez a néhány éves alaku-
lat már is szép eredménnyel működik, 
szinte mindegyik csoport rendelkezik egy 
otthon-nal (Nest), ahol kultúrális és szel-
lemi önképzést folytatnak, énekelnek, sza-
valnak, – de nem isznak. Falusi vándor-
lásaik révén érintkezésbe kerülnek s szász 
földmíves emberekkel és ezzel kapcsolato-
san falútanulmányokat végeznek. Viszont 
nagyobb útakon az ország különböző vi-
dékeit, népeit ismerik meg. A leggyakrab-
ban és első sorban a szétszórt német tele-
peseket keresik fel s azok viszonyait ta-
nulmányozzák (pl. Bánátban, Dobrud-
zsában, Beszarábiában, Bukovinában). Ter-
mészetesen széles kiterjedésű szervezet lé-
vén, a testvér alakulatok elszállásolják 
őket. Néhány „vándormadár” alakulatnál 
a leányokat is beszervezték, akik a külső 
munkán kívül az „otthon” csinosítását, 
rendbentartását végzik. 

A második tipus, Ottó Folberth szerint, 
a sportoló diák. Ez nálunk is ismeretes, 
sőt bizonyos tekintetben előbb alakult ki, 

mint a szászoknál s talán még fejlettebb 
formában található. 

A harmadik tipus a technika vívmá-
nyai iránt érdeklődő modern ifjú. Ezek 
fúrnak, faragnak, kis repülőgépeket állí-
tanak össze, ismerik a legtöbb autógyár 
készítményeinek árát, különböző formáit, 
előnyeit, hátrányait, motorbiciklit, autót 
vezetnek, ismerik a Zeppelin szerkezetet, 
teherbiróképességét, amateur rádiót állíta-
nak össze stb. – Érdekes és értékes tipus, 
de sokan közülük, kikerülvén az iskolából, 
kalandos természetüknél fogva elkallódnak 
s igazi szakképzettség hiánya folytán el 
is züllenek. 

A legszomorúbb képet a negyedik tipus 
adja. Ezek alkotják a régi bajtársi egye-
sületeket, de azoknak csak kifogásolt mun-
kakörét tartották meg. A háború utáni 
demoralizált légkör hatása alatt a régi 
bajtársi szervezet fegyelmét, egységesítő 
vonzerejét elvetették s ezek helyébe új 
formát, új értéket adni nem tudtak. 

Nem tudom, hogy véletlen-e, hogy O. 
Folberth csak e négy tipust rajzolta meg s 
egyikben sem említette azokat, akik iro-
dalmi vagy művészeti kérdések iránt ér-
deklődnek. Mert, bár tény az, hogy a fes-
tészet, a színjátszás és talán az irodalom 
terén nem igen dilettánsoskodnak a szász 
ifjak, el kell ismerni azt, hogy igen fejlett 
általános zene-kultúrájuk van, amiről 
meggyőződhetünk, ha a gyakori hangver-
senyekre elmegyünk (Brassó, Nagyszeben 
stb.), amelyeken a hallgatóság fele rende-
sen szász középiskolás. 

Fontos intézménye a szászoknak a Dias-
pora-Heim, (Nagyszebenben) csak nehány 
év előtt épült hatalmas „otthon”, amely-
be az elszórtan élő németek (nemcsak 
szász) fiait gyűjtik össze, hogy el ne vesz-
szenek a németség számára. 

A faji kultúr-kérdések iránt aránylag 
kevés az érdeklődés a szász középiskolás-
nál, ami azonban később, főiskolás korá-
ban, talán épp azoknak szervezete (Bund 
Deutscher Akademiker) révén erőteljeseb-
ben nyilvánúl meg, bár intenziv kultúr-
munkát nem fejtenek ki. 

A romániai szász főiskolások három-
negyed része Németországban és Ausztriá-
ban tanul s csak egynegyed részük jár ro-
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mán egyetemre. Egy nehány látogatja a 
franciaországi főiskolákat, de inkább csak 
rövid ideig s csupán a nyelv elsajátítása 
végett. 

A szász, sőt az egész romániai német 
anyanyelvű főiskolásokat számbeli, anyagi 
és egyéb tekintetben a nagyszebeni „Deut-
sches Kulturamt” tartja nyilván. A né-
metországi tanulmányi ösztöndíjak, segé-
lyek kiosztása is a Kulturamton keresztül, 
központilag történik. Teljes tanulmányi 
ösztöndijat a szász egyház évenként körül-
belül tizet ad, míg kisebb segélyeket (50– 
60) a szász népi „organizatiok” juttatnak 
a főiskolásoknak. 

A szász ifjúság kapcsolatai Erdély többi 
népeihez épp oly laza és alkalom szerinti, 
mint a háború előtti időben. Szinte ki-
vétel nélkül saját iskoláikba járnak (elemi 
és középiskola). A főiskolások is maguk 
közt élnek s csupán az előadásokon talál-
koznak román és magyar társaikkal. 

Az utóbbi 10 év alatt a szász ifjak elég 
jól és rohamosan megtanultak románul, 
míg magyarul semmit, kivéve, ahol ro-
konság vagy szomszédság révén ragadt rá-
juk valami. Az idősebbek és akik a há-
ború alatt magyar ezredekben szolgáltak, 
többnyire elég jól tudtak magyarul, de 
most nagyrészt, a gyakorlat hiánya miatt 
nyelvi tudásuk feledésbe merült. A ma-
gyar nyelv elhanyagolása miatt nem hi-
báztatható a szász ifjú nemzedék, hanem 
az általános helyzet, a túlzsúfolt iskolai 
tanterv és az idősebbek, akik őket nem 
igyekeznek a magyar nyelv szükségességé-
ről (Erdélyben) meggyőzni, míg ezzel 
szemben bámulatos buzgósággal értetik 
meg velük az állam-nyelv szükségességét, 
amit viszont magyar időben ők maguk 
sem tettek meg. Mindezek dacán foko-
zott jóakarat, sőt lelki közeledés tapasz-
talható a szász ifjúságnál, a szintén ki-
sebbségi sorsban élő magyarság iránt. Az 
idősebbeknél is, bár sokan még emlegetik 
a „magyarische Wirtschaft” -ot, mégis a 
mai uralmat magukra nézve veszedelme-
sebbnek ítélik. 

Általában a szászoknál is nagy világ-
nézeti különbség van apák és fiúk között. 
Aki a háború előtti szász társadalmi életet 
figyelte, az ma alig ismer a hajdan maguk 

között is zárkózott, néha igénytelenségig 
fukar nyárspolgárra. A háború óta erő-
södött a szórakozás iránti hajlam, csino-
sabban, nagyvárosiasan öltözködnek és 
külföldi utazásokra is gyakrabban szán-
ják rá magukat. A szász lányokat is rá-
kényszerítette a mai kor, hogy alig jö-
vedelmező állásokba is elmenjenek, de ezt 
ma még azok is megteszik, akik anyagilag 
nincsenek ráutalva és így a „házilány” ké-
nyelmes szerepét ma is viselhetnék. A 
lányok is sokat sportolnak, feltűnő 
jókedvűek s társadalmilag még eman-
cipáltabbak, mint háború előtt. Újab-
ban sokan végeznek főgimnáziumot vagy 
az alsó osztályok elvégzése után a Koch-
schule-t, amelyben már évtizedek óta ta-
nítják a háztartás legmodernebb gyakor-
lati és technikai ismereteit stb. 

Az elhelyezkedési lehetőség a szászok-
nál is évről-évre nehezebbé vált, de sem-
miesetre sem oly veszedelmessé, mint ná-
lunk. Noha aránylag sok a szászoknál a 
tanult-ember, a szakember, mégis álláshoz 
jutnak, ha a szász vidéken kívüli területe-
ken is. Kivéve a nagyipart, amely ma már 
alig tud néhány szakembert elhelyezni. 
Állami hivatalba szász nem igen megy. 

