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Sokat olvastam a falúról: regényekben, versekben, folyóiratokban és szak-
könyvekben. Alkalmam volt belepillantani a világ tizenöt országa falvainak életébe. 
Jártam aszfaltos utcájú skót és német falúban. Száz erdélyi falúban fordultam 
meg, mint Krisztus követe: gyalog, ökörszekéren, trágyahordó szekéren, repített az 
Amerikát járt kóbori kurátor két feketéje, döcögtem autóbuszon, száguldtam milliót 
érő luxus gépkocsin és olyan falúban is voltam, amelyiknek egész közel feküdt az 
állomása. Dolgoztam falúsi emberekkel együtt a mezőn. 

Ezer arccal él bennem a falú. Minden percben más, két egyforma arcú falút 
nem láttam soha. 

Jókainak igaza van: a falú csendes idillek kerete, a megértés, a jóság, a csend 
és a béke fészke. Még a betyárok szíve is tiszta benne. Csak az igazságtalanságot 
gyűlöli a falú. 

Szabó Dezső jól írta: a falú: elsodort falú. De nem fejfának írta. Feltámadt 
benne a magyar falú. 

Móricz Zsigmond nagy gerjedésű, földszagú parasztjai milyen erősek. Jó 
tudni, hogy ezekből sokan élnek. Móricz Zsigmond falúja ezer egymásba fonódó 
ízben mozog. 

Petőfi ceruzája a falú tipikus alakjait az örökkévalóságig megmerevítette. 
Megállítja a falú nyüzsgő-mozgó életét, nem filmet ad, hanem álló képeket. Míg vele 
együtt nézzük a mozdulatlanúl álló falú képét, úgy érezzük, varázsálomban alszik 
a falú. Csak varázsvessző-ütésre ébred egy-egy alak, de mindenikben az egész falú 
ébred elénk. Varázsálomban alszik a magyar falú. Várja a varázsütést. 

Ady Endre minden városi ember nevében vallja: a falú a megbocsátás, a falú 
a szánalom, a falú a pendelybe fiatalodás, a falú a csendes temető. 

A statisztika szerint az erdélyi magyarság 72%-a él falún. Nem a 72% van 
a 28%-ért, hanem a 28% a 72%-ért, hogy mind a 100% megmaradhasson. A 

falú jelenti az erdélyi magyarságot. 
* 

Egyszer egy falúsi legény így vallott előttem: „Még a szomszéd falúba is 
elmentünk, csakhogy verekedhessünk.” 

Az egyik nagyobb falú lelkipásztorával együtt kiszámítottuk, hogy falúja 
népe évente 5,000.000 Leura iszik pálinkát. 

„Hiába akar itt valami jót az ifjúság, az öregek leuntatnak.” „Mi is meg-
voltunk ifjúsági összejövetel nélkül, mégis megmaradtunk.” „Akármit csinálhat a 
tiszteletes ur az ifjúsággal, csak a tánctól ne tiltsa.” Szólja a falú őszinte szája, ma-
rad az ifjúság egyetlen találkozási helye a tánc és a korcsma. 

Irta: László Dezső 
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A rokonok összeházasodása menthetetlenűl alá aknázta sok erdélyi magyar 
falú népét. Három-négyről biztosan tudom, hogy vérbajjal töltötték meg a háború-
ból hazajött katonák. 

A falú egyetlen értékmérője a föld és a marha. 
A templom ablakát tavaly előtt törte be a jég, „Itt nem áldoznak az embe-

rek se egyházra, se iskolára.” A havat süvöltve dobta be a törött ablakon a szél. 
ö t -hat álmos embernek prédikáltam. Vasárnap volt. 

„Ebben a falúban kétszáz ház van. Úgy el vagyunk adósodva, hogy százhat-
van házat, bútorostól, marhástól, földestől, mindenestől akármelyik nap elárverez-
hetnek.” 

Irhatnám órák hosszát a szomorú sorokat, az erdélyi magyar falú nagyon 
beteg. Nagyon kell szeretnünk, hogy meggyógyúljon. 

* 
„Észrevettük biza, hogy a számtant elfelejtettük. Azt mondtuk a tiszteletes 

úrnak, hogy bibliaóra után tanítson számtanra.” Téli estéken hónuk alatt számtan 
irkával, zsebükben ceruzával a lelkészi irodába tanulni mennek a legények. 

Udvarhely vármegyében van egy falú, ahol nincs korcsma. Ős idők óta nem 
isznak az emberek. 

Sok derék, öreg székely képe fut az öntudatom elé. Olyanok ők, akik őr-
ködnek a fiatalságra, akik fiaikban bánják bűneiket s bennük akarnak tanultabb, iga-
zibb, erősebb életet élni. Eltelt tőlük az idő, de fiaikban biztosítani akarják a 
jövendőt. 

Sok-sok erdélyi magyar falú áldozott erején felül, hogy iskolát építsen és 
templomot javítson ezekben az időkben. Pedig nagyon szegény az erdélyi magyar 
falú. 

„Összébb húzódunk egymáshoz, addig nyújtózkodunk, amíg a takaró ér. 
Van kenyér, tej s akad egy-két malac. Szegény ember kevéssel megéri. Csak megle-
szünk valahogy. Lesz e még máskép is.” Szól a filozófia és a kemény élni akarás 
a székely fogak közül. 

Az egyik nyáron aratási időben három egymás utáni hétköznap este Erdély 
egyik legszebb falúsi templomában a padokat zsúfolásig megtöltő hallgatóság előtt 
beszéltünk. 

Szerkesztőségünk nagy karácsonyi ajándékot kapott. Levelet írt egy falúsi 
fiú, aki jobban megértett minket, mint sok tanult városi ember. 

A falú nem mindig bizalmatlan a városi emberrel szemben. 
Irhatnám órák hosszat az örömtől ragyogó sorokat, az erdélyi magyar falú-

ból egészséges élet árja csap felénk. Nagyon kell szeretnünk, hogy szeretetének 
ereje meggyógyítson minket. 

* 
Tanult emberek vagyunk. Kincseink vannak. Ha összenövünk a falúval: 

az kiszélesedik, világosan lat, szerveződik, tanul, épűl, felemelkedik rajtunk keresz-
tül. Sokat tudunk a falúnak jelenteni. Alig van olyan erdélyi tanult ember, akinek 
első, vagy második őse ne a falúban gyökerezett volna. 

A falú a Föld. A termő talaj, az Ember és a Föld összeházasodása, életnem-
zése. A város: a bőr, a száraz fa, a vas, a szén, a gép, a tűz, a füst és az ember 
összeházasodása. A falú az anyafölddel él együtt, a város az anyaföld halott csont-
jaival. A falú élettársa: a föld, élő élet; a város élettársa: a termék, halott élet. Ős-
anyánk a föld, melynek porából testünket formálta az Isten, anyai hivással sir min-
ket haza, életet akar csókolni belénk. 

Az életet kereső erdélyi magyar ifjúság ébred. Hallja az erdélyi föld meleg 
anyai hivását. Elindúl. Ajkán új ige zendül. 

„Hazamegyek a falumba.” 
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I. Hogy a falú kultúrális tényezőiről be-
szélhessünk és számbavehessük azokat a 
feladatokat, melyek ebben reánk várnak, 
először azt a kérdést kell feltenni, milyen 
jellemző vonásokat találunk a falú kul-
túrális életében, melyek azt meghatároz-
zák s amelyekkel, ha munkánk eredmény-
telen, vagy céltévesztett nem akar len-
ni, számolni kell. Ennél a kérdésnél 
pedig az érdekel elsősorban, hogy a 
modern kultúra milyen hatásokat gyako-
rolt a falúra, mikben fejtette ki a maga 
hatásait. E tekintetben a modern kultú-
rának néhány olyan kiütköző és jellemző 
vonására kell rámutatni, melyek, éppen 
a falúval szemben éreztették a hatásukat. 
Elsősorban azt mondhatjuk, hogy a mai 
kultúrát nehéz a falú szellemével össze-
egyeztetni, az nem hogy erősítené, hanem 
gyöngíti a falú szellemét s azzal szemben 
idegen és ellentétes vonásokat tartalmaz. 
Még ott is, ahol ennek a modern áram-
latnak egyes vonásai elhatottak a falúra, 
kiütköző és meglepő ellentéteket mutat-
nak fel. 

Ilyen a mai kultúránk kozmopolitiz-
musa és internacionalizálódása, mely szük-
ségképpen eltöröl olyan egyéni vonásokat, 
melyek a falú életével összefüggenek, uni-
formizál szellemben és gondolkozásban, 
ugyanakkor, mikor az emberi szellem 
nagy, egységes és egyetemes kérdéseit emeli 
ki, háttérbe szorítja az egyest, a jellegze-
test, a sajátost. A mai szellemi életnek 
ilyen egyetemes nagy kérdései, melyek ro-
hanva követelnek helyet az életünkben, 
nem hagynak alkalmat a falúnak sem arra, 
hogy ezekkel sajátos szellemi élete szerint 
foglalkozzék, hanem kényszerítik az egye-
temes megoldások és elvek elfogadására. 
A másik vonása a mai kultúrának annak 
technizálódása, ami abban nyilvánul, hogy 
az egészet üzemszerűvé, mondjuk gyárivá 
teszi, ezért nem enged alkalmazkodást a 
személyek és helyi, adottságok kivánságai-
hoz. Az egész szellemi életben látszik ez, 
melynek eredménye gyanánt eltünnek a 
kérdések helyi megoldására vonatkozó 
egyéni kisérletek, megszakad a kapcsolat 

Irta: Dr. Imre Lajos 
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a helyi élet tradiciókon és multbeli kap-
csolatokon felépülő viszonyaival, a szük-
ségek egyéni meglátása helyett a kultúrális 
élet általános eszközei lépnek előtérbe. Vé-
gül a harmadik vonása a materializálódás, 
melynek az a következménye, hogy a kul-
túra szellemi kérdései helyett annak anyagi 
és formai követelményei lépnek elő köve-
telőleg, a kultúra elveszti szellemiségét, a 
hasznosság szempontja alá kerül. Nem be-
lülről nő ki, hogy a külső eszközökkel, 
mint eszközökkel a belső életminőség alap-
ján rendelkezzék, alakítson, újjáteremtse 
az életet, hanem egy külső mázzá válik, 
melyet akárki rákenhet magára, anélkül, 
hogy belső minőségét az megváltoztatná és 
átalakítaná. Ez a három vonás mind arra 
mutat, hogy a kultúra elvesztette eredeti 
és lényeges vonásait, civilizációvá lett. 

Ha most ezeket a vonásokat a falú 
szempontjából nézzük, azt találjuk, hogy 
ezekben a legélesebb ellentéteket fedezzük 
fel a falú életével és lényegével szemben. Ez 
zel a nagyszerű irammal, az életnek ezen 
mindent letörlő hatalmával szemben a 
falú két módon foglal állást. Vagy úgy, 
hogy megmarad a maga elzártságában, 
nem veszi fel a hatásokat, vagy azok 
közül csak azokat, melyek ellen nem 
tud védekezni, alapjában véve azon-
ban elzárkózik a mai kultúra hatásai-
tól. Ebben az esetben nem az a baj, hogy 
kultúrális téren elmarad, hiszen ezen még 
lehetne segíteni, hanem, hogy ezzel az el-
maradottsággal együtt az életlehetőségei 
vesznek el, mert a mai élet ezen vonásai s 
a mai kultúra és civilizáció nem csak egy 
könnyebb életmódot, nem módositását az 
életnek, hanem életlehetőségeket jelent, 
melyektől az elzárkozó falú önmagát 
fosztja meg. Kiesik a mai élet áramából, 
eltokozódik, rövid pár esztendő alatt ugy 
elhagyja és túllépi az élet, hogy nem képes 
magát fenntartani. Társadalmilag, gazda-
ságilag, kultúrális és egyéb téren leszoritja 
az a változás, ami körülte történik. 

Ha a másik módon foglal állást, ez az 
lehet, hogy befogadja és aláveti magát en-
nek a kultúrális és civilizatórikus haladás-
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nak. De akkor számolnunk kell vele, hogy 
ezzel el is vesztette a maga eredeti jellegét, 
lemondott ősi tradicióiról, egész életformá-
járól, talajtalan, hányt-vetett életü parve-
nüje lesz ennek a világnak, melynek a 
külső adományaiért a saját lényegét adta 
cserébe. Érdekes és szemléletes példája en-
nek a városra került falúsi ember, aki két 
tipusában mutathatja ezt a változást. Az 
egyik a városban is megmarad falusinak, 
féltékenyen óvja régi emlékeit és ragasz-
kodik tradicióihoz, egész egyéniségében 
megmarad falusinak s lakásában egy falút 
varázsol maga körül, a másik már asszimi-
lálódik, igyekszik elvetni magától min-
dent, ami még falúsi mivoltára emlékeztet, 
elveszti azokat a szilárd alapokat, melye-
ket magával hozott s mivel ujakat nem, 
csak felszines formákat és utánzott voná-
sokat kap helyette, tehetetlen és örökké 
kirívó bábbá válik a város forgatagában. 
És itt van egy súlyos, elég világosan fel 
nem mérhető problémája a mi falvaink-
nak, hogy ha áll az a megállapítás, hogy 
nem szabad engedni falvaink e züllését, 
mely kétségtelenül magával hozza az egész 
nép lelki és szellemi pusztulását, mit lehet 
tenni e mindkét oldalon fenyegető veszede-
lem ellen. Bizonyos, hogy ez annál na-
gyobb és annál fenyegetőbb, minél keve-
sebb alapja van a falúban az igazi kultú-
rának, minél inkább válik a falúban is a 
kultúra felszines mázzá és minél jobban en-
gedjük azt azonosítani gazdasági, társadal-
mi kérdésekkel, tehát minél jobban hal ki 
a kultúrából az, ami szellemi s engedjük az 
ethikai kultúrát s annak fundamentomait 
e felszines mázzal letöröltetni. Ezért dön-
tő fontosságú kérdés az, hogy a kultúrális 
nevelést kiken keresztül kapja a falú, kik 
azok, akik vállalják ezt a nehéz, de jelen-
tős hivatást, hogy egy ilyen veszedelem 
ellen, annak világos tudatában megvédel-
mezik fenyegetett falvaink életét. Világos, 
hogy ezt csak azok tehetik, akik saját ma-
gukat is meg tudják ettől védelmezni és 
öntudatosan próbálják kiépíteni magukban 
az igazi kultúra alapjait. 

II. Keressük mpst azokat a jellemző 
vonásokat, melyek a falú kultúrális életét 
meghatározzák, amelyek a falúsi ember 
világnézetének, életfelfogásának mindenütt 
kitetsző alapvonásai. Ezzel azért foglal-

kozunk, hogy ismerjük azokat, akikről be-
szélünk, s számbavegyük azokat a szellemi 
kereteket, melyekben azok élete megnyil-
vánul. Ezek közül csak néhány legfonto-
sabbat sorolunk fel. 

Az első ilyen vonás a falúsi embernek 
a természettel való kapcsolata, mely egész 
gondolkozásában, szókincsében, értelmi és 
vallásos világnézetében kifejezést nyer. Ez 
a kapcsolat nem csak foglalkozásából szár-
mazik, hanem egész szellemi alkatában 
benne van, mint meghatározó vonás, mely 
nyelvében, gondolkozásában, hitében, 
egész érdeklődésében végighúzódik. Ez ál-
lítja eleven kapcsolatba az élettel, mint 
valósággal, óvakodik és tartózkodik min-
dentől, ahol ilyen kapcsolatot nem lát, el-
zárkózik minden üres álmodozástól, min-
dent abból a szempontból néz, mi jelentő-
sége van annak az ő életére vonatkozólag. 
Éppen ez az egyik baj a mi falúsi népünk 
életében, hogy ezt a kapcsolatot az egy-
oldalú értelmi és gazdasági kultúra han-
goztatásával visszafojtották, elnyomták, 
vagy legalább is megerőtlenítették s ezzel 
existenciális érdeklődését, mely a megélhe-
tés és anyagi kérdések felszinén túl a maga 
egész létének alapjaira irányult, mellékes 
útra terelték. Ez a természettel való kap-
csolat sokáig elkiséri a falú emberét, még 
városiasodott formájában is. A város a 
maga raffináltságával, felszinességével 
sokáig idegen marad számára, ba bele is 
igyekszik magát találni, érzékekre és ide-
gekre ható termékeivel éles ellentétet ké-
pez megfontok nyugodt lényével s még 
sokáig kisérti, ha másban nem, abban, 
hogy megújuló vágyat érez a gazdálkodás 
után. 

Hasonlóképen jellemző vonása a falú 
szellemének a tradicionalizmus. Ez alatt 
nemcsak azt értjük, hogy szivesen ragasz-
kodik a régihez és nehezen tud beleillesz-
kedni az új környezetbe, hanem azt, hogy 
eleven és mély kapcsolata van a multtal. 
Ez a mult nem a tudatos és megírt tör-
ténelem, nem csak régi szokások és hagyo-
mányok, hanem egy szellemi örökség, 
mely talán öntudatlanul ott él a lelkében 
s döntőleg szerepel nála ott is, ahol a szo-
kás és hagyomány hatalmát kikezdte az 
idő. Azt láthatjuk, hogy a mai kultúra, 
melyet éppen a multtal való kapcsolat 
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hiánya jellemez, itt támadja legjobban a 
falút. Az a szellem, mely a mult jelentősé-
gét egyes történelmi események megítélé-
sétől teszi függővé, amely a mult értékeit 
nem tudja megbecsülni, mert nem ismeri, 
vagy csak felületesen ismeri, mely a szelle-
mi élet történetének nagy kontinuumából 
kiszakadt, hiába akarja megismerni a falút, 
csak a felszines vonásokat ismeri meg ab-
ból. A falú multtal való ezen kapcsolatát 
nem szabad összetéveszteni annak nyilvá-
nulásaival, a népviselettel és a régi szoká-
sokkal, mert ezek ugyan kifejezik e kap-
csolat meglétét, de annak gyökere mélyeb-
ben van, az egész gondolkozásban. Azért 
e külső megnyilvánulások megszünte min-
dig a multtal való kapcsolat megingását 
mutatja ugyan, de ezen szokások feleleve-
nítése nem elégséges a hiány pótlására. A 
tradicióját vesztett, vagy ilyen tradicióval 
valami ok folytán nem rendelkező falú 
azt a talajt nélkülözi, amelyen szilárdan 
állhat és bizonytalanná válik. 

Végül egy harmadik ilyen vonás gyanánt 
állítsuk oda a falúsi ember józan realiz-
musát. Ez a realizmus a dolgok hasznos-
sági vonásának különös értékelésében nyil-
vánul. Ez a hasznossági értékelés nem ala-
csony utilizmus, hanem arra irányul, hogy 
mindennek a gyakorlati, reális jelentőségét 
keresi, nem tudja becsülni azt, amiben 
ilyen jelentőséget nem lát, ami az életére 
nézve nem bir vonatkozással. Itt látható 
az is, hogyan értékeli a falúsi ember a tu-
dást. Nem igen találunk esetet rá, hogy az 
önértékü tudás iránt érdeklődjék, de éppen 
olyan távol van tőle a mindenből minden 
áron hasznot csavaró üzleti szellem is, az 
üzletért járó s annak élő embert lenézi, 
éppen úgy, mint nem tudja megérteni a 
tudóst, akinek munkájában a reális élet-
tel való kapcsolatot nem tudja megérteni. 
Itt megint azt kell megállapítani, hogy az 
a gazdasági kultúra, mely a haszon fogal-
mát akarta bevinni a falúsi ember gondol-
kozásába és megítélésébe, ezt a realizmust 
egyoldalúan és félszegen fejlesztette s a 
fígvelmét a haszon szempontjára irányí-
totta. 

Ha most azt nézzük, hogyan áll ezek 
alapján a falúsi ember a kultúrával szem-
ben, meglep egy olyan vonás, mely az igazi 
szellemi kultúrára való lehetőséget nyújtja, 

nevezzük ezt úgy, hogy a csodálkozás ké-
pessége. Az a képesség, mely a város embe-
rében, aki a legkülönbözőbb és legraffinál-
tabb meglepetésekhez szokott, aki minden 
emóció nélkül vesz tudomásul mindent, 
mert megedzették a változások és szenzá-
ciók, a falú emberében megvan, hogy tud 
csodálkozni. A körülötte levő világban 
úgy áll, hogy annak jelenségeire őszinte 
csodálattal tud tekinteni, még titkokat lát 
a világban, melyek rejtve vannak előtte s 
amelyek ingerlik és kihívják érdeklődését, 
még kérdései vannak, melyeket nem csak 
másoktól vesz, hanem melyek benne fa-
kadnak a dolgok okai és céljai felől. Ez 
teszi képessé arra, hogy az élet tényeinek 
emberi magyarázatokon túllevő, rejtett 
erőit megsejtse, bár megtalálni nem tudja. 
Innen van elmélyedő, reflektáló képessége, 
melyben nem, mint az u. n. tanult ember 
reflexióiban, rendszerek, megállapítások, 
következtetések vannak, hanem egy élet-
bölcsesség nyilvánul meg, mert tudásának 
és gondolkozásának iránya mindig nem 
egy világnézeti rendszerre, hanem az egész 
életre és annak valóságára vonatkozik. 
Ezeket a tényeket tekintetbe kell vennünk, 
ha a falú kultúrájáról beszélünk s ha an-
nak érdekében valamit tenni akarunk. 

III. Ezeknek a számbavételével lehet 
most beszélni a falú kultúrájának művelé-
séről s le lehetne vonni az elmondottak kö-
vetkezményeit arra nézve, hogyan kell 
megállapítani a falú kultúrális kapcsola-
tait, melyek az igazi kultúrának azon vo-
násai, amelyeket a falú munkájában fel 
kell használni, hogyan kell és lehet bizto-
sítani annak ethikai tartalmát, tehát, hogy 
igazán kultúra maradjon, milyen elemeket 
kell felkeresni a falúban, melyek a kultúra 
megelevenítésére felhasználhatók, vagyis, 
mi az, amit oda kell vinni és mi az, amit 
onnan kell hozni. Most azonban csak azok-
ról a tényezőkről lesz szó, melyek a falú 
kultúrális nevelésében számottevők. 

Két csoportját lehet e tényezőknek meg-
állapítani, nevezzük ezeket személyes és 
intézményes tényezőknek. Személyes té-
nyezők alatt értsük azokat, akiknek bár-
mily oldalon és okból feladatát képezi eb-
ben a munkában való segédkezés vagy an-
nak vezetése, intézményesek alatt azokat, 
melyek erre felhasználhatók s már most 
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rendelkezésre állanak, vagy pedig beállít-
hatók. A kétféle tényező között szoros 
kapcsolat áll fenn, egyik a másik nélkül 
alig képzelhető, de mégis a személyes té-
nyezők azok, melyeken tulajdonkép a 
munka megfordul. Maga a falú is ezeket 
becsüli többre és ezektől vár többet. A falú 
vezetőinek tehetetlensége megbénítja az in-
tézményes tényezőket is és hitelvesztettek-
ké teszi azokat a falú szemében. 

A személyes tényezőkről csak röviden 
beszélünk. Csak azt kell itt megállapíta-
nunk, hogy a falú kultúrális vezetésére 
nem csak jóindulat, érdeklődés, tájékozott-
ság, hanem szilárd világnézeti alapok szük-
ségesek, olyan világos látás és bölcsesség, 
mely megtudja óvni a nép vezetőjét attól, 
hogy elszűküljön, szellemileg tunyává és te-
hetetlenné váljék. A falú nem akkor nőtte 
túl a vezetőjét, mikor többet tud, vagy 
tágabb látókörrel rendelkezik, hanem ak-
kor, mikor szempontjai mélyebbekké tisz-
tábbakká váltak, mikor a falú vezetője el-
vesztette ethikai fölényét és itélete tiszta-
ságát és belekeveredett az ottani élet ala-
csonyságába. A falú és az intelligencia kö-
zötti ellentét, vagy elszakadás oka legtöbb-
ször nem világnézeti kérdések, érdekellen-
tétek, gazdasági kérdések, hanem az, hogy 
az intelligencia maga vetkezte le azon vo-
násokat, melyek a falú világnézetét és kul-
túrális jellemét a fentebbiek szerint meg-
határozták és elvesztette kapcsoltát a nép 
lelkével. A vezetőktől függ, hogy azon in-
tézmények, melyek feladata a falú kul-
túrális élete szolgálata, igazán megfelel-
nek-e céljuknak, vagy emberi és egyéni 
érdekek eszközeivé lesznek. 

