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Balázs Ferenc, a fiatal unitárius lelkész bejár ta a ke rek vi-
lágot és öt esztendei szorgalmas munkával begyüjtöt t tudomá-
nyával, műveltségével, próbákon, kritikákon átedzett világnéze-
tével hazajöt t a transzilvaniai rögök alá, nem meghalni és el-
temetődni, hanem elvetődni, mint a búzamag. Öt esztendei 
gyüjtés eredményét egy kis faluba, annak egyszerü viszonyai 
közé eltemetni tiszta vétek a közfelfogás szerint. Az olyan vi-
lágjárt fiatal embernek, mint Balázs Ferenc , városi papságot, 
vagy professzorságot szoktak biztositani. Balázs Ferenc szá-
mára azonban nem jelentett el temetést a faluba menetel , 
mert saját maga öntudatosan választotta magának ezt a létfor-
mát, azér t tanult és azér t jött haza, hogy betemetkezzék a fa-
luba, nem úgy, mint a halottak, hanem mint az ara tásra készü-
lődő gabonamagvak. Balázs Ferenc vállalta a betemetet t gabona-
mag szerepét, betemetkezet t a rög alá és ime most kinőtt a rög 
alól és elénk tárul a gazdag ara tás igérete, a kalászok termésre 
éret ten integetnek felénk. 

Balázs Ferenc könyvének ér téke két vonatkozásban je-
lentkezik: egyfelől elénk állitja az új kisebbségi embert , más-
felől rámutat azokra a tengelyekre, amelyek körül az új kisebb-
ségi életnek ki kell alakulnia. 

I. 
A Balázs Ferenc szerint való új ember az élet örömével 

jár. Ez az öröm a megtalált egyéni hivatástudatból tör fel. 
Kisebbségi é le tünkben nem lehet fanyar, kis körülmények 
miatt letört, örökösen sértődött önérzettel, vagy önérzetnélkü-
liséggel járni. Nincs egyéni tragédia és egyéni kereszt, nincs 
végzet és nincs kiábrándulás, az élet egy nagy keresés, ke re -
sése annak a helynek, ahol egyéni erőimmel szolgálnom kell 
az t a népet, amelyikből magam is sarjadtam. Miért nincs az 
ilyen embertipus életében t r agéd ia? Azért , mer t a szolgálat 
ut jára lépett. Az, aki uralkodni akar , aki kar ier t a k a r elérni, 
ak i a nagy közösségi célok mögé saját egyéniségének dédelge-
te t t álmait rejti, e lőbb u tóbb végzetesen összeütközik másokkal 
és a közzel, de akinek nincs más célja, mint egy meghatározott 
közösséget szolgálni, mindig csak szolgálni, az ebben a szolgá-
la tban fel tud oldani minden ellentmondást és tragikus feszülést. 
Minden akadályból a maga alkalmatlanságát keres i és teljes 
erővel azon van, hogy magát tegye alkalmasabbá. Az ilyen em-
b e r a maga reviziójáról beszél, önmagát revideálja, alakitja, erő-
siti, hogy minél a lkalmasabb ember tudjon lenni. Ez az ember 
mindenek előtt beismeri a maga tévedéseit, tud bűnbánato t tar-
tani. Balázs Ferenc megvallja, hogy a valósággal való találkozá-

* Balázs Ferenc : A rög alatt 1928–35 . T u r d a , 1936. 424. o. 

A rög alatt.* 
Irta: László Dezső. 
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sában fel kellett adnia tanulmányai során beidegződött szociá-
lista dogmáit, hogy nem lehet minden esetben a szövetkezeti 
rendszer megoldásait alkalmazni a falusi élet javitásában. Állan-
dóan járja az u ta t a népuralom és parancsuralom között. Még 
a vallásban is azt keresi, ami éppen a legaktualisabb. Balázs 
Ferenc a tipikus szabadgondolkozó és vizsgálódó unitárius, aki 
előtt egy mér ték van, az örökös segités igényének kielégitése. 
A természet világában élő ember és világa arcán keresi az élet 
ké rdező vonalait és ezekre a kérdésekre aka r egész életével 
felelni. 

A körülmények nem befolyásolják, mer t a körülmények 
felett győzni akar . Az egyén ér téke nem attól függ, hogy hol él, 
falun, vagy városon. Az igaz, hogy a régi gondolkozás szerint 
a falusi pap elveszett ember volt, i lyennek rajzolta Rákosi 
Viktor, Móricz Zsigmond és Szabó Dezső. Balázs Ferenc öntu-
datosan vállalta a falusi élet kis körülményeit és megmutatta, 
hogy az önmagát szüntelenül revideáló, szolgáló ember nem 
vesz bele a faluba, hanem győzni tud fölötte. A Balázs Ferenc 
faluja ma széles érdeklődés középpont jában áll. Ebben legna-
gyobb része nem a munkának, hanem az embernek van. Érde-
mesnek tar t ják a külföldiek Balázs Ferencet arra, hogy a falu-
jában felkeressék és közelebbről is megismerjék. 

A kisebbségi élet valóban kisebbségi élet, kisebb igényü, 
k isebb keretek, szükebb viszonyok között folyó élet. Mi ezt 
még mindeddig nem vet tük egészen komolyan. Nagy igényekkel, 
sokszor nagyzoló igényekkel, valóságos hóbortokkal kelletjük 
magunkat a világ diszes piacán, pedig meg kell tanulnunk az 
egyszerűséget, a röghöz való közelséget, a kis keretek közötti 
nagy alkotásokat. Ebben nagy tanitónk Balázs Ferenc könyve. 

II. 

A rög alatt mindenirányú, szélesgyökérzetü élet indul. En-
nek az életnek a központját a nevelői munka, bordázatát az 
új társadalomszervezés alkotja. Balázs Ferenc népnevelői mun-
ká jában két új szint lehet feltalálni: a népneveléssel a haladást 
és nem a konzerválást akar ja szolgálni, másfelől ebben a neve-
lői munkában tevőleges szerepet biztosit azoknak is, akiket ne-
velni akar . A nevelés központ jában a kis népfőiskola áll, 
de ennek munkájá t kiegészítik a különböző gyülekezeti, köz-
ségi és szövetkezeti szervek. Különösen a gyermekeknél és az 
ifjúságnál a legszabadabb és legszemélyibb alkalmakat is fel-
használja a nevelés érdekében. Balázs Ferenc jól meglátta, hogy 
a falu magamagától modernizálódik. Ezt a folyamatot megálli-
tani, vagy megakadályozni nem lehet és nem is szabad, ellen-
ben a falu é rdekében a legöntudatosabban irányitani kell és 
irányitani lehet. Hogy a falujában folyó nevelői munkát a felül-
ről lebeszélés veszedelmétől megoltalmazza, alkalmat ad arra, 
hogy egészen szabad kere tek közöt t a falusi emberek is be-
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széljenek magukról és nagy élményeikről. Nevelői munkája szé-
les ívet ölel át az emberi életből a sablonos történelmi, iro-
dalmi, gazdasági nevelésen tul világképet, természetrajzi és tár-
sadalomtudományi tá jékozódást is aka r a falujának adni. 

Balázs Ferenc mélyen belelátott a falujába, amikor abban 
a három életfelfogást megismerte. Az idősebb, tehetősebb, há-
borut alig járt gazdák, a tekintélyesek vitték a faluba papnak . 
Ők jelentik a tradiciót és a mozdulatlanságot a faluban. Ezek 
nem hivei az ujitásoknak, csak tartani aka r j ák a falu szinvo-
nalát. A háborut járt f iatalabb férfiak már szegényebbek, java-
részük nem is földmüvelésből, hanem gyári és bányászati mun-
kából él. Ezek az emberek jelentik a faluban a társadalmi gon-
dolatot, a fejlődést, az uj világot. A ma még tekintélyes öre-
gek pár év alatt elpusztulnak és akkor a falunak ez marad a 
vezető rétege. Ezt a réteget ma kell a jövő vezetésre felkészi-
teni. Az egyéni kezdeményezést a falu iparosai jelentik. Ezek-
kel lehet dalárdát, szindarabot létre hozni, Balázs Ferenc nem-
csak meglátta ezt a három életformát, hanem igyekezett meg-
találni a faluvezetésnek azt a módját , amelyik mellett ez a há-
rom csoport a leginkább tud az egészért élni. Világosan tudja, 
hogy neki nem szabad csak az egyikre épiteni a munkájá t . 

Az új faluszervezés legsikeresebb módjának a szövetkezeti 
szervezést látja, de fényes példát hoz fel arra, hogy ennek a 
rendszernek a rendszerért magáért való érvényesitése nem min-
dig jár sikerrel. Lehetnek a falu életének olyan megmozdulásai, 
amelyeket más formában jobban lehet támogatni. A szövetke-
zeti munkába a falun tul a vidéket is be tudja kapcsolni. Fel-
ismeri, hogy olyan szövetkezeti tipust kell létrehozni, amelyik a 
falu hitel, fogyasztási és értékesitési igényeit egyaránt ki tudja 
elégiteni. Ezt a gondolatát valósitotta meg az aranyosvidéki 
Vidékfejlesztő szövetkezetben. Ez a szövetkezet a brassói Agísz-
szal együtt két egészen új kisebbségi szövetkezeti szervezke-
dést jelent. Abból a gondolatból indul ki, hogy nem elég magát 
a falut egymagában megszervezni, hanem melléje kell venni 
egy várost és egy vidéket . Ebből a kis vidéki szövetkezetrend-
szerből nőhet ki a kisebbségi szervezkedés felfelé haladó, uj, de-
mokratikus vonala. 

Azt gondolhatná az ember, hogy Balázs Ferenc minden-
képen újitani akar . Ő csak ott aka r ujitani, ahol az ujitás nél-
kül az élet haladni nem tud. Több példát tár fel a könyve 
amellett, hogy a multhoz való ragaszkodás milyen nagy erőt 
jelent a falu életében. Megismeri az egyházközség levéltárából 
a Kopta-kert birtokrendezési elvét, amely egyaránt egyesiti a 
közös és magán vagyon előnyeit. Ha iskolát, templomot vagy 
papilakot javittat vagy épit, a falu megromlott izlésével szem-
ben védi az ősi és igazi népi építkezési stilus értékeit . 

Balázs Ferenc könyve mutat ja a szörnyü küzdelmet, ame-
lyet meg kell vivni a közönséggel szemben, amig az egyéni 
gondolatból közvélemény és a közvéleményből közös cseleke-
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det lesz. Néha a közvélemény ellenében kell a falu igazi érde-
két az ére t te felelősséget érezőnék megvédenie. Nem lehet 
sem a népuralom, sem a parancsuralom álláspontjára helyez-
kedni, mindig azt a formát kell választani, amelyikben a cél a 
legsikeresebben megvalósitható. 

Balázs Ferenc könyve igazolja azt a tételt, hogy a kisebb-
ségi élet nincs készen, hanem azt ki kell alakitani. Ennek a 
kialakulásnak a legfontosabb vonalait mutat ja be a könyve. Nem 
annyira az e redmények a fontosak, hanem az a keresés, ame-
lyet a könyv bemutat . Balázs Ferencnek éppen elég külföldi 
analogia és rendszer állott rendelkezésére külföldi tapasztalatai 
alapján, de megvan benne a szerénység ezeket mind félretenni 
és azt keresni, ami éppen nálunk esedékes. Ma ismét az a gon-
dolat kezd urrá lenni, hogy nagy átfogó keretek felől induljunk 
meg a részletkérdések felé, a nagy összefogó szervezetek vidéki 
sejtjeit épitsük ki. Balázs Ferenc könyve az ellenkező utat mu-
tat ja, azt az utat , amelyik az egyszerübb sejt felől halad az 
összetet tebb felé. Ez nem jelenti azt, hogy nem jók az erdélyi 
magyarság régi szervezetei, csupán azt a figyelmeztetést hozza, 
hogy ezeknek az élettel való megtöltésében mindennél erőtel-
jesebben a legegyszerűbb formákon kell a munkát megkezdeni. 
Nagyon világosan látszik egész Európában az etatizmus térhó-
ditása. Minden szervezet legyen az állam kezében. Ez a gon-
dolat legelső sorban a kisebbségi népközösség központi szerveit 
fogja leginkább felemészteni. A védekezésnek és egyben az 
igazi kisebbségi életnek az ut ja nem lehet más, mint az egyén 
nevelés és minél szabadabb helyi és vidéki szervezetek létre-
hozása. Balázs Ferenc ezt az utat mutat ja be és ennek az ut-
nak a vállalásából származó ér tékeket tár elénk. 