Legjellemzőbb azonban az a mozgalom, 
hogy középiskolai és főiskolai végzettség-
gel sok ifjú ipari és kereskedelmi pályára 
megy, amire részben gyakorlati érzékük 
vezeti (ez bizonyos mértékben háború 
előtt is meg volt), másrészt az a tudat. 
nehogy atyai örökségük, üzlet vagy ipari 
üzem idegen kézbe menjen át. Az ilyen 
ifjú nagyobb műveltséggel, faji öntudattal 
és esetleg magasabb szakképzettséggel aty-
ja kezdetleges üzemét rohamosan fejleszt-
heti, ami által nemcsak a szász népi va-
gyon és helyzeti energia erősödik meg. 
hanem közelebb hozza a különböző társa-
dalmi rétegeket is egymáshoz. 

Nem mindegy anyagi és szellemi szem-
pontból, hogy egy nép mennyire igyekszik 
minél előbb korának eszméit megérezni és 
azokat a maga érdeke szerint ügyesen 
felhasználni. A különben konzervativ 

szász nép, ha másban nem, ebben mindig 
példát adott és adhat, akár kultúr-intéz-
ményeiket, akár a demokráciát, avagy a 
legújabb ifjúsági mozgalmakat és azok 
gyakorlati eredményeit tekintjük. 
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Nemzet, nemzetiség, kisebbség 
és az Európai Konföderáció. 

Egy nemzetközösség meghatározásáról 
két felfogás is divatban van. Az egyik 
faji, azaz vérségi szempontú s német föld-
ről került elő, a másik kulturális, törté-
nelmi természetű s inkább a franciák al-
kalmazzák mind kitisztultabb dialektiká-
val. Mindkét szempontot helyi érdekek 
termelték ki. Az elsőt az egységes kultu-
rától a mai napig át nem járt, de jórészt 
egy vérségű németség, a másodikat bár 
nem egy vérségű, de egy közös szellemi 
tradiciótól leginkább megdolgozott fran-
cia „nemzet” igényelte. 

Általános értelmében a faj: idegreak-
ciók, atavizmusok, vértörvények, tempera-
mentumok s a külső alkat rokonsága. 
Tehát természeti lény, család, de reális 
család, ragaszkodással és elidegenüléssel, 
szeretettel és gyűlölettel s egyes esetekben, 
történelemelőtti idők folyományaként, 
nyáj-ösztöntől is átjárva. Szóval akarva-
nemakarva érzelmi, ösztönös attitude. 

Ezzel szemben a történelmi nemzet a 
kollektiv civilizáció terméke. Egységes te-
rületen letelepedett, közös társadalmi éle-
tet élő, más hasonló organizmusokkal 
csereviszonyra lépő nép rétegeződéséből 
jött létre, a közös kultúrális mult erejé-
ben. 

Lenne aztán egy harmadik, politikai 
természetű meghatározása is egy nemzet-
közösségnek, de ez nem lévén konkrét 
alap, egyelőre tárgyaláson kívül hagyjuk. 

A vérség sorsszerű kötelékei szublimá-
lódnak nemzeti kötelékké, hogy a szellem 
(esprit), az egyéni és kollektiv akarat haj-
tóereje egy népközösség sorsa fölött ural-
mat nyerjen. A természeti lényből tudatos 
lény lesz, abban a mértékben amilyenben 
a történelmi erők ezt az érlelést végezték. 
Kritikus időben, akár az ember ösztöne 
felé, úgy hull egy nép is vissza a sokszor 
csak meddő „szellemidézésnek” bizonyult 
nemzeti élet próbálkozásaiból a vér, a fa j 
konkrétebb, bárha tudatalatti kapcsola-
taihoz. 

Az érettségnek meglehetősen magas 
foka szükséges, hogy a nemzeti tartalom 
valóban a „szellem királysága” legyen 
(Coudenhove-Kalergi). 

A fa j ősökhöz nyúlik vissza, Álmosok-
hoz, Emesékhez, akik legjobb esetben is 
csak ködös, „visszajáró szellemek.” Mihelyt 
körülhatárolt, értelmi tartalmat nyernek: 
már a történelmi nemzet ősei közé soroz-
zuk őket. Mert a történelmi nemzet meg 
közös nevelőktől veszi kezdetét, a Szt. 
Istvánoktól, Zrinyiektől, Széchenyiek-
től, s a nemzeti irodalom minden nagy 
mesterétől. (A modern állam politikai 
nemzetének már csak iskolamesterek ju-
tottak s a kezeikből kikerülő törékeny ter-
més, egyedüli bázisa.) 

A faji elem szívósabb a nemzetinél, 
amennyiben a vér vegetációja is szívósabb 
a gondolaténál. „A nemzetek kezdődtek 
és bevégződnek – mondja Renan 1882-i 
beszédében. – Az európai konföderáció 
valószinüleg fel fogja őket váltani. De 
nem annak a századnak a törvénye ez, 
amelyikben élünk.” 

Nem, ez a huszadik század törvénye 
lesz. És az állampolitikai szempontokból 
kihasznált nemzeti keretek bomlásával, 
ezért jut mind jobban előtérbe a faj, amely 
természetes (bár egymagában kuszált és 
sehol a kontinensen tiszta spektrumot 
nem adó) összetevője Európának. A ter-
mékenyítő és mély fajiság azonban nem 
determinálható és ezért inkább a pszicho-
lógia és az antrophológia, vagy legalább 
is a művészetek, tényezője és nem a politi-
káé. Csupaszon, minden megkötő értelmi 
elem nélkül, amit a nemzeti lét hívatott 
szolgáltatni neki, minden lacibetyár 
bitangja lehet. De sok minden arra mutat, 
hogy a nemzeti tartalom, megszabadulva 
az állam kártékonynak bizonyult gyámko-
dásától, vele olvad össze. Egy Európai 
Konföderáció esetén, amiben az őt alkotó 
népek ösztönös, valamint szellemi patri-
móniumai nem összeszürkülve, hanem 
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mozaikszerűen élnének egymás mellet, 
s minden szándékos vagy szándéktalan 
etnikai kényszer megszünnék, csak a faji 
és nemzeti fogalmak tisztázódása és való-
színű összeegyeztetése lenne az eredmény. 

Természetesen az így közös nevezőre 
hozott nemzeti multaknak lesznek majd 
inkompátibilis részei, és nem lehet majd 
szem előtt veszteni Carlyle mondását: „a 
népek csak nyugalmukban nyernének, ha 
elfelejtenék multjuk egyes fejezeteit.” De 
ha ezt szem előtt is tartjuk, nem írhatjuk 
alá Stendhal elvét: „a különbözés nemzi 
a gyűlöletet”, mert a különbözés az életet 
nemzi és az élet nemcsak gyűlölet, hanem 
alkotás, lendület is és távoli sarjak nagy-
szerű, hősi összecsengése a nagyobb „euró-
pai nemzetben,” amely kifejezésére a kon-
tinens nevelőinek, nagy szellemeinek hatá-
rokat nem ismerő, egyre növekedő hatása 
ad reményt. 

* 
A „nemzet” szó mai használatában már 

kvalafikátiv erejű és a közös mult inten-
ziv összekötő ereje mellett szuverén állami 
életet is föltételez. Számos olyan népi or-
ganizmus van azonban, amely bár az első 
föltételeknek megfelel, külön állami élet 
nem áll a rendelkezésére. (Legtöbbjének 
ugyan az is megvolt a középkorban, ami-
kor a kormányzóságok határai jobban 
fedték az etnikai határokat, mint a mai 
„nemzeti” államok.) Az ilyen külön álla-
misággal nem rendelkező etnikumra hasz-
náljuk az elvontabb „nemzetiség” nevet, 
amely általánosabb értelmében a nemzeti 
hovatartozást jelenti. („Milyen nemzeti-
ségű?”) 

Szűkebb értelmében vett nemzetiség 
viszont egy állam területén minden, az 
uralkodó nemzettől eltérő fontosabb etni-
kum. 