Az intézményes eszközök és tényezők 
közé tartozik az egyház, melynek jelen-
tősége éppen a mi mai helyzetünkben fon-
tos. Az egyház legelső feladata nem az, 
hogy kultúrális tényező legyen, de mun-
kájának erre a kérdésre is kihatása van, 
mert ha teljesíti azt, amire megbizatása 
szól, nagy jelentőségő munkát végezhet és 
szerepet tölthet be abban, hogy a kultúrá-
lis munka lelkiségére, annak szempontjai 
magasságára és öntudatosságára irányítja 
a figyelmet. Az iskola, bár ma egészében 
sokkal nagyobb megbecsülésnek és támoga-
tásnak örvend a falú életében, sajnos, még 
mindig nem töltheti be azt a szerepet, ami-

re hivatva van. E körülmény okai sok-
szor az iskolán és annak munkásain kívül 
álló tényekből folynak, de feladatunk, 
hogy a külső nehézségek lehető eltünteté-
sével, vagy ha nem lehet, azok elfogadásá-
val, keressük azokat a lehetőségeket, me-
lyek az iskolát ezen a téren akcióképessé 
tehetik. Ilyen nehézség az iskola életében 
az, hogy a tanításban megelégszik ismeretek 
nyújtásával s ismeretanyagot akar átadni, 
nem műveltséget, azaz nem tud rámutatni 
arra a kapcsolatra, ami az egyes ismeretek 
és tantárgyak között van; nem találta 
meg a módját a gyermek érdeklődése fel-
keltésének, hogy ne egy kényszerű és kivül-
ről jövő anyagot tanítson, hanem az ön-
kéntes ismeretszerzésre próbáljon rávezet-
ni, holott a falúsi gyermekben ezt az ér-
deklődést nagyon jól meg lehet találni és 
ki lehet fejleszteni, ha valaki időt és fá-
radtságot fordit rá. Azután egyik nagyon 
nagy nehézsége az iskolának, hogy csak a 
tanítás feladatát tartja szem előtt és csak-
nem egészen elejtette a nevelés szempont-
jait, holott a kultúrális munkában csak-
nem éppen annyi szerepe van a nevelésnek, 
mint a tanításnak s különösen falún az 
iskola öntudatos és komoly nevelés ténye-
zője kellene, hogy legyen; nincs elég kap-
csolata annak, amit az iskola végez és ta-
nít magával az élet te l , a gyermek úgy 
nézi, mint valami holt anyagot, melynek 
az ő viszonyaihoz és életéhez semmi köze 
nincs; végül súlyos nehézsége az iskolának, 
hogy a tanító mindenféle gondjai és ne-
hézségei miatt nem tudja azt a pásztori, 
nevelői hatást kifejteni és munkát vállalni, 
ami hivatása, képzettsége és egyénisége ré-
vén reá vár. A mi életünkben egyik leg-
fontosabb feladat, hogy az iskolát ezeken 
a pontokon segítsük és annak hiányait 
amennyire csak lehet, elenyésztessük. 

Fontos tényező a falú kultúrális nevelé-
sében az iskolán kívüli népnevelés, melyre 
nézve már jelentős kezdeményezések van-
nak. De ennek rendszeresen és tervszerűen 
kell folynia. Támaszkodnia kell ennek a 
munkának a falú népében meglevő eleven 
érdeklődésre, melyet felnőtteknél és gyer-
mekeknél egyformán megtalálunk, mely a 
körülte levő világ kérdései felé meglepő 
kiváncsisággal és tudásvággyal fordul oda, 
s amelynek ki nem használása végzetes kö-
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vetkezményekkel járhat. Támaszkodhatunk 
itt az iskola és az egyház munkájához, 
melyeknek alkalmuk van ebben befolyni. 
Fel kell használni azokat az alkalmakat, 
melyek erre megnyílnak, amilyen pl. az 
iskolából kikerült ifjúság összetartása, az 
egyház munkája, vagy az iskola körül egy 
olyan körnek a kiépítése, mely csírája lehet 
a népfőiskolának, vagy tanfolyamok tar-
tása. Az ilyeneket nem olyan nehéz meg-
csinálni, mint innen gondoljuk, bár türe-
lem és kitartás kell hozzá. De ezzel együtt 
tudatában kell lennünk azoknak az irá-
nyító szempontoknak, melyek alapján ezt 
a munkát végezni kell. Tudni kell nem 
csak azt, amit a falú érdeklődése kiván, 
hanem azt is, amit el akarunk érni. Irányt 
kell szabni az érdeklődésnek, szélesíteni an-
nak a körét, hogy ne csak egy oldalon ha-
ladjon, mélyíteni, hogy a felszínes kérdé-
sek mögött mélyebb és súlyosabb kérdések 
számára is maradjon tér, az ismeretek 
puszta átadása mellett világnézeti, társa-
dalmi kérdések helyes megítélésére vezetni 
rá. 

Más ilyen tényezőket is felsorolhatnánk, 
aminők a falvakon már meglevő egyesüle-
tek és munkák gazdasági, társadalmi kez-
deményezések. Anélkül, hogy ezek jelentő-
ségét kétségbe vonnánk, meg kell állapítani, 
hogy mindezeknek kultúrális hivatásuk van 
s nem szabad megelégedniök kisebb fela-
dattal, akármilyen fontosnak lássék az. A 
mi életünk s a falú élete itt dől el s ezt 
minden munkának szolgálnia kell, hogy 
milyen lelki minőséggel fog bírni a mi né-
pünk. Az irodalom, könyvtárak, néprajzi 
és népművészeti adatok felkeresése, mind 
jelentős eszközök, de csak eszközök a kul-
túrális nevelés szolgálatában, melyeket s 
az ezenkívülieket mind elsorolni most nem 
is lehet. 

IV. Végül nézzük meg, mik lehetnek a 
falú kultúrális nevelésében a magyar főisko-
lai ifjúság feladatai. Ebben a kérdésben egy 
határozott kisértéssel kell megküzdeni, 
amely arra indít bennünket, hogy egyolda-
lúan csak adatgyűjtő kutatással foglalkoz-
zunk s elhanyagoljuk az adatok feldolgozá-
sára s értékelésére vonatkozó tanulmányo-

kat. E kisértésből folyik, hogy adatgyüj-
tésünk is egyoldalúvá lehet, s hogy 
azt hisszük, ismerjük azt a népet, mely-

nek művészetét, anyagi és társadalmi 
helyzetét megismertük. Szükséges azért, 
hogy foglakozzunk minden oldalon a falú 
megismerésével, azokkal az adatokkal, me-
lyek a falúsi nép lelkére, szellemi életére 
vetnek világot. J ó szolgálatot tesznek erre 
nyelvészeti, lélektani, a néphitre, népval-
lásra, az illető falú történetére, mondáira, 
stb. vonatkozó alapos tanulmányok, mert 
ezek azon területek, ahol nagyon könnyen 
el lehet tévedni. A külső jelenségek teljes 
ismerete mellett is egészen hibás következ-
tetésekre juthatunk, mert e külső adatok 
nem tartalmazzák a nép lelkének legbelső 
rugóit és elemeit, vagy csak elleplezik azo-
kat. 

A másik feladat, amire most nagyon 
nagy szükség van, megkeresni azt, mit kell 
nekünk a népnek átadni, vagy visszaadni. 
Melyek azon kultúrális javak, amelyek-
nek le kell jutniok a falúba, mert mindig 
voltak és lesznek a kultúrának olyan ele-
mei, amelyek a falú számára idegenek ma-
radnak, amiket a falú nem vesz be. Eze-
ket a javakat értékük szerint kell meg-
vizsgálni s megfigyelni, milyen törvényei 
vannak ennek az átadásnak, milyen mó-
dokon megy az végbe és hogyan lehet e 
törvényeket felhasználni. 

A harmadik feladat, felkeresni azokat 
a módokat, melyeken mindenki ténylege-
sen segítségére lehet a falú kultúrális neve-
lésének, személyes munka, a vezetőkkel 
való érintkezés, a már meglevő intézmé-
nyes tényezők segítségével. Ebben a tekin-
tetben készen kell állania mindenkinek, 
hogy meglássa azokat a legközelebbi fela-
datokat, melyek reá várnak és bele kell 
szoktatnunk magunkat abba, hogy nagy 
tervezgetések és álmodozások helyett a 
konkrét feladatokat lássuk meg és karoljuk 
fel. 

Végül, amit a főiskolai ifjúságnak meg 
kell tenni s ami elengedhetetlen feltétele 
annak, hogy valamikor betölthesse a falú 
nevelésében reá bizott feladatot, hogy ko-
molyan és öntudatosan készüljön erre a 
munkára, igyekezzék azon, hogy elfogulat-
lan, alapos tudományos készültségével, sa-
ját maga elmélyítésével, a bajok és fel-
adatok komoly meglátásával, a népe iránti 
szeretet és szolgálat gyakorlásával, lelkileg 
legyen kész és alkalmas a vezetésre. Tuda-
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tában kell lenni annak, hogy mindig köny-
nyebb lelkesedni, munkát vállalni, terveket 
készíteni, mint hűségesen és kitartóan álla-

A falú gazdasági szanálása. 
– A falú értelmiségének teendői gazdasági téren – 

Irta: Demeter János. 

A cél: rövid cikkben tömörítve prog-
rammot találni a falú gazdasági szanálá-
sára; megjelölni a falú értelmiségének te-
endőit gazdasági téren. A szanálás prog-
ramm-keresésében a legközelebbi lehetősé-
geket fogjuk szem előtt tartani, hogy a falú-
segítés gazdasági tervezete realitásokon 
épüljön fel. A merész elméletiektől tartóz-
kodva rögtönható ellenszereket ajánlha-
tunk a válságra s világosabban körvona-
lazhatjuk az intellektuelek feladatait. A 
falú intellektuel vezetőinek első feladata: 
maga köré gyüjteni a gazdatársadalom 
elite-jét. Ma már nemcsak egy ország poli-
tikai életére, hanem a falú-egység belső 
irányítására nézve is igazság az a felfogás, 
hogy a társadalom építő munkáját csak a 
szellemileg legérettebb rétege vezetheti. A 
falvak tömegei későre és nehezen emésztik 
meg a gondolatokat. Azoknak a kiterme-
lése, hirdetése és igazolása szempontjából 
feltétlenül szükséges a szellemi elite-nek 
tudatos és szerves együttmunkálkodása. A 
falú gazdasági szervezkedésének vezérkara 
volna a kezdeményezője, propagálója és 
végrehajtó közege minden tervnek. Nem 
fontos jogi formával kötni őket össze, in-
kább értelmiségük hivatásának öntudatát 
kell felgyújtani bennük s ez legyen a falút 
szolgáló együttmunkálkodásuk alapja. 
Időnként összeülnek, a teendőket megbe-
szélik, programmot dolgoznak ki több év-
re a falúnak s a maguk példaadásával s a 
szemléltető propaganda útjain vezetik a 
tömeget a célkítüzések felé. 

A szellemi vezetőség munkaeszközei: a 
társadalmi munka és a politika. 

A politika. A politikai hatalom legal-
kalmasabb eszköz a gazdasági reformoknak 
és céloknak kivitelére. A politikai erő gaz-
daság érdeke az utóbbi idők kollektivizáló 
irányzatába emelkedett. Az erdélyi ma-

gyarság – mint faji kisebbségi alapú po-
litikai egység– országos viszonylatban 
nem képviselhet sikeresen gazdasági érde-
keket. A körülmények azonban múlhatat-
lanul kényszerítik a szervezkedésre. Van-
nak a magyar kisebbségnek kizárólag po-
litikai téren mozgó gazdasági sérelmei és 
céljai: az adóügyek, a dolgozók kihaszná-
lása a magán és államkapitálizmus részé-
ről s a nemzeti kisebbségek külön gazda-
sági elnyomása. A magántőke lelketlen 
kamatuzsorával fojtogatja a mezőgazdaság 
termelőit, megfosztva őket munkaered-
ményüktől, vagyonuktól, proletárizálja a 
falút. Az állam meg, – amely mögött a 
nagytőke a bábszinház rendezőjeként tolo-
gatja a figurákat – az uzsorát törvénye-
sen jóváhagyja. A legkitaláltabb adóne-
mekkel segít a bankokrácia emberírtásá-
nak. S a nagytőke találékonyabb része nem-
zeti pántlikába takarózva a népkisebbsége-
geket szorítja háttérbe. Mindahárom álarc 
alatt ugyanaz a rettenetes ellenfél rejtőz-
ködik: a féktelenül kényuraskodni enge-
dett tőke. Gazdasági védekezésül tehát a 
magyar földmíves társadalomnak osztály-
alapon kell politikai frontját kiépítenie, 
amelynek a vonalába kell feltolni a kisebb-
ségek gazdasági elnyomását is. A kisebb-
ségi dolgozóknak politikai szervezkedése 
védelmi jellegű volna. De a gazdasági ér-
dekeik őrködésében és védelmében talál-
koznak a többségi népek dolgozóinak osz-
tálytörekvéseivel s együttműködésükkel 
politikai hatóerejüket pozitiv irányba is 
kiegészíthetik. 

A falú szellemi vezérkarának kötelessé-
ge a magyar földmíves osztályba a maga 
külön gazdasági elnyomásának és önvé-
delmi szervezkedésének öntudatát kine-
velni. A falú politikai orientációját ebbe 
a szemléletbe állítani be. Vagy legalábbis 
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a megadott és tradicionálisan megtartott 
politikai keretekben fenntartani a falúsi 
dolgozók érdekeit. A fa lú ne idegen érde-
kek szerint rakosgatott figurája legyen, 
idegen célú politikai alakulatoknak, hanem 
tárgya, alapja és öntudatos egyedje azok-
nak. 

A társadalmi munka. A politikai front 
távoli jövőre tervező és önvédelmi akció-
jával párhuzamban a falúnak gazdaságilag 
szervezkednie kell társadalmi úton. A gaz-
daságilag összeomló magyar falvak felja-
vításának egyetlen reális és közvetlen lehe-
tősége: a fokozatos társadalmi szervezke-
dés. A társadalmi munka programmja 
természetesen a politikai programmal kö-
zös koncepcióból táplálkozna, – egy-
mást kiegészítve – egyazon irányba 
haladna. 

A falvak gazdasági összeomlása egyet 
jelent a mezőgazdaság krizisével. A mező-
gazdasági válság legelterjedtebb megol-
dási kisérlete a nemzetközi munkameg-
osztás elvéből indul ki. A falú eszerint 
apró részecske a világ gazdasági egységé-
ben s ténykedéseiben az egész törvényei-
nek van alávetve. E gazdasági közösség 
munkafelosztásában a falvaknak az a fog-
lalkozási körük, hogy a világ mezőgazda-
sági szükségleteire termeljenek. E tétel 
alapján a krizisnek nyilvánvalólag oka az, 
hogy a termelők a világpiacon tájékozat-
lanul és a szabad verseny dühében egymás-
tól elszigetelve e szükségleteket nem is-
merik. Hiányzik a termelőknek a szükség-
letek szerint igazuló kooperációja. Ez fe-
jetlenséget idéz elő a termelésben. Egyes 
termékeknek mívelésére tömegek szegődnek 
le, pazar felesleget hoznak létre, más ágak-
ban érdektelen lanyhaság mutatkozik s a 
kinálat mélyen alul marad a keresletnek. 
Az árak vagy a termelő költségek alá es-
nek, vagy elviselhetetlen áruzsoráig szök-
nek fel, s válságban érnek véget. A recept 
a diagnózisból adódik: megszervezni a 
világ falúinak termelését a világszükségle-
tek mértékszerinti kielégitésére. Legyen a 
falú termelése rugékony, simulékony, tá-
jékozott a forgalomban: ha a gabonában 
túltermelés lépett fel, térjen át kerti és 
ipari növények (len, kender, köles, cukor-
répa, lencse, lóheremag, olajos magvak, 
gyümölcs) mívelésére; és ha a marhakivi-

tel már telitve van, lásson sürgősen a ma-
jorság és tojás tenyésztéséhez; ha az egyik 
évben az élőállat kivitele deficites lett, a 
jövőre már nyershúsnak szállítsa a kül-
földi piacra. Ilyen értelemben hangoztatják 
gazdasági reformjaink jelszóarzenáljában 
is, hogy: „idomuljon a falú szüntelenül a 
világpiacok keresletéhez!” Arról elfeled-
keznek, hogy gyermekies remény így dró-
ton rángatni a falút. A tudatlan és szak-
nevelés nélküli kistermelők még a termé-
szetes fejlődés csigalépéseit sem bírják. A 
tradiciókat oly mélyen lelkükbe tetoválták, 
hogy a gazdálkodás tudományos mivol-
tából is hagyományos foglalkozást csi-
náltak. Még ha sikerülne is a világ for-
galmába ily tökéletesen belekapcsolódni, a 
falú gazdaságilag alig stabilizálódna, 
hiszen a világpiac fogyasztása szüntelenül 
ingadozik, hullámzik és változik és egyet-
len fordulata szétmorzsolná a falú egy-
oldalú termelését. De azért is irreális a 
falú feltétlen beleolvadása a világpiachoz 
szabott munkába, mert a falvak földrajzi 
adottságai nem lehetnek oly bőségesek, 
hogy a világpiac változások minden új 
formájának meg tudnának felelni. A fel-
tétlen nemzetközi munkamegosztás kivihe-
tetlen és kockázatos és késői jövőre ódázná 
el a mai kritikus válság enyhitését. 

A felismerés megszülte az ellenhatást, a 
mezőgazdasági válság másik megoldási ki-
sérletét. Az egyről-egyre általánosuló irány-
zatnak alaptétele ez: gazdaságilag önálló-
sodjék a falú, s a piaci termeléssel csak a 
múlhatatlanul szükséges pénzszükségleteket 
akarja fedezni. Több ebben a keserűség, a 
gazdásági mellőzőttség érzetének harag-
ja, mint a szakszerű meglátás. A falúban 
lázong a meg nem fizetett munka önérzete 
s ezért szakítani akar világgazdasági kap-
csolataival, amelyek a válságra vezető vég-
zetes függésébe kötötték. A gondolat lé-
nyege ne tenni függővé a falú gazdasági 
sorsát világpiaci változásoktól, a falú ál-
tal uralni nem tudható tényezőktől: Chi-
khagó tőzsdei krachjaitói, a német-osztrák 
kereskedelmi érdekek alakulásaitól. Egy-
szerűbb munkaeszközökkel és szerényebb 
életigények mellett szükségleteit állítsa elő 
maga a falú. A termelés tényezői a ter-
mészet és a munka megvannak a falúban, 
gandoskodhatik ellátásáról, élelmezéséről, 
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a szőttes öltözékről, a kezdetlegesebb, de 
szükségben használható szerszámok-
ról. A falú azonban gazdaságilag nem egy-
ség, az egyes termelők egyedjeire oszlik. 
Az önállósodás az egyedek függetlenedé-
sén kezdődik, ami a természetes árúcsere 
útján kisebb csoportokat is felölelne. Az 
eszme e merev formája ellen- tömegesen so-
rakoznak fel a gazdasági és társadalmi ér-
vek. Az ország nem léphet ki az egyesülés 
útján haladó Kontinens érdekköréből és e 
közösségben az általános fejlődés gyors 
tempójával szemben nem térhet vissza az 
ókor kezdetleges földmíveléséhez. A föld 
termelőképességét fokozni kell a falúsi 
nép szaporodására való tekintettel is. A 
föld termőerőinek eredményesebb kifejtése 
viszont a mezőgazdasági termelés raciona-
lizálásához s ezáltal a modern gyártmányú 
munkaeszközök beszerzési kényszeréhez 
vezet. A falú függetlenedése már ezen a 
ponton megszünt. A föld termőkapacitá-
sának megjavítása speciálizáltságot igé-
nyel, ami már a munka nemzetközi meg-
osztásának eleme. Végül a technika és a 
tudomány ujkori magaslatán paradoxon 
volna a gazdasági felszerelés és a speciális 
élet szinvonalának hanyatlása. Nem is em-
lítjük a falú gazdasági begubózásának s a 
város és falú közti forgalom megszakadá-
sának általános társadalmi kihatásait. Mé-
gis a falú gazdasági önállósodása, – mint 
a mezőgazdasági válság és jogos falúsi 
önérzeteskedés tünete – az életben már elő-

rejutott irányzat s a földmíves nép oly szük-
rejutott irányzat s a földmíves nép oly szük-
séges javakat maga létre is hozza. 

A falú-válság megoldásának egyik vázolt 
tervét sem írhatjuk alá fenntartás nélkül. 
A világ és helyi adottságokkal számoló 
egyedüli lehetőség e tervek eredőjén új meg-
oldást keresni. Anélkül, hogy az arany 
középút szépségére hivatkoznánk, pusztán 
a gazdasági körülményekből és törvények-
ből indulva el, kivezetőt csak e két útvonal 
egymásba eresztésében látunk. A nemzet-
közi munkamegosztás és az önállósodási 
próbálkozások szélsőségmentes kombiná-
ciója üzemi számitásokra fektetve hozhat 
egyedül új gazdasági jéletet a falúnak. A 
termelők használjanak racionálisan és 
tudatosan ki minden szükségletet kielégitő 
természetes lehetőséget, amire a mező-

gazdaság elértéktelenedése és az ipari ár-
uzsora kényszeríti is. A speciális adottsá-
gokat és a fennmaradó területet és munka-
erőt meg célszerűleg irányított piaci terme-
lésre szánják. Evégből gyakorlatilag meg-
jelölve a teendőt, a falú intellektueljei az 
értelmesebb gazdákkal karöltve számítsák 
ki pontosan egy-két évre előre a falú fo-
gyasztását mezőgazdasági és ipari téren; 
átlag mily javakat igényel évente és mily 
mennyiségben. Azután kutassák fel sta-
tisztikailag a falú földrajzi, illetve gazda-
sági kincseit és viszonyait s így tisztán elé-
jük tárul, hogy az adott milyenségű és 
mennyiségű szükségletekből mit állíthat 
elő a falú a munkamegosztás erőltetett 
felborítása nélkül. Amit a természet ingyen 
felkinál azt vétek – oly könnyelműen, 
mint eddig – parlagon hevertetni inséges 
embereknek. A megtalált természetes föld-
rajzi lehetőségekig önálló gazdálkodást 
folytasson a falú. Az értelmiségnek ezt ki-
egészítő másik kötelessége részletesen el-
tervezni és megjelölni a csak piacilag be-
szerezhető szükségletek fedezeti módjait. 
Ezen a vonalon piaci termelést fognak 
üzni a földmívesek. Még pedig a speciális 
földrajzi gazdagságok teljes kimerítésével s 
azáltal, hogy a megmaradt területen a ra-
cionális gazdálkodást honosítják meg. 
Készítsen el minden falú termelési prog-
rammot, amely a környéki és világkereske-
delmi körülmények figyelembe vételével 
összeállítja legjövedelmethajtóbb és stabi-
labb növények táblázatát és mívelési fel-
tételeit. Ennek a rendszernek haszna főként 
az lesz, hogy a falú tisztán fogja látni 
gazdasági szükségleteinek és erőinek mér-
legét: mennyire tudja magát anyagilag köz-
vetlenül ellátni s azt mily mértékben hanya-
golja el a jelenben. Ily ismeretek alapján 
a teljes gazdasági függés szüntelenül fenye-
gető katasztrófáját elhárítja maga felől s 
az önként kinálkozó önállósági alkalmak 
kihasználásával százezres összegek jutná-
nak vissza a nagyon rájuk szoruló kis-
gazdák zsebébe. Láthatókká lesznek a kül-
piacokkal összeszövődő gazdasági szálak 
és egymásrautaltságok arányai s az is, hogy 
miként javíthatók meg e viszonyok. Ez 
volna a falú üzemi gazdálkodásának kiin-
duló pontja. Ha sikerülne emellett a falúsi 
nép föntosabb piaci szükségleteit kedvez-
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ményesen vásárolni be, a maguk piaci 
árúit meg közös szerv utján értékesíteni, 
új éra virradna a falvak összeomlott mező-
gazdaságára. A falú vázolt arányú önálló-
sodásával, illetve az ipari fogyasztás ösz-
szezsugorodásával a városi munkanélküli-
ség nem növekedne, mert az új foglalkozá-
sok beiktatása esetleg alkalmazást nyúj-
tana a városbaözönléstől így visszatartott 
falúsi emberfeleslegnek. 

A falú gazdasági szervezkedése és mű-
ködés feltételezi az egész falú egységét, 
legalább is alapvető kérdéseiben. Közeleb-
bi célkitűzésnek ez túl merész gondolat és 
önáltatás volna. A számítások és az ilyen 
értelmű szervezkedés egyelőre a magán 
gazdaságokra szorítkozhatok csupán s 
azoknak határai között igyekszik elindí-
tani a programmot. A programm az értel-
miség, szemléltető útmutatásai szerint lé-
pésről-lépésre egyetlen termelési és fo-
gyasztási egységbe fonhatná be a falú ösz-
szes termelőit, a mai termelési rendben is. 
Az egységet befelé természetes árúcsere 
építené ki. A falú elite-je lépjen érintke-
zésbe szakemberekkel, irasson ki pályaté-
telt főiskolás hallgatóinak egyes gazdák és 
az egész község gazdasági programmjára 
azon az elvi alapon hogy a szükségleteknek 

megállapított mértékét önmaga termelje, a 

kényszerű beszerzést meg a fennmaradó 
munkaidővel és területtel pénzűgyileg ra-
cionalisabb termelés útján fedezze. H a az 
eredmény pillanatnyilag késlekedne is, 
vagy csak a falú kisebb csoportjánál fo-
gamzana meg, maga az a körülmény, hogy 
terjesztik az előzetes számítások szerinti 
üzemszerű gazdálkodást, a viszonyok ma-
tematikai ismerete és előre kitervezett 
programmja alapján való munkát, sors-
döntő jókihatású lesz a falú jövőjére, j a -
vaslom is, hogy a falvak még e nyáron 
tűzzenek ki pályadíjat több évre szóló 
gazdasági tervre. Lapunk a pályázatok 
közvetítését és tudományos megbírálását 
kész örömmel vállalja. 