III. 

Balázs Ferenc könyve, mint irodalmi mű egészen sajátos he-
lyet foglal el a transylvaniai irodalomban. A kisebbségi élet rögé-
ből kinőtt könyv. Nem ábrándokat , eszméket, dogmákat, irány-
elveket tartalmaz, hanem beszámol arról a küzdelemről, ame-
lyet valaki vállalt és következetesen véghez is vitt. Tul az ideá-
lizmuson, pesszimizmuson, halál-lirán, épités ajánlgatáson bemu-
ta t ja az épitő ember t és az épületet. A transzilvániai magyar 
irodalom egyes alkotásai kimutat ják egy régi világ bűneit, má-
sok segitenek a régi világ átér tékelésében, némelyek vonalakat 
muta tnak, amelyek körül ki kellene alakulnia az erdélyi ma-
gyar életnek. Balázs Ferenc tul megy ezeken és bemutat ja az 
épitő ember t és az épülő kisebbségi életet. Nem azért, hogy 
utánozzák, hanem azért, mert meg kellett irnia mindazt, amit 
megirt, igazán nem propaganda célból, hanem a legbensőbb 
irói kényszerből. Ez a belső kényszer és ennek a könyvön kira-
gyogó kényszernek a feszülése teszi ezt a müvet irodalmi alko-
tássá, olvasmánnyá. A kisebbségi életépités kényszere az el-
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mult öt esztendő valóságos küzdelmeinek ábrázolásában tör fel, 
mint új életre biztató épitő akarat . Végre egy könyv, amelyik 
nem az elsodort faluról, henem a megépülő faluról szól, de nem 
mint regény, hanem, mint történelmi dokumentum. A falu-munka 
irodalmában is új lépést jelent Balázs Ferenc könyve. A hely-
zetfelvételen tul bemutat ja a falut, mint az új kisebbségi falu-
munka kisérleti telepét. 

És még nagyobb lesz a könyv szimbolikus jelentősége, ha 
mindehez hozzávesszük, hogy egy beteg ember irása, betegsége 
idejéből. Olyan ember irása, ak inek minden joga meglenne ahoz, 
hogy beteges melankoliával félreálljon, vagy halált orditson. Az 
itteni életakarat ilyen sugalló erejü kiragyogására ma minden-
nél nagyobb szükség van. Ez a könyv küldetést tölt be és sor-
sot formál. 

Nyár van, s a középiskola végzettjei, akik leteszik a bak-
kalaureátust, pályát választanak. Egész életre szóló döntő egyéni 
elhatározás: ha a választás nem a haj lamok és képességek sze-
rint tör ténik; munkájá t nem látja jól el és a küzködés a nem 
neki való pályán szerencsétlenné teszi. De a rossz pályaválasz-
tásnak társadalmi következményei is vannak. Az alkalmatlan 
ember nemhogy hasznot haj tana, de kár t o k o z : megbénit ja a 
munkakört és elveszi a helyet az a lkalmasabbak elől. 

Az egyéni és társadalmi érdek azonban nemcsak a haj lam 
és képesség szerinti pályaválasztást parancsolja, de azt is, hogy 
a pályaválasztás megfeleljen a közösség szükségletének és lehetősé-
geinek. Minden ember része a társadalmi munkamegosztásnak, 
minden pálya társadalmi szerepet is tölt be, tehát nemcsak az 
a fontos, hogy kik, hanem az is, hogy hányan mennek egy adot t 
pillanatban egy adott pályára. 

A kisebbségi élet törvénye azt irja elő, hogy minden pályát 
a legalkalmasabbak válasszák, s hogy csak annyi válassza, ameny-
nyire a kisebbségi közösségnek szüksége van. Az egymásért és 
egymás által való megélés felé fejlődő kisebbségi élet kitérhe-
tetlenül előírja, hogy a pályaválasztás a szükségleteknek és le-
hetőségeknek megfelelő mér tékben történjék. 

Ezzel szemben ma a kisebbségi magyar ifjú pályaválasz-
tása nem igazodik sem az egyéni, sem a közösségi szempont-
hoz. Sem a képesség, sem a szükséglet parancsszava nem érvé-
nyesül : tájékozatlan szülők tájékozatlan fiai illuziók és hiedel-
mek u tán mennek, s a vaktában választott, legtöbbször rosszul 
választott pálya egyéni szerencsétlenséget és társadalmi ká r t 
okoz. 

A pályaválasztás 
egyéni és társadalmi kérdése 
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A szükséglet szerint irányitott, s a megállapitott képessé-
geket ezzel összeegyeztető pályaválasztás elodázhatattan pa-
rancsát szeretnénk közéle tünkbe beidegezni alábbi néhány cik-
kel, melyek az irányitott pályaválasztás első kísérletét képezik, 
ma, amikor a figyelem egyéb közéleti kérdések miatt az ifjúság leg-
égetőbb kérdéseiről elterelődött. A pályaválasztás sorsdöntő 
kérdése előtt tántorgó fiatal testvéreinknek pedig komoly ba-
rát i tanácsokat a k a r u n k adni a valóságos helyzet általunk ösz-
szegyűjtött adataiból levont következtetései alapján. 

A tansilvániai magyar tanulóifjuság elhelyezkedési lehetősé-
geinek köre egyre jobban szükül. Igy van ez a tanári, orvosi, 
ügyvédi, mérnöki, stb. pályákon, de igy van az egyébként füg-
get lennek tar tot t gazdasági pályán is. A gazdasági pályán való 
elhelyezkedést az a körülmény neheziti meg, hogy nagyobb bir-
tok, mely akadémiai képesitéssel rendelkező okl. gazdát mint 
alkalmazottat el tudna tartani, alig van. Kevés olyan 200 holdas 
bir tok van, amely akkora üzemtőkével rendelkezik és olyan 
belterjesen kezeltetik, hogy az egy külön, akadémiát végzett 
gazdát alkalmazni tudjon. Az államnál való elhelyezkedésre ki-
sebbségi nem számithat. Hátra maradnak a magyar gazdasági 
iskolák és az G. E., ahol egy pár okl. gazda elhelyezked-
hetik. 

A gazdasági pályán megélhetésüket biztosithatják azok az 
ifjak, akik földbirtok fölött rendelkeznek, vagy olyan tőke fe-
lett, amely a hitel-szerzést vagy bérleti lehetőséget megadják. 
Ilyen esetben a pályaválasztás adva van. Minthogy a fent kifej-
tett okok miatt az anyagi eszközökkel nem rendelkező ifjak 
csak igen csekély számban mehetnek gazdasági pályára, minden 
földbirtokkal rendelkező ifjúnak el kell végeznie a gazd. akadémiát. 
Minden magyar kézen levő birtokot minta-gazdasággá kell fej-
leszteni, hogy a környék kisgazdáinak példát, tanulási lehetősé-
get adjunk, jó vetőmagvakkal, tenyészállatokkal lássuk el. Min-
den birtokos a környék kisgazdáinak tanitómestere kell hogy 
legyen és pályáját, illetve hivatását azzal az önzetlen testvéri 
szeretettel kell betöltse kevesebb szakismerettel biró kisgazda-
társai körében, amellyel az orvos végzi hivatását betegei között. 
Ne feledje el sohasem a gazda, hogy minden ember annyit ér, 
amennyivel környezetét előbbre viszi gazdasági, kulturális és 
erkölcsi téren egyaránt . Az érettségizett ifjak a cluji gazdasági 
akadémián i ra tkozhatnak be. A tanulási idő, mint az egyete-
men, négy év. Ennek elvégzése u tán egy évi gyakorlatot kell 
folytatni valamelyik állami, vagy okl. gazda vezetése alatt álló 

Az ifjuság a gazdasági pályán. 
Irta: Dr. Török Bálint. 
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magán-gazdaságban. A gyakorlati év letelte után ad ják ki a 
gazdamérnöki oklevelet. Az akadémián a tandij évfolyamonként 
1500–2400 lej közöt t váltakozik. Az internátusi dij havi 500 lej, 
élelmezéssel 1100 lej. A tanév kezdete október 1. 

Sajnos, magyar nyelvü gazdasági középiskolánk nincsen, pedig 
erre nagyobb szükségünk volna, mint az akadémiára. Beszarábiában 
van egy gazdasági liceum és állitólag Salontán fog megnyilni 
egy az ősz folyamán. Tulajdonképen ez volna kisebbségi sor-
sunkban és birtokviszonyaink között a helyes, hogy a 4. gimná-
ziumból mehessenek az ifjak gazd. középiskolába. Katonaság előtt 
fejeznék be tanulmányaikat és az önkéntesi év kiszolgálása u tán 
fiatalságuk egész erejével, lendületével és szorgalmával áll janak 
hivatásuknak megfelelő munkába . 

A másik független, szabad foglalkozási ág a kertészet. Foly-
tatásához kisebb tőke szükséges, mint a gazdálkodáshoz. Kisebb 
területről nagyobb jövedelmet lehet a ker t i müvelés ut ján elérni. 
A kertészet személyes jelenlétet, jó egészséget, ki tartó és szor-
galmas fizikai munkát is igénylő foglalkozás. Egyike a legszebb 
és legideálisabb pályáknak. Kertészeti szakiskola van Bucureşti-
ben és van Budapesten. Mindket tő ker tészképző iskola. 

Mindkét gyakorlati pályán annyit kell tanulni, mint más 
tudományos, jogi, tanári, orvosi, stb. pályán. Tehát ne abban a 
hitben menjünk ezekre a pályákra, hogy ezeken kevesebbet kell 
tanulni, mert ez esetben sulyos csalódás érne. Ezeken a pályá-
kon is legkönnyebben és legjobban azok az if jak fognak tudni 
érvényesülni, akik az átlag felé tudnak emelkedni. 

Dr. Jancsó Ödön alap. Dr. Jancsó Ödön, ref. kórházi sebész 
főorvos elhunyta alkalmából családja egy alap létesítését határozta el. 
Az alap jövedelméből szegény orvostanhallgatóink kapnak tanulmányi 
segélyt. Az alapra eddig a következő befizetések történtek: 

Egy baráti társaság 1000, Vásárhelyi Boldizsár 100, Guráth 
Béla 100, Tárkányi György 100, N. N. 100, László Dezső 100, Biró 
Mózes 40, Dr. Parádi Ferenc 100, Dr. Fekete Sándor és neje 500, 
Merza Gyula 250, Simon Aladár 300, Dr. Péterffy Pál 200, Dr. Mes-
ter Gábor 200, Kovács Margit 100, Dr. Parádi Kálmán 100, Váradi 
Gábor dr. 100, Dr. Gspann Károly 100, Dr. Puskás György 100, 
Dr. Molnár Viola 100, Dr. Vékás József 100, N. N. 500, Baczó La-
jos esperes 100, Rednik Tamás dr. 100, Dr. Tulogdy János 100, Dr. 
Ferenc József 200, Dr. Bertalan István 250, Dr. Csákány Béla 100, 
Biró Mózes 60, Reményik Sándor 300. Összes gyüjtés: 5600 lej. 

Kérjük lapunk olvasóit, hogy adományaikat László Dezső ref. 
koll. vallástanárhoz (Cluj, Ref. Kollégium) sziveskedjenek beküldeni. 
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Az állatorvosi diploma megszerzése a bucureşti-i állat-
orvosi fakultáson történik. Ez az intézet a központi egye-
tem egyik fakultása éppen úgy, mint a jogi, bölcsészeti és az 
orvosi fakultások. Tanulmányi idő 5 év, a hatodik évben a 
doktori tézis és szigorlat következik. A doktori titulus az egye-
tem (fakultás) elvégzése után a diplomával együtt úgy jár, mint 
az emberorvosoknak. 