Legújabban külső, hatalmi határozatok 
csatoltak uj államkeretekbe olyan népes-
ségeket, amelyek integráns részei voltak 
eddig egy egységes, szuverén életet élő 
nemzetnek (pl. az utódállamok magyar-
sága). S ugyanakkor odakerültek olyanok 
is, amelyek eddig más államnak tették 
nemzetiségeit (erdélyi szászok). Mindkettő-
jüknek külön nemzetközi szerződések biz-
tosítják kultúrális jogait s ezeket nevez-

zük tulajdonképen kisebbségeknek. A fo-
galomhatározó rájuk nézve tehát nem a 
kisebbségi sors, hanem róluk szóló állam-
közi szerződések. A háború óta azonban 
az emberi közvélemény olyan irányban 
kezd kialakulni, hogy magát a kisebbségi 
sorsot vegye determináns elemnek, s 
egyenlő elbírálást, illetve hatékony szank-
ciókat követel minden háború előtti érte-
lemben vett nemzetiség számára, akiket 
szeret már minden egyes esetben kisebb-
ségnek nevezni. 

Az állam természetesen legtöbb helyt 
ellenáll. De ellenáll az állam nemcsak a 
nemzetiségek életmegynyilvánulásainak, 
hanem zavarja magának az uralkodó 
nemzet erőinek, alkotásainak tisztaságát 
is, Kedvezne tehát a nagy európai egység 
azért is, mert elválasztaná a nemzetközi 
gazdasági érdeket a nemzeti terméstől. 
Sajnos azonban éppen Kelet-Európában 
hátráltatja a gazdasági és materiális ténye-
ző egy nevezőre hozását az államgazdál-
kodások közt fennálló egyenlőtlenség, s 
ahol csak a fejlettebb és polgárosultabb 
erényeiben előrehaladottabb államok róvá-
sára történnék a nivellálódás. 

A konföderativ alap mindamellett a 
dolgok tisztulása felé vezetne, s elgondo-
lásunk szerint a nemzeti szellem is csak 
így hozhat adequát, tiszta termést a hu-
szadik században, meg nem hamisítva a 
pénz érdekkapcsolatainak direktiváitól. Az 
uralkodó nemzetnek mindenesetre le kelle-
ne mondania a vele egy politikai keretben 
élő nemzetiségek róvására gyakorolt álla-
mi protekciónizmus előnyeiről. 

A nemzetiségek ezzel szemben minden-
ben nyernének a konföderáció által, hogy 
ha az egyelőre nem is terjedne ki az egész 
kontinensre. A nemzeti állam, életükre a 
legkedvezőbb mentálítás mellett is csak 
bénítóan hatott. Különösen Kelet-Euró-
pára áll ez, hogy sokhelyt a többség kultú-
rában nem is felsőbbrendű. Egészen más 
már a helyzete pl. a Wales-ieknek Angliá-
ban, vagy a bretonoknak Franciaország-
ban. Erre mondta a párisi Carnegie-inté-
zet igazgatója, hogy „könnyű nyugaton 
loyalisnak lenni.” 

A kultúrális motívum mellett figyelem-
be kell venni az uralkodó nemzet „ressen-
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timent”-ját, ami minden tettét árnyalja a 
többségi sorsból kisebbségire jutott népes-
séggel szemben. Akárcsak az egyén, a nép 
sem tudja kiküszöbölni tudata alól, hogy 
megalázó sorsa volt, ha az ég különös 
kegye jobb napokhoz jutattja, s azokon 
áll bosszút, akik talán okai sem voltak a 
hajdani állapotnak, csak természetes hely-
zeti energiájuknál fogva kerültek az övé-
nél felsőbbrendű helyzetbe. 

Az imperium-változás ilyen mentalitás-
nál csak szerepcsere a koncnál. Igy veszti 
el sokhelyt a „haza” hajdan jogosult (mert 
ethnikai, földrajzi, gazdasági és kultúrá-
lis, szóval reális tényeken felépülő) misz-
tikus presztizsét s a valóságban tarka-bar-
ka, de egyszinűre festett államnál előkerül 
újra aquinói Szent Tamás józan meghatá-
rozása: ,,a mi áldozatunk a közjó javára.” 

* 
A „nemzeti állam” eszméje a XVIII. 

század angol és francia filozófusaitól ered. 
Stuart Mill hangoztatja már, hogy „a 
kormányzások határai egybe essenek a 
nemzetek határaival.” Eszmei propagandá-
jukkal ők vetnek véget a „Polizeistaat”-
nak, azonban az egyes államok, mintsem 
hogy az ethnikai viszonyokhoz módosítsák 
konstituciójukat, inkább nemzetileg ma-
gukat homogénnek deklarálják, vagy igye-
keznek azzá lenni az állami oktatás 
révén. Mert a nemzeti állam már nem 
elégszik meg a gazdasági és hatalmi érde-
kek istápolásával, hanem a morális és lel-
kiismereti tényezők fölött is rendelkezni 
kezd. 

És itt jön a baj. Hatalmi eszközökkel 
formálható politikai nemzetet teremtett a 
történelmi erők nemzetéből, s a többség 
elvén alapuló demokrata uralom folytán 
kizárólagosan az uralkodó nemzetet jutattja 
szóhoz akkor is, mikor általános érdekek 
forognak kockán. A foglalkozási ágak és 
társadalmi osztályok szervezetlensége 
következtében a vezetés a „demokrata” 
államban tulajdonképen az uralkodó nem-
zet többé-kevésbbé anakronisztikus szer-
vezetének fejeinél volt. Ami meg a parla-
mentet illeti, a politikai pártok felszínes 
és változó jellegnek bizonyultak, míg a 
nemzet történelmi kerete állandó bázis 
maradt. 

Az összlakósság érdekeit egyáltalán nem 
képviselő nemzeti állam most éli paroxiz-
musát, mégis, már ez is azt mutatja, hogy 
a végét járja. Ma már mosolygunk Maz-
zini illuzióján, amely az XIX. század 
végén még célul tüzhette: „Minden nem-
zetnek a maga állama, minden államnak 
maga nemzete!” A nemzeti állam ideáljá-
ból nemzetiségek állama lesz, amire kitünő 
példa Svájc – s a hívőkben a jövendő 
Európai-Konföderáció. 

A nemzeti állam egyre veszít presztizsé-
ből s külfölddel szemben már csak papiron 
szuverén. A gazdasági érdekek szövevé-
nye az egész földkerekségén helyzetválto-
zásainak függvényévé teszi. Sérthetetlen-
ségét nemzetközi szerződések csorbítják s 
a külpolitikai koncertben három-négy ha-
talom vezérszólamára történik minden. 
Igy nem egy állam ma hatalmi ösztönét 
befelé éli ki saját polgáraival s a társadal-
mát alkotó kollektivitásokkal szemben, 
Igy történnek a kisebbségeket sértő intéz-
kedések, bár maga korszellem érdekükben 
dolgozik. 

Ennek a korszellemnek engedett már 
Benes is, mikor, noha legkevesebb joggal, 
háborús memoárjainak a következő cimet 
adta: „Harc a népek függetlenségéért.” 
Nagy dolog, hogy amit még a háború 
előtt is lehetett, a háború után már hatalmi 
érvekkel nem próbálhatta igazolni magát 
a közvélemény előtt. 

Mindez ugyanannak a magnak a gyü-
mölcse, amellyel annak idején a francia 
enciklopédisták a nemzeti állam szuveré-
nitásának eszméjét is elhintették. Condorcet 
mondása érik itt meg (1792): „Minden-
egyes nemzetnek, és egyedül neki, eltulaj-
doníthatalan joga van magának törvénye-
ket adni és azokon változtatni.” 

Ma a „népek önrendelkezési joga” lett 
ebből. De még a mult században komoly 
emberek hitték, hogy külső meghatározá-
sok alapján lehet itt rendet teremteni. A 
német Mommsen, a híres Mommsen írta 
a franciákhoz húzó elzásziakról: „Mi 
jobban tudjuk, mint ők, hogy mit akarnak, 
tudományosan ki tudjuk mutatni, hogy 
hozzánk tartoznak.” (A németeknél ez a 
meghatározás ma is divatos, a faji össze-
tartó erők is erősebbek lévén, mint máshol 
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s ezzel a külső beavatkozással találkozunk 
nálunk is, csak kevésbbé „tudományos” 
alapon, pl. a népszámláláskor s a szatmári 
esetben.) 