A mai kolosszális arányú válság az 
egész gazdasági élet szerkezeti hibájából 
és a keretek kinövéséből származik, biz-
tos és tartós szanálódás csak ezeknek a 
reformja által érhető el. A magyar kisebb-
ség gazdasági együttese, mint számbeli-
leg súlytalan jelenség, a szükséges refor-
mokat nem hajthatja teljesen végre. Számá-
ra nem marad más, mint az osztályvonalú 
politikai védekezés és a szűkre határolt 
társadalmi munka, de reméljük, hogy így 
is a magyar intellektuelek áldozatosabb és 
ambiciózusabb támogatásával gazdaságilag 
szebb jövő hajnalodhatik a falvakra. 

Fontosabb népegészségügyi feladatok. 
Irta: Dr. Demeter Jenő. 

A technika hatalmas fejlődése: járművek 
tökéletesedése, rádió térfoglalása összezsu-
gorította az eddig szinte áthidalhatatlan 
távolságokat, elősegítette a civilizáció ro-
hamos terjedését s ezáltal az eddig elma-
radt néptömegek szellemi fejlődését is. A 
falú így közelebb jutott a városhoz s ma 
már minden kultúrális mozgalommal lé-
pést tud tartani. 

Amíg kultúrális téren a falú is óriási 
léptekkel halad előre, ezzel ellentétben 
népegészségügyi téren még mindig a há-
borúalatti siralmas viszonyokat találjuk. 

Pedig a „mens sana in corpore sano” ma 
inkább áll, mint bármikor, hiszen ez a fel-
lendülés fokozottabb mértékben veszi 

igénybe az embernek nemcsak szellemi, ha-
nem fizikai képességét is. A földművesnek 
éppen úgy, mint az ipari munkásnak sok-
kal többet és jobbat kell produkálnia, hogy 
világviszonylatban is versenyképes legyen. 
Az ezzel járó megváltozott életfeltételek 
sokkal súlyosabbak s elsősorban szerveze-
tét viselik meg, hajlamossá téve minden 
betegségre. 

A civilizáció felszabadulást hirdet min-
den vonalon, de torzszülötte: a prostitutió 
nyomon követi. Az is köztudomású, hogy 
a prostitució forrása minden nemi beteg-
ségnek. Egy szellemes francia professzor 
helyesen jegyzi meg: la civilization c’est 
la syphilization. 
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A régi, gondtalan falúsi életet gondok, 
nyomor és túlfeszített munka váltja fel. 
És nyomában burjánzik a tuberkulózis. 

És tompítani kell a mai élettel járó nyo-
morúságot és az egyre fokozódó életne-
hézségeket s az emberek az alkoholhoz 
menekülnek. 

Ha még hozzávesszük az egyes vidéke-
ken endemikusan duló golyvát, typhust és 
trachomát, fogalmat alkothatunk magunk-
nak, milyen lesz az eljövendő generáció 
képe. 

A mi kötelességünk, hogy segítőkezet 
nyújtsunk a népnek e fenyegető veszély-
lyel szemben. 

A helyes közegészségtan azon alapszik; 
hogy ne csak gyógyítsa, hanem meg is előz-
ze a betegséget. Ehhez pedig egyrészről 
megfelelően kiépített egészségügyi szerve-
zetek, másrészről az érdekelt fél: a beteg 
egyén és környezetének kollaborációja 
szükségesek. 

Bennünket elsősorban azok a betegségek 
érdekelnek, amelyek egyúttal szociális se-
bek, amelyeknél az egyén betegsége veszé-
lyezteti környezete, illetőleg a társadalom 
egészségét és egyúttal kihat a jövő gene-
ráció épségére is. Ezek: a tuberkulózis, ne-
mi bajok: syphilis, kankó (tripper) és ide 
sorozhatjuk még az alkoholizmust is. 

A tuberkulozis, magyarul gümőkór a 
legelterjedtebb és halálozási arányszámá-
val legelső helyen vezet. Romániában át-
lag 600.000 a tuberkulozisban szenvedők 
és évente többezerre tehető a halálos áldo-
zatok száma. A fertőzés majdnem mindig 
kora gyermekkorban történik. Ha a fer-
tőzés nem massziv, a szervezet ellenálló 
képessége felülkerekedik, legyőzi a beteg-
séget és azt lappangó állapotba veti visz-
sza. Massziv fertőzés esetén a csecsemő 
rendszerint elpusztul. Nagy elterjedtségé-
ben fontos szerepet játszanak a szegény-
ség és nyomor: egészségtelen lakásviszo-
nyok, hiányos táplálkozás és ruházkodás. 
Köztudomású, hogy a gümőkór a kilehelt 
levegő, tüsszentés, köpet által terjed leg-
inkább. Megértjük tehát, milyen jelentő-
sége van fertőzés szempontjából az össze-
zsúfoltságnak, amit oly gyakran látunk 
falún. Az egész család rendszerint egy szo-
bában tartózkodik éjjel-nappal, s házaspár, 
valamint 3-4 testvér közös ágyban alsza-

nak. Ilyen körülmények között termé-
szetesen jó talaja van a betegség kifejlődé-
sének és továbbterjedésének. 

A nemi bajok: syphilis és kankó első-
sorban a születések számára és a gyerek-
halandóságra vannak kihatással. Vérbajjal 
fertőzött nő legtöbb magzatát elvetéli; 
vagy ha mégis normális terhességi idő után 
szül, az újszülöttek legnagyobb része még 
első életévében elpusztul, vagy ha megma-
radnak, szellemi és testi fogyatkozásaik-
kal semmi esetre sem lesznek fajuk hasz-
nára. A syphilis legkülönfélébb bőr és szer-
vi betegségeket okozza, amelyek a megfer-
tőzött egyén életét valósággal tönkre te-
szik. A kankó szövődményei által sterili-
tást: gyerektelenséget okoz A nemi beteg-
ségek legfőbb terjesztője a prostitució. Fa-
lún vadházasság formájában nyilvánul 
meg, egyes magyar vidékeken igen elter-
jedt. Főterjesztői még a hosszú időt váro-
son töltő cselédek, akik falújukba hazatér-
ve előhirnökei a mindjobban teret hódító 
lazább városi erkölcsöknek. 

Az alkoholizmus méltán sorakozik a 
gümőkór és nemi betegségek mellé. Nem 
titkolható el, hogy alkoholista szülőknél a 
születések száma aránytalanul nagy, de a 
gyerekhalandóság is óriási; az első gye-
rekkort túlélők épúgy, mint a syphilisnél, 
különféle fogyatkozásokkal maradnak visz-
sza, azonkívül ellenálló képességük fertő-
ző betegségekkel szemben nagy mértékben 
csökken. Nem is beszélve arról, hogy a 
büntények jórészét ittas állapotban köve-
tik el. 

Minden nép jövője ifjúsága kezébe van 
letéve. Ép és egészséges generációt kell te-
hát felnevelni. De ha tuberkulózis, nemi 
bajok és alkoholizmus tizedeli állandóan 
a népet s a csecsemők veleszületett betegsé-
gek csíráit hordják magukban, tudni fog-e 
a jövendő erőtlen, beteg és degenerált tár-
sadalom az egyre fokozódó életnehézsé-
gekkel megküzdeni? Ha a népet, a falúsi 
őserőt rágják, lehet-e szebb jövőről ábrá-
dozni? 

A sebek begyógyíthatok – még semmi 
sem késő! – de ahhoz éveken át tartó ál-
dozatokkal járó vállvetett munka szük-
séges. Hogy sikeresen küzdhessünk, első-
sorban jól kiépített egészségügyi szervezet-
re van szükségünk. 
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Jelenleg átlag 7-8 falúra, tehát hat-hét 
ezer lélekre esik egy hivatalos orvos és 
minden falúra egy szülésznő. Ujabban fo-
kozatosan mindenik körorvos mellé egy-
egy egészségügyi ügynököt osztanak be, 
akik különösen fertőző betegségek leküz-
désénél nyújtanak segédkezet az orvosok-
nak. A körorvosnak kötelessége a köz-
egészségre felügyelni. Tuberkulózis és nemi 
bajok leküzdésére azonban szakorvosokra 
volna szükség. A járásonként felállítandó 
antivenerikus és antituberkulotikus dispen-
záriumok célja volna a betegeket kioktat-
ni, orvosi kezelésben részesíteni és időn-
ként az összes betegek felkutatására raz-
ziákat rendezni. Természetesen a dispen-
záriumokat csak az ambuláns betegek ve-
vehetnék igénybe. 

Súlyos tuberkulotikus esetekkel szemben, 
mikor is a betegnek állandó pihenésre, fek-
vésre van szüksége, nem elég a dispenzá-
rium. Ide már szanatórium kellene, mert 
különösen, ha „nyilt”, más szóval fertőző-
veszélyes a betegség, feltétlenül elkülöní-
tésre van szükség. A megyénként felállí-
tandó 1-2 szanatórium, tekintetbe véve a 
betegek óriási számát, nem volna elégséges. 
Több szanatórium létesítése pedig óriási 
kiadásokkal járna, azért megengedhető a 
betegnek otthon való elkülönítése is; ma-
gától értetődően kioktatva előbb a beteget 
és környezetét is a szükséges egészségügyi 
ismeretekre. 

Calmette francia professzor éveken át 
tartó kutatások után olyan oltószert gyár-
tott, amit az újszülötteknek még az első 
napokban beadva, a gyerek szervezetét, 
tuberkulotikus infektióval szemben ellen-
állóvá teszi legalább is az első gyerekkor-
ban – amikor a legtöbb fertőzés történik 
s a kór a legtöbb halálos áldozatot köve-
teli. E módszer a gyerekhalandóságot rend-
kívül csökkenti. Az oltószert B. C. G.-nek 
hívják s nálunk már sok helyen eredmé-
nyesen megkezdték alkalmazását. 

Mindeme rendszabályok csak akkor lesz-
nek igazán eredményesek, ha javíthatunk 
a nép szociális helyzetén is; hisz amint em-
lítettem, a tuberkulozis terjedésének egyik 
fő oka a nyomor. 

A gümőkór és nemi bajok leküzdésénél 
a fennt említett elvek az 1930. Moldovan-
féle egészségügyi törvényben vannak lefek-

tetve. A törvényt azonban nem lehet vég-
rehajtani, mert nincs rá pénz. Majdnem 
minden megyeszékhelyen működik egy 
dispenzárium és egyes vidékeken még sza-
natóriumot is találunk. De 1-2 minta já-
rástól eltekintve, sehol az országban fa-
lún dispenzáriumok, szanatóriumok nin-
csenek. Ezek létesítése, orvosok fizetése, 
gyógyszerek stb. óriási anyagi áldozato-
kat követelnek. 

Ma a vérbajt százszázalékosan lehet ki-
gyógyítani. Egyetlen betegség sem gyógyul 
olyan biztosan, mint a tuberkulózis első 
stádiumában, az alkoholizmust megfelelő 
rendszabályokkal nagymértékben lehet-
ne csökkenteni. Ezekből aztán természe-
tesen következne a gyerekhalandóság csök-
kenése is. 

Ezek olyan sebek, amelyeknek kiirtásá-
hoz nem elég az egyéni elővigyázat. Föl-
tétlenül kell az állam segítsége is. 

Egészségügyi intézményeink hiányossá-
ga, népünk anyagi helyzetének fokozatos 
leromlása a közel jövőben szinte minden 
eredményes küzdelmet kizárnak. Az állam 
még nem látja a veszélyt, vagy legalább-
is nem akarja észrevenni. 

Pedig ha a hadügyi költségvetésből 
évente csak egy milliárdot vonna el egész-
ségügyi célokra, öt és fél év leforgása alatt 
minden megyének legalább két szanatóriu-
ma és minden járásnak diszpenzáriumai 
volnának. Társadalmi akciók révén az erre 
szükséges összeget lehetetlen összegyűjteni. 

Tétlen kezekkel azonban nem nézhetjük 
a veszélyt. De mi az, amit a magára ha-
gyatott kisebbségi társadalmunk megte-
het? Ami a mértéktelen szeszfogyasztást 
illeti, tudjuk, hogy konferenciákkal, propa-
gandaírásokkal, vetített-képes előadások-
kal népünknél nem sokra megyünk. Em-
lékezetünkben van még egy törekvő tár-
sunknak abbeli kisérlete, hogy az atyafit 
a mértéktelen alkoholélvezésről lebeszélje. 
A gazda türelmesen meghallgatta az apos-
tolt, de a végén így kiáltott fel: 

– A kutyafáját, a magáét iszom én? 
A leghelyesebb volna falvanként egyesü-

letek alakítása, melyekben a nép üres órái-
ban hasznos és kellemes időtöltést találna. 
Igy sportegyesületek alakítása a fiatalok 
számára. Olasz balila vagy más egyesületek 
mintájára kultúregyesületek létesítése, ame-
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lyeknek keretein belül dalárdákba tömö-
rülne a nép és így zeneileg is kiképezné és 
szindarabok eljátszására betanítaná őket. 
Ezek lassanként elvonnák a nép figyelmét 
a szeszről, s egyuttal óriási nevelő hatás-
sal volnának rá. 

A vérbaj és tuberkulózis elleni védeke-
zésre kevesebb eszköz áll rendelkezésünk-
re. Megfelelő intézmények nélkül nem so-
kat tehetünk, mégis legjobb módszer már 
kora gyerekkorban belenevelni a gyermek-
be a tisztaságszeretetet s ellátni őket a 
szükséges közegészségügyi alapismeretek-
kel, még abban a korban, amikor esze és 
lelke mindenre a legfogékonyabb. Erre pe-
dig elsősorban az iskola hivatott. Továb-
bá különösen fiatal orvosok, orvostanhall-
gatók tartsák kötelességüknek szünidőben 
minden hozzájuk közel eső falúban lega-
lább egy-két propaganda felvilágosító elő-
adást tartani. A tanítóval megbeszélni az 
egészségügyi problémákat. Esetleg meg-
győzni őt azoknak fontosságáról, sőt ha 
kell, új ismeretekkel is ellátni őket. 

A románoknak van egy Astrájuk, mely-
nek biopolitikai szekciója különösen fal-
vakon értékes munkát végez. Nekünk is 
lehetne népegészségügyi egyesületünk, ter-
mészetesen orvos vezetése alatt, amely rész-
letesen tájékoztatná magát a magyar-
lakta vidékek egészségügyi helyzetéről. 
Pontos adatok alapján, a körülményekhez 
képest anyagilag és tudományosan felké-
szülve, igyekezne orvosolni a bajokat. Mi-
nél pontosabbak a mi népegészségügyi is-
mereteink, annál eredményesebben léphe-
tünk fel a fenyegető veszély ellen. 

A legfontosabb egészségügyi problémá-
kat sajtó útján is állandóan felszinen tart-
va követelnünk kell a mindennapi kormá-
nyoktól a népegészségügyi feladatok lelki-
ismeretes megoldását. 

Reméljük, hogy az állam is befogja 
majd látni, hogy a népfenntartásnak legfőbb 
követelménye nem a szeszfogyasztás eme-
lése, vagy az óriási hadsereg fenntartása, 
hanem egy szellemileg és testileg egészsé-
ges generáció kitermelése. 

Kulturfeladataink. 
Irta: Pálffy Károly 

Sokak előtt kezd már kétségtelen igaz-
sággá acélosodni, hogy az erdélyi magyar-
ság egzisztenciális kérdése az, hogy tud-
jon az itt élő magyarság kultúrális egyéni-
séget produkálni. Tegye mindenekfölött 
való értékké a maga számára a lelkiséget, 
az élet minőségét. Ez a meggondolás az, 
amely öntudatos kultúrprogrammot igé-
nyel a magyar intelligens osztály számára. 
Ennek a meggondolásnak a kultúrpro-
grammjáról szeretnék röviden szólani. 

Az Erdélyi Fiataloknak az az erőteljes 
falú felé fordulása, amely gerincet s irányt, 
valamint karaktert szab számára minden 
irányban, irányt kell adjon öntudatosan 
kultúrális tekintetben is. H a azonban ösz-
szehasonlítjuk a szociális programmot a 
kultúrálissal, úgy a kettőt ellentétes irá-
nyúnak kel találnunk. A szociális munka 
a falúba visz: jobb gazdasági életet, ké-
nyelmet, vérkeringést, emelkedést, ez biz-
tosítja a falú erőteljes életét. A kultúrális 

programmnak ma Erdélyben a falúból kell 
hoznia. A falúból hozza azokat az eleme-
ket, amelyek tipikusan magyarosak. Hoz-
za, azután megismeri, átéli, öntudatosítja,, 
a szó igazi értelmében kultúrává teszi s 
azután így öntudatosan adja vissza a falú-
nak. Tehát lényegében valami körforgás-
ról volna szó. Miért van erre szükség? 
Miért kell ilyen irányú kultúrprogrammot 
állítani magunk elé? 

I. A kultúra temészetéből következik: 
A kultúra gyökere, lelke az egyes népek-
ben van. Innen a népi, vagy nemzeti kul-
túrák sajátos, egyéni jelleme. Azonban a 
nép lelkéből előtörő, úgynevezett népmű-
vészetek, sajátosságok tulajdonképpen ösz-
töniek. Nem öntudatosak. A népi kul-
túrát a nép körében semmi más nem tartja, 
csupán a tradició. Ha ez meglazul, mint 
népünknél napjainkban, a falú elhullatja 
minden ösztönös kultúráját. Ha tehát az 
intelligencia nem áll őrt, nem gyűjti, nem 
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karolja fel, nem teszi magáévá ezen ösztö-
nös megnyilatkozásokat, föltétlenül el-
vesznek anélkül, hogy a nemzet kultúr-
kincsévé váltak volna. Nem múzeumok-
ban, hanem a családi otthonokban, az asz-
szonyok, leányok ruházatán, szokásaink-
ban s életünk bárminemű megnyilatkozásá-
ban van a helye mindennek, ami magyar 
és értékkel rendelkezik. Most a tradició 
bomlásakor van az ideje annak, hogy a 
népünket megtisztítsuk káros, rossz szoká-
saitól, de most az ideje annak is, hogy 
minden értékes vonását tudatosan tegyük 
a birtokává. Ez azonban csak úgy lehetsé-
ges, ha minden magyar értéket elsősorban 
az intelligencia öltöz magára, de nem pél-
daadás buzdításból, hanem szent köteles-
ségből, szeretetből. Kérdem, lehet-e intelli-
genciánk élete külső szokásaiban is, de 
egész lelkében, eszményeiben, külső meg-
nyilatkozásaiban idegen? Ez ma, amikor a 
nép eloldódott a tradició gyökereitől, 
amikor egészen a várost utánozza: a falú 
halálát jelentené, s a halálos ítéletet éppen 
a város hajtaná végre rajta, azáltal, hogy 
odanyújtaná neki idegen magát, mint egy 
méregpoharat. Ez a mérgező hatás eddig 
is érvényesült, de igazában csak azután fog 
érvényesülni. 

Meg kell változnia az egész magyar in-
telligencia magatartásának. Eddig megve-
tette, lenézte, gúnyolta a falú tipikus éle-
tét, művészetét, szokásait, ami benne jel-
legzetes volt. Azt értékelte, ami városi 
utánzatnak látszott. Ó, bárgyú magatar-
tása egy bárgyú intelligenciának – ha 
maga se volt tisztában azzal, amit cselek-
szik, de bűnös és megvetésre méltó, ha 
tudta, hogy mit csinál. Kárhoztatjuk a 
gyermek-gondolkozású falút, ha egyszerre, 
ledobott magáról mindent, amiért ő csak 
gúnyt és megvetést kapott, szeretet és meg-
becsülés helyett? Ő csak tetszeni akar, ami-
kor az intelligencia idegenségét öltözi ma-
gára, siratni való nagy ízléstelenséggel. 

2. Hozzuk el a falúról a falú ösztönös 
kultúráját, tegyük nemzeti kultúrává s az-
után adjuk vissza a falúnak. A magyar in-
telligencia és nép között főkép azért tá-
madt az az óriási szakadék, mert a két osz-
tályt nem ugyanazon kultúrcélok hatották 
át; kultúrális tekintetben nem gyökér és 
törzs voltak, hanem egymástól idegenül ál-

lottak s állanak. A magyar nép kultúrája 
törzsnélküli gyökér volt, míg a magyar 
intelligencia kultúrája gyökér nélkül csinált 
virágként díszelgett. Ezt a nagy tévedést 
kell helyre erőlködni ma, – nekünk. 
Ezért nem testvér a város a falúval. Még 
jó, hogy a falú két kézzel nem ölelteti ma-
gát a városhoz s oktalanúl nem ismerte el 
urának az idegen várost. 

A magyar lelkiség mindennemű megnyi-
latkozása még sohase tudott láthatóvá len-
ni, kultúrává válni. Nézzük meg. Vagy 
kérdezzük meg az intelligens osztály átlag 
tagját a kérdés felől. De van egy másik 
bizonyítéka is ennek a sajnálatos jelenség-
nek. Figyeljük meg, hogy a magyar mun-
kás, iparos osztály milyen könnyen bedűl 
az internacionális elveknek. Ennek egyik 
oka az, hogy nem éli öntudatosán nemzete 
kultúrális értékeit. A tradició, vagy vér-
ség, ami a fajhoz köti, de az előbbinek a 
romlása a korszellemben lévén, az utóbbi-
nak kapcsoló erejét az érdek porlasztja szét 
s megvan mindjárt a lehetősége annak, 
hogy elvesszen nemzete számára. Nagy, 
öntudatos népek szociálistáinál ezt nem 
tapasztaljuk. Az elv meg van, de a kultúra 
köti. 

Tegyük fel azt a kérdést is: volt-e, 
van-e igazi kultúrális nevelés? Mindenek-
előtt egy tényt hozok fel. Évek óta román, 
szász vidéken élek s itt a szóban forgó 
kérdés szempontjából a következőkről győ-
ződtem meg. A román nép még tradiciói-
ban él, ami olyan erős, hogy közte élő ve-
zetői, urai sem tudják – vagy nem is 
akarják? – kivonni magukat vaskapcsai 
közül. Népművészetét valósággal ontja: 
ösztönösen. A szász jóval túl jár ezen a 
fokon: öntudatos nép. Sajátos tradiciója 
olyan értelemben, mint a románnak, nin-
csen. Már rég lehullott róla, ami nagyobb 
károk nélkül lehullhatott. Ami máig meg-
maradt a tradicióból, az már szintén ön-
tudatos birtok. Intelligenciája épp olyan 
tipikus, ennek a nemzetnek, mint a népe. 
Ismeri a maga történetét, művészetét, érté-
keit, érdekeit, hivatását. Művészete öntu-
datos birtokában van. Ha az ember belép 
egy városi szász házba, azt hiszi, hogy 
valamelyik falusi házban van. Nem lehet 
ott egy darab bútort, varrottast, fest-
ményt, képet se látni, amelyik ne sajátos, 
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nemzeti lenne. A nép évszázadok óta ön-
tudatos nemzeti kultúrájú vezetők keze 
alatt van. 

A mi népünk a kettő között van. Hely-
zete olyan, hogy a tradiciók megbomlot-
tak, azonban se népe, se intelligenciája nin-
csen saját kultúrális értékei birtokában. 
Sőt. A nép megúnta s mint bilincset, vet-
közi le magáról, dobja ki magából: a lel-
két. Az intelligenciája vagy közömbös 
minden magyar nemzeti értékkel szemben, 
vagy szégyenli, mint falún jelentkező pa-
rasztos holmit, túl maradinak, közönséges-
nek ítéli. Ez utóbbiak hibáiba estünk mi 
is tanítók, papok, falún élő vezetők, őrök, 
amikor kétségbeeső arccal tekintünk a 
megbomlott falúra, korholjuk a tradicióit 
elhagyó falút, de eszünkben sincsen, hogy 
öntudatosam mi magunk vegyük magunkra, 
amit a falú talán éppen azért vet meg, 
mert kifogyott a türelme reánk várni, 
hogy megszeressük s magunkévá tegyük 
azt, amit ő termelt évszázadok során. Ti-
pikus lelki, evangélizáló munka helyett is 
kultúrmunkát végeznek lelkészeink s én 
mégis kijelentem, hogy tulajdonképpen ér-
téket képviselő kultúrmunka se városon, 
se falún nincsen. Vannak szép elgondolá-
sok, szerepel itt-ott egy-egy igazi értéket 
képviselő „műsor szám”, de ez még csak 
felvillanása az igazi programra szerinti 
kultúrmunkának. Szinte dogmaként él a 
lelkekben, hogy az intelligens városi kö-
zönségnek nincs szüksége magyar kultúr-
táplálékra, sőt kultúrtáplálékra sincsen, – 
csak szórakozásra. Micsoda karasztrófális 
tévedés. Innen a szürkeség, általánosság, 
idegenség, – magyar szempontból – vá-
rosainkban s falúsi intelligens embereink 
körében. – Bele kell kiabálnunk, gúnyo-

san és szatirával is ezekbe a külföldi kul-
túrközpontokba, – városainkba, – hogy 
szégyen s alávalóság, jellemtelenség. közön-
ségesség minden kultúra, amit magyar em-
ber s magyar közönség képvisel, ha azt 
nem a magyar lélek értéke, illata, jelleme, 
szépsége különbözteti meg minden más 
kultúrától. Igenis népünk fennebb vázolt 
kultúrállapotánál fogva elsősorban arra 
van szükség, hogy az intelligencia legyen 
öntudatosan magyarrá. Karolja fel nem-
zeti művészétünk kincseit; építse, diszítse 
magyarosan a házát – kivülről-belülről. 
Legyen lelkében minőségileg magyarrá. 
Egy ilyen intelligencia magától megtalálja 
a közösséget a népével s összeforrik vele 
egy testté, egy lélekké. Öntudatos kultúr-
vezetők kellenek, akik elsősorban látják, 
hogy nekik kell magyarokká válni kultú-
rában s csak azután van joguk s küldeté-
sük kultúrmunkát végezni. Még szeren-
csénk – jelen helyzetünkben s ha jól szét-
nézünk a multban is – hogy népünk nem 
hallgatta, nem utánozta, nem dobta magát 
karjaiba egészen, hol germán, hol francia, 
de sohasem magyar intelligenciájának. El-
lenben jegyezze meg minden politikus, 
néptanító és pásztor, hogy az övé lesz a 
nép abban a pillanatban, amikör ő az el-
mondottak értelmében magyarrá lesz. 