Érettségi bizonyítvány alapján a fakultásra csak felvételi 
vizsga sikeres letétele után lehet bejutni. Ennek pontos idejét a 
Facul ta tea de Medicina Veterinara Secretariat Bucureşti kérésre 
szivesen közli. A felvételi vizsgának tárgyai a természet tudo-
mányok általában, így az állattan, anatomia, botanica, fizika, 
chemia, fizico-chemia és biologia. Különösen az emlős állatok 
(mamifere) zoológiai ismerete, fizica és chemia rendkívül fon-
tosak és azok preciz tudása nélkül a fakultásra bejutni nem 
lehet. Természetesen a román nyelv tökéletes tudása elenged-
hetet len feltétele a vizsga sikerének. A vizsgák szóbeliek és 
irásbeliek, az eredményt a vizsgák után azonnal kihirdetik. 

A felvett növendéknek évente 4-től 12 vizsgát kell sikere-
sen letennie, úgy hogy a diploma megszerzése igen nehéz, lel-
kiismeretes munká t és igen sok komolyságot igényel. 

A diploma megszerzése után tehát a beiratkozástól hat 
évre minden jel szerint az elhelyezkedési lehetőség meg van és 
az új állatorvos ideiglenes minőségben szolgál legtöbbször egy 
közigazgatási járásban 5– 6000 lei kezdő állami fizetéssel, a dip-
loma megszerzése u tán két évvel véglegesítési vizsgát kell te-
gyen (examen de capacitate). Ezen vizsga sikeres letétele után 
állásában véglegesitik, vagy kérheti bármelyik ideiglenesen kine-
vezett állatorvos állását. 

Tekintet tel az ország kiválóan agrár- és állattenyésztő jel-
legére, az állategészségügyi szolgálat tökéletes ellátására a kor-
mány mindig nagy gondot fordit, úgy hogy ma Romániában az 
állatorvos doktor igen fontos, önálló és széles hatáskörü köz-
gazdasági tényező. Ebből következik, hogy jól javadalmazott 
ka r és a helység beosztása szerint 5000 lejnél kezdődik a havi 
fizetése, ami a fizetési fokozat szerint minden öt évben egy 
gradacióval növekszik. 

Jelenleg a romániai állatorvosok száma 700, beleértve a 
katonai állatorvosokat is. 

Tekintet tel arra, hogy az ország kiterjedése, megyei és já-
rási beosztása szerint legalább háromszor ennyi állatorvosra volna 
szükség, úgy látszik, hogy az elkövetkezendő évtizedben ezen a pá-
lyán munkanélküli nem lesz. 

Az állatorvosi pályáról 
és elhelyezkedési lehetőségeiről 

Irta: Dr. László Tibor főállatorvos. 
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Magunk részéről melegen ajánljuk kisebbségi ifjaink figyel-
mébe ezen igen szép, változatos, egészséges pályát, mely ko -
moly törekvésü, ambiciózus és becsületesen gondolkozó fiaink 
részére biztos egszisztenciát és gondtalan megélhetést biztosit. 

Az előitéletekkel szakítani kell, ma már az állatorvos nem 
gyógykovács, marhaorvos és lóbába, hanem az állattenyésztés 
és állategészségügy korlátlan irányítója tudományos alapon, nehéz 
tanulmányok árán megszerzett és az emberorvosokéval egyenlő 
értékü diplomával és doktori cimmel. 

Ismeretes, hogy néhány év óta magyar fiú alig választja az 
orvosi pályát. Ez a tény annál aggasztóbb, mer t – amint az 
alábbiakból ki fog tünni – az országosan is nagy vidéki orvos-
hiány a magyar vidékeken egyenesen megdöbbentő, ugyanak-
kor, amikor az országosan is lesujtó népbetegségi (tüdővész, 
vérbaj, stb.) arányszám épen a magyar v idékeken a legrosz-
szabb. A két tény együtt létünk élettani a lapjának akkora ve-
szélyére utal, amelynek minden felelősségérzést meg kell moz-
gatnia. A magyar népegészségügy közös intézményes szolgála-
tának gondolata 18 éven át nem tudott köztudat tá és te t té válni : 
s ennek végzetes hatásai most bontakoznak ki. A kérdés t ez 
alkalommal az orvosi pályaválasztás oldaláról kivánom megvi-
lágítani, s annak is csupán anyagi vonatkozásait . Ez nem azt 
jelenti, hogy nem látom az orvosi pályaválasztás lelki oldalának 
jelentőségét, mely itt és ma nagyobb, mint bárhol és bá rmikor : 
az igazi orvos az, aki életét á ldozatnak tekinti embertársai meg-
mentésének szakadatlan munkájában . A végzetesen megsúlyo-
dott magyar népegészségügyi pusztulással csak a lelkiismeret 
izzásának legmagasabb fokain tud szembeszállani ma az igazi 
magyar orvos. Ezúttal azonban a kérdést pusztán anyagi olda-
lairól tekintem. 

I. Elhelyezkedési kilátások. Intelligenciánkban a hivatalnok-
szellem: a fixfizetéses állás keresése oly mélyen gyökerezik, 
hogy a pályaválasztásnak ma is ez az egyik rugója. A valóság vi-
szont az, hogy az állami egészségügyi szervezetekben való or-
vosi elhelyezkedés ma a többségi nép relativ orvos-túltermelése 
miatt kisebbségi orvosnak alig kinálkozó lehetőség. Magyar 
kisebbségi közintézmények kezén összesen 3 kórház v a n : az 
oradeai Szent József-kórház (az Irgalmas Rend-é), a cluji Ref. 
kórház és a tg.-mureşi szanatórium. Orvosi felvevő képességük 
csekély. A végzett fiatal magyar orvosok elhelyezkedésére te-
hát általában csak a magángyakorlatból való megélhetés (váro-
son vagy falvakon) nyujt kilátást. 

Az orvosi pályaválasztás akadályai 
Irta: Dr. Jancsó Béla. 
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Három kimutatással szeretném szemléltetni ezeket a kilá- 
tásokat. Mureş és Odorheiu megyék orvosainak statisztikáját 
adják ezek a kimutatások, tehát csak részleges adatok. S ha 
belőlük általános tudományos következtetéseket vonni nem is 
lehet, mindenesetre jellemzők és a valóság egy-egy részlete, 
amivel szembe kell néznünk. 

Mureş és Odorheiu megyék orvosainak száma: 
 Mureş-megye Odorheiu-megye 

Összes orvosok száma 117 34 

Hivatalos állásu orvosok 
száma 

52 17 

Magánorvosok száma 65 17 

Orvosok nemzetiségük 
szerint 

39 r.: 12 n.: 42 zs.: 24 m. 10 r.: 3 n.: 11 zs.: 10 m. 

r.: román; n.: német; zs.: zsidó; m.: magyar. 

Ezek a számok is nyilvánvalóvá teszik, hogy korunk irány- 
zata: a szervezett orvosellátás. Odorheiu megyében a hivatalos 
orvosok száma az összes orvosok 50%-a, Mureş-megyében k.b. 
45%-a. (Hivatalos orvosok: városi tiszti orvosok, betegsegélyző 
orvosok és a hivatalos ingyen-rendelők orvosai). 

Ezek a számok azonban azt is mutatják, hogy a magyar 
orvosok arányszáma mélyen alatta van az illető megye magyar 
lakossága arányszámának. 

Mureş- és Odorheiu-megyék összlakossága és a lakosság 
megoszlása 1930-ban. (S. Dragomir: La Transylvanie roumaine 
et ses minorités ethniques, 42 old.) 

  Mures-megye Odorheiu-megye 

Összlakosság száma 289,378 (100%) 129,917 (100%)

Ebből román 132,648 (45.9%) 6119 (4.7%)

„ német 11,282 (3.9%) 460 (0.45%)

„ zsidó 9,957 (3.5%) 1286 (1%)

„ magyar 123,240 (42.6%) 119,300 (91.8)

Dragomir Silviu professzor kimutatása szerint u. i. Mureş- 
megye magyar lakósságának számaránya a megye egész lakós- 
 

46

Erdélyi Magyar Adatbank



 

ságához viszonyítva: 42.6%, viszont az orvosi arányszám (117- 
ből 24) alíg 20%. Ugyancsak az ő adatai szerint Odorheiu-megye 
magyar lakossága 91.8%, ezzel szemben az orvosi arányszám 
(34-ből 10) csak 29%. Vagyis: a magyar népesség arányszámá- 
nak megfelelően Mureş-megyében kétszer, Odorheiu-megyében 
háromszor annyi magyar orvosnak kellene lennie, mint amennyi 
jelenleg van. 

Ha az orvosok arányszámát a lakóssághoz viszonyítjuk: 

 M u r e ş - m e g y e  O d o r h e i u - m e g y e  

Hivata- 
los 

orvosok 
összes 
száma 

Magánorvosok 
nemzetiség 

szerint 

Ösz- 
szes 
száma 

Orvo- 
sok 
összes 
száma 

Hivata- 
los 

orvosok 
összes 
száma 

Magánorvosok 
nemzetiség 

szerint 

Ösz- 
szes 
száma 

Orvo- 
sok 
összes 
száma 

r. n. zs. m. r. n. zs. m. 

Váro- 
sokon 

 
35 

 
4 

 
2 

 
23 

 
17 

 
46 

 
81 

 
9 

 
2 

 
1 

 
4 

 
6* 

 
13 

 
22 

Falva- 
kon 

 
17 

 
2 

 
5 

 
10 

 
2 

 
19 

 
36 

 
7 

 
1 

 
– 

 
2 

 
2 

 
5 

 
12 

Városok: Mureş-megyében: Tg.-Mureş és Reghin. 
,,        Odorheiu   ,,          Odorheiu és I. G. Duca. 

Az adatok azt mutatják, hogy az orvosok aránytalan több- 
sége városon helyezkedik el, akár hivatalos, akár magánorvosi 
minőségben. Mureş-megyében a hivatalos orvosok 2/3-a él váro- 
son, s csak 1/3-a falun, Odorheiu-megyében a hivatalos orvosok 
55%-a városon, s csak 45%-a él falun. Az egy orvosra eső la- 
kosság arányszáma tehát voltakép eltérést mutat a valóságban 
 

Mureş-megyében egy orvosra esik: 289,378 : 117 = 2473 ember 

Odorheiu     „         „       „          „    129,917 :   34 = 3821    „ 

Mureş-megye magyar lakóinak száma: 123,240 

„.      „           ,,         orvosainak száma: 24 
Egy magyar orvosra esik Mureş-megyében: 123,240 : 24 = 5134 

magyar ember. 
Odorheiu-megye magyar lakóinak száma: 119.300 

„          „          ,,       orvosainak száma: 10 
Egy magyar orvosra esik Odorheiu-megyében; 119,300 : 10 = 

11,930 magyar ember. 
Tehát az általános orvos-ellátás adatai is a fenti következ- 

tetést igazolják. 
Még súlyosabb azonban a magyar falú orvosellátásának 

helyzete, ha a jelzett két megye orvosainak városokon és fal- 
vakon való megoszlását vizsgáljuk. 