Erre a levélre válaszolt Fustel de Cou-
langes (Levél Mornmsenhez, 1870 okt. 
27.): „A mi elvünk az, hogy egy népes-
ség csak olyan intézmények által kormá-
nyozható, amelyeket szabadon fogad el és 
csak saját akaratából és önszántából foglal-
hat helyet egy államban.” (Érdekes, hogy 
államunk milyen jól fel tud használni 
egymással, ellentétes tételeket is uralkodó 
nemzete legalább papiron történő gyara-
pításának érdekében. A békeszerződés 
előtti külföldi propaganda a francia felfo-
gás hangoztatásával történt s jelenleg 
német felfogásból táplálkozva töltetik ki 
az „origină etnică” rovatait tanulatlan 
bürokratákkal. Egyszerre lelkiismereti kér-
désnek deklarálják és külső, pláne felelőt-
len megállapítások eszközévé is teszik a 
nemzetiségi hovatartozást, két bőrt is le-
húzva kisebbségeikről.) 

A külső állami beavatkozásra a nemzeti 
lélek megnyilatkozásaiba nagyszerű prae-
cedens a történelemben a „cuius regio eius 
religio” legalább nyíltan hangoztatott elve. 
A valláspolitikai kényszer helyébe a nem-
zetpolitikai lépett, de az eredmény ugyan-
az: az állam és a vallás különválása után 
be kell következnie az állam és a nemzeti-
ségek, a nemzeti és hatalompolitikai erők 
különválásának. Ahogy a krizis beáll, az 
eddigi sértetlen keretekben kiteljesülést 

talált egyéni szabadság, az élet szabadsága 
tiltakozni kezd minden vele való idegen 
rendelkezés ellen. 

A modern minta-államban a kormány-
zat az egyes vallásfelekezetekkel, mint 
sajátmagát alkotó kollektivitásokkal tár-
gyal, s ez így fog történni az álla-
mot alkotó nemzetiségekkel szem-

ben is. Erről cikkezik Schieman, Riga 
német képviselője a lett parlamentben, a 
„Nation und Staat” 1928 aug.-i számában. 

Nem magánjog a nemzetiség, amint a 
vallás sem az, különben jelentésében sik-
kadna el. Mindkettő kollektivitás és kol-
lektiv jogok megtagadásával életjogától 
fosztják meg. Ahogy tiltakozunk a „val-
lásszabadság” magánjogi formája ellen, 
úgy kell tiltakoznunk a „nemzeti-
ségi szabadság” oly megfogalmazása ellen, 
hogy mindenkinek jogában áll tetszéssze-
rinti ,,nemzeti hitet” vallani, csak éppen 
nemzeti intézményeket létesíteni tilos. 
Olyan lenne ez, mint a vallásszabadság 
Istenháza s külső vallásgyakorlás engedélye 
nélkül. Nem az állam és az egyén, hanem 
az állam és a szervezett kollektivitás közti 
viszony ez talán, (amelyet nemzetközi 
tekintély hívatott szabályozni. 

Minél hatékonyabb lesz ez a nemzetközi 
tekintély, annál közelebb állunk majd az 
Európai-Konföderációhoz, amely államisá-
gokba szervezett nemzetekkel és konföde-
rált nemzetiségcsoportokból állna. És ez 
lenne a „kisebbségi problémának” teljes, 
egyelőre utópisztikusnak tünő megoldása. 

Állítsuk fel az erdélyi magyar intelligencia kataszterét! 
Irta: Kiss Árpád. 

Az imperiumváltozást követő években 
az erdélyi magyar ifjúság tömegesen ke-
reste fel a külföldi egyetemeket, különö-
sen a magyarországi egyetemeket özön-
lötte el. Az akkori statisztikai adatok 
szerint az így kint tanuló egyetemi hall-
gatók száma 3000 körül volt. Ez így tar-
tott 1924–25-ig. Ettől az időtől kezdve 
aztán már folyton csökkent a külföldi 
egyetemekre menők száma, úgy, hogy a 

jelen tanévben alig van pár száz erdélyi 
magyar ifjú külföldön. 

Hogy az itteni román egyetemeken kü-
rülbelül hány magyar hallgató lehet, pon-
tosan nem lehet tudni. Az összes román 
egyetemeken tanuló magyar ifjúság számát 
8–900-ra becsülik. Ez a szám azonban 
évről-évre növekszik. 

Az újabb időben több helyt olvastam 
arról az aggodalomról, hogy vajjon 
mindnyájan el tudunk-e helyezkedni, meg 
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lesz-e mindnyájunk részére a mindennapi 
kenyér? 

Ehhez a kérdéshez én egy újabb kérdést 
fűzök: Tudjuk-e azt, hogy Erdélyben 
(esetleg a Regát olyan helyein, ahol ma-
gyarság nagyobb számban él) hány ma-
gyar ügyvédre, orvosra stb. van szükség, 
illetve lesz szükség? 

A világháború következménye többek 
között az is, hogy tizenöt korosztály 
hiányzik, hogy az erdélyi magyarság in-
telligenciájának száma – legkevesebb – 
300.000-rel lett kevesebb a repatriálások-
kal is. Ezen nagy hiány még ma sincs pó-
tolva. Részben azért, mert azok, akik 
1924–26-ig külföldi egyetemeken tanul-
tak, vagy nem tértek vissza, s így az er-
délyi magyarság részére elveszettnek te-
kinthetők, vagy ha vissza is tértek, csak 
kis százalékának sikerült a diploma nosz-
trifikáltatása. 

Akik a romániai egyetemekre iratkoz-
tak be, hogy diplomájukat itt szerezzék 
meg, azoknak első és tömegesebb kilépése 
az életbe éppen most van folyamatban. 
Ezzel kapcsolatban szükségesnek tartom 
egy megoldási formára, illetve elhelyez-
kedési lehetőségre rámutatni. Ez pedig: az 
erdélyi magyar inteligencia kataszterének 
felállítása és ezen keresztül végzett test-
véreink elhelyezése. 

A csehszlovákiai magyar főiskolai hall-
gatók többoldalú munkássága ismeretes. 
Volt alkalmam erről személyesen is meg-
győződni 1929. őszén. Éppen akkor tár-
gyalták meg menzájuknak szövetkezeti 
alapon való fenntartását és ugyancsak ak-
kor számoltak be a már előbb felállított 
csehszlovákiai magyar intelligencia ka-
taszterének pozitiv eredményeiről. Nem is 
szólva arról, hogy ez mily döntő fontos-
gal bír az ottani magyar ifjúság támoga-
tására, csak annyit említek meg, hogy a 
végzett ifjak 40–50 százalékát helyezték 
el a kataszterükön keresztül. 

Nézzük csak közelebbről: miben áll ez? 
Számon tartják az összmagyar intelligen-
ciát. Pontos adat van arról, hogy hol, mi-
lyen vidéken hány magyar ügyvédre, or-
vosra stb. van szükség. (A körülmények-
nek megfelelően a lehető legapróbb rész-
letkérdése is kiterjed figyelmük.) 

Nyilván vannak tartva azután a ma-
gyar főiskolás ifjak is. Ha valamelyik 
ügyvédnek például jelöltre van szüksége, 
felkeresi a kataszter vezetőségét és kérését 
biztosan teljesíteni tudják. Ha pedig vala-
hol nincs magyar ügyvéd, orvos stb. és 
ennek szükségét látják a kataszteren át, 
úgy gondoskodnak arról, hogy oda meg-
felelő ember kerüljön. Felbecsülhetetlen 
ennek az értéke! 

Vajjon nekünk szükségünk van-e erre s 
ha igen: megvalósítható-e? 

Mindkét kérdésre feltétlen igennel kell 
felelnünk! 

Nap-nap után több és több magyar 
ifjú végzi el az egyetemet és minél többen 
végeznek, annál nagyobb az aggodalom az 
elhelyezkedést illetőleg. Látszólag jogos-
nak tűnik fel ez az aggodalom. Pedig nem 
az! Pl. hány és hány magyar ügyvéd al-
kalmaz román jelöltet: az állam hivatalos 
nyelvének nem kellőkép való bírása miatt. 