Ilyen értelemben végzendő kultúrpropa-
gandát s munkát ajánlok szeretettel az 
Erdélyi Fiataloknak s mindenkinek, aki-
nek kedves a magyar nép. Ma itt Erdély-
ben a szociális és lelki kérdés mellett ez a 
legégetőbb. Ide csúcsosodik minden magyar 
kérdés, mert kultúrsajátságunk, egyénisé-
günk ad létjogot arra, hogy magyarok 
maradhassunk. 

Romániában két román ifjúsági csoport 
foglalkozik falúmunkával, amelynek meg-
ismerése csak hasznunkra lehet. 

1924-ben Dimitrie Gusti bukaresti egye-
temi tanár a román szociológiai intézet el-
nöke felhívta a többségi nemzet egyetemi 

Irta: Demeter Béla 

A román ifjúság falúmunkája. 
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ifjúságának figyelmét a falúprobléma je-
lentőségére. A tudós professzor azonban 
nem elégedett meg ennyivel, hanem né-
hány tanítványával munkához is látott. 
Mintegy harminc ifjúval, akik már alapo-
san ismerték a szociografiai kérdést, nyári 
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szabadidejük alkalmával fölkeresték egyik 
ókirályságbeli falút, ahol kereken egy hó-
napig tartózkodtak. Ezt az időt arra hasz-
nálták fel, hogy a falút tanulmányozzák. 
Az ifjak között különböző szakembereket 
találhatunk. Volt ott geológus, közgaz-
dász, kultúrpolitikus, filológus, régész, 
orvos, ügyvéd, stb. stb., akik komoly ta-
nulmány tárgyává tettek minden egyes 
életmegmozdulást. Azóta minden évben 
felkeresnek egy-egy falút. Legutóbb a fo-
garasmegyei Dragos községben időzött 
mintegy kilencven ifjú, Gusti professzor 
vezetésével. Jellemző kimondott tudomá-
nyos munkájukra, hogy összeállítottak egy 
szociografiái múzeumot, amelyet a barcelo-
nai és lipcsei kiállításon be is mutattak. Ez 
az érdekes gyüjtemény az összes külföldi 
tudományos körök elismerését váltotta ki, 
ugyannyira, hogy például a mult évben 
tíz belga egyetemet végzett fiatalember 
vett részt a falúmunkában. Úgy Barcelo-
nában, mint Lipcsében aranyérem kitün-
tetést kaptak. Sajnos, ezt a falúmunkát 
csakis abban az esetben lehetne részletesen 
ismertetni, hogyha e sorok irója is részt 
vett volna ebben a tevékenységben. Gusti 
professzor azonban arról is gondoskodik, 
hogy mindazok, akiket komolyan érdekel 
ez a kérdés, szintén megismerhessék a hét 
év óta folyó tudományos falúkutatásaikat. 
A napokban jelenik meg egy közel négyszáz 
oldalas hatalmas munka, amely kizárólag 
a falúmunka elméleti részét tárgyalja. Két 
hónap mulva viszont egy ujabb könyv lát 
napvilágot, amely a probléma gyakorlati 
oldalát világítja meg. Az említett két tu-
dományos munkát ismertetni fogjuk. Any-
nyit azonban meg kell említenünk, hogy 
az a diákcsoport, amely Gusti egyetemi 
tanár irányítása mellett ilyen munkát vé-
gez, egyáltalán nem politizál. S minden 
szabadidejét az önképzésre és tudományos 
kutatásokra fordítja. 

A második diákcsoport, amelyik falú-
munkával foglalkozik, az Astra ifjúsági 
szakosztálya. Már jónehány éve annak, 
hogy az egyetemi városok román diákjai 
vasárnapi szabadidejüket arra használják 
fel, hogy kiszállnak a falvakba, ahol or-
vosi szakelőadásokat tartanak, filmvetíté-
sek mellett. Ezenkívül néha történelmi és 
irodalmi kérdésekről is beszélnek. Kivált 

a nemi betegségek leküzdése terén végez-
tek komoly munkát. 

Nem szabad megfeledkeznünk a Clopoţel 
Ion szerkesztésében megjelenő Societate de 
Mâine társadalomtudományi folyóirat 
falúakciójáról sem. Majdnem minden egyes 
szám egy-két tanulmánya foglalkozik a 
falúkérdéssel és ezáltal ennek a problémá-
nak jelentőségét beleviszi a köztudatba. 

Ugyancsak ezen a helyen kell foglalkoz-
zunk Petru Sueni ismert román szociológus 
falú-propagandájával is, aki egyik tanul-
mányában tárgyalja ezt a kérdést. 

A röpirat cime: A falú. Népies stílus-
ban van megírva és ezt a kérdést majd-
nem kizárólag a gyakorlati oldaláról vilá-
gítja meg. Bevezetőjében szembeszáll azok-
kal az állításokkal, hogy a románság ilyen, 
meg olyan felkészült, civilizált és nagy 
képzettségű. Nem vonja kétségbe nemzete 
erényeit. De már elmultak azok az idők, 
– írja – amikor mellveregetésből meg 
lehetett élni. Az a sok dicsekvés, a tulaj-
donképpeni oka annak, hogy nem is fog-
lalkoztak a falúsi nép társadalmi és anya-
gi helyzetével. Mindenki azt hangoztatta, 
hogy Románia egy gazdag állam és Európa 
Kánaánja. Arra azonban senki sem gon-
dolt, hogy a mi helyzetünk azonos az 
amerikai multimilliárdosnak helyzetével, 
aki egy zsák arannyal a feje alatt éhen 
pusztult. Mindenünk megvan és még sem 
élünk olyan racionális életmódot, hogy ez 
a körülmény a modern kor követelményei-
nek megfelelően elégítse ki életszükségle-
teinket. Kivált a falú jelenlegi vezetőinek 
munkáját teszi kritika tárgyává. A papnak 
– úgymond – nem elegendő csupán az 
egyházi kérdések ismerése. Olyan felké-
szültségű embernek kell lennie, aki minden 
vonatkozásban megállja a helyét. A hit, 
illetve erkölcs alapja az anyagi jólét. Ab-
ban a percben, ahogy az ember talpa alól 
kicsuszik az egsizisztencia lehetősége, a hit, 
illetve erkölcs is már csak hazajáró lélek-
ként él az emberben. Tehát magának az 
egyháznak és a papságnak eminens érdeke, 
hogy olyan képzettségű emberek legyenek 
kinevezve a különböző lelkipásztori tiszt-
ségekbe, akik a gazdasági kérdésekben nem-
csak, mint laikusok szerepelnek. Nemkü-
lönben ez a helyzet a tanítóságnál is. 

Külön fejezetben foglalkozik a városi 
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ember és a falusi lakosság közötti kapcso-
lattal. Kimutatja, hogy az intellektuel 
csak akkor lép érintkezésbe a paraszt tö-
megekkel, amikor szavazatot kér tőlük. 
Ahogy azonban megválasztották az illetőt 
képviselőnek, többet arrafelé se néz. Ez a 
körülmény viszont a leghatározottabban 
demorálizólag hat a népre. 

Majd a gyakorlati utasitásokkal foglal-
kozik. Mindenek előtt a biztosítási kér-
dés fontosságára mutat rá. Bebizonyítja, 
hogy napjainkban milyen egyszerű dolog 
az egész vagyonunkat bebiztosítani, ter-
mészetesen olyan vállalatoknál, amelyek 
megfelelő erkölcsi és anyagi garanciát 
nyújtanak arra nézve, hogy az adott eset-
ben kiutalják a megfelelő összeget. Ennek 
ellenére a falúsi ember még mai napig sem 
biztosítja be épületeit és vetéseit. Jön a 
tűz, vagy jégeső s mindazt, amit egy csa-
lád egy egész emberöltőn át összegyüjtött, 
rövid pár óra leforgása alatt megsemmisi-
ti. S ilyen esetekben jajgatnak, sírnak, ado-
mányokért könyörögnek, de az intő pél-
dákból sohasem vonják le a tanulságot. Ro-
mániában évente nehéz milliókat emészt 
fel a tűz, és száz meg száz család válik haj-
léktalanná. Mindezek ellenére azért a föld-
míves ember még sem tesz semmit. És hogy-
ha ők önmaguktól nem jönnek rá ennek a 
kérdésnek életbevágó fontosságára, úgy az 

intellektueleknek a kötelessége arról fel-
világosítani. 

A második fejezet a kultúrházak ügyét 
tárgyalja. Nem is kultúr, hanem nemzeti 
házaknak nevezi ezeket a épületeket ab-
ból az egyszerű okból kifolyólag, hogy ha 
a lakosság szabad idejét nem a korcsmák-
ban, hanem a kultúra templomában tölti 
el, úgy a különböző káros irányzatok nem 
hatnak olyan hamar a népre és ezáltal 
sokkal inkább meg tudják őrizni nemzeti 
gondolkozásukat. A korcsmák évente sú-
lyos összegeket emésztenek fel. Csak egy 
ezer lakosságú község félmillió lejt költ 
évente alkoholra. 

A továbbiakban a szövetkezeti gondolat 
jelentőségére mutat rá és kihangsulyozza, 
hogy ha a falúnak nagy felkészültségű ve-
zetői lennének, úgy a nép saját erejéből 
rendkívül sokat segíthetne önmagán. 

Amint a fentiekből látjuk, a román if-
júság kétféle módszerű falúmunkát végez. 
Az első, amelyik kizárólag tudományos 
alapon tanulmányozza a nép helyzetét és 
az összegyüjtött adatokból következteté-
seket von le, amely egy később beindítan-
dó népmentő akció kiindulópontját képezi. 
Az ifjúságnak egy másik csoportja pedig 
a problémát kizárólag gyakorlati oldalá-
ról fogja meg és a nép legaktuálisabb kér-
déseivel kapcsolatban tanácsokkal szol-
gál. 

Az „Erdélyi Fiatalok” szerkesztősége a 
falúsi néppel való beható, őszinte foglal-
kozás irányában vezeti a maga körül tö-
mörülő lelkes ifjú tábort. Ennek az irány-
vételnek már alkotásai vannak; így mind-
járt legfeltünőbben az, hogy a szerkesztő-
ség megfelelő társadalmi rajzok összeállí-
tására a magyar ifjúság körében pályáza-
tot hirdetett, s most a falútanulmányozás 
kérdéseinek fejtegetésére a „falú-füzetek” 
címmel kiadvány-sorozatot is indított. 

Ennek a sorozatnak első füzete egy 
hatvanhét oldalas tanulmány, amelyet 

Ismerteti: Dr. Paál Árpád. 

Gyallay Pap Zsigmond tanulmánya a népről 
és az intelligenciáról. 
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Gyallay-Pap Zsigmond írt, s melynek „A 
nép és az intelligencia” a cime. A tanul-
mány lényegében és tartalmában ugyanaz, 
mellyel a szerző a szerkesztőség által hir-
detett szociológiai pályázaton is kitünt. E 
pályázat kiválóságáról már egyszer alkal-
mam volt nyilatkozni, mikor a pályamun-
kák egyrészének bírálója voltam. Magam 
jeleztem, hogy a dolgozatban, (melynek 
szerzője akkor még ismeretlen volt előt-
tem) olyan frisslátasú és tanulságos meg-
állapítások vannak, amik megérdemlik 
szélesebb körben a megismerést. 
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Most, hogy ez a dolgozat nyomtatott 
füzet alakjában is megjelent és a közönség 
renelkezésére áll, csak megismételhetem azt 
az elismerést és jóleső meglepődést, amit 
a pályamunkával szemben kifejeztem. El-
ismerésem első hangsúlya magára a tényre 
vonatkozik, hogy a szerző olyan témakör-
be nyúlt bele, melyben a gondolatkeltések 
egész serege van benne. És dolgozata be-
csületes törekvés, hogy a felkelő gondola-
toknak kivezető irányt nyújtson, önálló 
kutatásu adatokkal szolgáljon. 

A nyomtatott füzet és az írott pálya-
munka között a bevezető részben van el-
térés; aztán a falú vagyoni megoszlása és 
nemzetiségi tagozottsága tekintetében ad 
még ujat a pályamunkához képest a nyom-
tatott kiadvany. Ami ezeket a pótlásokat 
illeti, azokban a bevezető rész nem mond-
ható szerencsés összeállításnak. Látszik 
benne, hogy a szerző ismeretlen talajon 
bizonytalanul mozog, s nem a saját ta-
pasztalatai vezetik, hanem bizonyos olvas-
mányai és a multból rosszul áthangzó ér-
tékelések. 

Önmagában véve ez a hiányosság is gon-
dolatkeltő. Rámutat arra, hogy mai ne-
mes idealizmusu ifjúságunk nincs elég-
gé tisztában a háború előtti közelmulttal, 
vagy általában az egész magyar mult kel-
lő felfogásával Pedig éppen nemes idealiz-
musa folytán erre is képes lenne, csak se 
közoktatásunk, se irodalmunk olyan lehe-
tőségeket és körülményeket nem épített 
körülötte, hogy látása a mult felé is tiszta 
és zavartalan lehessen. Észrevettem, hogy 
a szerző a kinyomatott tanulmány bevezető 
részében Szekfű Gyula történetírásának 
is a hatása alá került. Szekfűnek sok ér-
tékes kultúrhistóriai részlettanulmánya 
van, amiből sokat lehet tanulni, azonban 
történetírásának van valami olyan tenden-
ciája, mely szereti kicsinyelni a magyar 
multból mindazt, ami nem opportunizmus 
és nem a germán beolvadás felé hajló 
megalakulás. Ebből a kicsinylésből követ-
kezik, hogy az ő szemléletében fanyar be-
állítást kap a multbeli magyar társada-
lomnak sok olyan megnyilatkozása, amely 
akár konzervativizmusával, akár haladó 
irányával mindig önálló nagy értéke volt 
a számunkra. 

Nem mondom, hogy mind közvetlen 

Szekfű-hatás alatt áll a mai ifjú magyar 
nemzedék; sőt bizonyos, hogy a Szekfű 
világnézeti ellenfeleinek, s ezek radiká-
lizmusának és mult iránti kegyetlenségé-
nek is sok hatása van a mai magyar ifjú-
ságra. Az utódállamok közoktatásügyi 
politikája is gondoskodik róla, hogy a ma-
gyar mult jóságát a népkisebbségi sorsba 
került magyarság előtt elhomályosítja, s 
így az utódállamok magyar ifjúsága előtt 
is szinte ismeretlenné tegye. Ennyi ténye-
ző együtthatásának kell tulajdonítanom, 
hogy Gyallay-Pap Zsigmond füzete is a 
magyar nép és intelligencia közötti mult-
beli helyzetet mostoha szétválasztódásnak 
látja, s a magyar összeomlás tragédiájának 
az okát az apák nemzedékének rója fel és 
e nemzedék népellenességének. Ilyen szem-
rehányó meglátása az is, mintha a városok 
népe az intelligencia csak a háborúba való 
lelkes felvonulásakor vette volna észre a 
falúsi népet, s csak akkor igyekezett virág-
esőkkel és egyéb lagymatagságokkal „jó-
vá tenni” a falúsi nép iránti mulasztását. 

Az ilyen szemrehányó meglátások, táp-
lálékai azok is, hogy se az Eötvös József, 
se a Trefort korszakos népnevelési politi-
káját nem tudja méltatni, sőt Trefort el-
len valami nagyon értéktelen idézet alap-
ján egyenesen elítélő szavai vannak. Pe-
dig éppen Trefort középiskolája nyitotta 
meg szélesebben az útat a népnek az in-
telligenciába való fölemelkedéséhez, s ő 
tette eleven társadalmi valósággá a nép-
oktatás és közép oktatás közötti szerves 
összefüggést. 

Gyallay-Pap multbeli látásának az is 
nagy hibája, hogy az intelligenciát és népet 
egymástól nagyon merev elkülönítésben, 
két teljesen idegen világként fogja föl, 
melyben az intelligencia földesura, szolga-
bírója és jegyzője csak parancsolt, urasko-
dott és mindent lenézett, a pap aféle 
langymeleg közvetítő volt, s csak a tanító 
volt olyan amilyen népember. A helyzet 
nem ez volt, amit abból is lehet következ-
tetni, hogy a népben bizony ma is meg-
van a régi „jó világra” gondoló megbe-
csülő megemlékezés. A tanítónak is föl-
tétlenül megbecsült társadalmi rangja volt, 
sokkal nagyobb és sokkal elismertebb, 
mint ma és éppen azért működésük is tele 
volt lelkesüléssel i s lelkülettel. Ez is amel-
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lett bizonyít, hogy a tanítónak az intelli-
genciában, a felsőbb rendűekben is meg-
volt az állandó támogatása, tehát az ő köz-
vetítése révén is az intelligencia és a nép 
között megvolt a meleg összefüggés. 

Azonban hozzá kell még venni ehhez, 
hogy már az 1830-as évek óta az intelli-
gencia mindinkább a népből fejlődött, s 
az 1848-as szabadságharc után nemcsak a 
régi középnemesség, de falúsi néprétegek-
ből felnőtt értelmiség is egyformán kö-
zéposztály helyzetébe jutott. Utóbb már 
túlnyomó is az értelmiség középrétegének 
ez a népből való emelése. Tehát ezt a ré-
teget olyan elállónak, idegennek mégse le-
het tekinteni a néppel szemben. 

Lehetett bizonyos exkluzivitás a nép 
felé a főrangúak részéről, de viszont arra 
is tömeges a példa, hogy a népsegítő moz-
galmak legjobb és leglelkesebb vezetői 
szintén már egy jó századév óta mind a 
főúri osztályból kerültek ki. Hogy voltak 
ezektől elütő megátalkodottak és gőgjük-
ben fuldoklók is, azt az egész magyar tár-
sadalom értelmisége se vette soha jónéven. 
Ezek elítélésében közös jó erkölcsünk volt, 
amit érdemes tudni és méltatni a mai nem-
zedéknek. E közös jó erkölcs nélkül ma 
nem volna se magyar nép, se magyar ér-
telmiség, se magyar társadalom. 

A népért való ifjúsági mozgalmaknak 
is a háború előtti időkben már multja 
van. A mai falúmozgalomnak nem aféle uj-
ságok, amilyenre csak mai ifjúságunk jött 
reá. A háború előtt ezt az öregek is csi-
nálták; elég az Egán-féle felsőmagyar-
országi akcióra, a Darányi-féle telepíté-
sekre és a székelyföld felsegítési akcióra 
rámutatnom. Maga az egyetemi ifjúság 
pedig angol és amerikai mintára éppen itt 
Kolozsváron kezdett a munkáskérdés te-
kintetében kutató munkába, amit az Er-
délyi Múzeum Egyesület támogatott. En-
nek a kutató munkának az alapján léte-
sült aztán Budapesten, a munkásnegyedek 
felkarolására a népsegítő hivatal, mely ma 
immár népjóléti minisztériumként és tár-
sadalombiztosító intézetként működik. A 
háború előtti magyar társadalom értelmi-
ségi rétegeinek a lelkes és állandó együtt-
működésével létesültek a gyermekvédelmi 
intézmények, s ennek a társadalmi együtt-
érzésnek a talaján virultak ki azok a 

munkásvédelmi alkotások is, melyek jóré-
szével a multbeli magyarság, az apák, il-
letve nagyapjuk nemzedéke egész Európát 
megelőzte. 

A mult szemléletében ifjúságunknak 
több és széttekintőbb ismeretre van szük-
sége. Akkor meg fogja látni, hogy ami 
nálunk a multban károsan hatott, az nem 
az értelmiség és nép közötti ellentét volt, 
mert ilyesmit alig-alig lehetett észlelni. Az 
idegen millitárizmus volt az, amit a ma-
gyar társadalom a maga közjogi megkö-
töttségei miatt kiküszübölni nem tudott, s 
ami a háborút és összeomlást rávezette, 
aztán országa védelmében hűtlenül ma-
gára hagyta. A Gyallay-Pap Zsigmond 
füzete ezt a multbeli destrukciót nem lát-
ja, s azért téves is a multra vonatkozó íté-
lete. 

Annál helyesebb és frissebb a háború 
utáni és kisebbségi sorsra jutott magyar-
ság társadalmi helyzetéről való szemlélete. 
Társadalomtudományi szempontból egye-
nesen szenzációs, ahogyan a falú társadal-
mában az öregek, a középkorúak és az if-
jak szembenállását meglátja. Éppen olyan 
nagyszerű értékű az a fölfedezése, hogy a 
falúsi ifjút becsvágy, kítűnésre törekvés 
hajtja a városba, s hogy onnan milyen új 
igényekkel jön haza a leány és milyen csa-
lódottan a legény. Mind-mind az életből 
való jelenségeknek nagyszerű megmarko-
lása az a finomlelkű sok megfigyelés. 

Mikor a nyomtatott füzet még csak 
írott pályamunka volt, megjegyzést tet-
tem rá, hogy a falú vagyoni megalapozású 
osztályindulatait is k e l l j e a szerzőnek 
tárgyalnia. Áldom az Istent, hogy ezt a 
megjegyzést tettem, mert a nyomtatott 
füzet már ebből a szempontból is foglal-
kozik a faluval, s megint ú j és nagyon 
megragadó találékonysággal kapja meg 
ebben a dologban az igazságot. Olyan 
igazság ez, amit eddig talán senkise vett 
észre, pedig ott volt a szeme előtt. Az t. i. 
hogy a falúban nem a vagyonkülönbségek 
vannak osztályharcban, hanem az egy va-
gyonkategórián belőliek versengenek egy-
mással. Nem a kisgazda áll szemben a 
nagygazdával, hanem az egyik kisgazda a 
másik ellen, vagy az egyik nagygazda a 
másikkal szemben. Csak a falúsi földtelen 
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ember és a nagygazda közöt t van osz-
tályellentét. 

Hasonló f rappáns megállapítások és 
azokból levont egészséges következtetések 
egész sora van a kis munkában. Ez a ta r -
talma a füzetnek mintegy háromnegyed-
része; tehát az általam kifogásolt tör té-
nelmi bevezetésnél sokkal tú lnyomóbb. 
Ennélfogva kifogásaim külső terjedelmét 
is azzal kell ellensúlyoznom, hogy az csak 
a munka egynegyedrészére vonatkozik , 
míg a többi háromnegyedrészére csak di-

cséret és elismerést tudok mondani . 
Kérnem kell Gya l l ay-Pap Zsigmondon 

keresztül az egész vele t a r tó i f júságot , 
hogy az ők nagyszerű törekvésű, fajszere-
tő, népbecsülő lelke kapja meg még a tö-
kéletes történelmi szemléletet is. A k k o r 
azzal a tiszta és mély társadalomnézéssel, 
amelyről a most megítélt kis munka is ta-
núskodik, a jó történelmi látás együttvéve 
olyan világossággyujtó lesz, melyet bát-
ran követhet minden magyar . Fiatal és 
öreg egyaránt. 

Az oklándi if júság hét oldalas levelet 
intézett szerkesztőségünkhöz, amelyben 
mozgalmunkhoz való csatlakozását jelenti 
be. A levél fontosabb részleteit szószerint 
közöljük:* 

„Mélyen tisztelt Szerkesztő úr! 
Az „Erdélyi Fiatalok” szíves felhívását, 

hogy írjunk valamit a falúsi fiatal nép mai 
életéről, nagy örömmel vette és köszönettel 
fogadja községünk ifjúsága, mert érezzük 
benne az őszinte, igazán minden önző érdek 
nélkül való segítő jószándékot szomorúvá lett 
sorsunk iránt. 

Tudjuk. hogy Istennek hála, számosan van-
nak ott sorainkból való székely fiatalok a 
kolozsvári egyetem hallgatói között, kik, mint 
látható, beszélnek ott mirólunk, sorainkból 
tanultságukkal elszakadó fiatal székelyek íme 
nem feledkeznek meg népükről az idegenben, 
sőt még érdeklődést keltenek iránta azokban 
is, kik városon lakó társaink ugyan a fiatal-
ságban, tehát akikkel összeköt minket közös 
i f jú voltunk, de amellett sok minden szét is 
választ és az örömünk éppen annak láttán 
oly nagy köztünk, falún élő fiatalok között, 
hogy a város tanult fiatalsága – ahelyett, 
hogy mint a multban, azt nézze, ami szét-
választ, immár arra tekint inkább, ami össze-
köt minket. 

Az „Erdélyi Fiatalok” a közismert falú-
programn mellett az Oklándon tartott szép-
sikerű kultúrestén a kolozsvári kiküldöttek is-
mertető felvilágosító előadásaival községünk 

* Az oklándi f ia ta l ság levele l a p z á r t a u t á n 
érkezett . Nyereség let t vo lna az egész levél 
leközlése, e r re s a jnos m á r n e m volt he lyünk . 
A fon tosabb részletek idézése m u t a t j a , h o g y 
ennek a megnyi la tkozásnak mindenképpen 
helyet a k a r t u n k szor í t an i a f a lú - számban . 