Orvosok megoszlása városokon és falvakon: 

* Ebből 2 nyugdíjas,
orvosi gyakorlatot nem
folytat. 
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attól a számtól, amit merev statisztikai módszerrel az előbb szá-
mitottunk ki. A valóságban a falvakon a fentieknél sokkal több 
emberre esik 1–1 orvos, ami a népbetegségek arányainak egy-
magában is elég magyarázója. Az állam újabban azt a célszerü 
intézkedést tette, hogy orvosnélküli vidékeken 2500 lejes havi-
fizetéses, lakásos községi orvosi állásokat létesített. De bármek-
kora is a panasz az orvosi elhelyezkedés kilátástalansága miatt, 
ezen állásokra kevés jelentkező akad, sokat be se lehet tölteni. 
Mindenki városban akar elhelyezkedni. Ez áll a magánorvosokra 
is. Mureş-megyében, ahol a falun élő hivatalos orvosok arány-
száma 1/3, a falun élő magánorvosoké még ennél is kevesebb. 
Odorheiu magyar magánorvosainak 7 2 % - a él városon s csak 
2 8 % - a falun. A számadatok át tekintésénél azzal a szomorú 
ténnyel találkozunk, hogy a magyar magánorvosok aránya a fen-
tieknél is rosszabb. Mureş-megyében a falvakon a magyar magán-
orvosok nem 1/3-a, hanem csak 1/9-e él (19-ből összesen 2), mig 
Odorheiu-megyében a magyar magánorvosok nem 2 8 % - a , ha-
nem csak 25%-a , (8-ból 2). Ez a tény két szempontból is pusz-
tí tó jellegű. Amint az a városi népmozgalmi adatokból közis-
mert , a városok magyar lakossága legtöbb helyen csökkenő 
irányzatot mutat . Ez a csökkent s szegényedő réteg nem képes 
el tartani a szükség mér téke felett aránytalanul megnövekedett 
számu magyar városi orvosokat, ami ezek elproletarizálódásához 
vezet. Másrészt viszont a falvak stabil-jellegü magyar lakossá-
gának, társadalmi, gazdasági és kulturális megmaradásunk alap-
jának nincs meg az egészségügyi védője, életirányitója épen 
most, amikor élettani a lapjában, maga és utódai létében támad-
ják meg a népbetegségek. Az ok ke t tős : lelki és társadalmi, 
önze t l en (és nem üzletes) lelkü, önmagával szemben igényte-
lenebb, a kérdés emberi, s magyar mélységeit látó, s vállaló 
öntudatos új magyar orvosnemzedék kell. És a magyar társada-
lomnak minden erőfeszitéssel segitségére kell sietnie, hogy meg-
felelő szervezettség megadja a falun való elhelyezkedés legele-
mibb kezdő lehetőségeit. 

Itt is e lérkeztünk mai kisebbségi életünk legelső létpa-
rancsához: a társadalmi szervezkedéshez. Ha a falvakon elhe-
lyezkedett magán-orvosok számát nemzetiségük szerint nézzük, 
azt lát juk, hogy Mureş-megyében a 19 falusi magánorvosból 
csak 2 a magyar (ugyanannyi a román), ezzel szemben 5 német 
és 10 zsidó magánorvos él a falvakban, Odorheiu-megyében vi-
szont a falusi 5 magánorvosból 1 román, 2 zsidó és 2 magyar. 
Ezek a számok a megyék nemzetiségi arányszámának nem fe-
lelnek meg. Mi lehet tehát egyetlen magyaráza tuk? Az, hogy a 
többi együttélő népnek aránytalanul nagyobb a társadalmi szerve-
zettsége, amely biztosítani tudja magánorvosai elhelyezkedését. 

A falusi orvosi elhelyezkedésnek legelső feltétele, hogy 
az illető orvosnak legyen elég pénze (vagy hosszulejáratu, kis-
kamatu kölcsöne), amelyből falusi rendelője nagyobb berende-
zési költségeit fedezze, s amiből praxisa megindulásáig eléljen, 
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(a falusi rendelő beszerzéséhez aránylag nagyobb összeg azér t 
kell, mert a falusi orvosnak mindig általános praxist is kell foly-
tatnia, még ha valamiben speciálista is), tehát a fontosabb spe-
ciálitások, műszerek anyagát is be kell szereznie. Ezzel szem-
ben a tulnyomólag csak a speciálitását űző városi orvos ren-
delője annak megfelelően az induláskor kevésbbé költséges. A 
falusi betegápolás másik nélkülözhetetlen feltétele, hogy vala-
melyes társadalmi szervezettség, vagy legalább erős összetartás 
álljon mellette, ami a létalapját biztositja, vagy praxisa kibonta-
kozását elősegiti. Az első feltétel nélkül lehetetlen, a második 
nélkül vakmerőség ismeretlenül ismeretlen vidéken szerencsét 
próbálni. A számok azt bizonyitják, hogy az együttélő népek 
mindegyike jobban meg tudja adni falun letelepedni akaró orvo-
sának ezt a ké t feltételt, mint a magyar. 

Ezt a lesujtó képet csak az enyhiti, hogy áldozatos egyéni 
kezdeményezésből vannak már olyan ut törések, melyek a fej-
lődés irányához mai lehetőségeinket mutat ják. Ezek elseje Ba-
lázs Ferencz elgondolása, amely a vidék integrális szövetke-
zeti megszervezésébe az orvosi önellátás gondolatát is beiktat ta 
(„a vidék orvosi tanácsadója”), aki néhányszáz család havi pár 
lejéből összeadódó fix összeg ellenében nemcsak gyógyítója 
a családoknak, de időnkénti állandó háziorvosi látogatásaival 
és tanácsaival betegségeik megelőzője is. Az elgondolás a gya-
korlatban módosul t : a kivitt fiatal orvos fix fizetése számára 
nem akadt elég jelentkező család, viszont azonban a felkeltet t 
érdeklődés és az orvos ügyessége meginditotta a magánpraxist 
s a célt mégis e lé r ték : egy vidék orvoshoz, egy orvos kenyér-
hez jutott. A gondolat pedig lassan-lassan mind több helyen k i -
csirázott : ma már különböző felekezetü egyházközségek, szö-
vetkezetek, társadalmi egyletek kisérelik meg, hogy a szüksé-
ges társadalmi segitséget biztositsák nemcsak az orvosi után-
pótlásra, de új orvosi letelepedési lehetőségek megteremtésére 
is. Mintha már oldódnék itt-ott az egyéni és faji egészséggel 
való nemtörődömség jege. Már egyre sürübben keresnek vi-
dékre magyar orvosokat. De van-e ennek a keresletnek megfe-
lelő k iná la t? Van-e annyi fiatal magyar orvos legalább, amennyi 
ma el tudna helyezkedni? Nincs. A pályaválasztás nehézségei 
miatt magyar fiu alig megy orvosi szakra. 

II. Pályaválasztási kérdések: 

Ha figyelemmel átnézzük Kóréh Bélának jelen számunk-
ban közölt kimutatását a cluji tudomány egyetem magyar hall-
gatóiról, két tényt kell megállapitanunk az orvostanhallgatókra 
vonatkozólag. Az egyik az, hogy arányszámuk mélyen alat ta 
van országrészünk magyar lakosságának. S. Dragomir idézett 
munkája (43–44. o.) szerint országrészünk és a Bánát összla-
kossága 1930-ban: 5,543,250. Ebből román 3,206,261 (57.9%), 
m a g y a r : 1,353.675 (24.4%) német (sváb, szász) 543.622 (9.8%). A 
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magyar lakosság 24 .4%-os arányával szemben a magyar orvos-
tanhallgatók mai aránya csak 12 .7%. 

A másik, hogy az alsó éveken egyre kevesebb a magyar 
orvostanhallgatók száma. (VI. év: 22 ; V . : 22; IV.: 16; III.: 20; 
II . : 25; mig az I. éven csak 16. Az összes I. éves orvostanhall-
gatóknak ez csak 11 .5%-a , mig az V. éven 2 0 % , a VI. éven 
15.2%.) Ez az abszolut csökkenés annál jelentősebb, mert az I. 
évesek száma általában legalább 1/4-el több a VI. évesekénél. 
Je len esetben levő 16 helyett igy 27 kellene legyen (11.5% he-
lyet 2 0 % ! ) A magyarázat egyszerü. 5–6 évvel ezelőtt, a gaz-
dasági válság heveny kitörését megelőzőleg egyfelől nagyob-
bak voltak az elhelyezkedési, illetve kenyérkereseti kilátások, 
másfelől pedig a szülőknek, a társadalomnak több pénze volt, 
hogy a pálya nagyobb költségeit vállalhassák. A konjunkturális 
kilátások és a pénzforgalom, illetve hitel egyidejü óriási csök-
kenése , mindenkit elriasztott a pályáról. A háboru utáni évek 
konjunktura-kezdet i idejének orvostanhallgató-áradatával szem-
ben az ellenkező sarkpontra ju to t tunk: az orvostanhallgató-
hiányra. Ez a hiány annál végzetesebb, mert mint láttuk, sze-
rény társadalmi kezdésekkel ugyan, de máris valamit javulnak 
az elhelyezkedési kilátások. És nem lesz ember, orvos az uj ki-
látások, lehetőségek számára! 

Az orvosi pályától való elfordulásnak a tanulmányi idővel 
kapcsolatos okait a következőkben l á tom: 1. A pálya hosszú-
sága. Hivatalosan 6 év, de átlagosan legalább 7 évet jelent. S a 
nálunk nem ri tka rövidlátással az éretségizettek inkább men-
nek a 3 éves tanári , ill. 4 éves jogi pályára csak azért, mert 
pá r évvel rövidebb, holott azokon sokkal kevésbbé fognak tudni 
elhelyezkedni, mint az orvosi pályán. 

2. Nagyobb tanulmányi költségek. Az orvosi pálya tanul-
mányi költségei nemcsak relative nagyobbak (6 év), hanem ab-
szolute is, különösen a tandij. Nem kis tétel a tankönyvköltség 
sem. 

3. A kisebbségi ifjuság anyagi helyzetében nagyon fontos 
o k : az orvosi tanulmányi idő alatt mellékkeresetet folytatni a 
tanulmányok elhanyagolása nélkül nem lehet. Nem lehet a kö-
telező magas óraszám és gyakorlatok miatt sem és nem lehet a 
minden erőt igényelő hatalmas tananyag miatt sem. Ezzel szem-
ben tanárjelölt s jogász könnyen vállalhat mellékkeresetet ta-
nulmányai elhanyagolása nélkül is, amellett pedig ezek a mel-
lékkeresetek nem is ellentétesek tanulmányi i rányukkal (privát-
tanitás, irodai alkalmazás, stb.) 

Az elnéptelenedés egyik oka az a logikailag meg nem ma-
gyarázható tévedés is, amellyel ú j abban megint sok szülő küldi 
gyerekét külföldi, főleg magyarországi egyetemekre. Ez a lépés 
az ottani jóval magasabb tnnulmányi költségek miatt nemcsak 
hogy anyagilag teljesen leszegényiti a családokat, de az elhelyez-
kedés szempontjából teljesen értelmetlen is. Ma még inkább, mint ré-
gebb, külföldön bárhol szerzett orvosi diplomát csak éveket igénybe-
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vevő nosztrifikálási eljárás után fogadják el itt, enélkül pedig sem in-
tézményeknél, sem magánorvosként el nem helyezkedhetik. Ezen az 
eren át kiment és ot t rekedt fiuk ezreiben intelligencia u tánpót-
lásunk java vérzett e l ; fel kell hát emelni szavunk az u jabb el-
vérzési lehetőségek láttán, s a szülőket, gyerekeket figyelmez-
tetnünk, hogy itteni magyar népközösségünk iránti kötelessége 
is azt diktálja, tanittassa itt a gyerekét! De ezt parancsolja egyéni 
érdeke is, mert a magyarországi óriási intelligencia-tultermelés-
ben néhány kivételesen nagy összeköttetésekkel rendelkezőn ki-
vül elhelyezkedésre senkinek sincs kilátása. (Itt emlitjük meg, 
hogy elhelyezkedési szempontból értelmetlen az itteni diploma 
után a speciálitás külföldi megszerzése. A külföldi speciálitásra 
ugyanolyan rendelkezések érvényesek, mint a külföldi diplo-
m á r a : ezeket is nosztrifikálni kell, anélkül sem cimben, sem hir-
detésben, stb. nem használhatók. A helyes továbbképzési ú t : 
itteni diploma után itteni speciálitás-szerzés, a továbbképzést 
pedig rövidebb-hosszabb, határozott célú külföldi tanulmányutak 
tudják kiegészíteni.) 