Vagy egy más példa: magyar ügyvéd-
jeink nem tudják, hogy hová forduljanak 
azért, hogy jelölthöz jussanak. Ha e tekin-
tetben nincs az egyetemi várossal össze-
köttetésük, úgy csak nehezen, hosszas tu-
dakolózás után jutnak megfelelő segítség-
hez. Végzett kollegáink viszont így van-
nak az állásba jutással. A közelmultban 
történt: egy kollegám – aki tanulmá-
nyaival annyira haladt, hogy mint ügy-
védjelölt már megkeresheti kenyerét – 
panaszkodott, hogy már hetek óta állást 
keres minden eredmény nélkül Ugyan-
ekkor én négy olyan ügyvédről tudtam, 
akinek jelöltre volt szüksége! Milyen köny-
nyű lett volna az első napokban álláshoz 
jutni, ha –. lenne kataszterünk! 

Sokat hallunk arról is, hogy az erdélyi 
magyar ifjúságnak életkérdése, hogy az 
erdélyi magyar falú megmaradjon stb., 
mert a magyar falvak fogják nyújtani ke-
nyerét. Vajjon minden egyes ifjú honnan 
fogja tudni azt, hogy hová kell ügyvéd, 
orvos; hogy hová menjen? 

Honnan állapítható meg világosan az, 
hogy a világháborúban megtizedelt, később 
a repatriálásokkal megritkult erdélyi ma-
gyar intelligenciát hol kell felfrissíteni, 
hol kell a régieket pótolni, hova kellenek 
új emberek? 
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Ezek a kérdések az erdélyi magyar in-
telligencia kataszterének felállítását sür-
getik! 

Ennek mielőbbi megvalósítását nagyon 
fontosnak tartom, nemcsak elhelyezkedési 
lehetőségünk biztosítása érdekében, ha-
nem azért is, mert ezen keresztül a diák-
segélyzést is állandósítani lehet. 

Hogy lehet ezt keresztülvinni? Elsősor-

ban is a megyéket venni alapul, ezeken 
belül járások, falvak szerint írni össze 
intelligenciánkat. 

Kataszteri ívek kérdésének ösízeállítása, 
a kataszter kezelése stb. meghaladja jelen 
cikkem terjedelmét, ezért, amennyiben a 
felvetett kérdés visszhangra találna, ké-
sőbb még visszatérek részletesebben is. 

Hozzászólás az ifjúmunkáskérdéshez. 

Az „Erdélyi Fiatalok” januári számában 
cikk jelent meg az ifjúmunkáskérdésről, 
amelyben a cikk írója egészen félreérti a 
Székely Társaság Ifjúsági Bizottságában 
végzett ilyenirányú munkát s felszállva a 
társadalómfilozófia legkukkabb domboro-
dására elkiáltja magát, hogy amíg az erdé-
lyi magyar főiskolai hallgató ifjúság nincs 
tisztában a társadalmi evolucióban fog-
lalt ápriori szemlélettel s nem látja a lét 
szomorú , horizontjai felett lebegő existen-
ciális kibontakozást: „sajnos le kell mon-
dania az ifjúmunkás mentésről.” 

Szerencsére mi nem vagyunk ilyen pesz-
szimisták s ha a cikk írója kissé el is szo-
morított, – ekkora csüggedést hallván 
egyik legkiválóbb magyar főiskolai hallga-
tótól, – mégsem adunk fel a reménnyel, 
hogy nem lesz hiábavaló a munkánk, a 
fáradságunk, mint ahogy eddig sem volt 
az. Minthogy azonban a cikk az évmeg-
nyítón elhangzott felhívásom élesen kriti-
záló visszhangja akar lenni, „ex catedra” 
elhangzott kijelentéseimet a cikkel párhú-
zamosan fogom most már írásban megis-
mételni, mert sokkal fontosabbnak tartom 
ezt az egész ügyet, minthogy agyonhallga-
tással az eszmének sirásója lehetnék. 

Semmi értelme sincs a cikkíró felhábo-
rodásának azért, mert én „ex catedra” 
arra mertem kérni az erdélyi magyar fő-
iskolai hallgatóknak jobbérzéső és faját 
szeretni tudó csoportját, hogy vállalja 
egy-egy székely tanonc-ifjú időnkénti 
meglátogatását, erkölcsi s ha szükséges – 

közvetve – anyagi támogatását. Tudni 
kell, hogy az erdélyi székely gyermek már 
hoz magával a falújából egy öntudatlan 
ideológiát: fajának büszkeségét, magyar 
önérzetet, egyszerű, de tiszta erkölcsi 
indításokat, amelyet ő a falúban a „be-
csületes ember” fogalma alatt nyert s féltve 
őriz addig, amíg fajával, szüleivel vagy a 
magyar falú levegőjével valamilyen kapcso-
lat tartja, de nagyon könnyen képes min-
dent elfelejteni s hajlandó mindent, ami 
érték eldobni magától, tisztelettudást, na-
gyobbak megbecsülését, a munka áldásá-
nak értékét, morális és etikai értékelése-
ket, ha „balszélső” nevelés alá kerül, vagy 
éppen nevelés nélkül, önmagára marad. 

Miben áll tehát a mi ifjúmunkás kér-
désünk? Mi itt speciális helyzetünkben nem 
a társadalmi evolucióban elfoglalt áprióri 
szemlélettel állunk szemben, hanem egy-
szerű kis harisnyás vagy nadrágos székely 
gyermekekkel, tanoncokkal. A mi ifjú-
munkásnevelésünk nem egy politikai 
frakciót akar kiképezni, egy új munkás-
typust, – hiszen az ugyis van elég s még 
fog rekrutálódni a munkanélküliekből, – 
hanem egyszerűen meg akarja menteni, 
folytonos figyelemmel az anyagi romlás 
okozta erkölcsi zülléstől azokat a nemes 
székely palántákat, akikből kinőni látja a 
romániai magyar kisebbség egy eljövendő 
iparos rétegét. Azt akarja megmutatni, 
hogy a romániai magyar főiskolai hallga-
tó szerető- testvére a magyarnak, még ha 
csizmadia inas is, közös sorsa van és vál-
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lalja a közös sorsot az egyetemet végzett 
magyar ifjú a harisnyás székely legénnyel, 
s igenis bátran bizonyságot tesz, hogy husá-
ból való hus, véréból való vér s érzi is a 
felelősséget érte. Még kívülről is szükség 
van erre, hiszen a hadseregszállítók és 
lelketlen kúfárok, akik kizsákmányolták 
a termelőket (l. udvarhelymegyei gazdák 
marha exportja stb.) nagyon messzire 
riasztották a népet a magyar intellektu-
elektől s a nép azóta azonosítja a vasalt 
nadrágot a kizsákmányolóval, ez már 
lapunkban is régi nóta. Ezt a nagy ürt 
pedig, ami fennáll a társadalmi osztályok 
között, – úgy gondolom – minden jó-
érzésű magyar intellektuelnek egyengetnie 
kell, s ebből mi is ki kell, hogy vegyük a 
részünket. De lássuk tovább, mit jelent 
megmenteni a hazátlanság, a testvértelen-
ség, a „sehonnai bitang ember” állapotá-
nak nagy kísértéseitől és szenvedéseitől az 
apátlan-anyátlan, hazátlan székely árvát? 
Mindezek mellett számolunk azzal, hogy 
anyagi érdekeinek kivívása és existenciális 
szükségleteinek érdekében igenis részt kell 
vennie szakszervezeti munkában, de néze-
tem szerint nem szükséges okvetlenül lelki 
kincseinek és faji öntudatának az árán 
történnie. 

Nem a „közgazdasági és társadalom-
szemléleti ténytudományi kérdésekre” akar 
ez a nevelés a székely tanoncoknak választ 
adni, mint ahogy Rohonyi megállapítja. 
– s az előrebocsátottakból az is kitünik, 
hogy „nem is keresztyén frazeológiának,” 
vagy valami „szimplicista keresztyén el-
méletnek” áradása akar lenni, hanem több 
ennél; emberséges szeretete a fajnak. Mind-
össze arról van szó: van e az erdélyi ma-
gyar főiskolai hallgatóban annyi szeretet 
és csüngés faja iránt, hogy rengeteg mun-
kája, a létfenntartás küzdelmei és ezer 
nyomorúsága közt hetenként vagy kéthe-
tenként áldozni tudjon egy-két órát egy 
elhagyatott gyermeknek s megkeresse ben-
ne a testvért? 