S z e r k . 

fiatalsága előtt követendő nagy példáját ad-
ták mindenki számára annak a megértésnek, 
amiről egyébként tudjuk és érezzük, különö-
sen a mai vá l ságban , ez a mai idők legna-
gyobb szüksége. 

Mégis, mivel „látszatra ad az ember” – és 
ez a látszat mindig ellenünk szólt, – teljes 
mértékben meg tudjuk ítélni a maga valósá-
gában, hogy nagy, szép és merész dolog az 
„Erdélyi Fiatalok” részéről ez a megértő kö-
zeledésük hozzánk, hogy szakítanak az ed-
digi szokással, mely olyan mély szakadékot 
hasított közénk, hogy nem volt az a sok és 
szép erénye, igazsága a világnak, amivel azt 
áthidalhatták volna! Erre a példát adó meg-
értésre – hogy a példát mindjárt kövessük 
is, – megértéssel felelünk mi is és azt izen-
jük innen a mi egyszerű életünk egyszerű 

szavaival, de igaz és maradandó ér-
zéssel, mely sajátunk, – hogy a maga 
kiváltságos értéke szerint megértjük és 
méltán nagyrabecsüljük az „Erdélyi Fiatalok” 
szépszándékú törekvését s mi Oklándi fiata-
lok a magunk részéről mindent megteszünk, 
annak érdekében, hogy ez a közeledés mara-
dandó szép eredményeket hozzon lehetőleg 
mindenek javára a jövőben! 

* 
Ezekután érthető örömmel igyekezünk tel-

jesíteni az „Erdélyi Fiatalok” t. Szerkesztősé-
gének kívánságát hogy írjunk, közöljünk 
egy és másat a mi fiatal életünkről, hogy fo-
lyik az falún? 

Mivelhogy rendesen annak van fontossága 
az ember életében, ami nincs, amije hiányzik, 
de amire épp nagy szüksége lenne a megélhe-
tés érdekében, arról essék szó ezúttal, aminek 
fiatal népünk leginkább hiányát érzi falún. 
Megbeszélve községünk fiatalságával e kér-
dést, úgy találtuk, hogy leginkább ezzel szol-
gáljuk annak érdekét, aminek kérdésében szí-
ves felhívásukat kaptuk. E megbeszélésünk 
során is például arra a hiányra fu to t t rá leg-

– Az oklándi ifjúság levele. – 

Az Erdélyi Fiafalok és a falú ifjúsága* 

105 
Erdélyi Magyar Adatbank



előbb szavunk, amit mi falúsi fiatalok atekin-
tetben érzünk, hogy nincs módunk semmi 
ú j a t , hasznosat tanulni, gyakorlati téren mind-
azok dolgában, amikről naponként olvasha-
tunk az újságokban és folyóiratokban egy-
aránt s aminek hiányát különösen akkor 
érezzük minden alkalommal, ha távolabbi vá-
sáros helyre visz el az érdekünk, ahol nem 
kell nagy ész annak fölértésére, miért marad 
kezünkben állatunk kötőfékje a vásár után is, 
ha a szász lova, marhája szebb és erősebb, 
mint a mienk vagy szekerünkön a maggal telt 
zsák, ha annak szeme nem olyan szép, mint 
a másé? Pedig mi is épp annyit fáradunk a 
jó eredmény érdekében, mint más, tehát 
csakis a tanultságunk hátrább-voltában lehet 
a hiba, ha kevesebbet és gyengébbet produ-
kálunk, mint amit lehet, amit mások tudnak s 
ami miatt kevesebb a pénz a zsebünkben! 
Szomorú ez, mert eltekintve mindentől, abban 
is megakadályoz bennünket, hogy ha akar-
nánk is, nem telik arra, hogy áldozatokat 
hozhassunk tanulásunk érdekében. (De még 
ha telnék, sem igen van rá módunk és alkal-
munk, megfelelő gazdasági magyar tanitézet 
hijján!) 

Legelsősorban való szükségnek tartanók, ha 
ezen lehetne segíteni, hogy tudniillik a falú 
fiatal népét célirányos módon, tehát úgy, 
hogy az, amilyen szép – tervnek, olyan biz-
tos legyen megvalósításnak is, a kötelező 
iskolán kívül megtanítani lehessen a szüksé-
ges és hasznos dolgokra, mi különösen gaz-
dasági téren javíthatná meg helyzetünket, 
mert jól tudjuk, hogy azt majd híven követi 
a nép műveltsége is! Tévedés azt hinni, hogy 
a „nehéz fejű falúsi nép” alkalmatlan a mű-
velődésre! Csak nyíljék rá alkalma, olyan, 
ami neki való, különösen gazdasági téren, mi 
kenyérkeresetét, életét teszi! 

Addig is pedig, míg pénzbeli és egyéb lehe-
tőséget lehetne szerezni arra, hogy olyan ván-
dortanító rendszerrel, meg többtermelési ván-
dor kísérleti állomások felállításával legyen 
ez a cél elérhető, amikről már több ízben, 
szép tervek alakjában olvashattunk a lapok-
ban, azt tesszük tapasztalataink alapján, mit 
a továbbiakban bátorkodunk közölni, hogy 
igen alkalmas módon lehetne a meglevő gaz-
daköreinkben, meg ifjúsági egyleteinkben 
megindítani a hasznos és oktató munkát ez-
iránt. 

Még pedig saját tapasztalataink azt mutat-
ják, hogy ezt a kérdést célirányosan úgy lehet 
csak elintézni, hogy minden jó legyen, ha 
megfelelő vezérfonalul szolgálható könyvecs-
két adnak egyleti vezetőinknek, főkép pedig 
falúvezető papjaink és tanítóink kezébe, kik 
ennek alapján egységesen kidolgozott terve-
zet szerint már könnyen, különösebb megeről-
tetés nélkül el tudják látni majd a szükséges 
állandó oktató munkát. 

Olvashattuk a lapokban a szemrehányást, 
hogy a falúsi gazdakörök, meg a többi ha-
sonló célú egyletek, ha önmaguk nem törőd-
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Szerkesztőségünk őszinte örömmel olvasta 
az oklándi ifjúság levelét. Nagyon köszönjük 
a baráti kézfogást. Hisszük, hogy kapcsola-
taink erősödni fognak és más falvak ifjúsága 
is követi az oklándiak példáját. 

i f j . Fekete Domokos, 
ifjúsági elnök. 

nek azzal, hogy élénk egyleti életet és tar-
talmat vigyenek működésükbe, a központ 
semmit sem tehet az emiatt tapasztalható 
eredménytelenségről. Éppen pedig, mivel an-
nak szükségét találtuk, hogy a központból 
adjanak irányító és egységes tervezetet, meg 
az oktató előadásokhoz kidolgozott vezérfo-
nalat, falúsi egyleteink, meg azok vezetői 
számára, mert hiszen tapasztalhatjuk, hogy 
nem mindenkinek van egyformán tehetsége 
az iránt, hogy ezt a maga eszéből és tehetsé-
géből jól végigcsinálja. 

Ezek után már éppen csak egyetlen példá-
val igyekezzünk bizonyítani mindezen néze-
tünket, amelyeket idén áldozócsütörtöki össze-
jövetelünk határozott el, közölni az „Erdélyi 
Fiatalok” falú számába. 

Oklánd községben régóta működik a föld-
míves fiatalságot különösen télidőben foglal-
koztató „Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet”, 
amelynek összejövetelei alkalmával ezen az 
elmult télen, hogy akadt megfelelő előadónk, 
községünk fiatalsága rendszeres tanfolyamot 
kezdett és hallgatott végig a legnagyobb figye-
lemmel s legodaadóbb tanulásvággyal, mely 
tanfolyam kiterjedt a rendes gazdasági kér-
déseken kívül a népegészség, állategészség, 
valamint a gazdaembereknek szükséges ma-
gán- és büntetőjogi kérdésekre is, s ezeken az 
előadásokon nemcsak a gazdafiatalok vettek 
részt hálás figyelemmel és odaadással, abban 
a tudatban, hogy végre tanulhatunk immár 
nekünk szükséges és hasznos dolgokat, hanem 
még szürkülő fejű öreg gazdák is, annak je-
léül, hogy nemcsak a fiatalok, hanem még 
az öregek is hálás örömmel tanulnak és ta-
nulnának, csak legyen kitől és legyen m i t ! 

Ami sikerült, mint kezdetleges kezdeménye-
zés Oklándon, sikerülnie kell másutt is, külö-
nösen, ha egységes tervvel és együttes erővel 
fognak hozzá e munkához mindenütt. Ha az 
„Erdélyi Fiatalok”, mint eziránt egyetlen ter-
mészetes és arravaló központja teljes fiatal 
népünknek, egyében sem dolgozna, mint en-
nek a szépséges és nagyhasznú egységes és 
általános oktató munkának falúnként való 
megvalósításán, máris a legnagyobb hasznú 
és legemlékezetesebb munkát fejtenék ki, amit 
csak valaha is érettünk tettek, tehettek és te-
hetnek! Nemcsak értünk falúsi fiatalokért 
hanem egész népünkért, fajtánkért! 

Az oklándi gazdafiatalok áldozó csütörtöki 
megbeszélésén hozott határozat értelmében: 

Erdélyi Magyar Adatbank



Az Erdélyi Fiatalok Irodalmi Szemináriuma. 
Az Erdélyi Fiatalok Irodalmi Szeminá-

riumát az a szükséglet szűlte, hogy a kö-
zépiskolák magyar irodalomtanításának 
hiányait a maga szerény eszközeivel igye-
kezzék pótolni a főiskolai hallgatók kö-
zött. Céljáúl tűzte ki előadások rendezését, 
amelyek feladata elsősorban nem iroda-
lomtörténeti adatok nyújtása (bár ezt is 
szükségesnek tartja), hanem magának az 
irodalomnak megszerettetése. Az Irodalmi 
Szeminárium vezetősége első előadás soro-
zatát a modern magyar írókról rendezte, 
mert úgy hiszi, hogy a ma élő és a nem-
régiben meghalt nagy íróink olvasása és 
megszeretése vezeti be ifjainkat a ma leg-
igazibb problémáiba. Tervbe vette a Sze-
minárium a közel jövőben az erdélyi iro-
dalom megismertetését is és igyekezni fog 
a világirodalom nagy alakjaival is foglal-
kozni. Ez évi előadás-sorozatból hét elő-
adást tartottunk meg a következő sor-
rendben (február középetől május köze-
péig): 

1. Dr. Jancsó Elemér: Ady Endre élete 
és költészete. 

2. Dr. Jancsó Elemér: Ady Endre élete 
és költészete. 

3. Venczel József: Móricz Zsigmond. 

4. Dsida Jenő: Tóth Árpád. 
5. Dr. Kováts József: Kaffka Margit. 
6. Dánér Lajos: Szabó Dezső. 
7. Csákány Béla: Kassák Lajos. 
Az Irodalmi Szeminárium előadásainak 

húsvét előtt átlag 80, húsvét után 30–40 
hallgatója volt, ami a kezdetet tekintve, 
kielégítőnek mondható. Két előadásunkat 
(Nagy József: Kosztolányi és ifj. Szabó 
Géza: Bartók, Kodály) az idő rövidsége 
miatt őszre voltunk kénytelenek elhalasz-
tani. Előadóink megválasztásában az a 
szempont vezetett, hogy kizárólag fiatal 
előadókat juttassunk szóhoz és ezáltal őket 
is foglalkoztassuk irodalmi kérdések fel-
dolgozásával és megismertetésével. Jövő 
évben szeretnénk megvalósítani irodalmi 
önképzőkörünket is, amely mintegy irá-
nyítólag hatna azokra a fiatal egyetemi 
hallgató írókra, akikben bizonyos irányú 
írói tehetség van. Reméljük, hogy jövő 
évi előadásaink iránt fokozódni fog az ér-
deklődés és jobban megvalósíthatjuk majd 
azt a programmot, amelyet ez évben a kez-
det nehézségei miatt csak részben sikerült 
végrehajtanunk. 

Dr. Jancsó Elemér. 

Az Erdélyi Fiatalok Marosvásárhelyen. 
Az Erdélyi Fiatalok várva-várt maros-

vásárhelyi bemutatkozása és vendégsze-
replése május hó 17-én történt meg. Az al-
kalmat az Erdélyi Fiatalok megszólaltatá-
sára a hagyományos vendégszeretetű Ke-
mény Zsigmond Társaság adta meg, kész-
séggel kölcsönözve ünnepélyes keretét a 
felolvasó ülés megrendezésére. A délután 
hat órakor kezdődő felolvasó ülést Trózner 
Lajos, a Kemény Zsigmond Társaság al-
elnöke nyitotta meg a jelentős alkalomhoz 
méltó ünnepélyes szavakban, amely után 
László Dezső szerkesztő ismertette egyre 
fokozódó érdeklődés mellett az erdélyi 
magyar ifjúság generációs jelentőségét a je-
len adottságai között. 

A komoly és szívhez szóló fejtegetés 
után Muzsnay Béla Berde, Áprily és Tom-

pa verseiből szavalt. A szépirodalmat 
Jancsó Béla páratlanúl egyéni stilusú meg-
emlékezése Kemény Zsigmondról és Dsida 
Jenő versei képviselték őszinte sikerrel, 
míg i f j . Szabó Géza Liszt és Kodály zon-
goraszámaival a fiatalság zenei érdeklődé-
sének irányát mutatta meg nagy tetszést 
aratva. Dr. Szilágyi Olivér, az erdélyi ma-
gyar főiskolások aktuális kérdéseit ismer-
tette meg a nagyközönséggel. A tulajdon-
képpen műsor után R. Berde Mária a Ke-
mény Zsigmond Társaság dalpályázatának 
eredményét hirdeti ki, a három pályanyer-
tes művet pedig K. Wojtekovits Olga ki-
forott művészettel adta elő dr. Láni Osz-
kár kíséretében. – A több mint két órán 
át tartó műsort, a szezon vége ellenére is, 

107 
Erdélyi Magyar Adatbank



szépszámú közönség hallgatta végig, egy 
percre sem lankadó érdeklődéssel. 

A felolvasó ülés pompás előkészítése 
Sényi László főtitkár közismert rendező 
tudásának, Huttera Nóra és Pálffy Antal 
ref. lyceumi tanár fáradhatatlan tevé-
kenységének és a mögöttük álló lelkes 
ifjúságnak az érdeme, míg Nagy Endre 
ref. koll. igazgató az impozáns kollégiumi 
díszterem díjtalan átengedésével a szíves 
vendéglátó, gazda szerepét töltötte be. 

Este Marosvásárhely vezető intellek-
tuelljeiből és ifjúsága képviselőiből álló tár-
saság látta vendégűl az Erdélyi Fiatalok 
képviselőit, akik komoly és őszinte esz-
mecserék után meggyőződhettek arról, 

hogy Marosvásárhelyt is vannak egyűtt-
érző és együtt munkálkodni akaró fiatalok. 

Dr. Szilágyi Olivér. 
Az Erdélyi Fiatalok szerkesztősége a ma-

ga részéről ez úton is hálás köszönetét fe-
jezi ki a Kemény Zsigmond Társaságnak, 
a ref. kollegiumnak és az ifjúsági rende-
zőknek a páratlanúl meleg fogadtatásért. 
Jól esett tapasztalnunk az előttünkjáró ge-
neráció legértékesebbjeinek őszinte meg-
értését és szeretetét, jól esett éreznünk a 
marosvásárhelyi ifjúság szolidáritását és 
lelkesedését. Hisszük, hogy a kapcsola-
tunk mindkét irányban e szép kezdet után 
egyre elmélyűlőbb és termékenyebb lesz. 

Szerk. 

FALÚ-MUNKA 

A falú jelentősége. 
Annak, hogy a falú ügyével a mostani 

időkben mind többen és többen foglalkoz-
nak, többféle oka lehet. 

Egy előadás alkalmával, valaki arra fi-
gyelmeztetett főiskolai hallgatókat, hogy a 
falúval foglalkozni: megélhetésük kérdése. 
Ez szűkkörű önzésében is őszinte és becsü-
letes álláspont. Persze, mihez is kezdjen 
diplomájával a fiatal úr, ha a népnek még 
pereskedni sincsen, pénzel? Itt az ideje bi-
zony, hogy valamit tegyünk a nép talpra 
állítása érdekében. 

Mások azért törődnek a falúsi néppel, 
amiért mások a városi proletár tömegek-
kel. A társadalomnak az is, ez is, elha-
nyagolt rétege, amelyet a jelenlegi rendsze-
rek – (politikai és gazdasági) – egyfor-
mán igazságtalanúl elnyomnak. A falúsi 
nép tehát ezekben az apostolokban csak 
azokat a pártfogóit találja meg, amelyeket 
a munkásság már régen kitermelt. 

A falú azonban nem hamúpipőke sorsa 
miatt érdekel engem, hanem azért, mert le-
telepedési formája a legegyetemesebb élet 
lehetőségeit foglalja magában s így a falú 
kérdésének megoldása sok tekintetben az 
egyetemes emberi élet kérdését oldja meg. 

1. Nagyságánál fogva a falú a legegész-
ségesebb keret az egyén számára. A városi 
tömeg sok ember és kicsi természet. Min-

denféle házak, uccák, emberek, automobi-
lok: az ember és művei. A falú helyes 
arányban engedi folyni az életet, ott az 
ember virágok, fűvek, állatok, hegyek, 
vizek társa éppen annyira, mint az em-
beré. Ott az ember vérében benne marad 
a világhoz (s nem csak az emberiséghez) 
való tartozása. 

2. Helyzeténél fogva a falú annak a 
foglalkozásnak juttatja az első helyet, 
amelyik a leglényegesebb: a föld művelé-
sének. Ott a tanúlt ember s az iparos is 
részt vesz a mindennapi kenyér megszer-
zésében, s így függőségét nem áralakulá-
soktól, kereskedői élelmességtől, tehát az 
ember munkájától érzi, hanem a minden-
ség elemi erőitől: a mag kicsirázik, az eső 
növel, „az Isten gondot visel.” – Ez a 
két pont az ember életfilozófiáját meg-
óvja az egyoldalú humanizmustól s univer-
zális irányokba tereli. 

3. De a falú nem szükségképpen az a 
hely, ahol a földművelésen kívül egyéb 
nem történik. Hiszen a tejet feldolgozzák, 
a kenderből törülköző válik, az akácfából 
szerszám. A kisiparos, az orvos, a mérnök, 
a tanító, szóval a termelt anyagot feldol-
gozó és a szellemi munkás nincs voltakép-
pen rákényszerítve arra, hogy a falút oda 
hagyja. Hiszen tevékenységünk jórésze 
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úgyis a falúra vonatkozik! Miért járjon a 
falú az orvoshoz, miért ne lakjék az orvos 
falún? Egyszóval, nem a kizárólagosan ős-
foglalkozást űző embercsoport az én elgon-
dolásom, hanem az a közösség, amely a 
természettel való viszonyát megőrizte s 
elsősorban az élelmet szerzi meg, de ugyan-
akkor mindent termel, amire szüksége van, 
tehát iparcikkeket és szellemi gondosko-
dást is. A termelő szövetkezetek elterje-
dése a nagyipar tekintélyes részét fölösle-
gessé teszi s így a falú bizony előállíthatja 
cipő, ruha, cukor stb. szükségletét is. 

4. Az sem szükséges jellemvonása a fa-
lúnak, hogy műveletlen legyen a népe. A 
földmíves éppen akkora műveltséget sze-
rezhet meg, mint egy tanár. 

5. Társadalmilag egy kisebb közösség 
szervezkedése könnyebben megoldható, 
mint a százezres, sőt milliós lakósságú vá-
rosoké. Mert személyes ismeretség a föl-

tétel, az emberek mindenkit személy sze-
rint bírálnak el (ez az egyéni jelleg kifej-
lődését segíti elő); de ugyancsak személy 
szerint vonzódnak embertársaikhoz (s ez a 
kollektiv élet alapja). A gazdasági helyzet 
is szilárdabbá tehető a könnyen áttekint-
hető falúban, mint a bonyolúlt (és köz-
igazgatói képességünket meghaladó) vá-
rosban. 

6. A természet lassú üteme szerint ki-
fejlődő ember a maga képességeit szebben 
tudja kibontani, mint az ideges, zaklatott, 
túlfeszített munkájú város. 

A falú kérdése tehát előttem nem pilla-
natnyi segélynyújtást jelent; és nem a gaz-
dasági válság okozta nyomor enyhítését 
kívánom látni: én látni akarom a legegész-
ségesebb, legemberibb, legegyetemesebb, 
legértékesebb élet megteremtését. 

(Mészkő) Balázs Ferenc. 

Az Erdélyi Fiatalok munkájának egyik 
alapvető fele az erdélyi magyar falú tudo-
mányos módszerekkel való megismerése és 
racionalis megismerése alapján való 
szolgálata. Ez évi falúszemináriumi 
munkánk a falú-megismerés alapvető kér-
déseit tisztázta. Megindított falú-füzet so-
rozatunk a falú probléma részletesebb 
megismerésére ad irányítást. Az elmult évi 
pályatételek kitűzése óta közelebb került 
hozzánk a falú. Ez évi pályatételeinket 
több reménnyel írjuk ki, mint a tavalyia-
kat és több eredményt is várunk tőlük. 

Ez évi pályatételeink a következők: 
I . A falú gazdasági nehézségei és lehe-

tőségei. 
II. A falú lakóinak városba vándorlást. 
III . A népművészetek és a házi ipar 

gazdasági vonatkozásai. 
IV. Vegyes néprajzi területeken együtt 

élő népek viszonya és kölcsönhatásai. 
V. A falú életfelfogása és gondolat-

világa. 
Minden egyes kérdés kidolgozásának ön-

álló kutatás segítségével kell történnie, 
gondos gyűjtő munka alapján. Nem önálló 
gyűjtésen alapuló pályamunkát nem ve-

Az Erdélyi Fiatalok falútanulmány pályázata. 
szünk figyelembe. Az Erdélyi Fiatalok 
falú füzetei között megjelent kérdőív adja 
a falú tanulmányozás alapvető szempont-
jait. A pályamunkák kidolgozásánál ezek 
a szempontok feltétlenül figyelembe ve-
endők. 

Az egyes pályatételekkel kapcsolatban 
a következő határvonalak veendők figye-
lembe: 

I. A falú gazdasági nehézségeinek és le-
hetőségeinek megrajzolásánál egy adott 
falú kérdései dolgozandók fel. A falúsi 
munkanélküliség, a falú eladósodása, a sza-
porodásból származó elszegényedése, az 
egyetemes gazdasági válság és a birtokpoli-
tika hatása, mezőgazdasági, ipari, népmű-
vészeti, természeti kincsekben és más for-
rásokban megnyilvánuló lehetőségek meg-
állapítása adja a dolgozat főkeretét. 

II. A falú lakóinak városba vándorlása 
kapcsán a vándorlás anyagi és lelki okai 
és következményei állapítandók meg. A 
dolgozatban ki kell domborodnia a falúról 
városba vándorló iparos és kereskedő ta-
noncok összes problémáinak. A gazdasági 
válság a városra szakadt falúsi emberek 
falúba való visszavándorlását miképpen 
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eredményezte. Milyen a kapcsolat a falú 
és városra szakadt gyermekei közt. A cse-
léd kérdés. A regáti városokba vándorló 
erdélyi falúsi magyarság helyzete, problé-
mái. A városba vándorlás egészséges me-
derbe terelése. Megoldások. 

III. A népművészetek és háziipar gaz-
dasági vonatkozásai kapcsán a kérdés két 
oldalról tárgyalandó. A gazdasági viszo-
nyok változása miképpen eredményezte a 
népművészet és háziipar háttérbe szorúlá-
sát és másfelől a népművészettel és házi-
iparral való foglalkozás miképpen jelent-
het új gazdasági erőforrást a falú életében. 
Milyen egyetemes társadalmi, vagy intéz-
ményes megmozdulással lehetne a népmű-
vészeti és háziipari termékek számára pia-
cot teremteni? 

IV. Vizsgálandók gazdasági, szociális és 
kultúrális téren a jó és rossz kölcsönhatá-
sok, a különböző fajú népek viszonyában 
az intelligencia és a kultúr-munka szerepe. 

V. A falú életfelfogása és gondolatvilá-
ga a következő szempontok alapján vizs-
gálandó: nemzeti és szociális problémákról 
való felfogás, egyházakról és kultúrmun-
kákról való felfogás; miképen ítéli meg a 
falú fajunk multját és jelenét. Mi a falú 
véleménye a gazdasági válságról és hogy 

befolyásolja ez vallási és nemzeti, általában 
etikai felfogását és életét. A falú konzer-
vativ és haladó magatartása. A falú ere-
deti gondolatai. Babonás, primitiv szemlé-
letek jelentkezése. Az olvasás hatása a falú 
gondolkozására. 

A pályázaton résztvehet minden romá-
niai főiskolai hallgató, középiskolát és ta-
nító ill. tanítónőképzőt végzett lány vagy 
fiú, a középiskola utolsó osztályainak nő-
vendékei. 

Az egyes pályaművek minimális terjedel-
me 20 írott ívoldal. A pályázat zárt. Je-
ligés levélben mellékelendő a pályázó neve. 
A pályázat beküldési határideje: 1931. okt. 
15 déli 12 óra. A pályaművek lapunk ki-
adóhivatalába küldendők. A pályázat 
eredményét később felkérendő bíráló-bi-
zottság döntése alapján az Erdélyi Fiatalok 
f. é. decemberi számában közöljük. 