III. Teendők: 

A mai nagy orvoshiányon és az orvosi pálya kerüléséből 
5–6 év mulva elkerülhetetlenül kialakuló orvosnélküliségen se-
gíteni egyik legégetőbb, legnagyobb horderejü kérdésünk, melyre 
nem lehet elég hangsúllyal felhívni mindenki figyelmét, akiben 
szándék és anyagi lehetőség van a segítésre. 

Az elhelyezkedés kilátásainak állandó megjavítása a fenti 
úttörések példáinak kiszélesítésével és szervezésével: ez az 
egyik teendő-csoport, amire ezúttal részletesebben nem térek ki. 

Pá r szóban azonban foglalkozni akarok még a pályavá-
lasztás akadályainak elhárításával. Az e körüli teendők mind 
egyetlen nagy feladat része i : a mostani irányítatlan, a szükségle-
tekkel semmi kapcsolatot nem tartó pályaválasztást az orvosi pályá-
nál is irányítottá, s a szükséglet mértéke szerintivé kell tenni. A kö-
vetkező részletfeladatokon át közelí thet jük meg ezt a cé l t : 

1. Az elhelyezkedés kilátásáról és a pálya összes fontos 
tudnivalóiról a pályaválasztó ifjúságot tájékoztatni kell. A pálya-
választás ne elképzelések, vagy hamis illuziók alapján, de a való-
ságos helyzet ismeretében történjék. Je len cikk is ezt a célt 
akar ja szolgálni. 

2. Minden rendelkezésre álló és mihamarább megteremtendő 
eszközzel törekedni kell arra, hogy alkalmas, jellemileg, szelle-
mileg és testileg egyaránt megfelelő fiatalokból a szükségletnek 
megfelelő számú válasszon orvosi pályát belföldi egyetemeken. 

3. Az alkalmas, de szegény fiatalok komoly anyagi támo-
gatása. A komoly szót hangsúlyoznunk kell. Orvosi pálya elvég-
zésében a fenti sorozatos anyagi akadályok között csak az je-
lent igazi támogatást, ha nem pár száz lejes gyorssegélyeket, 
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hanem kevesebb számú, megtelelő embernek ösztöndíjszerű, 
legalább minden tanulmányi költségét fedező támogatást nyúj-
tunk. 

4. A jellemileg, testileg alkalmasak közül az anyagilag leg-
jobban ráutal tak kiválasztása különös körültekintéssel és foko-
zott szigorúsággal tör ténjék. 

Ezeket a gondolatokat minden diáksegélyezési tényező 
legfokozottabb figyelmébe ajánlom. Az orvosi pályaválasztás elő-
segítése ma egyik legégetőbb, elodázást percig sem tűrő kér-
dése kisebbségi életünknek. 

Ha a romániai egyetemeken jelenleg tanuló magyar kisebb-
ségi tanárjelöltek jövőjére s általában a fiatal magyar tanár nem-
zedék helyzetére gondolunk, csak a legmélyebb hit óvhat meg 
a legszélsőségesebb pesszimizmustól. Hinnünk kell abban, hogy 
a román nemzeti kizárólagosság szélsőséges tanát nem fogják 
alkalmazni az iskolapolitikában. Bíznunk kell erősen egy meg-
ér tő és szabadelvű kormányzás eljövetelében, a békeszerződé-
sek, a párisi kisebbségi egyezmény és más politikai pár tok 
programjában szereplő kisebbségi jogok megvalósulásában. Ha 
ezekben nem bizunk, ha le lkünkben csak egy percre is meg-
érhetőnek találjuk a román nacionalizmus jelenlegi felfogását, ak-
kor a fiatal magyar t anároknak és tanárjelöl teknek csak egyet-
len kérdésük lehet : mielőbb más pályát választani és ennek le-
hetőségeit előkészíteni. Mert a romániai országos tanáregyesület 
folyó évi április 17 – 19-én tar tot t kongresszusán magáévá tet te 
a nemzeti kizárólagosság tanát, melynek az iskolapolitikában 
ezentúl döntő jelentőséget kiván adni. A határozati javaslatban 
a román tanárok követelik a kisebbségiek teljes kizárását a tan-
testületből. Miután véleményük szerint „teljes mértékben szüksé-
ges, hogy a jövő nemzedékek kialakitásának feladata csak románokra 
bízassék”, a határozati javaslat további pontjaiban leszögezi állás-
pont jukat a kisebbségi t anárokra vonatkozólag. „Ha a kisebbsé-
gek fiai Romániában aka rnak élni, mondják, a 8-ik pontban, 
akkor nevel te tésüknek is román szellemben, román tanárokkal 
és román nyelven kell történnie.” Ennek az elvnek a megvaló-
sí tására pedig legelső lépésnek a kisebbségi iskolák megszünte-
tését, illetve államosítását tar t ják, aminek érdekében széleskörü 
mozgalmat szándékoznak indítani. 

Az a magyar kisebbségi fiatal tanár, vagy tanárjelölt, aki 
ezt a pályát választotta, feltétlen gondoljon a fentiekből követ-

A fiatal magyar tanárnemzedék 
kérdései 
Irta: Biró Sándor. 
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kezhető helyzetre. Nem azért, hogy elcsüggedjen, hanem azért , 
hogy minden eshetőséggel számolva nézzen a jövőbe. Hogy 
tudjon küzdeni a kisebbségi jogokért, tudjon dolgozni azoknak 
védelméért már főiskolás korában . Hogy számoljon le egyszer-
smindenkorra a régi diákélet csillogó romantikájával és köny-
nyelmű gondolkozásával. Hogy tudjon belekapcsolódni már diák-
korában a kisebbségi jogokért vívott küzdelembe, legalább a 
szellemi felkészülés minden lehetséges fegyverével. Mert ha így 
felkészülve és a veszedelmeket látva, de egy megértőbb időnek 
eljövetelében bízva fog hozzá munkájához, akko r remélheti, 
hogy révbe jut. Akinek pedig nincs ehez hite, az ne menjen 
erre a pályára, mert időelőtt elfásult, megfáradt és „a minden 
mindegy” szomorú világába sülyedő ember lesz belőle. 

I. 

Bízva abban, hogy iskoláinkat meg tudjuk tartani, melyek 
azok a lehetőségek, amelyek számba jöhetnek a még egyete-
meken tanuló magyar tanárjelöl tek elhelyezkedésére vonatko-
zólag? Ez a kérdés összefüggésben van a különböző egyházi 
iskoláknál működő rendes és helyettes tanárok számával. Hiva-
talos helyről származó adatok szerint e tekintetben a követ-
kező helyzettel kell számolni : 

A ref. középiskolákban működő rendes, helyettes és óra-
adó tanárok száma 230. Ebből 158 férfi, 72 nő. Ezek közül 45 
éven felüli rendes tanár és tanárnő 61, az összes tanerők 26.5%-a. 
A többiek tehát, összesen 169-en (73.4%) 45 éven alul vannak, 
tehát a most végező tanárjelöl tek elhelyezkedési szempontjá-
ból nem igen jöhetnek számításba. Legnagyobb részük helyet-
tes és óraadó tanár ill. tanárnő, akik a véglegesítő vizsga hiá-
nya miatt (capacitate) az állam részéről nem kapnak végleges 
működési engedélyt. Az összes eddigi vizsgákon mintegy 12 ref. 
tanár, illetve tanárnő ment át, akik véglegesíthetők. Elhelyez-
kedési lehetőség jelenleg a következő szakoknál mutatkozik: 
filozófia, román nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom 
főszakokkal . Egyáltalán nincs hiány történelem és földrajz sza-
kos tanárokban. 

A római kath. egyházi iskolákban összesen 130 férfi és 
100 női tanerő működik. Ezeknek mintegy 40%-a kb . 90 tan-
erő 40 éven felüli, a többinél ugyanaz a helyzet, mint a refor-
mátus tanárok esetében lát tuk. A kath. iskoláknál elhelyezke-
dési lehetőség a következő szakokban van: magyar, román 
francia. 

Sokkal kisebb arányban, de a főbb vonásokban ugyanez 
a helyzet az unitáriusoknál is. Itt közelebbről 3 üresedés vár-
ható nyugdíjazás miatt. 

Ha most egy hozzávetőleges számítást csinálunk az el-
helyezkedési lehetőséget illetőleg, akkor azt láthatjuk, hogy egy-
két éven belül még elhelyezkedhet 1 0 – 1 0 helyettes tanár a ref. 
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és ka th . iskoláknál, az unitáriusoknál pedig 3. Azután pedig 
1 0 – 1 5 évig nem igen lesz hiány tanárban, tekintettel arra, hogy 
a most működő rendes tanárok legnagyobb része a 40–55-ös 
nemzedékből való. 

Ezzel szemben azt látjuk, hogy az egyetemeken igen sok 
magyar kisebbségi tanárjelölt van. Lapunk más helyén közölt 
ada tok szerint az elmult iskolai évben a helybeli egyetem ter-
mészet tudományi és filozofiai fakultásain több mint 200 magyar 
kisebbségi hallgató tanult, pedig ebben a kimutatásban csak a 
fontosabb szakon lévők szerepelnek. Vallásilag: 128 kath., 79 ref. 
és 12 unitárius hallgató volt, de mivel innen hiányzik néhány 
szak hallgatósága, a tulajdonképeni szám sokkal magasabb. Hi-
vatalos ada tok szerint a helybeli egyetemen 1934–35-ben is 
230 magyar tanárjelölt vol t ; közülük 153 ref. vallásu. Ha tekin-
tetbevesszük az ország többi egyetemein tanuló magyar tanár-
jelölteket, akko r valószínünek látszik, hogy a jelenleg tanári 
pályára készülő magyar kisebbségi egyetemi hallgatók száma 
meghaladja a 300-at. Ebből mintegy 120-ra tehető a ref. vallá-
suak, 150-re a római katolikusok és 20–30-ra az unitáriusok 
száma. 

Ezeknek az ada toknak az összevetéséből lá t sz ik : micsoda 
aránytalanság van a tanárjelöl tek száma és az elhelyezkedési 
lehetőség között . 

II. 

A jelenleg tanitó fiatal tanárok és a még ezután elhelyez-
k e d ő tanárjelöl tek egyik legsulyosabb kérdése a véglegesités, 
illetve az ezt lehetővé tévő véglegesitési vizsga (examen de ca-
pacitate). Enélkül a jelenlegi román törvények értelmében senki 
sem lehet rendes tanár sem az államnál, sem a felekezeteknél, 
mer t a csak egyetemi licenţa-val rendelkező tanárok működési 
engedélyét minden évben újra kell kérni. Végleges működési 
engedélyt a minisztérium csak a capacitate vizsgával rendelkéző 
tanároknak a d ; ú jabban pedig még a kisebbségi vallástanárok 
is állami bizottság előtt kell véglegesitési (capacitate) vizsgát 
tegyenek. 

Ilyen körülmények között egy fiatal helyettes tanár min-
den szabad idejét e véglegesitő vizsgára való elkészülésre kell 
forditsa. Á m d e a legtöbb esetben az a helyzet, hogy a tovább-
tanulásra nincs elegendő szabad ideje. Kötelező óráinak száma 
2 0 – 2 4 közöt t váltakozik hetenkint s azonkivül annyi minden 
más iskolai munkával meg van terhelve, hogy naponkint alig 
marad 2–3 óra szabadideje, aminek nagy részét az órákra való 
készülés felemészti. Igy csak a rendkivüli munkabirásu emberek 
tudnak valamit készülni a véglegesitő vizsgára, akkor, ha na-
ponkint legalább 1 2 – 1 4 órát dolgoznak. 