Nem akarunk tehát leszokni a „nagyké-
pű, társadalom vezetési hóbortunkról” s 
arról a tudatról, hogy a „nép okvetlenül 
alsóbb társadalmi réteg, akit nekünk kell 
vezetni,” vagy akinek hátán akarnánk ma-
gasra mászni, mert ezt a világszemléletet 

mi meg sem szoktuk. Önmagát vezeti már 
a nép s ez így is van jól, de ha gyermekeit 
senki sem vezeti, vagy félrevezeti, ki a 
hibás érte? Kb. 60 székely inast gondo-
zott eddig a Székely Társaság, akik közül 
néhányan fel is szabadultak, de hogy 
micsoda erkölcsi érték rejlik ebben a 
milieuben, azt csak megtapasztalni lehet. 
Még anyagiakban is – ellátás és ruhase-
gély – több mint 50 ezer lejt áldozott a 
Társaság évenként értük s úgy a felszaba-
dultaknak, mint a még tanoncsorban 
levőknek volt alkalmuk itt és otthon, a 
falún is bizonyságot tenni arról, amit nyer-
tek s ezt nem is mulasztották el, mert a 
meleg otthont, a testvéri szót nem lehet 
csak olyan könnyen elfelejtetni, vagy le-
tagadni, ez ellen tiltakozik a lelkiismeret 
is, de az ilyen ember boldog, ha bizonysá-
got tehet. 

A szabad időnek meleg olvasóteremben 
és jó társaságban való felhasználása, nemes 
szórakozások, az érdeklődés felkeltése 
stb. mind benne vannak ifjúmunkás prog-
rammunkban s ezt tesszük is. Mit jelent, 
ha egy tanonc a Nick-Carter stb. detektiv 
kalandok leírását Petőfi, Arany, Tompa, 
Jókai, Benedek Elek munkáival cseréli 
fel? Erről is csak meggyőződni lehet köz-
tük és én sokszor meggyőződtem ennek 
áldásáról. 

Reméljük tehát, hogy nem leszünk a 
jövőben sem, mintahogy a multban sem 
voltunk s jelenben sem vagyunk „veszedel-
mes typus,” még a szociális evolució szem-
pontjából sem mert – ismétlem – mi az 
elméletek gyártásához nem értünk, nem is 
akarnánk ennél maradni, hanem szeret-
nénk a jelenben „parancsoló kötelességek” 
között egy kis megvalósult eleven élet 
lenni. 

A „Sarlósok” és a „Bartha Miklós Tár-
saság” programmját ismerjük s hiszem, 
hogy a gazdasági és szociális irányú szemi-
náriumaink nálunk is elsősorban az önkép-
zést szolgálják, de ez egészen más dolog, 
mint az ifjúmunkáskérdés Erdélyben. 

GYŰJTSÜNK ELŐFIZETŐKET az 
Erdélyi Fiatalok falúfüzeteire, amelyek 
első számaként Gy. Papp Zsigmond: ,,Az 
intelligencia és a nép” c. munkája jelenik 
meg. 
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Az elmult napokban a Romániai Szo-
ciáldemokrata Párt kolozsvári pártszerve-
zete a főiskolai és egyetemi diáksághoz 
egy román, magyar nyelvű felhívást bo-
csátott ki, amelyben a pártba való belé-
pésre szólította fel a diákságot Ez az első 
eset, amikor egy politikai párt azért for-
dul az ifjúság felé, hogy annak soraiból 
tagokat toborozzon a maga számára. 

Ennek a röpiratnak a megjelenése arra 
késztet, hogy a címben foglalt kérdéssel 
első alkalommal lapunkban is foglalkoz-
zunk. 

A mai ifjúsággal szemben fentálló egyik 
vád, hogy az ifjúság nem érdeklődik a po-
litika iránt. Ez a vád igaz is, nem is. Igaz 
annyiban, hogy az ifjúság pozitive tény-
leg nem érdeklődik az iránt a politika 
iránt, amely csődbe, juttatta az egész vi-
lágot s amelynek csődjét megmutatta a 
világháború. Az ifjúság idegenkedik attól 
a politikától, amelyik nem akar belső ér-
tékeket kívülről védő front lenni. Olyan 
politikát keres, amelyik a maga céljait 
nem mások kizsákmányolása, igazságta-

lan megkárosítása, leölése, hanem az ön-
zetlen egyetemes szolgálat eszközei által 
akarja megvalósítani. Az ifjúság utálja és 
megveti azt a politikát, amelyik bizonyos 
embereknek, vagy klikkeknek egyéni ér-
dekkielégítést jelent. Az ifjúság minden 
életnyilvánulása, – úgy is lehet nézni, – 
valójában politika, de nem párt, vagy ér-
dek politika. Az ifjúságnak van kultúr-
politikája, társadalompolitikája, illetve 
azokat az energiákat, amelyeket régebben 
az ú. n. „politikai életben” éltek ki és 
amelyeket ma is sokan ott élnek ki, az 
ifjúság egy teljesebb és egységesebb tár-
sadalmi, kultúrális és gazdasági élet érde-
kében áldozza fel saját fajának nemzetté 
építésében. Az ifjúság nem felszín, hanem 
gyökér politikát folytat. Revideálja egész 
környező világát, az őslényekig, az alap-
elemekig hatol és újra akarja építeni egész 
világát. Ez az élet érdekében történő fo-

lyamat még nem jutott lezárt eredmények-
hez. Amiként az ifjúság más a kultúrális, 
társadalmi és gazdasági kérdéseink meg-
ítélésében, mint apái, más lesz politikájá-
ban is. A régi világból a politikától un-
dorodott meg a legjobban, abban látta a 
legtöbb hazugságot. Egyfelől ez az a tény, 
ami ma a pártpolitikától visszatartja, 
másfelől pedig az, hogy egy mozgalom, 
vagy irányzat akkor lép ki a politikai 
külső porondokra, amikor már van tisztá-
zott program, amikor van kiképezett har-
cosgárda és amikor a helyzet oda érik ki, 
hogy nagyobb tömegekben is szunnyad az 
öntudat alatt az, ami a vezetőkben már 
érett igazság. Érett igazságok, előkészület 
nélkül politikát kezdeni nem lehet. 

Körülbelül ezek azok a belső tényezők, 
amelyek nemcsak nálunk, de más helyen 
is visszatartják a gondolkozó ifjúságot a 
mai politikai élettől. A politikai pártok 
mindenike nagyon jól érzi, hogy további 
fentmaradása azon fordul meg, hogy tud-e 
magának utánpótlást szerezni az ifjúság 
soraiból. 

Az egyetemi és főiskolai hatóságok is 
valószinűleg nem vennék jónéven, hogy 
magyar hallgatók tagjai legyenek po-
litikai pártnak, sőt egyes főiskolák 
kifejezetten tiltják is ezt. Ez az a külső té-
nyező, amelyik visszatartja és vissza is 
kell, hogy tartsa az ifjúságot a politikai 
pártokba való belépéstől. A mai politikai 
viszonyok mellett a diákság politikásdi 
játéka, kihasználható, jóindulatú öntudat-
lansága okot adhat arra, hogy saját hala-
dása és nemzete rovására kitiltassék az 
egyetem padjaiból. 

Semmikép sem időszerű és célszerű az 
ifjúság politikai pártokba való megszerve-
zése, vagy bekapcsolása. 

Az ifjúság politikai arculata még kiér-
leletlen. 

Egy dolog egészen bizonyos: az ifjúság 
feltétlenül nemzeti alapokon álló politikai 
programmot fog vallani, amiben határo-

S Z E M L E 
A főiskolás ifjúság és a politikai pártok. 
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zott vonásként jelentkezik a társadalmi 
kérdések megoldására való törekvés, szo-
ciális beidegzéssel fog felelni a mai sür-
gető kérdésekre. Mint erdélyi ifjúság tisz-
telni fogja azt az erdélyi belső törvényt, 
hogy itt csak annak a programmnak van 
létjoga, amelyik nem a többi itt élő népek 
nélkül és ellen, hanem azok tisztelete és a 
velök együtt haladás szellemében akarja a 
sajátos magyar értékeket szolgálni a poli-
tikai síkban is. Az új politika nem önma-
gáért való politika, hanem szélesvonalú és 
minden érdeket magában foglaló belső ér-
tékeket védő alulról szerves életként fel-
nőtt érdekvédelmi front lesz. 