Pályadíjak: Valamennyi pályatételnél 
külön-külön 1000 Leu I. díj és 500 Leu II. 
díj. A díjnyertes és díjat nem nyert érté-
kes pályamunkák publikálásáról lehető-
ség szerint gondoskodni fogunk. A pálya-
díjjal kitüntetett pályamunkák a lap tulaj-
donát képezik. 

Kolozsvár, 1931. május 20-án 
az „Erdélyi Fiatalok” szerkesztősége. 

Az ,,Erdélyi Fiatalok” faluszemináriuma. 

Az „Erdélyi Fiatalok” szerkesztősége a 
mult év novemberében elhatározta, hogy 
„az arra jelentkezettekből meghatározatlan 
időpontig egy falú-szemináriumot létesit” 
s felhívást intézett az ifjúsághoz a lap no-
vemberi számának vezércikkében: „Magyar 
főiskolások lépjetek be az Erdélyi Fiatalok 
falú-szemináriumába!” 

Ezzel a szerkesztőség kifejezte, hogy tu-
datában van annak, hogy „az erdélyi ma-
gyar szellemi ifjúságra az a felelősségterhes 
nehéz feladat hárul, hogy biztosítania kell 
népének jövőjét. Célját viszont csakis úgy 
érheti el, hogyha a munkája tárgyát képező 
népet, annak úgy lelkivilágát, mint életével 
kapcsolatos összes problémáit alaposan 
megismeri.” 

A szeminárium egyenlőre önálló szerve-
zet nélkül, a szerkesztőség direkt igazga-
tása alatt működött február 2-ig, amikor 
formálisan megalakult s célját paragrafu-
sokba is foglalta: 

„A F. Sz. célja a falú-kérdés tudomá-
nyos tanulmányozása. Arra törekszik, hogy 
tudományos anyagot, eszközöket és szem-
pontokat adjon az erdélyi magyar intelli-
gencia jövendő munkásainak a falvak 
gazdasági, szociális és kultúrális problémái-
nak megoldására. A F. Sz. alapja az a meg-
győződés, hogy az erdélyi magyarság éle-
tének legdöntőbb kérdése a magyar falú 
„amelyért első sorban a magyar intelligen-
cia felelős.” 

A megalakulás külsőleg abban nyilvá-
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nult meg, hogy a szeminárium tagjai febr. 
2-án négy bizottsági tagot választottak, 
ezekhez a szerkesztőség még kiküldött négy 
tagot és ez a bizottság febr.7-én magának 
elnököt és titkárt választott, amint azt 
előbbi számainkban annak idején jeleztük 
is. És így a szeminárium, mint ilyen, az 
erdélyi magyar ifjúság falú-munkájának 
egyetlen szervezettel bíró képviselője, ame-
lyik magában látja a mind általánosabban 
meginduló falú-mozgalom egy új, frissebb 
ágának kezdetét és a falún alapuló igaz 
magyar ideológia kiteljesülését. 

Az ügyrend mint konkrét célt, mindenek 
előtt előadások tartását tűzi ki. Évi mun-
kánk legnagyobb részét ezek is foglalták 
le. 

Első négy előadásunkat novemberben 
Gyallay Domokos: a Magyar Nép szer-
kesztője tartotta „Általános tájékoztató a 
falú-fejlesztés kérdéseiről” cimmel. Vázolta 
a falú-munka szükségességét kivált a fa-
jiság szempontjából, majd alaptétele tá-
masztékául számokban és képekben bemu-
tatja az erdélyi magyarság helyzetét és 
azokat a sajátos körülményeket, melyek 
determináló okai ennek. December hó-
napban Botos János szerkesztő tartott elő-
adást: ,.Az erdélyi magyar falú gazdasági 
helyzeté”-ről az Erdélyi Helikonban ké-
sőbb megjelent gazdasági monográfiája 
alapján. Előadásán mindvégig éles vonal-
ként húzta meg azt a nagy különbséget, 
ami a falú egyes rétegei között még Er-
délyben is megvan és ami sokban határo-
rozott szinekkel járul a mai erdélyi falú 
gazdasági képéhez. – A következő elő-
adás keretében Nyirő József író beszélt 
„Az intelligencia és a nép egymáshoz való 
viszonyáról.” Alapgondolata, hogy „a falú 
minden törekvésnek természeti és termé-
szetességi a l a p j a . . . ” Sorra veszi az in-
telligencia képviselőit. A papnak minden-
hez kell értenie. A tanító legyen a jövő 
nemzedék „mi lesz belőle?” problémájá-
nak záloga. A jövő orvosa előtt nemzeti 
célok is lebegjenek. Az ügyvédeknél a 
„jogi felfogásnak legyen meg a morális 
alapja is.” Végül elkerülhetetlennek találja 
a gazdasági szakembereknek esetleg a ván-
dortanítóság mintájára való beszervezését. 

Ezzel véget ért előadás-sorozatunknak 

az általános problémákkal foglalkozó ré-sze. 
A következő: januárra és februárra eső 

előadások az általános néprajzzal és a nép-
művészettel foglalkoznak. 

Dr. Csűry Bálint előadásának tárgya a 
népköltés egyrészt úgy, mint a nép mű-
vészi lelkének egyik gyönyörű kibontako-
zása és forma-készségének kiteljesülése. 
Másrészt, mint az a feltétlen kötelesség, 
amit az intelligenciának kel éreznie a 
népköltési termékek minél szélesebb kör-
ben való megismertetését és a jövő szá-
mára való megőrzését illetőleg. – Kós 
Károly eredeti transzilván felfogásban az 
erdélyi magyar népművészet kifejlődésé-
ről beszél. Egyrészt megvitatja a magyar 
népművészet ázsiai eredetét, majd a spe-
ciális erdélyi körülményekre mutat rá, me-
lyek determinálólag hatottak erre a nép-
művészetre, ezekután a későbbi hatásokkal 
foglalkozik, főképen az épületek szem-
pontjából. – Roska Márton előadása az 
erdélyi néprajzi feladatokról szólt febru-
ári számunkban ismertetett könyve alap-
ján. (Dr. Roska Márton: „Néprajzi fel-
adatok Erdélyben.”) – Dóczyné Berde 
Amál az erdélyi népművészet mai helyze-
tét tárta fel általánosan. Aztán mint rész-
letkérdésekkel: a középerdélyi népművé-
szeti szempontból nagy jelentőséggel bíró 
magyar szigetekkel Debreczeni László, az 
érdekes történelemmel bíró toroczkói nép-
művészettel pedig, a többi népművészeti 
területekkel összehasonlítva Kelemen La-
jos foglalkoztak. – Ezt a népművészeti 
előadás-sorozatot befejezte Kós Károly a 
„Népművészeti feladatok”, c. előadásával, 
amelyben rámutatott a mai népművészet 
helyzetére, jobban mondva az ősi nép mű-
vészethez való viszonyára és azokra a 
konkrét esetekre, amelyeknél mi is segít-
ségére siethetünk a megbetegedett népmű-
vészetnek anélkül, hogy a ,,tulipán-moz-
galom” bélyegét homlokunkra nyomnák. 

A márciusi munkaprogramunkon dr. 
Imre Lajos tartott előadást „A falú kul-
túrintézményei” cimmel, amelynek lé-
nyegét az előadó, tollából jelen számunk 
hozza. – A következő két előadást az 
ifjúsági falú-mozgalmaknak szántuk. Igy 
Demeter Béla a román ifjúsági mozgalmak-
ról beszélt. Megállapítja, hogy a háború 
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után egyelőre egységes a front a nemzeti 
jelszavak árnya alatt, de csakhamar frak-
ciók alakulnak. A jobboldali diákság egé-
szen más eszmékkel küzd, mint a Gusti 
professzor köré csoportosult, kizárólag tu-
dományos alapon dolgozó diák-csoport, 
vagy a Chemarea-frakció, a baloldalinak 
nevezett tábor gondolkodásvilága meg 
éppen szemben áll vele. Megállapítható, 
hogy a front legnagyobb részén a mun-
kát elvi harcok helyettesitik. – Mikó Imre 
a külföldi magyar ifjúsági mozgalmakról 
tartott átfogó és kritikai képet. 

Ezzel előadásainkat befejeztük. 
Áprilisi és májusi programmunk már 

belső munka volt. Kidolgoztuk a kérdő-
ívet; összehoztunk egy kis 15 kötetes 
könyvtárt s megjelent az ,,Erdélyi Fiatalok 
Falú Füzetei” sorozatból a két első szám: 
Gyallay-Papp Zsigmond: „A nép és az in-
telligencia” és „Hogyan tanulmányozzam 
a falút?” cimmel kérdőívünk, amely-
lyel úgy gondoljuk, hézagot pótoltunk az 
erdélyi magyar néprajzi és népművészeti 

akciók munkájában és eleget tettünk kitű-
zött céljainknak, melyek forduló pontjai 
– ahogy beszámolónk elején olvashatjuk 
– a „tudományos anyag”, „eszköz”, és 
„szempont.” Hisszük, hogy az ezek alap-
ján meginduló nyári munka, a közvetlen 
falú-tanulmányozás, amelyet legcélszerűb-
ben ki-ki a maga falújában végezhet el, új 
anyagot gyűjt jövő évi szemináriumi mun-
kánk részére. Ismételten kérünk minden-
kit, aki a falú-munkával foglalkozni akar, 
hogy szándékát velünk tudassa és munká-
jában a szakemberek által átnézett Falú-
füzeteinkhez és a szakemberek által írt 
falú-számunkhoz tartsa magát. Ez ré-
részünkről nem a babérnak másoktól való 
irigylése, hanem annak tudata, hogy Falú-
szemináriumunk ma a falú-munka egyet-
len intézményes szerve, tehát a felekezet 
feletti, egyetemesen erdélyi magyar szem-
pontú falú-munka egységét csak ez bizto-
síthatja. 

Venczel József, titkár. 

Hetvennégy erdélyi magyar főiskolás a következő levelet intézte Móricz 
Zsigmondhoz: 

„Az elmult hetekben heves támadások érték azt az írót, akinek műveit mi – erdélyi 
magyar főiskolai ifjúság – mély megértéssel olvassuk s akinek tősgyökeresen magyar, 
művészi világlátását és életvallását eszményünkül vállaljuk. 

Ha lehet valami egyáltalán több a művészetnél, akkor a Móricz Zsigmond művészete 
több annál számunkra: szabadságot, bátorságot, tisztánlátást és megtisztúlni akarást jelent 
az nekünk, – a józan és becsületes magyar jövő reményét. 

Önképző irodalmi szemináriumaink keretében nemrég foglalkoztunk nemes mű-
vészetével és most, evvel a levéllel, mély tiszteletünk és rokonérzésünk megnyilatkozá-
sát óhajtjuk az Ő kezébe juttatni méltatlan bántalmaztatása idején. 

Az öntudatos erdélyi magyar főiskolai ifjúság tisztán látja a támadások hátterét és 
ismeri mindazok mentalitását, indokait és céljait, akik a rohamot vezényelték. Távol áll 
tőlünk, hogy olyasvalamibe ártsuk magunkat, amihez közünk nincs és még távolabb, hogy 
azt higyjük, mintha Móricz Zsigmond bátorításra, vagy erkölcsi támogatásra szorulna. 

Szeretetünk, becsülésünk és együttérzésünk mégis szinte gyermekesen lelkes szavakat 
keres és jól esik magunkat abban a hitben ringatnunk, hogy egy eszméket képviselő, 
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ideálokért küzdő írónak őrömet szerez, ha olyanok keresik fel lélekben, akiknél az Ige 
termékeny talajra talált. 

Kérjük, fogadja tehát az alulírott erdélyi magyar főiskolás ifjak lelkes rokonérzésé-
nek és tisztelő szeretetének kifejezését .” 

Aláírva: Hetvennégy erdélyi magyar főiskolai hallgató. 
E levélre Budapest, 1931. május 7 dátummal Móricz Zsigmond a következő 

sajátkezüleg írt levélben válaszol: 
Kedves Barátaim, 

fogadjátok szívből jövő hálás köszönetemet, hogy bizonyságot tettetek a fellélegző 
magyar kultúra mellett. Addig is, míg személyesen találkozhatunk 

szeretettel ölel Beneteket egyről-egyre 
barátotok: 

Móricz Zsigmond. 

A „MAGUNK REVIZIÓJA” KÖRÜL. 
Makkai Sándor: Magunk reviziója c. 

művét ismertetve megigértük, hogy beszá-
molunk e mű körüli vitákról, vagy hallga-
tástól. Választóvíznek éreztük e könyvet, 
amely kisebbségi életünk problémáihoz 
úgy nyúl hozzá, hogy azoknak egyetemes 
magyar és emberi távlatot is ad, s amely-
nek igazságait el kell fogadnia minden tisz-
tánlátó, jószándékú magyarnak. 

Mint minden súlyos könyvnél, ennél is 
kísért a nálunk olyan öngyilkosan divatos 
elhallgatás. Az erdélyi napilapok közül 
csak az Ellenzék írt (-rei.) jelzésű cikket, 
dicsérve Makkainak elfogúltságokkal szem-
beszálló bátorságát. A Pásztortűz-ben Re-
ményik Sándor a mű etikai jelentőségét 
méltatja. Az Erdélyi Helikon-ban „Pro-
grammadás és programmvállalás cimen Kós 
Károly vezércikket írt a könyvről, hang-
súlyozva, hogy Makkai részleteiben már 
másoktól is meglátott igazságokat egy-
ségbe foglalva formálta dönthetetlen íté-
letté, programmá, amit vállalt, s amit 
mindenkinek vállalnia kell, mint a meg-
maradásunk egyetlen útját. – Megemlítjük 
még, hogy az Erdélyi Szemlé-t hazafias 
háborgással kereste fel egy névtelen, úr, 
Makkai „tradició ellenességét” t ámadva? 
Amivel csak azt bizonyította, hogy mek-
kora szükségünk van a Magunk revizió-
jára. 

A budapesti sajtónak a következő meg-
nyilatkozásairól tudunk: Móricz Zsigmond 
a Nyugat-ban vezércikkben méltatja a 
könyv egyetemes magyar jelentőségét, ki-
térve arra is, hogy az Athenaeum-könyv-
kiadó Pesten azért nem akarta megjelen-

tetni, mert csak az erdélyi magyarságot 
érdekli a kérdés. – A Napkelet-ben Re-
ményik Sándor a halál-romantikájú, egy-
oldalú Zátonnyal szemben a Berde Mária 
Földindulásában és a Magunk reviziójá-
ban látja az erdélyi magyarság életerejé-
nek jelzőit. – A Századunk-ban B. R. 
hosszasan időzik Makkainak a munkás-
ságról szóló megállapításainál, míg az 
egész könyvben a sorok közt csak oppor-
tunitást lát és nem veszi észre azt a bátor-
ságot, amivel Makkai a dolgokkal szembe-
néz. Határozottan vissza kell utasítanunk 
ezért azt a meg nem érdemelt gyanúsítást, 
hogy Makkai kerüli a kényes feladatokat. 

Annál nagyobb elégtételünkre szolgál, 
hogy a legilletékesebb, az Új magyar ideo-
lógia szerzője: Szabó Dezső egy nyilatko-
zatában a legnagyobb elismeréssel és meg-
becsüléssel szólt a Magunk reviziójáról. Ez 
az elismerés egymagában több, mint min-
den sunyi elhallgatás, intrika és kicsinyes 
gáncsoskodás. Aki tette, csak abszolut érté-
ket ismer el és számára abszolut érték az, 
ami a magyarság jövő életének biztosításá-
hoz hozzájárul. 

A Magunk reviziója körüli állásfoglalá-
sokat továbbra is figyelemmel fogjuk kí-
sérni. 

SICULIA. 

Végre egy olyan gazdasági akció indult 
meg a Székelyföld anyagi felsegítésére, 
amely a széles néprétegek érdekeit tartva 
szem előtt az önzetlenség jegyében folyik. 
A mozgalmat a Székelyek Kolozsvári Tár-
saságában kezdeményezték s a további 
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szervezés munkájához a székely megyék 
számtalan szakembere csatlakozott. Az 
akció tervezete a székelység gazdasági ka-
taszrófájának legalapvetőbb okára tapint 
rá: az értékesítés teljes szervezetlenségére. 
Alig van Romániában földrajzi és gazdasá-
gi értékekben bőségesebb terület a Székely-
földnél, a külföldi piacok legkeresettebb 
árúi, elsőrendű fogyasztási cikkek, nyers-
anyagok olcsó feltételekkel állíthatók elő 
s szerezhetők meg, és termeli is a nép, a 
forgalma azonban hermetikusan el van zár-
va a piacoktól, s ma szinte kizárólag a há-
rom megye területére s legfeljebb a Regát-
ra szorítkozik. Az egyes vidékeknek egye-
dül megmaradt fatermelését is tönkretette 
az orosz fadumping leverhetetlen verse-
nye. A termékek elhelyezésének feltétle-
nül és sürgősen szüksége van egy altruista 
és pénzügyileg is szakszerűleg megszerve-
zett alakulatra, amely a székely nép árúi-
nak útat nyisson Nyugat felé, s belekap-
csolja ezt a tartományt a világ kereske-
delmi forgalmába. A „Siculiának” is leg-
közelebbi kitűzött célja egy olyan szerv 
alkotása, amely egyrészt piacot keressen a 
Székelyföld termelésének, másrészt meg-
szervezze a hazai termelőket s végül e 
munkálatokra olcsó tőkét állítson be. Ez 
a szerv lesz a Siculia Altruista Bank és 
Kereskedelmi Részvénytársaság. Az alapí-
tási tervezet kiköti, hogy csak altruista 
alapon működhetik, sem az igazgatósági, 
sem pedig a felügyelőbizottsági tagok sem-
miféle javadalmazást nem élvezhetnek, az 
osztalék maximuma is csak 5 százalék le-
het. Az alapítási tervezet így jelöli ki a 
vállalat tárgyát és működési körét: a) a 
takarékosság hajlamának a nép körében 
való fejlesztése, takarékbetétek gyűjtése, 
hitelt igénylők olcsó hitellel való ellátása, 
továbbá az intézet fejlődéséhez képest az 
összes takarékpénztári és bankműveletek 
lebonyolítása, b) állati, növényi és ásvá-
nyi, népművészeti és népipari termékek 
termelésének, feldolgozásának és értékesí-
tésének tanulmányozása, ezek szervezése, 
termelési eszközök megszerzése és eladása, 
továbbá az említett különböző termékek 
megszerzése, feldolgozása és értékesítése. A 
legközelebbi teendő az lesz, hogy a Székely-
föld természeti adományait: vadon termő 
gyógynövényeket, a málnát, szedret, szé-

kely motivumú praktikus faragványokat 
és a népipari és népművészeti termékeket 
helyezze el. Ámbár a Siculia formális 
megalakulása ősszel lesz, az intézőbizott-
ság máris megkezdette személyes úton a 
külföldi piaci cégekkel a kereskedelmi 
kapcsolatok felvételét s az eddigi kilátá-
sok szerint már a nyáron sok vagon mál-
nát és gyógynövényt fognak exportálni. 
Eddig gyógynövények gyűjtésére (kanka-
linvirág, fehér árvacsalán virágai, köris-
bogár, őszi kikirics stb.) egy félmillió lejes 
megrendelést kapott. A falúsi termelők-
nek e célból szükséges megszervezése és 
irányítása valószinüleg a jótékony nőegy-
leteken keresztül és szakemberek által fog 
lebonyolódni. A nőegyletek központja er-
re vonatkozólag már igéretet is tett, vala-
mint támogatja nagyobb erdélyi városok-
ban egy állandó székely népipari és nép-
művészeti termékeket kiárúsító üzletnek 
a felállítását is. Remélhetőleg még a közel-
jövőben a gyermekeknek és fiataloknak 
befektetésnélkülí munkájával egy kis kere-
sethez jutnak a jövedelmet nagyon nélkü-
löző pusztuló székely gazdák. Az akciónak 
különben messzemenő tervei vannak: 
amint a mozgalom első sikerei nyilvánva-
lókká lesznek, szélesebb mederbe akarja 
terelni a szervezést, s különösen a gazdál-
kodás modernebb alapokra való fektetése 
és a piaci kereslethez úgy nemben, mint 
minőségben inkább igazuló termelés a cél-
ja. A széles mederben, az egyházaknak, köz-
életi értékeknek és a sajtónak általános tá-
mogatása mellett folyó akció valószínűleg 
szép eredménnyel fog járni. A szakembe-
rek jelenleg nagyban dolgoznak a részle-
tes gazdasági programmon s a részvény-
jegyzések is sikerrel folynak. A Siculia ak-
ciót figyelemmel kisérjük, mert legfonto-
sabb kérdésnek ma a Székelyföldnek és ál-
talában az erdélyi magyarságnak sürgős 
mentést hozó gazdasági megszervezését, 
talpraállítását látjuk. 
A MAGYAR EGYETEMI HALLGA-
TÓK STATISZTIKÁJA A KOLOZS-
VÁRI ROMÁN TUDOMÁNYEGYETE-

MEN 1929–30 ÉVBEN 
A napokban jelent meg a kolozsvári ro-

mán tudományegyetem évkönyve.* Ez az 
* A n u a r u l Universi tăţ i i Regele Fe rd inand I. 

Cluj 296 oldal. 
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első munka, amely hivatalosan feldolgoz-
za az egyetem hallgatóinak számát és a 
végzettekét nemzetiségi szempontból. A 
minket magyarokat érdeklő adatok a kö-
vetkezők: 

Nemzetiségi 
statisztika: 

R
om

án
 

N
ém

et
 

M
ag

ya
r 

O
ro

sz
 

Zs
id

ó 

E
gy

éb
 

Nemzetiségi 
statisztika: 

R
om

án
 

N
ém

et
 

M
ag

ya
r 

O
ro

sz
 

Zs
id

ó 

E
gy

éb
 

Nemzetiségi 
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Jog I. szemeszter* 
997 56 330 — 136 — 

— 

II. szemeszter 986 47 325 122 — — 

Orvosi szak. I. év 
és az előkészitő 186 15 50 

4 30 
4 

II—V. 352 8 91 3 20 4 

Gyógyszerész 16 15 57 — 23 
— 

Bölcsész előkészítő 89 14 24 — 7 4 

a többi éveken 418 53 100 4 20 3 

Term. tud.előkészitő 190 9 59 2 4 1 

többi évek 295 14 44 1 5 1 

Összesen 2538 232 753 14 238 17 

*) A jognál a két szemeszter mediája van 
számitásba véve. 

Vallási 
statisztika 
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jog I. szem. 450 545 197 112 56 23 136 
II. szem. 465 521 184 122 47 19 22 

Orvosi I. év 138 5 34 19 8 2 30 1 

Orvosi II —V. év 261 96 54 38 6 3 29 1 
Gyógyszerész 14 6 33 23 11 1 23 
Bölcsész I. év 60 34 14 12 10 1 6 1 

a többi évek 249 171 60 5o 42 4 21 
Term. tud. I. év 122 69 32 23 11 4 4 

a többi évek 187 107 28 16 14 3 5 
Összesen . . 1489 872 446 298 154 39 238 3 

A jognál i t t is a ké t szemeszter méd iá j a 
v a n véve . 

* ) Anuarul Universităţii Regele Ferdinand 
I. Cluj 296 oldal. 

A végzettek statisztikája. 
12 magyar szerzett doktorátust az or-

vosi fakultáson, 19 szerzett licenţat a 
gyógyszerészetből, 2 jogi licenţát, 12 jogi 

doktorátust, bölcsészfakultási licenţát tett 
klasszika-fil. I, modern filológiából 8 tör-
ténelem 2, természettudományi kar 3, ro-
mán orvosi doktorátus 44, orvosi docenség 
5, gyógyszerész licenţa 8, jogi licenţa 14, 
jogi doktorátus 80, bölcsész licenţa 43, böl-
csész doktorátus 3, term. tud. licenţia 42, 
doktorátus 5. 

Német zsidó 

Orvosi doktorátus 3 1 
Orvosi docenség — — 
Gyógyszerészet 3 5 
Jogi licenţa 

— 
1 

Jogi doktorátus 6 7 
Bőlcsész licenţa 16 4 
Bőlcsész doktorátus — — 

Com. Ind. licenţa 2 1 

Com. Ind. doktorátus 
— 

— 

J. E. 

A CAPACITATE-VIZSGA ERED-
MÉNYEI 

Az 1931 március—áprilisában Kolozs-
várt megtartott tanári képesítő (capaci-
tate) eredményei meglepően jók voltak a 
magyar jelentkezőkre nézve. Bár váratla-
nul írták ki, a magyar jelentkezők nagy 
részének mégis sikerült legalább részben 
letenni ezt a rendkívül nehéz vizsgát. Tel-
jes capacitatet szerzett gróf Teleki Árvéd-
né. sz. Kovács Zsuzsánna a francia nyelv 
és irodalomból. Főtárgyaikból sikeresen 
vizsgáztak Vita Zsigmond (francia nyelv 
és irodalom), Szász Árpád román nyelv 
és irodalom. Melléktárgyból (földrajzból) 
sikerült Köble nagyenyedi helyettes tanár-
nak vizsgát tennie. Különösen kiemeljük 
gróf Teleki Árvédné eredményét, akinek 
az egész vizsgát sikerült letennie és Szász 
Árpád zilahi h. tanárét, aki a legnehezebb 
tárgyból, a román irodalomból, a legjobb 
médiát (8.64) kapta. Ezt a jegyet csak 
egy román fiúnak sikerűlt megszerezni. 
Szász Árpád vizsgaeredménye akkora fel-
tűnést keltett, hogy a kormány kolozsvári 
napilapja, a Drumul Nou, vezércikket írt 
róla és tőle várja a román-magyar kultúr-
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kapcsolatokkal való foglalkozást. Hisszük, 
hogy Szász Árpád eredményét megfelelően 
jutalmazni fogja a református egyház ve-
zetősége azáltal, hogy olyan helyre juttat-
ja őt, ahol tehetségei és képességei kellő-
képpen érvényesülhetnek. Szívből gratulá-
lunk az összes vizsgázóknak, akik sike-
rükkel becsületet szereztek a magyar név-
nek. 