Ez lévén a helyzet, világos dolog, hogy nagyon kevesen 
tudnak igazán felkészülni er re az országunkban köztudomás sze-
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rint legnehezebb vizsgára. Most pedig a napról-napra, sulyo-
sabbá váló kisebbségellenes légkörben még a jól elkészültek is 
kevés reménnyel állhatnak a vizsgáztató bizottság elé, melynek 
tagjai a román tanáregyesület legutóbbi közgyülésén elfogadták 
a kisebbségi tanároknak a tanitásból való kizárását követelő ha-
tározatát . 

Nagyon nehéz ebben a kérdésben megnyugtató megoldást 
találni. Az volna a legjobb, ha bizonyos szolgálati idő után az 
igazgató és az Inspektorátus véleménye alapján lehetne végle-
gesiteni a helyettes tanárokat külön capacitate vizsga nélkül, 
vagy pedig egy olyan véglegesitő vizsga után, melyet állami és 
egyházi vegyes bizottság előtt tennének. Persze ez csak „pium 
desiderium” a tényleges helyzettel szemben. Mivel pedig a ca-
pacitate vizsgához ragaszkodik az állam, nincs más hátra, mint-
hogy az arra való felkészülést a lehetőség szerint az egyházi 
hatóságok megkönnyitsék a helyettes tanárok számára. Ez a 
könyités kétféle módon lehetséges. Az egyik abban áll, hogy 
az egyházi főhatóságok tegyenek lépéseket a Minisztériumban 
arra vonatkozólag, hogy a felekezeti iskolákban tanitó helyettes 
tanárokat ne tekintsék állami iskolák tanszékeire pályázó jelöl-
teknek. A legutóbbi vizsga alkalmával is a román jelöltek na-
gyon meg voltak botránkozva afelett, hogy kisebbségiek jelent-
kezni mernek a vizsgára. Valószinüleg a vizsgáztató bizottság 
tagjai is hasonlóképen gondolkoztak. Ezt a sikerre nézve na-
gyon kedvezőtlen hangulatot azáltal lehetne enyhiteni, hogyha 
az egyházak egy közös fellépéssel a Minisztériumon keresztül 
eljuttatnák a helyettes tanárok névsorát a vizsgáztató bizott-
sághoz azzal, hogy a névsorban szereplő jelöltek nem pályáz-
nak állami állásra. Igy talán kevesebb előitélettel lennének ki-
sebbségi jelöltekkel szemben s a vizsgáztatás menetét is való-
sznü leg inkább a jelölt tudása mint más szempontok befolyá-
solnák. Ezelőtt két évvel mindhárom egyház vezetőségéhez egy 
emlékiratot terjesztettek a helyettes tanárok, kérve a fenti köz-
belépést a vizsga sikere é rdekében . Hogy mi lett az emlékirat 
következménye, arról a mai napig semmit sem tudnak. 

A vizsga sikerének megkönyitése é rdekében másik oldalról 
azt lehetne tenni, hogy azok a helyettes tanárok, akik a vizs-
gára jelentkeznek, ar ra az évre könnyebb beosztást kap janak 
az iskoláikban. Ha már fizetett szabadságról nem lehet szó, 
legalább kapjanak meg minden könnyitést, ami csak lehetséges. 
Heti 2 0 – 2 4 óra helyett néhány hónapig (szept.–jan.-ig) 1 5 – 1 8 
nagyot segitene raj tuk, pláné ha minden más iskolai munkától 
mentesittetnének erre a készülési időre. Ezt a kis könnyitést 
ál talában elég simán meg lehetne oldani és méltányos is lenne, 
hiszen annak idején a rendes tanárok közül sokan fizetett sza-
badságot kaptak a román nyelvi vizsga előkészületére. Igy a fia-
tal tanárok is valóban éreznék egyházuk irántuk való szeretet-
teljes jóindulatát. 

Viszont el kell ismerni az egyházi részről gyakran hallható 
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kifogás igazságát i s : tényleg a helyet tes tanárok általában elég 
kevés részt vesznek az egyház munkájában. A fiataloknak sok-
kal jobban bele kell kapcsolódniok egyházuk szerteágazó mun-
káiba. Előadásokkal, ifjúsági keresztyén munkával, saját életük-
nek az egyházhoz való szorosabb kapcsolásával kell megmutat-
niok egyházukhoz való ragaszkodásukat . Ha ilyenformán szer-
ves részeivé válnak egyházuknak, akkor eltünik az a kölcsönös 
bizalmatlanság, ami jelenleg nagyon sok esetben fennáll a papok 
és tanárok, az egyháztársadalom és iskolák között . 

A fiatal t anároknak nem szabad elfeledniök, hogy helyze-
tük javulása attól függ: mennyiben képesek többet , jobbat pro-
dukálni, mint idősebb kartársaik, mint román kol légáik? Ha 
munkájuk kiválóságát románok és magyarok egyaránt kénytele-
nek lesznek elismerni, akkor helyzetük javulása feltétlenül be-
következik. 

Tíz esztendeje, hogy az érettségit tett magyar ifjúság 
rendszeresen iratkozik be a romániai egyetemekre. Tíz esztendő ta-
pasztalatai ellenére a pályaválasztás ma is körültekintés nélkül, ötlet-
szerűen történik. Ez a megállapítás különösen vonatkozik a jogi fa-
kultásokra özönlőkre. Megdöbbentő, hogy a harmincas évek folyamán 
beiratkozó magyar egyetemi hallgatók 60 százaléka joghallgató. Gon-
doltak-e ezek az ifjak arra, hogy diplomájuk megszerzése után mi-
ből fognak megélni? Azzal tisztában vannak, hogy közigazgatási pá-
lyán nem alkalmazzák. Azt is tudják, hogy a birói karba 17 év alatt 
egyetlen magyar jogvégzettnek sem sikerült bejutnia, magánvállalat-
nál vagy intézménynél is csak elvétve egy-két jogász helyezkedhetik 
el. Mindnyájan az ügyvédi pályán gondolják boldogulásukat elérni. 

A jogi fakultásokra beiratkozók többségét az az egyetlen szem-
pont vezeti, hogy ezen a fakultáson nem kötelező az előadások láto-
gatása. Csak a vizsgák tartama alatt kell az egyetemi városban tar-
tózkodni, évközben odahaza is lehet készülni a vizsgákra, ami lénye-
ges megtakarítást jelent. A valóság pedig az, hogy a vidéki hallgatók 
nem birják a versenyt az egész éven át egyetemi városban tanuló 
társaikkal s így az 5 egyetemi évből 8 – 1 0 év lesz, ami alatt annyit 
költenek el, hogy abból 5 évet fent tölthettek volna az egyetemi vá-
rosban. Természetesen a „mezei” jogászok felkészültsége is jóval 
alatta marad a rendes hallgatókénak. (Nem beszélve arról, hogy a 
vidékről csak vizsgázni járó jogászok többsége 2–3 évi kisérletezés 
után reményt vesztve véglegesen búcsút mond a már lényeges anyagi 
áldozatokba került jogi pályának). 

Az alábbiakban a magyar ügyvédek jelenlegi helyzetét mutatom 
be egy és egy vegyes lakósságu megye adatai alapján, ami-

A jogászok elhelyezkedési kilátásai 
Irta: Dr. László Ferenc. 
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ből egész országrészünkre vonatkozó általános következtetéseket le-
het levonni. 

A megye 120–125.000 főnyi magyar lakosságára 50 
ügyvéd esik, a vegyes lakosságu megye 28.000 magyar lakójára pe-
dig 15. Életkor szerinti megoszlásuk: az előbbinél 50 éven felüli 26, 
harmincöt-ötven éves 17, harmincöt éven aluli 7, a vegyes lakosságu 
megyénél pedig 14 ötven éven felüli; 35 éven aluli ügyvéd nincs. 

Az ügyvédi gyakorlatból származó átlagos havi jövedelmet 
4 – 5 0 0 0 lejnél többre nem lehet becsülni. A megye 50 ma-
gyar ügyvédje közül legjobb esetben is nyolcnak havi jövedelme ha-
ladja meg a 10 ezer lejt s a törvényszéki székhelyen lakó 18 ügyvéd 
között tízen vannak, akik havi 3 ezer lejt sem keresnek meg. A má-
sik megyében a helyzet még rosszabb. 

A megyében jelenleg 3 magyar ügyvédjelölt van, a ve-
gyes lakósságu megyében pedig 4, de a fiatal ügyvédek – kettő 
kivételével – még nem nyitottak önálló irodát, hanem egy-egy idő-
sebb ügyvéd mellett dolgoznak. Egy ügyvédjelölt havi jövedelme 
a 2000 lejt nem haladja meg, de sokan éveken keresztül nem tudnak 
elhelyezkedni. 

A például vett megyében 10 olyan joghallgató van, aki 
előreláthatólag egy éven belül befejezi jogi tanulmányait. Ezek közül 
jelenleg legjobb esetben is kettő ha el tud helyezkedni a megyében, 
tehát 8 állástalan lesz! 

Megemlítendő még, hogy a vegyes lakosságu megyében 2 jog-
végzett magánvállalatnál van elhelyezkedve, a székely megyében azon-
ban jelenleg egyetlen jogásznak sincs ilyen alkalmazása, s lehető-
ségre sincs kilátás. 

A fent közölt adatokból kitűnik, hogy az ügyvédi pályán már 
is túltermelés van. Az ügyvédek egy része, akiknek magánvagyona 
nincs, a szó teljes értelmében nyomorog. Ez a helyzet még rosszab-
bodni fog a közeli években az egyetemekről nagyszámban kikerülő 
jogvégzettek által. A kisebbségi ügyvédi proletáriátus már elkerülhe-
tetlen. Az idősebb ügyvédek nyugdíjazása és elhalálozása folytán be-
álló üresedés az igénylők nagyszáma miatt, aránylag kevésnek fog 
elhelyezkedést jelenteni. A kisebbségi magyar ügyvédek között előre-
láthatólag irtózatos kenyérharc fog dulni. 

A fenti adatokat – kisebb eltérésekkel – egész országrészünkre 
lehet általánosítani, kivéve a nagyobb kereskedelmi és ipari közpon-
tokat, ahol az összeköttetésekkel rendelkező jogászok tényleg jól jö-
vedelmező ügyvédi irodával rendelkeznek. De ez csak kivétel, ezek 
száma végtelenül kevés. Az átlag helyzete siralmasan rossz itt is. 

A középiskolából most kikerülő és a pályaválasztás nehéz kér-
dése előtt álló ifjúnak komoly számot kell vetnie magában, hogy 
ilyen körülmények között érdemes-e a szülei anyagi helyzetét meg-
haladó áldozatot hozni azért, hogy diplomával a zsebében beálljon a 
szellemi proletárok táborába? 

5 7 

Erdélyi Magyar Adatbank



A főiskolákra évenként felkerülő első éves diákok rendszerint 
tanácstalanul állanak azzal a kérdéssel szemben, hogy az egyetemre, 
vagy más főiskolára, az egyetem egyik vagy másik fakultására irat-
kozzanak-e be, hogy majd annak idején, az 5–6 évnek s egy tekin-
télyes pénzösszegnek befektetése után, valamiképen álláshoz jussanak. 
Régebb is, de most különösképen gondolkozóba ejti ez a kérdés a 
pályaválasztót. Ma az egyik vagy másik pálya választását nem az il-
lető első éves rátermettsége vagy hajlama határozza meg, hanem an-
nak anyagi helyzete s az egyik vagy másik foglalkozási ág túlzsufolt-
sága vagy hiánya. Tehát először halaszthatatlan és égető kér-
dés ugy oldani meg a diáksegélyezést, hogy legalább az arra érde-
mes elsőévesek mentesüljenek – ha részben is – az anyagi gon-
doktól s másodszor pedig pontosan felmérni helyzetünket, hogy kik, 
hol és hányan vagyunk s hogy kikre, hova és hány magyar főisko-
lásra van szükség a transzilvániai életben. 