Ma az ifjúság úgy politizál, hogy élet-
programmot készít. A mai meglevő poli-
tikai pártoknak az a feladata, hogy az 

ifjúság új programmalkotásában, mint az 
idők jeleiben, revizió alá vegye eddigi 
munkáját és programmját. Az ifjúság elkö-
vetkező politikai kibontakozása nem pár-
tok érdekeit és érdemeit, hanem az erdé-
lyi magyar élet teljesebbé tételét fogja 
nézni. Ha a fentálló politikai pártok 
egyike sem hallja meg az ifjúságon át szó-
ló intést, mindenik párt elveszíti a maga 
utánpótlását és az erdélyi fiatal magyarok 
új gárdáját találja magával szemben a 
porondon. 

A külsőleges érdek bekapcsolódásra való 
hívogatás helyett, erdélyi, magyar és idő-
szerű gyökeres reviziót kér az ifjúság a po-
litikai pártokról. 

Kolozsvár, 1931. március. 
László Dezső. 

A BUKARESTI MAGYAR DIÁKBÁL 
A bukaresti Koós Ferenc Kör Diák-

szakosztálya 1931. február 14-ikén tar-
totta diákbálját a „Liedertafelben”. Ha a 
bál anyagilag nem is sikerűlt a legfénye-
sebben, erkölcsi sikere tökéletes volt. Bu-
karestben, hol ma körülbelül 100.000 ma-
gyar él, ez a mondhatni egyedűli alkalom, 
mikor ezek egy része találkozhatik. A kis 
150 főnyi magyar diákság ki is tett ma-
gáért. A bukaresti magyarok a fényes ter-
mekben a kitűnő rendezés mellett nagyon 
jól érezték magukat. Bár a rendezésben az 
egész diákságnak nagy szerepe volt, de 
főérdem mégis Szücs Ferenc elnöké és Mi-
lotay István főtitkáré. A bálon képvi-
seltették magukat az összes kisebbségi diá-
kok. A magyar követség részéről négyen 
is voltak, azonban sajnálatos tényként meg 
kell állapítanunk, hogy a magyar kisebb-
ségi élet vezetői közül senki sem jelent 
meg. A kol.-i magyar főiskolai hallga-
tók részéről, mint azok kiküldöttei, ketten 
jelentek meg: Vargha Lajos jogszigorló, a 
„Bólyai Kör” választott elnöke és Antal 
Gusztáv ref. theol. hallgató, az I. K. E. 
főtitkára. A kiküldötteket a legnagyobb 
szeretettel fogadták, melyért külön e he-

lyen is köszönetet nyilvánítanak. Ropogós 
csárdások után a Rákóczi indulóval feje-
ződött be a bál és mindenki azzal a bol-
dog tudattal távozott, hogy a magyar 
diákság még Bukarestben is az, aminek 
lennie kell: a magyar köztudatnak és a 
magyar együttműködésnek ébrentartója. 

Antal Gusztáv. 
A DÁVID FERENC EGYLET IFJ. KÖRÉNEK 

falumunkája a tavasz beálltával véget ért. A 
vetített képes előadássorozat akció az általá-
nos gazdasági krizisre való tekintettel mérsé-
kelt sikerrel járt. Az elmult hónapban az 
aranyostorda megyei Szentmihály falván volt 
Balázs Ferenc vezetésével falusi ifjúsági kon-
ferencia, mely a falusi if júság nagyfokú ér-
deklődéséről és megértéséről tett tanúságot. 
A nyári egyetemes konferenciát az Egyetemes 
Szervezet szintén falún szándékozik megtar-
tani szabadegyetemszerűen, 20-30 éves bár-
milyen felekezetű haladó szellemű intellektu-
elek bevonásával. – A D. F. E. I. K. kiadá-
sában, Balázs Ferenc, Szentiványi Sándor és 
Mikó Imre szerkesztésében megjelent Ifjúsági 
Daloskönyv kapható az Erdélyi Fiatalok 
kolozsvári és bukaresti szerkesztőségében. 
Ára 20 lej. – 

A RÓM. KATH. NÉPSZÖVETSÉG IFJÚ-
SÁGI SZAKOSZTÁLYA f. évi március 10-én 
fejezte be közgazdasági szemináriumában 
előadásait, mikor Orbán Endre az értékesítő 
szövetkezetekről beszélt. Célja a szeminárium-

EGYESÜLETI ÉLET 
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nak az volt, hogy a közgazdaság iránt fel-
hívja az érdeklődők figyelmét. Ezt a célját 
majdnem egészen elérte. A szeminárium veze-
zetői dr. Ferencz József, dr. gr. Bethlen 
László, dr. Torday József és dr. Oberding 
József, előadói pedig az ifjúság részéről Or-
bán Endre, Szász G. Gergely, Kolosy László; 
Demeter János, Gyarmathy Árpád, Karda 
Csaba, Nagy Tibor és Héjja Kálmán voltak. 
– Vasárnap délelőtti rendes gyűléseit foly-
tatta. Február 8-án, a Határvidék kuriában 
Mikó Imre, az Erdélyi Fiatalok főmunkatársa 

tartott előadást „Az uj magyar ideológia” 
felé” cimen. Február 15-én a Belső Erdély ku-
riában Szentmiklósy Ferenc a kath. egyház 
nagy nevelő erejéről beszélt, majd Bors Fe-
renc a cserkészet iránt hívta fel a hallgató-
ság figyelmét. Március 1-én Princz János a 
határvdéki magyarság nyelvi és kultúrális 
sérelmeit ismertette. – A Szakosztály február 
1-én megkezdte előadássorozatát Külkaján-
tón az ottani magyar-katholikus iparosság 
részére, hol társadalmi, gazdasági és kultú-
rális problémák megvitatására kerül sor. Ed-
digi előadók: Baumgarten Sándor, Venczel 
József, Balogh Zoltán, Orbán Endre, Gyenge 
László és Kolosy László voltak. 

A SZÉKELYEK KOLOZSVÁRI TÁRSASÁ-
GÁNAK IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA által ren-
dezett közgazdasági és társadalomtudományi 
szemináriumban márc. 9-én dr. Gyárfás Ele-
mér szenátor Erdély közgazdaságáról (román 
és szász vonatkozásban), márc. 13-án pedig 
dr. Bernád Ágoston az erdélyi magyarság 
közgazdasági feladatairól tartanak előadást. 
A ciklus befejező előadásait a szövetkezeti 
kérdésről márc. 19-én dr. Nagy Endre (A szö-
vetkezeti eszme története), márc 26-án dr. 
Harmath János (A szövetkezeti gondolat ro-
mániai helyzete) s márc. 27-én Balázs Ferenc 
(A szövetkezeti eszme jelentősége az erdélyi 
magyarság közgazdasági életében) tartják. 

A SZÉKELYEK KOLOZSVÁRI TÁRSASÁ-
GÁNAK FŐISKOLÁS TAGOZATA folyó hó 
6-án este tartotta meg Nyirő József kiküldött 
választmányi tag, a kiváló író elnöklete alatt 
jelölését a választmány részéről felajánlott 
egy alelnöki és két választmányi tagsági 
helyre. Az alelnöki helyre Jancsó Bélát, vál. 
tagoknak Antal Gusztávot és László Ferencet 
jelölték. – Itt hívjuk fel a Társaságba be-
iratkozott főiskolai hallgatók figyelmét, hogy 
a Székelyek Kolozsvári Társasága évi rendes 
tisztújító közgyűlését f. hó 22-én d. u. 4 
órakor tart ja meg a Társaság helyiségében, 
amelyre minden tagot meghív. 

SZERKESZTŐSÉG HIREI. Az Erdélyi 
Helikon f. évi első és második számában 
ankétot rendezett az ifjúság problémájá-
ról, amellyel következő számunkban fog-
lalkozunk. 