J. E. 

MÁSODIK IFJÚSÁGI DALOS-
VERSENY 

A Romániai Magyar Dalosszövetség f. 
évi május 2. és 3-án tartotta II. Ifjúsági 
Dalosversenyét Marosvásárhelyen. A részt-
vevő dalárdák május 3-án este a Kultúr-
palota hangversenytermében díszhangver-
senyt rendeztek, melyen Marosvásárhely 
magyar társadalma hatalmas számban 
megjelent. Itt hirdette ki Haják Károly 
marosvásárhelyi zenetanár, a zsűri elnöke 
a verseny eredményét, mely szerint az 
egyes csoportok győztesei a következő 
dalárdák: 

A négy szólamú női karok csoportjában 
a székelyudvarhelyi református tanítónő-
képző dalárdája; a négyszólamú vegyeska-
rok csoportjában a marosvásárhelyi Ma-
gyar Iparos Tanoncotthon dalárdája; a 

négyszólamú fiúvegyeskarok csoportjában 
a kolozsvári református kollégium dalár-
dája; és a férfikarok csoportjában a ko-
lozsvári református theologia dalárdája. 

Az egyéni versenyek győztesei: hegedű-
ben: Kozma Tibor, Márkos Albert és 
Halászi Sándor; zongorában: Tatár Fe-
renc, Hajós Károly és Deák Erzsébet; 
énekben Bede Emil, Koródi Ferenc, Al-
mássy Kamill és Bodó György; harmó-
niumon Nagy Ernő és orgonán Szász 
Vilmos. 

Az idei ifjúsági dalosverseny úgy a 
résztvevők számát (résztvett 11 dalárda 
körülbelül 700 taggal), mint a művészi 
teljesítményt tekintve, jobban sikerűlt a ta-
valyinál. Külön érdekessége a versenynek 
az, hogy ezúttal először vett részt ilyen 
versenyen az iparos ifjúság. Reméljük, 
hogy jövőre a falúsi ifjúsági dalárdák is 
be fognak kapcsolódni ezekbe a verse-
nyekbe és így az ifjúsági dalosverseny az 
egész magyar ifjúság versenye lenne. A 
kifogástalan rendezésért elismerés illeti 
Tárcza Bertalan kolozsvári református 
kollégiumi tanárt, a Dalosszövetség főtit-
kárát és a marosvásárhelyi előkészítő bi-
zottságot, amelynek élén dr. Ferenczy Zsig-
mond állott. 

Nagy Lajos 

FIATAL MAGYAROK 
SZEGEDI KIS KALENDÁRIUM. 

(A szegedi Bethlen Gábor Kör kiadása.) 
Testvéröccse a tavalyi kis kalendárium-

nak, de izmosabb a „bátyjá”-nál. Több nép-
dal szöveg (16 drb), több illusztráció és 
ami igen becsessé teszi, kettőnek kivételé-
vel mindenik dalnak meg van a kottája 
is. A dalokat ezúttal is Bálint Sándor vá-
logatta össze ősi gyökerű, jórészt kiadat-
lan anyagból, melyet szegedvidéki lányok 
és asszonyok ajkáról gyűjtött. A rajzok 
ezidén is Buday György munkái. 

Ha az ember a kezébe veszi ezt az ér-
dekes kis kiadványt, nem is tudja hirtelen, 

hogy miben gyönyörködjék jobban. Ha 
nézzük az ízléses kiállítást, a primitiv, de 
finom bájú rajzokat, az egyszerű, de meg-
kapó szövegeket, vagy a hol víg, hol tem-
pós, hol szomorú, régi motivumú nótákat, 
mindenütt meglepő, mindenütt friss és 
üde. Van hangulata e kis naptárkának és 
pedig: magyar (nemcsak magyaros) han-
gulata! És ez a ma még nagy szó, mert 
ritka az ilyesmi, mint a fehér holló. 

Az összes melódiákon, kivétel nélkül, 
érzik valami megkapó, ódon illat és ősi 
zamat. Valósággal megfürdik és felüdűl 
benne a szépet és magyart szerető és 
szomjuhozó lélek. Nem lehet eléggé mél-
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tányolni Bálint Sándor gyűjtő munkáját 
és a magam részéről meg sem tudom kö-
szönni azt a gyönyörűséget, amit nekem 
e nóták szereztek. Bár mindenik dal na-
gyon szép, mégis ki kell emelnem a Kéri 
Julis (69 éves) által énekelt „Eltörött a 
kis üveg” c. igén régi keletű, fordulatos 
és magával ragadó vidám dalt, valamint a 
„Ha kimögyök az Alfőldre kaszálni” 
(énekelte: Balog Anna, 22 éves) c. nehéz 
és feszítő erejű és a „Házunk előtt fojik el 
egy halastó” (dalolta: Császár-Pútyi Ilona, 
24 éves) c. mély bánatú darabokat, me-
lyek igazi gyöngyszemek. 

Buday György illusztrációi a legtelje-
sebb mértékben hangolódnak a dalokhoz. 
Mintha mindeniket a daloló leány maga 
rajzolta volna, annyira közelállók mind 
gondolkozás-, mind kifejezés-módban a 
nénihez. Különösen szép a régi, róvott 
írásokra emlékeztető és mégis nagyon mo-
dern címlap. A rajzok közül nem igen 
lehet előbb helyezni egyet is, de talán 
mégis a „Ha kimögyök az A l f ö l d r e . . . ” , 
„Kirje, kirie, kisdedöcske” s „Eltörött a 
kisüveg” a legjobbak. Jól esik látnunk a 
magyart hozó muzsikus mellett a ma-
gyart tudó grafikust. E munkájuk határo-
zott nyereség, de programm is. Az ízlés, a 
szépszeretet, a magyar látás és a magyar 
művészi kifejezés terjesztésének és fejlesz-
tésének programmja. Szép és magasztos 
programm, amely minden dicséretet és 
tiszteletet megérdemel, mert van olyan 
jelentős, mint bármely más életprobléma. 

A könyvecske végén igen röviden is-
mertetést kapunk a Bethlen Gábor Kör 
tanya-mozgalmáról, melynek célja „egy-
más tényleges megismerése révén felébresz-
teni azt a reális szolidaritást, amely a kü-
lönféle társadalmi rétegek becsületes ele-
mei között az ellentéteket csökkenti.” 
Továbbá a különböző gyűjtő és feldol-
gozó munkák kapcsán való tanulás, meg-
ismerés és igyekezet a felelősségtudó, be-
csületes intelligenciává nevelkedésre. „Nép-
ismerettel – népszeretethez.” És a legvé-
gül adott köri kiadványok jegyzékének cí-
mei mutatják, hogy mennyire komolyan 
veszik ezt a célkitűzést. (Buday Gy.: A 
szegedi tanya problémái, Szombatfalvy 
Gy.: Társadalomrajzi feladatok az Alföl-
dön, Buday Gy.: Ifjúságunk népnevelési 

feladatai és az alföldi rádióleadó, Gesz-
telyi Nagy László: A jövő magyar intel-
ligencia és a tanyakérdés, stb.). 

Mi gyakorlati dolgoktól még elég mesz-
sze lévő erdélyiek, csak tanúlhatunk tő-
lük s a megismerésnek egy kapcsáúl szere-
tettel ajánljuk kis kalendáriumukat, mert 
csak örömére és hasznára lesz annak, aki 
megszerzi. (Megrendelhető: Bethlen Gá-
bor Kör, Szeged, Tisza Lajos-körút 37. 
sz. földszint és lapunk kiadójában.) 

Debreczeni László. 

A „BARÁTI SZÓ”, Csehszlovákia re-
formátus magyar ifjúságának egyházi és 
társadalmi folyóirata január–februári szá-
mában több erdélyi vinatkozású cikkel ta-
lálkozunk. Balogh Elemér, Brogyányi Kál-
mán, Ludwig Aurél, Bochstädter Alajos, 
Zsemlye Károly erős szociális tendenciájú 
és mégis keresztény látású cikkei mellett 
Szalatnai Rezső mutat rá Makkai Sándor 
..Magunk reviziója” alapján a menekvés 
útjaira. Varga Imre szerkesztő pedig a vá-
dolt Móricz Zsigmond mellett foglal állás-
pontot. A lap közli Mikó Imrének az Er-
délyi Fiatalok hasábjain megjelent cikkét 
a kolozsvári kisebbségi egyetemi hallgató-
ság feltörekvéséről, az Erdélyi Fiatalok 
karácsonyi számáról pedig meleghangú is-
mertetést ír. – Örömmel látjuk, hogy a 
felvidéki haladó szellemű magyar ifjúsági 
mozgalom a Baráti Szóban erős támaszra 
talált. 

AZ EGYETEMI IFJAK BETHLEN 
GÁBOR KÖRE (Szeged) Gazdaságpoli-
tikai Kollégiumának hetedik nyilvános 
előadásaként 1931. május 13-án dr. Dános 
Árpád egy. m. tanár tartott előadást: Mit 
veszíthet és mit nyerhet Magyarország a 
német-osztrák vámunióval? címen. 

A BETHLEN GÁBOR-KÖR MÜVÉ-
SZETI KOLLÉGIUMA. A szegedi Beth-
len Gábor-Kör, amely tanya munkájával 
a haladó szellemű magyar ifjúság egyik él-
csapata, a nagyközönség s főiskolás ifjúság 
számára művészeti kollégiumot rendezett. 
Az első előadást február 24-én Szokolay 
Béla az Országos Magyar Iparművészeti 
Társulat titkára tartotta „Népművészettől 
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iparművészetig” címmel. Második előadá-
sát március 1-én Rosner Károly a buda-
pesti Magyar Grafika szerkesztője „Mo-

FIATALOK MUNKÁJA 
L. B A U M G A R T E N : LA T R A N S Y L -

VANIE, SUISSE ORIENTALE. (Külön-
lenyomat a „Le Monde Nouveau” c. fran-
cia folyóiratból. Páris. 1931.) 

Örömmel kell üdvözölnünk Baumgarten 
László tanulmányát, mint az első komoly 
kísérletét francia nyelven Erdély és az er-
délyiség megismertetésére. A „Le Monde 
Nouveau”, ez az előkelő és pártatlan fo-
lyóirat adott alkalmat arra, hogy ez a kér-
dés objektiv megvilágítást nyerjen. Baum-
garten tanulmányát stilszerűen Kőmüves 
Kelemen balladája előzi meg Rónai és F. 
Primo fordításában. Célszerűbben nem is 
igen lehetett volna erdélyi költeményt ki-
választani, mely jobban összhangban álla-
na Baumgarten mondanivalóival. 

Erdélyt ismertetni röviden és tömören 
francia közönség számára a legnehezebb 
feladatok közé tartozik, mert a legelemibb 
alapfogalmakon kell kezdeni, hogy a tá-
jékozatlan olvasó végül eljuthasson a tran-
silvánista szellem megértéséhez. Ezt a ne-
héz, de számunkra rendkívül hasznos fel-
adatot Baumgarten a lehető legszerencsé-
sebben oldotta meg. Hat oldal állott ren-
delkezésére csak, de ez a hat oldal elég 
volt számára, hogy rövid áttekintést ad-
jon Erdély egész történetéről és az erdélyi 
probléma mai állásáról. Erdély rövid föld-
rajzi ismertetése után rátér Dacia kiala-
kulására, majd az azt követő időkön át-
pillantva az erdélyi három nemzet letele-
pülését ismerteti Ezután az önálló Erdély 
kialakulását és történetét vázolja és pár 
mondatban foglalkozik Erdély és a román 
fejedelemségek kapcsolataival. Ügyesen 
fűzi egybe Erdély vallási harcait politikai 
küzdelmeivel és rámutat a vallásszabadság 
kimondásának nagy etikai és történeti je-
lentőségére. Az újkor rövid áttekintése 
után az 1867 utáni Erdéllyel foglalkozik 

és a hamu alatt parázsló erdélyi gondolat 
erejét emeli ki. Erdély nemcsak gazda-
sági, de történeti és lelki szintézis felé tö-
rekedett a multban és törekszik többé-
kevésbbé ma is, állapítja meg Baumgarten. 
Nem üres partikularizmus az erdélyiség, 
mint ahogy a multban sem volt az, hanem 
a Nyugat és Kelet nagy eszméinek össze-
békítése Erdély ellentéteket harmonizáló 
földjén. Ez az a szintézis, amely felé Er-
dély halad és ezen dolgoznak mindazok, 
akik irodalomban és művészetben az erdé-
lyi sajátságokat keresik. 

Ez röviden Baumgarten tanulmányának 
lényege. Amennyire jó a rövid és tömör 
forma a francia közönség részére, épp any-
nyira kívánatos volna a kérdés részlete-
sebb kifejtése magyar nyelven, hogy az er-
délyi kérdéssel kapcsolatban felmerülő szá-
mos irodalmi, történeti és szociális problé-
mára választ lehessen adni, mert hisz leg-
több Erdélyről szóló tanulmány csak a 
romantika légkörében mozog és nem mer 
ma még szembeszállni az egyre égetőbb 
társadalmi kérdésekkel. Baumgarten érde-
me, hogy a fiatal generáció részéről újra 
felvetette az erdélyi kérdést. Reméljük, 
hogy lesznek, akik e felvetett kérdésre 
megoldást próbálnak adni a mai idők ha-
ladó szellemében. 

Dr. Jancsó Elemér. 

SZTOJKA LÁSZLÓ: Irások könyve. 
A húszéves szerző első könyvében, – 

versek és néhány színes próza – öt évi 
munkájából válogatott terméssel jelentke-
zik. Célja sem egyéb, mint ez a jelentke-
zés. It t vagyok, így látom az életet. – 
Kétségtelen, hogy az ilyen első munkákról 
legnehezebb ítéletet alkotni, mert formai-
lag, gondolatilag is a dolog természeténél 
fogva káotikusak, s nem lehet előre meg-

dern magyar könyv- és reklám művészet”, 
harmadik Berczeli Anselm Károly „Az 
új dráma problémái” címen. 
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jósolni, hogy mi születik ebből a káoszból. 
Sztojka írásain is annyi hatás érzik, hogy 
mögöttük saját formája csak itt-ott buk-
kan ki és sajátos mondanivalóit még csak 
sejtjük. Ilyen a halál-romantika számba 
menő világfájdalma, ami a húszévesek je-
lensége is lehet, bár néhány versben (pl. az 
Ember c.-ben) messzerezgően tud megzen-
getni. valamit, ami ebből az érzésből az 
örök ember-sors sejtése. Még azt sem lehet 
tudni, hogy a részletek szeretete nem vi-
szi-e át a prózára. Csak érintőleg felsorol-
va néhány szembeötlő hibát (Ady-utánér-
tések és sok magyartalanság a tömörítés 
hiánya), Sztojkát arra kérném, hogy az 
élet partján ne álljon meg, vesse bele ma-
gát hullámaiba, nézzen bele tényeibe, s ak-
kor a metafizikán: az embersors hiábavaló-
ságán innen meg fog tudni éreztetni sok 
olyant, ami fényt ad e pár lépésnyi létnek. 

Jancsó Béla 

„CSAK MÉG EGYSZER T U D N É K 
HAZA MENNI!” (Manyák Ernő és Ma-
nyák Károly operettje.) 

Lapunk I. évf. decemberi száma jelezte, 

hogy két fiatal muzsikus egy operettet írt, 
amely nemsokára a kolozsvári Magyar 
Szinház műsorára kerül. Egész télen vár-
tuk a premier kiírását, azonban a darab 
bemutatója érthetelen okokból elmaradt. 

Az operetett átnéztük. Úgy a librettó, 
mint a zene megfelel a mai, kivánalmak-
nak és mindenképpen fölér egy-egy pesti 
operett-gyáros munkájával. Nem akarjuk 
magunkat legyezgetni, de úgy hisszük, 
hogy az erdélyi fiatal generáció is tudna 
olyan darabokat szállítani sokkal keve-
sebb honoráriumért, amilyeneket a Szin-
ház Igazgatósága drága pénzért vesz meg 
Pesten. 

A darab zenéjét több szakértő ismeri. 
Bobescu, az opera karnagya így nyilatko-
zott: „A melódiák nagyon kedvesek!” – 
Zsizsmann ennyit mondott: „Újszerű!” 
Mi pedig azt mondjuk, hogy feltétlenűl 
megérdemelne annyit, hogy az igazgató-
ság legalább átnézze és az esetleges hibák 
kiküszöbölésével műsorra tegye. Nem vé-
szit a presztizséből és ha beüt, neki üt be. 

Dánér Lajos. 

EGYESÜLETI ÉLET 

Több mint egy éve, hogy a kolozsvári 
magyar egyetemi hallgatók átadták első 
emlékiratukat az egyetem rektorának és 
féléve annak, hogy a második emlékirat 
eljutott, a közoktatásügyi miniszter úr ke-
zeihez, az egyetemi egyesület pedig még 
csak a jövő zenéje. 

Március végén terjesztették a szenátus 
elé a főiskolai torvényjavaslatot, mely az 
egyetemi egyesületek szervezeti alapjairól 
nem tartalmaz intézkedést. A javaslat ál-
talánosságban való tárgyalásánál Sándor 
József magyarpárti szenátor, előterjesz-
tette a kolozsvári magyar egyetemi hallga-

tók emlékiratát, melyben a faji alapon 
való szervezkedés megengedését kérik az 
egyetem keretein belül. A javaslatot azon-
ban sem a szenátus részletekben nem tár-
gyalta le, sem a parlament nem kezdhetett 
hozzá megvitatásához, mert a Mironescu-
kormány lemondása és a törvényhozó tes-
tületek feloszlatása megakadályozták a to-
vábbi törvényhozó munkát. 

A kolozsvári magyar egyetemi hallga-
tók engedélyezés alatt levő „Bolyai Műve-
lődési Köre”, mely a faji alapon álló egye-
sület kiharcolásáig akarja a távolságot át-
hidalni, szintén nem kapta még meg a 
működési jogot. Az egyetemi tanács a fel-
terjesztett iratcsomót jórészt formai okok-
ból visszaküldte és kérte az alapszabály 
mellé az ügyrend elkészítését is. A másfél-
száz §-ból álló ügyrend elkészítése három 
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hónapot vett igénybe s így csak május 17-
ére lehetett ki tűzni a második Bólyai köri 
közgyűlés időpont já t . A közgyűlésen 
Vargha Lajos elnök megnyitója u tán Szász 
Tibor fő t i tká r ismertette a rektorátus vá-
laszát, ma jd Asztalos Sándor terjesztette 
elő a módosí tot t alapszabályt. A z ügy-
rend általános intézkedéseit Fekete János, 
a választásokat László Ferenc, a kul túr-
bizottságot Mikó Imre, a segélyezési részt 
Csákány Béla és a fegyelmi intézkedéseket 
Hegedűs Sándor ad ta elő, ma jd a közgyű-
lés egyhangúan elfogadta a Bólyai K ö r 
alapszabályát kiegészítő ügyrendtar tást . A 
Bólyai Kör összes iratait a napokban fog-
ja másodszor az egyetemi szenátushoz fel-
terjeszteni az elnökség. 

A kisebbségi jogküzdelem elvi megala-
pozottságának merész lendületével induló 
szervezkedési mozgalmat az utóbbi hóna-
pok politikai eltolódásai teljesen hát térbe 
szorí tot ták és kevés remény van arra , hogy 
ősz előtt akár a törvényhozó testületekben, 
akár az egyetemi tanácsban a magyar egye-
temi hallgatók szervezkedési kérdése új ra 
felvételéhez elérkezzék. 

A DÁVID FERENC EGYLET IFJÚSÁGI 
KÖRÖK EGYETEMES SZERVEZTÉ-nek évi 
munkája a falúfejlesztési, iparos-kereskedő, 
intellektuel és leánybizottságban zajlott le. A 
bizottságok munkáját a központi választmány 
irányította, ide futottak össze a vidéki szer-
vezkedés szálai és innen kapott egységes irá-
nyítást az unitárius ifjúsági mozgalom. 

A falúfejlesztési bizottság Balázs Ferenc ve-
zetésével az idén is tovább folytatta két éves 
multra visszanéző vetített képes akcióját. Szé-
kely legények hordozták falúról-falúra az if-
júsági kör két mozi és egy diapozitives gé-
pét és az egyes előadásokon a pap vagy a 
tanító olvasta fel a kisérő szöveget vagy lát-
ták el kommentárral az előadást. Igy novem-
bertől márciusig mintegy száz falúban 167 
mozgóképes és 67 állóképes, összesen 234 elő-
adást rendezett az ifjúsági kör. A képsoroza-
tok és filmek részben általános ismeretter-
jesztő, (repülés, méhészet) földrajzi, (Ame-
rika, India, Japán) egyházi, (Dávid Ferenc 
és kora) erdélyi, (Székelyföld, Toroczkó) és 
tréfás (Ludas Matyi) jellegűek voltak, amik-
hez még egy-egy filmdráma (Strogoff Mihály 
utazása) járult. 

A vetítések tiszta jövedelméből jelent meg 
a „Kévekötés” c. falúsi ifjúsági ifolyóirat 20 
oldalas nagy száma, amit már lapunk hasáb-
jain ismertettünk. 

Ezeken kívül az aranyostordai egyházkör-
ben a tél folyamán két ifjúsági nap volt 

Bágyonban, illetve Szentmihályfalván előadá-
sokkal, műsorral a falúsi ifjúság meleg ér-
deklődése mellett. 

Az iparos-kereskedő bizottság Szentiványi 
Sándor vezetésével statisztikai kimutatást ké-
szített az erdélyi városokban dolgozó iparos-
tanoncokról és ezeknek megszervezését, kü-
lönösen Kolozsváron és Brassóban indította 
meg sikerrel. Kölcsönkönyvtár beállítása, if-
júsági otthonok szervezése a konferencia elő-
készületek bekapcsolása az ifjúsági köri mun-
kába bizonyultak leghathatósabb eszközök-
nek. 

Az intellektuel bizottság Mikó Imre vezeté-
sével a theológusok és a többi főiskolások 
megszervezésére fektette a fősúlyt. Karácsony 
előtt a theológiai akadámia önképzőkörében 
tartottak előadást az erdélyi magyar ifjúság 
ideológiájáról és az ifjúsági falúmunka elmé-
leti és gyakorlati lehetőségeiről Mikó Imre 
három és Gyallay-Pap Zsigmond egy alka-
lommal. Karácsony után az unitárius egye-
temi és akadémiai hallgatók előtt Jancsó Béla 
tartott előadást az ifjúság válságáról. Mikó 
Imre az unitárius főiskolások próblémáiról, 
alkalommal pedig megvitatás alá került az 
”egyház és az ifjúság” c. tétel. Kölcsönkönyv-
tár beszerzése, segélyadás, információs iroda 
választása egészítik ki az intellekteuel bizott-
ság munkáját. Külföldi kapcsolatokat Fik-
ker János angliai és Ferencz József svájci 
akadémikusok révén tartott fennt az erdélyi 
unitárius ifjúság. 

A leánybizottság Gyergyai Judit vezetésé-
vel a leányklubok helyzetképének felvételé-
vel és a legsürgősebb tanácsok megadásával 
töltötte el az évet. A kolozsvári és udvarhelyi 
leányklubok munkája bizonyítja a leánybi-
zottság tevékenységének sikerét. A közép és 
főiskolás lányok megszervezése mellett elké-
szült az első kimutatás az erdélyi és buka-
resti cselédleányokról, akiknek a megszerve-
zése az iparos-kereskedő lányokkal együtt a 
jövő év feladatai közé tartozik. 

Megemlítendő még, hogy április hó folya-
mán a székelyudvarhelyi leányklub és az 
oklándi ifjúsági kör vendégül látták az „Er-
délyi Fiatalok” kiküldötteit és alkalmat ad-
tak az Udvarhely megyében való bemutatko-
zásra. 

Az unitárus ifjúsági mozgalom ú j irány-
elveit az augusztusban tartandó nyárádszent-
lászlói konferencia fogja meghatározni, amely-
re a D. F. kör tagjain kívül minden főisko-
lai hallgatót szivesen látunk. 

Mikó Imre. 

IFJÚSÁGI KERESZTYÉN EGYESÜLET 
Az I. K. E. ezelőtt 10 évvel alakult és dr. 