Az előbbi kérdést most igyekeznek – s hisszük, sikerülni fog 
– megoldani az arra hivatott és illetékes fórumok. A második kér-
déssel alig most kezdenek foglalkozni. Valóban az eddig megjelent 
tanácsadók, útmutatók legfennebb az illető fakultásra való beiratko-
zás idejéről, módozatáról, tandijának összegéről adtak felvilágositást, 
de egy a szükségleteken alapuló számszerinti kimutatás eddig még 
nem történt. Amit mi most adhatunk, szintén nem pótolja a hiányt, 
de reméljük, hozzájárul ehez. 

Divat ma túltermelésről beszélni. Hogy nincs szükség több fő-
iskolásra, mert hiszen a már most beiratkozottak elhelyezkedése is 
teljesen reménytelen. Ezzel szemben hangsulyoznunk kell, hogy igenis 
szükség van magyar főiskolásokra, tanult emberekre, de azt is, hogy 
esztelenség gondolkozás nélkül megrohanni valamelyik fakultást, vagy 
annak valamelyik szakját, anélkül, hogy számolnánk az elhelyezke-
dési lehetőségekkel, ami szoros összefüggésben áll az állásban levők 
számával, korával, stb. s a főiskolákra beiratkozott diákság számada-
taival. Biztosan beváló tanácsokat nem lehet adni, de igyekezzünk 
olvasni a számokból. Nézzük pl. az orvosi fakultást: 

Nemzetiség 
szerint 

Magyarok 
felekezetek szerint 

É v 

R
om

án
 

M
ag

ya
r 

M
ás

 n
em

-
ze

tis
ég

ü 

Ö
ss

ze
se

n 

R
ef

. 

R
. k

at
h.

 

U
ni

tá
ri

us
 

Ö
ss

ze
se

n 

Fiu I – V I . 466 103 232 801 42 53 8 103 
Leány I – V I . 87 18 42 147 8 7 3 18 
Összesen: 553 121 274 948 50 60 11 121 

% 58.3 12.7 28.8 
– 

41.3 48.8 9.09 
– 

Ezt a képet nyujtja az 1935–36 iskolai év. 
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Az első pillantásra látható, hogy a más fakultásokon levő főis-
kolások arányszámánál az itteniek arányszáma jóval alacsonyabb. Ha 
pedig tekintetbe vesszük, hogy az orvosi független, szabad pálya, 
melyen még mindig el lehet helyezkedni s főleg ha arra gondolunk, 
hogy a falu várja a kisebbségi magyar orvost, sokaknak ajánlhatjuk 
ezt a pályát. 

Gazdasági akadémia. 

Év 
R

om
án

 

M
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M
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Ö
ss

ze
se
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R
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U
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Ö
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se
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Fiu I – I V . 2 2 5 15 12 252 7 6 2 15 

Leány I – I V . 8 1 2 11 
– – 

1 1 

Összesen: 233 16 14 263 7 6 3 16 
% 8 8 . 5 6.8 5 .7 

– – – – – 

A legnagyobb hiány talán éppen itt van. Alig vannak magya-
rok az akadémián. Nincsenek gazdászok, pedig épülnek a gazdasági 
iskolák s az erdélyi kisebbségi népnek gazdaságilag kell megszer-
vezkednie. Utmutatók kellenek a falusi kisgazdáknak. 

Tanári 
1. Természettudományi fakultás.* 

Fő
sz

ak
 

Ss
zá
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ta

n Fiu 22 13 8 43 3 8 2 13 

Fő
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ak
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m
ta

n 

Leány 20 4 2 26 
– 

4 
– 

4 

Fő
sz

ak
 

Ss
zá

m
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n 

Összesen: 42 17 10 69 3 12 2 17 

Fi
zi
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– 

ké
m

ia
 Fiu 6 10 1 17 5 5 

– 
10 
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– 
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m

ia
 

Leány 2 3 
– 

5 
– 

3 
– 

3 

Fi
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– 
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m

ia
 

Összesen: 8 13 1 22 5 8 
– 

13 
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 Fiu 14 13 5 32 5 7 1 13 

T
er

m
é-
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et
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jz

 

Leány 8 7 1 16 2 4 1 7 

T
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m
é-
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jz

 

Összesen: 22 20 6 48 7 11 2 20 

Fö
ld

ra
jz

 

Fiu 18 28 1 47 10 17 1 28 

Fö
ld

ra
jz

 

Leány 36 10 2 48 3 7 
– 

10 

Fö
ld

ra
jz

 

Összesen : 54 38 3 95 13 24 1 38 
A négy szakon 

összesen: 126 88 20 234 28 55 5 88 

% 53.8 37.6 8.5 
– 

31.8 62.4 5.6 
– 

* Rovatfejeket l. előbbi statisztikánál. 
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Itt könnyebb számitásokat végezni. Ha figyelembe vesszük az 
állásban levőket s a beiratkozottakat tisztán lehet látni a helyzetet. 
Hiány a számtanon s a fizika-kémián mutatkozik. Főleg leányokban. 
Viszont a földrajz-szakon túltermelésről kell beszélnünk. Mig a szám- 
tan-fizika-kémiaszakokon alig van összesen 20 egyetemi hallgató, ad- 
dig egyedül a földrajzra 38-an vannak beiratkozva, pedig a szükség- 
let egyáltalán nem ezt kivánja. 

A nyelvészeti fakultásról* a legfontosabb szakok statisztikáját adjuk: 

R
om

án
 

Fiu. I–IV. 15 11 2 28 8 3 – 11

Leány „ 25 12 2 39 6 5 1 12
Összesen:  40 23 4 67 14 8 1 23

Fr
an

ci
a 

Fiu „ 18 11 9 38 2 6 3 11

Leány „ 41 15 4 60 8 7 – 15
Összesen:  59 26 13 98 10 13 3 26

La
tin

, 
gö

rö
g 

Fiu „ – 8 1 9 4 3 1 8

Leány „ 6 5 3 14 2 3 – 5
Összesen:  6 13 4 23 6 6 1 13

M
ag

ya
r Fiu „ – 16 1 17 7 8 1 16

Leány „ – 13 – 13 7 6 – 13
Összesen:  – 29 1 30 14 14 1 29

N
ém

et
 Fiu „ 4 15 6 25 4 10 1 15

Leány „ 9 15 9 33 3 12 – 15
Összesen:  13 30 15 58 7 22 1 30

 Az öt szakon
össz.: Fiu 

 37 61 19 117 25 30 6 61

 Leány  81 60 18 159 26 33 1 60

 Összesen:  118 121 37 276 51 63 7 121

Nagyon sok leány van ezen a fakultáson, legalább háromszor 
több, mint amennyire szükség lenne. Hiány alig érezhető a latin- 
görög főszakon. A végösszegnél (118 román, 121 magyar) tekintetbe 
kell venni azt, hogy a magyar főszakon román egyetemi hallgatók 
nincsenek, tehát az arányszám nem ez. 

A jogi fakultásról nem tudtuk beszerezni az adatokat. Körül- 
tekintő számitás szerint s a régi statisztikai kimutatások alapján 
1800-ra tehető a joghallgatók száma s ennek kb. 20–25%-a magyar, 
ami 360–400 embernek felel meg. Tehát jogászra nincs szükség. 

A kimutatások magyarázása során csak a szembetünőbb s jel- 
legzetesebb jelenségekre hivtuk fel a figyelmet. A statisztikát olvasóra 
hárul az a feladat, hogy a maga helyzetének figyelembe vételével 
vizsgálja meg az őt érdeklő szakot s végezzen számitásokat az itt 
közölt adatok alapján. Kóréh Béla. 

* Rovatfejeket l. az előbbi statisztikánál. 
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SZAVAK ÉS TETTEK 

Tudomásunkra jutott, hogy lapunknak a Hitel c. folyóirattal való 
viszonyát illetőleg a legképtelenebb hírek vannak forgalomban. Igy 
vidéken elterjedt az a hazugság, hogy lapunk a Hitellel olyan felté-
tellel kivánt megegyezni, hogy a két lap egyesülése előtt a Hitel fi-
zesse ki lapunk adósságait! Kell cáfolat az ilyen szemenszedett rá-
galmakra, amelyeket nem tudjuk ki és milyen okból terjeszt? Munka-
társaink, barátaink és olvasóink tájékoztatására kénytelenek vagyunk 
közölni a tényállást: 

1. A Hitel megindulása előtt sem lapunknak, sem munkatársai-
nak nem tett együttműködési ajánlatot, s nem válaszolt lapunknak a 
régi Hitelhez juttatott együttműködési javaslatára. 2. A Hitel 1. száma 
lapunkról és munkájáról egy szó említést sem tesz, ami annál külö-
nösebb, mert utólagos kijelentései szerint célkitüzései velünk azono-
sak. Megindulása után több munkatársunktól kért cikket, amit azok 
nem vállaltak, mig a Hitelnek lapunkkal megegyezése nincs. 3. Ezek 
után a Hitel május 20-án hivatalosan írt lapunknak, javasolva, hogy 
munkatársaink kölcsönösen írjanak egymás lapjába, ellenben nem in-
dokolta sem külön indulásuk okait, sem nem vázolta programmjuk 
alapelveit. Erre a levélre lapunk azt válaszolta, hogy a gyakorlati 
együttműködést meg kell előznie az elvi megegyezésnek, ami viszont 
csak programmjuk feltárása után tárgyalható meg, azért kértük an-
nak részletes megírását. 4. Erre a levélre csak általánosságokat tar-
talmazó, s a fontos kérdéseket megkerülő választ kaptunk, mely nem 
kielégítő. Épigy nem kielégítő, s a homályt el nem oszlatja a Hitel 
2. számának kék lapjain közölt válasz László D. és Jancsó B. cik-
keire, melyek a cselekvő magyar ifjúság vitájához szóltak hozzá. Ez 
a válasz a cikkek egész gondolatmenetét nem is ismertetve, kiraga-
dott idézetek célzatos csoportosításával kiséreli meg bizonyítani azt 
az állítását, hogy mi személyi és csoporti előjogokat formálunk (?), 
ami nem nemzeti érdek. Ez az állítás cikkeink félremagyarázásán ala-
pul. Jancsó Béla cikke a máshol kialakított szellemi áramlatokat utánzó 
ifjusági mozgalmakat, passziv ifjuságnak nevezi, s lapunk mozgalmát 
ezért tartja egyedül cselekvő, tehát itt született eszmét itteni szük-
ségleteink szerint megvalósítani akaró ifjuságnak, szemben a két 
– passziv – ifjusággal: a Hitellel és a marxistákkal. Azt, 
hogy más nem dolgozott, vagy dolgozik, nem állította. A kizáróla-
gossági elmélet megdöl („közös gyakorlati feladatok akadhatnak” – 
írja Jancsó Béla). A Hitel válasza nem tartalmaz a fasizmus és a 
demokrácia kérdésében sem nyilt színvallást és nem írja meg, hogy 
Venczel Józsefnek népünk alkotóképességét kétségbevonó állításával 
vállalja-e a közösséget. – Végül nem felel arra a kérdésre sem, hogy 
állítólagos eszmei azonosságuk esetén mégis miért indítottak külön 
lapot? 

A Hitel ellentmondásai 
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Nézzünk nyiltan szembe ezekkel a tényekkel. A Hitel a szer-
vezkedés fontosságát hangoztatja s ezt helyzetismereti tanulmányok-
kal óhajtja öntudatositani. Ezen részlet-kérdés tanulmányok legtöbbje 
alaposan megírt, némelyik hiányt pótló. De ezeket a tanulmányokat 
bizonyára époly szivesen látta volna tudományos életünk több évti-
zedes multú folyóirata: a Muzeum, s nemzetpolitikai szem-
lénk: a Magyar Kisebbség, mint a helyzetismereti tanulmányokát évek 
óta közlő lapunk. Tett-e lépéseket lapja, s mozgalma indítása előtt 
a Hitel, hogy ezeket a készenálló szerveket támogassa, szélesítse ta-
nulmányaival? Tudtunkkal: nem. Holott elutasitást sehol se talált 
volna, legkevésbbé lapunknál, melynek majdmindegyikük munka-
társa volt. A szervezkedés szükséges, ezt nekünk fölösleges leirnunk. 
Kisebbségi életűnk egyik legsúlyosabb belső jelensége azonban: a 
szétszervezkedés, azonos célokra újabb, s újabb keretek létesítése, 
ami nemzetgazdaságilag leszegényedésünket fokozza, szellemi életün-
ket pedig teljesen szétzilálja és elsekélyesiti. A dolgozni akarás tár-
gya ne új keretakítás legyen. Ha minden négy ember, aki dolgozni 
akar, új szervet, külön lapot létesitene, akkor önkéntes szétoldódá-
sunk be is végeztetnék. A szervezkedés fontosságának belátása nem 
külön lapinditásra, de az eddigiek megerősitésére kötelezte volna 
nemzeti érdekből a Hitel munkatársait. 