MÁRCIUS HÓ VÉGÉN ÉS ÁPRILIS 
ELEJÉN az Erdélyi Fiatalok körutat ren-
dez a Székelyföld nagyobb városaiban. A 
körút állomásai: Sepsiszentgyörgy, Kézdi-
vásárhely, Csikszereda, Gyergyószentmik-
lós, Székelyudvarhely. 

BIRÓ SÁNDORNAK „A francia ifjú-
ság gondolkozása” című cikkét anyagtorló-
dás miatt következő számunkban közöljük. 

SZAPPANYOS JÓZSEFNEK a buka-
resti Koós Ferenc Kör diákosztályáról szó-
ló cikke lapzárta után érkezett s így azt 
következő számunkban hozzuk. 

AZ „ERDÉLY FIATALOK” FALU-
SZEMINÁRIUMÁBAN a mult hónapban 
befejeződtek az általános néprajzzal, illet-
ve népművészettel foglalkozó előadások. 
Ezzel megkezdtük a tulajdonképpeni ifjú-
sági falú-munka kérdését. Első előadást 
Demeter Béla tartott a román ifjúság szel-
lemi munkájáról.. A következő előadást 
Mikó Imre tartja a „Bartha Miklós Társa-
ság”, „Bethlen Gábor Kör” és a „Sarló” 
falúmunkájáról (március 23). Az ezután 
következő előadást Filep Gyula dr. fogja 
tartani a népegészségügyről. 

VÉGZETT TÁRSUNK. Gurka Vilmos 
munkatársunkat március 21-én jogi dok-
torrá avatják. 

POSTÁN ÉRKEZETT ELŐFIZETÉSEK 
NYUGTÁZÁSA 1931. március 9-ig. 

Dénes Dezső, Pálffy Kálmán, Vámszer 
Géza, dr. Zsakó Gyula, dr. Kassovicz Endre, 
Fekete György, Sipos Gábor, M. Nagy Ottó, 
Költő István, Tüdős János, Hobán Jenő 
100-100 L. 
Ruttner István, Babos Sándor, Jenei Erzsé-
bet, Leichmann Andor 200-200 L. 

Dr. Parádi Kálmán 400 L. 

Felelős szerkesztő és kiadó: 
DR. JÁNOS GÁSPÁR. 

A „COMENIUS” KÜLFÖLDI NEVE-
LŐINTÉZETEK K Ö Z P O N T J A (Svájc, 
Németország, Franciaország, Anglia) er-
délyi munkatársa, Baumgarten László fg. 
tanár (Csikszereda–Mercurea-Ciuc) utján 
szülőknek felvilágosítással, prospektusok-
kal szolgál. 
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A SZÉKELY TÁRSASÁG FŐISK. HALLGA-
TÓNŐ CSOPORTJÁNAK MUNKÁJA 

A Székely Társaság főiskolai hallgatónő 
csoportja f. évi jan. 30-án tartotta alakuló 
gyűlését, amelyen résztvettek a főisk. hallga-
tónők fakultás és felekezet különbség nélkül. 
A gyűlés kimondotta a csoport megalakulá-
sát a főiskolás tagozat részeként, azután min-
den fakultásról bizottsági tagot választott. 

A bizottság tagjai: Füzessy Irén theol., 
Varga Éva t. jel., Gyarmathy Piroska t. jel., 
Müller Ilona t. jel., Luka Margit orvostan-
hallg., Schissel Mária joghallgatónő, Baczoni 
Flóra keresk. akad., Makkay Piroska szépm. 
főisk., Luka Edit gyógyszerész. 

A bizottság tagjai közül a febr. 6-án tartott 
bizottsági gyűlés Baczoni Flórát elnökül vá-
lasztotta, Erőssy Flóra keresk. akadémistát 
pedig megbízta a titkári teendők végzésével. 

Ugyanakkor határozott az ülés a külön női 
szeminárium megrendezését illetőleg. Előadá-
saink prokrammja a következő: 1. Nőprob-
léma és nőmozgalom (Erdélyi viszonylatban: 
br. Huszár Pálné. 2. Nőprobléma és nőmoz-
galom (Világviszonylatban): A kisebbségi nők 
központi titkárságának egy tagja. 3. Elhe-
lyezkedési problémák: Kovács Dezsőné. 4. A 
család és a nőemancipáció: dr. Sulyok Ist-
vánné. 5. Szociális problémák: Bróos Ilona: 
6. Fakultási problémák: Egy egyetemi hall-
gatónő. — Az előadások ideje február 13-tól 
minden péntek este 7 óra; helye a Székely 
Társaság terme (Szeategyház-u. 8. sz.). A ren-
dezőség vendégeket is szívesen lát az előadá-
sokra. 

Február 19-én este a főisk. hallgatónők si-
került tea-estélyt rendeztek a Társaság helyi-
ségében, mely kitünő hangulatban éjjel 1 
óráig tartott. 

Dr. Makkay Sándor 

KÖTÖTT SZAVALÓVERSENY A SZÉKELY 
TÁRSASÁGBAN 

A Székelyek Kolozsvári Társasága által ma-
gyar főiskolai hallgatók részére rendezett kö-
tött szavalóverseny 1931. március 4-én este 
zajlott le a társaság nagytermét zsúfolásig 
megtöltő közönség előtt. Mult számunkban 
felsorolt versekhez a jury még hozzáadta 
Tompa László: Magányos fenyő c. versét, s 
így 31 vers közül választhattak a jelentkezők. 
A szavalás sorrendje a versek kronológiája 
szerint történt; az ugyanazon verseket válasz-
tók egymás után szavaltak. A verseny me-
nete a .következő volt: Lőrinczy Gábor (Kádár 
Kata), Pferschy Tibor (Csokonai: A Remény-
hez), Kovács Domokos (Vörösmarty: Vén ci-
gány), Babits László (Petőfi: Egy gondolat 
bánt engemet és Szeptember végén), Kürtös 
Lórándt (Ady: Imádság háború után). Csá-
kány Béla (Ady: Imádság háború után és 
Emlekezés egy nyár-éjszakára), Muzsnay Béla 
(Tóth Árpád: Fénylő búzaföldek között), 
Brandt Éva és Muzsnay Béla (Tompa László: 
Magányos fenyő), Csapó Ernő és Kürtös Ló-
rándt (Sipos Domokos: Vágtat a halál), Lő-
rinczy Gábor (Berzsenyi: Magyarokhoz) és 
Csákány Béla (Szentimrei Jenő: Erdélyi köl-
tő nemzeti dala 1928-ban). A jury (id. Had-
házy Sándor, György Dénes, Tamási Áron, 
Jancsó Béla és Faluvégi Dénes) döntése alap-
ján az I. díjat (300 lej) Muzsnay Béla nyerte 
(Tóth Á.: Fénylő búzaföldek között c. versé-
vel), a 2 drb II. díjat (200—200 lej) Pferschy 
Tibor (Csokonai: A Reményhez) és Kovács 
Domokos (Vörösmarty: Vén cigány), a 3 drb 
III. díjat (100—100 lej) Csákány Béla (Szent-
imrei verse), Lőrinczy Gábor (Kádár Kata) és 
Csapó Ernő (Sipos D.: Vágtat a halál), még 
Brandt Éva dicséretet kapott (Tompa László: 
Magányos fenyők). — Díjkiosztás előtt 
György Dénes néhány mondatban a szavalás 
lényegét a közvetlenségben jelölte meg. — A 
szavaló verseny értékes tanulságaira követ-
kező számunkban térünk rá. 

A SZÉKELYEK KOLOZSVÁRI TÁRSASÁ-
GÁNAK IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA folyó hó 
21-én este a Társaság helyiségében müsoros 
teaestélyt rendez. 

református püspök „Magunk reviziója” cimü könyve lapunk kiadóhivatalá-
ban 40 leus kedvezményes áron kizárólag főiskolai hallgatók részére kapható. 

Hátralékos előfizetőinkhez! 
Kérjük hátrálékukat a lehető legrövidebb időn belül kiadóhivatalunkba eljuttatni. 

Erdélyi Magyar Adatbank