Imre Lajos theol. prof. elnöksége alatt műkö-
dik. Az I. K. E. tulajdonképen két nagy, az 
egész világot átölelő egyesületnek az erdé-
lyi képviselője. Ez a két egyesület: 1.) Y. M. 
C. A. „Ifjúsági Ker. Egyesületek Szövetsége,” 
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melynek programmja az egész ifjúság evan-
géliumi alapon való nevelése és 2.) a 
„Világ Diák Szövetség” egy kizárólag főisko-
lai hallgatókat magába foglaló egyesület. 
Mindkettővel állandó összeköttetésben áll: az 
utóbbival közvetlenül a romániai ker. Diák-
szövetségen F. A. C. S. R.-en keresztül. – 
Azonban tekintve, hogy fejei kisebbségi sor-
ban élő magyarok, továbbá, hogy protestáns 
talajon alakult meg, természetszerűen protes-
tánsalakulattá vált és mint ilyen lett most 
Kolozsváron a magyar református főiskolai 
hallgatók egyesülete. Tagjai lehetnek közép-
iskolát végzett református diákok és a közép-
iskolák utolsó évében járók, de ez utóbbiak, 
csak mint pártoló tagok. Ezen a pártoló tag-
ságon, mely egy évig tart mindenkinek át 
kell esnie és csak ezután lehet az Egyesület 
rendes tagja. Ha iskoláit végezte, továbbra 
is tagja maradhat az egyesületnek, mint sze-
nior tag. Ez évben az I. K. E.-nek 350 tagja 
volt: 183 szenior, 135 rendes és 32 pártoló tag. 

Ha az egyesület életébe akarunk bepillan-
tást nyerni, úgy azt három oldalról tehetjük 
meg. I. Belső élet, II. külső munka és III. kü-
lönböző egyesületekkel való kapcsolat. 

I. Mint már leszögeztük az I. K. E. célja az 
ifjúság vallásos nevelése. Ezt természetesen 
legelőször tagjain kell kezdenie. A vallásos 
nevelés legfőbb szerve a bibliakör, mely az 
I. K. -E.-n belül az évben 9 csoportban mű-
ködött. Ebből 8 kizárólag theológus és egy 
egyetemi hallgató csoport A belső nevelés 
céljából hetenként egyszer főiskolai hallga-
tók részére megbeszéléseket tartott, melyen 
hivatottak vezetésével az ifjúságot legjobban 
érdeklő világnézeti problémák kerültek meg-
vitatásra. A belső egység felépítése megbe-
széléssel egybekötött müsoros teadélutánokat 
rendezett. Főiskolai hallgatók részére min-
den évben vidéki konferenciát, melyről külön 
a külső munkában szólunk. Az egyesület 
könyvtára és játékai minden tagnak rendel-
kezésére állottak. 

II. A külső munka három részre oszlik: 1.) 
szociális munka, 2.) missziói munka és 3.) if-
júsági munka. 

1.) A szociális kör rendezi a szombat esti 
főiskolás megbeszéléseken kívül a vallásos 
ünnepélyeket, melyeknek jövedelméből sze-
génysorsú tagjait segélyezi az egyesület. Szor-
galmasan látogatja a szegénysorsú családokat 
és azokat a Ref. Nő- és leányszövetséggel 
karöltve segélyezi. Hatáskörébe tartozik az 
Aggmenház és a kiskorúak fegyházának ál-
landó látogatása. 

2.) A missziói kör négy ágban dolgozik: 
a.) szórvány gondozás Kolozsvár környékén; 
b.) regáti misszió, mely a szétszóródott re-
gáti testvéreink közé viszi el magyarul az 
evangéliumot; c.) külmisszió, még csak gyüj-
tésekből áll, melyeket rendeltetési helyükre 
küld; d.) inasmisszió, imely az inasok lelki és 
testi gondozásában folyik. 11 I. K. E. tag 6 
csoportban 162 iparos és kereskedő tanulónak 
tart vallásórát; ide tartozik az inas patroná-

tus is. Másoldalról testi gdndozásban is ré-
szesülnek a ref. theol. szuterenjében lévő 3 
szobás inasotthonban, melynek egyik szobája 
olvasó, könyvtárral és folyóiratokkal. 

3.) Az I. K. E. legszélesebbkörű munkája az 
ifjúsági munka, mely egész Romániára kiter-
jed. László Dezső utazó titkár rendszeresen 
látogatja ezeket az ifjúsági munkákat, me-
lyeknek szerve mindenütt egy-egy bibliakör. 
Ez a munka az egész ifjúság lelki nevelését szol-
gálja s mint ilyen összehozni igyekszik a kü-
lönböző társadalmi osztályokat. Konferenciá-
kat rendez, melyen gimnazista, iparos és 
földmíves i f jak 4–7 napig együtt táborozva 
egymást megismerik és megszeretik. Ez év-
ben. Tordán volt ez a konferencia számos 
résztvevővel. Ennek a célnak a szolgálatában 
all a dr. Imre Lajos és Nagy József szerkesz-
tésében megjelenő havi folyóirat, az „Ifjú 
Erdély”, mely ez évben is havi 1450 példány-
számban jelent meg. A munkához szükséges 
irodalmi anyagot az „If jú Erdély” iratterjesz-
tése szolgáltatta Bekess Károly theol. ház-
nagy vezetésével. 

Főiskolás i f jak részére is tart minden év-
ben konferenciát az Egyesület. Ez évben a 
hatodik főiskolás konferenciát jun. 28–jul . 
2. napokon Magyarvista kolozsmegyei köz-
ségben tart ja meg. 

A szenior tagok szintén konferenciákon ta-
lálkoznak minden évben egyszer, ezenkívül 
„Kéz a kézben” című levelező ujsággal tart-
ják fenn a kapcsolatot egymás és az egyesület 
között. 

III. Végül szólanunk kell a különböző egye-
sületekkel való kapcsolatról. 

Amint említettük kapcsolatot tart fenn 
az Y. M. C. A.-val és a genfi Yilág Diákszö-
vetséggel. Érintkezik az összes többi románi-
ai fiók egyesületekkel is. Kapcsolatban áll a 
magyarorsági egyesületekkel: Magyar Evan-
géliumi Diák Szövetséggel és Soli Deo Gloriá-
val és a keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szö-
vetségével. Ezek konferenciáin képviselteti 
magát, a nyár folyamán a Világ Diák Szö-
vetség vanmarcus-i (Schweiz) és az Y. M. C. 
A. amerikai konferenciájára küld képviselő-
k e t Mint kolozsvári magyar főiskolai egye-
sület a testvéregyesületekkel a jóviszonyt is-
tápolja. 

Antal Gusztáv főtitkár 

A RÓM. KATH. NÉPSZÖVETSÉG 
EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI SZAK-

OSZTÁLYÁNAK 1930/31 ÉVI 
MÜKÖDÉSE 

Kúriáink az elmult tanévben minden 
vasárnap megtartották gyűléseiket, ame-
lyeken tagjaink kellő előtanulmányok mel-
lett, társadalmi, közgazdasági, szociális, 
irodalmi stb. vonatkozású dolgokról tar-
tottak előadásokat. Kúriáink közül a „Szé-
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kelyföld kúria négy rendes, ülést tartott, 
amelyek egyikén, mint vendég előadó dr. 
Tordai József vezérigazgató „a ma prob-
lémái” címmel, a gazdasági válság időn-
kénti megismétlődéséről és ennek követ-
kezményeiről tartott igen érdekes előadást. 
Tagjaink közül, mint előadók szerepeltek 
Orbán Endre „a dumpingről”, Zsombory 
László „egy pápai audencia lefolyásáról”, 
Demeter János „a szociálizmusról”, 
Bartha Sándor „egy oláhfalví székely la-
kodalom lefolyásáról”. Belső erdély kúria 
öt rendes gyűlést tartott, amelyeken, mint 
vendég, előadók Veress Ernő monostori 
plébános, a Szent Vince konferenciákról 
és Jancsó Béla, az ifjúság válságáról tartot-
tak előadást. Tagjaink közül Balogh Zol-
tán, az erdélyi zsidóság helyzetéről Bors 
Ferenc a cserkészetről, Szentmiklósy Fe-
renc, mit adott nekünk a katholikus egy-
ház és Heszke Béla, az egyén és kollekti-
vitásról tartottak előadást. Határvidék 
kúria, négy rendes gyűlést tartott, amelye-
ken, mint vendég, előadók Csopoty Lajos 
kegyesrendi tanár, az ismeretek kritikája 
és Mikó Imre joghallgató, „az új magyar 
ideológia felé” címmel tartottak előadást. 
Tagjaink közül Bartha Sándor „csillagá-
szat a népregék világánál”, Printz János, 
„a határvidéki magyarság nyelvi és kul-
túrális sérelmei” címmel tartottak előadást. 
Heeger János Ábrányi E. „Mi a haza” cí-
mű versét szavalta. 

Egyesületi életünkben való működési te-
rünk szűknek bizonyult és ezért összeköt-
tetésbe léptünk Vasváry Aladár plébános 
úrral, aki a kajántói plébánián, mint ven-

dég előadó szívesen látta tagjainkat. Elő-
adók és témák: Venczel József „a széke-
lyekről”, Balogh Zoltán „az általános er-
délyi magyar helyzetről”, Kolossy László 
„a szövetkezetekről”, Orbán Endre „gaz-
dasági problémákról”, Gyenge László 
„kertgazdaságról”, Papp Ferenc „az alko-
holizmusról”, Baumgarten Sándor „az el-
ső segély nyújtásról.” Az év folyamán fel-
vettük az összeköttetést az „Erdélyi Fia-
talokkal”, akik részéről Jancsó Béla és 
Mikó Imre főmunkatársak tartottak ná-
lunk előadásokat. Belekapcsolódtunk a 
Szent Vincze konferenciákba, amelynek 
egyetemi hallgató tagjai egyesületünknek 
is tagjai maradtak. Az év folyamán tar-

tottunk egy nyilvános ünnepélyt is. Leve-
lezésben áltunk a „Pax Romana” katholi-
kus világ diák szövetséggel. Képviseltet-
tük magunkat Blédy Géza által a „Nancy” 
francia diákszövetség és Balogh Zoltán ál-
tal a budapesti magyar diákszövetség kon-
gresszusán. Ebben az évben alakultak meg 
szövetkezeti szemináriumaink is, amelynek 
megvalósítását Orbán Endre, Szász Ger-
gely és Kolossy László kollégáinknak kö-
szönhetjük. Szövetkezeti szemináriumaink 
előadásait tagjaink tartották és heves köz-
gazdászok irányították, így: dr. Torday 
József, dr. Szász Ferenc, dr. Nagy László, 
Török Bálint, dr. Oberding József, dr. Fe-
renc József, dr. gróf Bethlen László, dr. 
Garda Kálmán, akiknek ezuton is hálás 
köszönetünket fejezzük ki. Szövetkezeti 
szemináriumaink előadói és előadásuk tár-
gyai: Orbán Endre. 1. Közgazdaság alap-
ismeretek. 2. Termelő és értékesítő Szövet-
kezet. 3. Cooperatizmus és szociálizmus. 
Szász Gergely, a nemzetgazdaságtan rö-
vid története, Demeter János. 1. Jövede-
lem elosztás. 2. Termelő és értékesítő szö-
vetkezet, Gyarmathy Árpád. Forgalom. 
Kolossy László. Mezőgazdasági politika 
Romániában. H é j j a Kálmán. Ipari és ke-
reskedelmi politika. Karda Csaba. Hitel-
szövetkezetek. Nagy Tibor. Fogyasztási 
szövetkezetek. Előadás sorozatunk utolsó 
előadói tisztségét dr. Szász Ferenc volt 
szíves elvállalni, aki a bulgáriai szövetke-
zetek jelentőségét tudományos megvilágí-
tásban tárta elénk. 

Fenti beszámolóból kitünhetik, hogy 
szakosztályunk tőle telhetőleg mindent 
megtett szellemi életének egy lépéssel való 
továbbvitelére. 

Zsombory László, 
a Róm. Kath. Népszövetség 

főtitkára. 

BESZÁMOLÓ A SZÉKELYEK KOLOZS-
VÁRI TÁRSASÁGA IFJÚSÁGI BI-
ZOTTSÁGÁNAK ÉVI MÜKÖDÉSÉRŐL 

A Székelyek Kolozsvári Társasága főis-
kolás hallgatóinak tisztujító gyülésén, 
1930. május 15.-én dr. Gönczy Lajos el-
nöklése alatt, Szentimrei Jenő, Tamási 
Áron, dr. Zágoni István, Jancsó Béla és 
Krausz Ottó kiküldött választmányi ta-
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gok mellé bizottsági tagoknak Antal Gusz-
táv, Csákány Béla, Fazekas Sándor, Kali 
István, Kún Ádám, Huszár Kálmán Ka-
bay Gábor, Laczkó László, Miklós And-
rás és Rázmán Mór főiskolás tagokat, el-
nöknek Jancsó Béla orvostan hallgatót vá-
lasztották meg. 

Ha végigtekintünk az Ifjúsági Bizottság 
munkáján, láthatjuk, hogy a Jancsó Béla 
elnök programmbeszédében felemlített 
munkaprogrammot várakozáson felül való-
sította meg. 

Ami a szervezést illeti, a Társaság főis-
kolás tagjainak a száma megkétszereződött, 
(a tagok jelenlegi száma 441), ami az ál-
talános érdeklődés és azon tény mellett bi-
zonyít, hogy szükség van erre a felekezetek 
és fakultások felett álló ifjúsági egyesület-
re. A főiskolás tagozaton belől megalakul-
tak a hallgatónők, brassói és udvarhelyi 
főiskolások csoportja. – Különösen a nő 
tagok belépése és csoportjának megalakí-
tása bír nagy fontossággal, mivel ez az 
első komoly eredménnyel járt kisérlet a fő-
iskolai hallgatónők szervezésére. 

A kuhúrális munka a közgazdasági és 
társadalomtudományi szemináriumban és a 
főiskolai hallgatónők részére rendezett elő-
adás sorozatban folyt le. 

A szemináriumok az ifjúság körében 
igen nagy érdeklődést váltottak ki (átlag 
120-140 hallgató vett részt azokon) annak 
tanúbizonyságaként, hogy az erdélyi ma-
gyar egyetemi ifjúság tisztában van a sze-
mináriumok keretében előadott és megvi-
tatott problémák fontosságával. Igy a 
közgazdaság és világ politika, kapitaliz-
mus, történelmi materiálizmus, fascizmus, 
kereszténység és a szociálizmus és a szö-
vetkezeti eszme kítünő előadók által ellen-
tétes szempontokból megvitatva és az elő-
adást követő viták megadták az ifjúság-
nak az alkalmat, hogy véleményét függet-
lenül kialakíthassa a legaktuálisabb kér-
désekről. 

A főiskolai hallgatónő csoport kivánsá-
gára a Romániai Magyar Nők Központi 
Titkársága br. Huszár Pálné elnöklete alatt 
öt előadás megtartását volt szives el-
vállalni. 

Az előadások témaköre a nő problémá-
ból világ és erdélyi magyar viszonylat-
ban, családi és szociális problémákból ál-

lott. Az előadások viszonylag épp oly nagy 
érdeklődés mellett folytak, mint a sze-
mináriumi előadások. 

A szemináriumokon kívül Jancsó Béla 
biz. elnök 1930. október hó 30-án beszélt 
az erdélyi magyar ifjúság feladatairól, 
utána pedig Fazekas Sándor bizottsági tag 
a tanonckérdést ismertette. 1930 decem-
ber 5-én pedig Benedek Marcell, e kiváló 
budapesti író és kritikus tartotta nagysi-
kerű előadását: „Világnézet és irodalom” 
címen. 

A Gondoskodó Társaság és Pálffy 
László volt alelnök úr szives adományá-
ból az ifj. bizottság pályázatot hirdetett 
„A szövetkezeti eszme gyakorlati jelentő-
sége az erdélyi magyarság gazdasági életé-
ben” címmel. A jury a 2 drb II. díjat 
(500–500 Lei) Nagy Jenő és Orbán Endre 
főiskolás hallgatóknak ítélte oda. 

A kultúrális munka körébe tartozik a 
két szavalóverseny, amelyet a választ-
mány kezdeményezett és dr. Bernád Ágos-
ton, Deák Ferenc és Hadházy Béla szives 
adományai tettek anyagilag lehetővé. 

Az ifjúsági Bizottság igyekezett a tár-
saság többi tagjaival felvenni az érintke-
zést. E célból történt a tanonc-testvéreink 
ifjúsági patrónusának elvállalása, amelyben 
15 főiskolás tag vett részt Fazekas Sándor 
bizottsági tag irányítása mellett. Remél-
jük, hogy jövőre felvehetjük a kapcsola-
tot a felnőtt iparos ifjúsággal is. A főis-
kolás tagok bekapcsolódását az egyesület 
életébe nagyban elősegítették a szombat 
esti tánc, vagy műsoros tea-estélyek, mely-
eknek érdeme a vigalmi bizottságé és Had-
házy Béla alelnöké. 

A főiskolás hallgatók a leány-csoporttal 
két műsoros táncestélyt és két táncestélyt 
rendeztek. 

A főiskolás tagozat évi rendes közgyű-
lését május 29-én tartotta, amelyen az 
Ifjúsági Bizottság beszámolója és a tagozat 
ügyrendjének megszervezése után megvá-
lasztotta az új vezetőséget, amely a kö-
vetkezőkből áll: Jancsó Béla elnök, Laczkó 
László alelnök, Fogarasi Géza, Gyárfás 
Lajos, Huszár Kálmán, Jánky Sándor, Ka-
bay Gábor, Kali István, Kovács Margit, 
Mátyás András, Miklós András, Miklós, 
György, Rázmán Mór és Sükösd Pál vá-
lasztmányi tagok. 
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AZ UNITÁRIUS THEOLOGIA AKA-
DÉMIA ÖNKÉPZŐKÖRE 1930/31. 
Önképzőkörünk, ez isk. évben is, prog-

rammjához híven a legintenzivebb mun-
kát igyekezett kifejteni. 

Ahhoz, hogy az életben valaki megállja 
a helyét, sok minden szükséges, de min-
denekelőtt a legfontosabb az önnevelés. 
Önképzőkörüknek célja pedig az önneve-
lés. E cél elérésére törekedtünk az elmult 
tanév folyamán is és körünk élete eleven, 
pezsdülő volt. Önképzőkörünk munká-
ját egy választott tisztikar intézte, de ab-
ban részt vett minden egyes tag is. Meg-
értve az idők intő szavát, különös tekin-
tettel voltunk a szociális és falú munka 
fejlesztésére. 

Tartottunk minden héten egy rendes 
gyülést, és rendkivülit is, ahányszor annak 
megtartása szükségeltetett. Rendes gyülé-
seinken a kör tagjai szerepeltek felolva-
sásokkal, szavalatokkal, zene és ének-szá-
mokkal, egyes tételek megvitatásával, is-
meretterjesztő előadásokkal. Vendégekként 
szerepeltek: Mikó Imre, Gy. Pap Zsig-
mond egyet. hallgatók, Ferencz József 
külföldi akademista és S. Nagy László 
író. Rendeztünk szónoki és szavaló verse-
nyeket. Ez évben is, mint mindig, tűztünk 
ki pályatételeket, (theológiai, irodalmi, 
szociológiai) stb., melyekre dolgozatok 
szép számmal érkeztek be az elnökséghez. 
Munkáságunknak hű tükre „Jövendő” c. 
lapunk, melynek az év folyamán főszer-
kesztői voltak: Rázmán M. (I. félév.) 
Bede E. (II f. é.) 

A kapcsolatot fenntartottuk a többi fő-
iskolás egyesületekkel, s tagjaink közül 
többen szerepeltek a Székely Társaság Fő-
iskolai Tagozatának estjein is. 

Egy csepp a tengerben az, amit mi dol-
goztunk, de minden cselekedetünket, fa-
junk és egyházunk iránt érzett forró sze-
retetünk vezette és irányította s én hi-
szem, hogy e csepp is hozzájárult ahhoz 
az egyetemes munkához, amelyet a romá-
niai magyar ifjúság ez évben is kifejtett. 

Rázmán Mór. 
FŐISKOLÁS KONFERENCIA MAGYAR-

VISTÁN. Az I. K. E. hatodik főiskolás konfe-
renciáját június 28–július 2-ika között Ka-
lotaszeg egyik legjellegzetesebb falújában, 
Magyarvistán rendezi. Részvételi d í j 50, napi 

ellátás dí ja 40 Leu. Jelentkezések június 15-ig 
László Dezső i f j . utazó titkár címére külden-
dők (Cluj-Kolozsvár, Ref. Theologia). A részt-
vevők segélyben is részesülhetnek, ha előre 
bejelentik igényüket. Részletes programmot 
szívesen küld a fenti cím. Főbb témák: A 
református életstílus alapvonásai, A közép-
osztály szerepe a magyarság életében, Kalota-
szeg, Az erdélyi magyar városok jövője, A 
magyarság helyzete az Ige mérlegén, A ref. 
egyház legfontosabb feladatai, A mai erkölcsi 
felfogások megítélése, A lelki élet higéniája. 
A konferencián részt vehet minden középisko-
lát végzett leány és fiú akkor is, ha főiskolára 
nem iratkozott be. 

HOGYAN FOGADTÁK AZ ERDÉLYI 
FIATALOKAT? 

AZ ERDŐVIDÉKI HIRLAP május 
10-iki számában Fekete Mihály tollából 
„Valami, ami végre biztató is” címmel 
cikket közöl, amely oklándi estélyünk al-
kalmából foglalkozik lapunkkal és moz-
galmunkkal. Cikkíró abban látja az Er-
délyi Fiatalok munkájának jelentőségét, 
hogy a gyakorlati falú-tanulmányozás 
hangsúlyozásával és megvalósításával le-
hetővé teszi, hogy az az ifjúság, amely a 
jövő intelligenciájának magva, „e munka 
révén szerzett népismerettel együtt fej-
leszthesse magát szervesen bele jövő szere-
pébe. Igy a szorgosan véghezvitt céltuda-
tos munka folytán majd tényleg népének 
természetes vezetőjévé válik.” 

ADAKOZZUNK A FELSŐV1SÓFAL-
VIAKNAK. Olvasóink a napilapokból ér-
tesültek arról a megrendítő tűzkatasztrófá-
ról, amely hajléktalanná tette Felsősófalva 
udvarhelymegyei község gazdáinak nagyré-
szét. A tűzvész után segélybizottság ala-
kult, amely társadalmi úton próbálja visz-
szaadni a kétségbeesett inségben tengődő 
tűzkárosultak megsemmisült vagyonkájá-
nak legalább egy részét. Kérjük olvasóin-
kat, hogy a lehetőségek határain belül sies-
senek adományaikkal a felsősófalviak se-
gítségére s buzdítsanak másokat is arra, 
hogy adományaikkal tegyék elviselhetőbbé 
e nehezen kiheverhető csapást. 

VÉGZETT TÁRSAINK: Szilágyi Oli-
vért (lapunk munkatársát) és Váncsa Jó-
zsefet a jogtudományok doktorává avatták 
a kolozsvári Ferdinand Tudományegye-
temen. 
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Felelős szerkesztő és kiadó: 
DR. JÁNOS GÁSPÁR. 
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S Z E R K E S Z T Ő S É G H I R E I : 

KÖZLEMÉNYEK csak lapunk megne-
vezésével vehetők át. 

Lapunk megjelenése nyomatechnikai 
okokból késett, s ezért olvasóink elnézését 
kérjük. 

Jelen számunkból olcsó papiron ötszáz 
különpéldány készült. 

Anyagtorlódás miatt több cikk közlé-
sét sajnálatunkra el kellett halasztanunk. 
Az említett ok miatt jelen számunkból ki-
maradt Tamási Áron „Címeresek" c. re-
gényének ismertetése is. 

„FALÚ FÜZET” sorozatunk első két számá-
nak megjelenése alkalmával nem mulaszthat-
juk el köszönetet mondani azoknak, akik elő-
fizetőket gyűjtve, lehetővé tették annak meg-
jelenését. 

Különösen jól esett br. Bánffy Ferenc elő-
fizető gyűjtése. 

Köszönet illeti a székelyudvarhelyi ref. ta-
nítónőképző lelkes növendékeit, akik közül 
Váró Éva felhívására ötvenketten rendelték 
meg falú füzetünket. 

Több előfizetőt gyűjtöttek: Bányai János, 

Bódis Ágnes, Fekete György, dr. Kedves An-
drás, i f j . Kristóf György. Miklós György, 
P a p p Árpád, dr. Szabady Béla, Venczel József 
és Venczel László. 

Mindnyájuknak hálás köszönet. 
Postán érkezett előfizetések nyugtázása 

1931. május 26-ig. 
Elekes Gyula 300 L. 
Dr. Keresztes Ede 302 L. 
Dr. Székely Ferenc, Vita Zsigmond, dr. 

Bakk Elek, Bodor Kálmán 200-200 L. 
Kerestély József, Vermessy E., dr. Mikó 

Imre, Kelemen Lajos, Ürmösi Károly, dr. Ko-
leszár Jenő 100—100 L. 

Bardócz Róza, Csekme Ida, Dózsa Judit, 
Gönczy Kornél, Beczássy Zoltán 80—80 L. 

Nagy Gabriella. Vidovszky Ella, Gyulay 
Margit, Baranyai Anna, Geréb Kató, Haáz Jo-
lán 45—45 L. 

Nagy Ilus, Pogány Albert. Kolumbán Ellák, 
Balázs János és Horváth Miklós 50—50 L. 

Fehér Imre 179 L. 
Kiss Sándor 270 L. 
Ebenspanger Gyula 102 L. 
Kupsferstich Pál 114 L. 

ÚJ ELŐFIZETŐKET GYÜJTÖTTEK: 
György Géza (Gyergyószentmiklós) és Kö-
peczy Jenő (Székelyudvarhely). Hálás köszö-
net. 
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