Külön szervet csak külön szükséglet, új lapot csak új mondani-
való indokol. Ilyen a Hitelnél nincs, programmja is azonosságát foly-
ton hangoztatja. Minek higyjünk: az együttműködés és a programm-
azonosság szavainak, vagy a külön lap és mozgalomindítás, a szétszer-
vezkedés tetteinek? A Hitel szerint mozgalmak külön, párhuzamosan 
is szolgálhatnak azonos célt. A párhuzamosok azonban sajnos sem a 
geometriában, sem az eszmei célokban sohasem találkoznak. Egy célt egy 
erős mozgalom egy uton jobban szolgál, mint több gyenge, külön utakon. 

A Hitelnek tisztáznia kell ellentmondásait: ha ugyanazt vallja, 
amit mi, akkor velünk van és nem csinál meghatározatlan célú moz-
galmat, amivel az egységet gyengíti. Ha nem ugyanazt vallja: akkor 
mondja meg már egyszer nyiltan. Ezek tisztázásáig együttműködés-
ről nem tárgyalhatunk. A nemzeti érdekből való leckeadásra pedig a 
Hitelt feljogosítva mindaddig nem tarthatjuk, míg maga is be nem bi-
zonyítja tetteivel, hogy nem személyi, vagy csoporti előjogokra törekszik. 

Mikes Kelemen élete és néhány 
válogatott levele, Tamási Áron Mi-
kesről szóló bevezető tanulmányával 

A Hasznos Könyvtár 6-ik füzete. 
Üdvös gondolat volt a H. K. veze-
tősége részéről a hűség és nemes-
lelküségben bámulatos nagy szé-
kely diák elavulhatatlan szép-
nyelvü és igen tanulságos leveleit 
ismertetni meg a nép szélesebb ré-
tegeivel. Ami külön gazdagitja ezt 
a füzetecskét, az Tamási Áron 
„Levél Édesanyámhoz” c. be-

vezető levele, melyben részletesen 
elmondja Mikes Kelemen életének 
szépségét, valamint II. Rákóczy Fe-
rencnek és a többi kuruc bujdosói-
nak szomoru történetét. Ez a szép 
levél minden bizonnyal kedvenc ol-
vasmánnyá teszi Mikes leveleit a 
nép és az ifjuság között. A leve-
leket kitünő érzékével Szentimrei 
Jenő választotta össze, természe-
tesen a legtanulságosabbakat, a 
legalkalmasabbakat és a legszeb-
beket. 
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KORUNK ARCÁHOZ. 

Nagyrahivatott és szépmultu néplapunk, a „Magyar Nép” állandóan tá-
jékoztatja a magyar népet azokról a könyvekről, amelyek a falut érdeklik. El 
kell ismernünk róla, hogy ebbeli fáradozása közben gyakran nagy megértést 
tanusitott kiadványainkkal szemben. Annál inkább csodálkozunk azon, hogy 
most egy Deák Pál nevü úr, aki vagy álarcos lovag, vagy kezdő író, mélyen 
lesujtó kritikát mond Balázs Ferenc „A rög alatt” cimü széles körben elismert 
könyve felett. Az iróra jellemző, hogy cikkének 3/4 részét Balázs Ferenc egy-
házával szembeni magatartásának és vallásos meggyőződésének kritizálására 
szenteli. Itéletünk szerint ez a kérdés az unitárius egyház egyházi lapjaiba tar-
tozik. Éppen elég olyan kérdés van ebben a könyvben, ami a falusi nép elé 
kivánkozik. Falu-munkájából csak a templom, iskola és papilak épitést emliti 
meg mint értékes munkát. De ezekben a munkákban Balázs Ferencet a szép 
leirásért illeti elismerés, az épités maga a vezetők és a nép kiválóságát iga-
zolja. Persze, az ismertető nem olvasta el a könyvből, hogy ezeket a munká-
kat Balázs Ferenc a nép ellenére valósitotta meg a nép érdekében. Fáj a cikk-
irónak, hogy Balázs Ferenc az uj kisebbségi szövetkezeti rendszer megvalósitá-
sán fárad. A könyv elleni indokolatlan lesujtó kritika csucspontját szószerint 
idézzük: „Ez a könyv valami olyan hatást tesz az emberre mint a megszorult 
görénynek a méregzacskójából kiöntött mérge. Valósággal elszédül az ember, 
midőn egy paptól, egy magyar paptól efélét olvas’’. „ . . . B a l á z s Ferenc mun-
kája, sajnos, nem épitő munka. Édes, csábitó szóval beszél, de a sok édesség 
közé lassan ölö méreg van keverve. Ilyenre pedig a mi népünknek nincsen 
szüksége”. (Magyar Nép, 1936. junius 27. szám). Nem is tudjuk, hogy egy 
ilyen minősithetetlen arcátlanságra mit lehet válaszolni. Azt kell hinnünk, 
hogy az iró saját görénybüzét érezte, mialatt Balázs Ferenc könyvét olvasta és 
szédült állapotában a józan itéletét elveszitette. Minden esetre valósággal elszé-
dül az ember, ha ilyen cikket olvas a Magyar Népben, mint a Deák Pálé. 
Cikke „sajnos nem épitő munka”, mert kiválóan alkalmas arra, hogy a ma-
gyar lelkipásztorok és hivek közé éket verjen, hogy csalónak és ámitónak mu-
tassa egyik legmunkásabb lelkipásztorunkat. Ez nem lehet hivatása a Magyar 
Népnek. A Balázs Ferenc könyvében valóban lassan ölö méreg van elrejtve, 
de nem a nép, hanem a népnek ilyen cikkeket iró görények ellen, akik any-
nyira büzösek, hogy sohasem tudnak saját szagjuktól megmenekülni. Erre a 
görényölő méregre bizony szüksége van a mi népünknek. Őszintén megirjuk, 
hogy a Magyar Nép nemeslelkü szerkesztőjétől ennek a förmedvénynek a ki-
adását nem vártuk volna el. Hol vagyunk a kisebbségi életben, ha a Balázs 
Ferenc könyvéről nemcsak meg lehet irni egy ilyen irást, de azt ki is lehet adni 
a legelterjedtebb néplapban? 

D r . B a k k E l e k : R a j t a d i s 
m u l i k , h o g y b e t e g n e l é g y ! 
(Hasznos Könyvtár 8. szám) Dr . 
Bakk Elek könyve általános képet 
ad a betegségek külső s belső okai-
ról. Előbbieknél a fertőzés szere-
pét, a szervezet természetes vé-
dekezését és a védőoltásokat tár-
gyalja, utóbbinál a táplálkozás és 
a belső elválasztásu mirigyek je-
lentőségét. 

Könyve nagy értéke nemcsak az, 
hogy annyi mindent tömören s 

mégis nagyon vi lágosan m e g m a -
gyaráz, hanem az is, hogy szem-
pont ja iban a bajok egyéni és tár -
sadalmi megelőzésére nézve ad 
fontos utbaigazításokat. Külön di-
cséretet érdemel a stílusa, mely a 
legbonyolultabb kérdéseket is egy-
szerű hasonlatokkal, tudja megér-
tetni s az egész művön át lük-
tető emberi és faj i szeretet. A kis 
könyv a Hasznos Könyvtár egyik 
legértékesebb füzete. 

Dr. Nagy I s t ván . 

„A rög alatt” és a görénybüz. 
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A tényekkel, a valósággal szembe kell nézni, ha mégoly keserü, 
mégoly megrenditő is. 

Makkai Sándor, Transylvania református püspöke betegségére 
hivatkozva lemondott állásáról. Ez az egyik tény, mely az egész it-
teni magyarságot érinti, hiszen korszakalkotó egyházi épitő munká-
jának transylvaniai magyar szempontból is felbecsülhetetlen a jelen-
tősége. Állásától való megválása tehát nemcsak egyházi, hanem egye-
temes transylvaniai magyar veszteség. 

De ennél sokkal több, sokkal végzetesebb is történt. Megtörtént 
az elhihetetlen: Makkai Sándor, a Magyar fa sorsa, a Magunk re-
viziója irója itthagyta Transylvaniát. Expatriált, kivándorolt Transyl-
vaniából. 

A tényekkel szembe kell nézni, ha mégoly fájdalmas, mégoly 
megrenditő is ez a szembenézés. 

Az első tény: a püspökségről való lemondás, bár összes okait 
valószinüleg nem ismerjük, fájdalmassága ellenére is megmagyaráz-
ható, emberileg indokolható. Az önkéntes félreállás becsületes tett, ha 
az illető ugy érzi, hogy nem tud már eleget tenni lelkiismerete mér-
téke szerint vállalt feladatának. A kijáró nyugdij el nem fogadása 
nemes mozdulat. 

De érthetetlennek, megmagyarázhatatlannak, nem indokoltnak, 
s lelkiismeretünkkel össze nem egyeztethetőnek látszik a tény, mely 
szivünk gyökeréig nyilalt, hogy Makkai Sándor itthagyta Transyl-
vaniát. 

Ezzel a ténnyel eddig kisebbségi közéletünk egyáltalán nem né-
zett szembe. Nem kutatta a kivándorlás okait. Nem mutatott rá, 
hogy ez a megdöbbentő lépés nem szükségszerü következménye a püs-
pökségről való lemondásának és hogy eddigi gondolatrendszeréből nem-
csak hogy meg nem indokolható, de azzal szögesen ellentétes. Igy 
annak az eszmének gyengitésére alkalmas (és ezt siettek is kihasz-
nálni!) amelybe itteni életakaratunk hite kikristályosodott. A kiván-
dorlásával ért csapás nemcsak az, hogy legnagyobb szellemi értékünk 
hiányzik a fokozódó szükség napjaiban. Nagyobb, s hatásaiban ki-
számithatatlan csapás: egy borzasztó példa erkölcsi rombolása akkor, 
amikor pusztán az erkölcs, a hűség tarthat meg bennünket. A hűség 
szülőföldünkhöz, itteni rendeltetésünkhöz, önmagunkhoz. 

A Makkai Sándor kivándorlásának nem lett volna szabad meg-
történnie. S hogy mégis megtörtént, kinek fájhat inkább, mint ne-
künk, akik érdek nélkül, sőt sokszor érdekeink ellenére is önzetlenül 
hirdettük mindazt, ami életet adó erő szavaiban, amit az uj transyl-
van magyar öntudatért tett? Akik a télen is, mikor betegszabadsága 
alatt kimenetele vádjával kapcsolatban aljasul megrágalmazták, a be-
teg jogát megvédelmeztük. De kinek tragikusabb kötelessége mégis, 
hogy szembenézzen és itéljen a transylvan magyar lelkiismeret végső 

SZEMLE. 

A Makkai-rejtély. 
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földi itéletével, mint nekünk, akiknek ez a lelkiismeret a legfőbb földi 
mérlegünk, s a transylvániai magyar életérdek a legnagyobb pa-
rancsunk. 

A Fiatalok vállalja a tragikus kötelességet. Vállalja, mert 
vallja, hogy a tényekkel szembe kell nézni, ha mégoly fájdalmas, 
még oly megrenditő is. Vállalja és teljesiti is, ha majd annak eljön 
az ideje. 

Lelkiismeret szerint és felelősséggel itélni ugyanis csak a té-
nyek a körülmények teljes ismeretében lehet. A Makkai Sándor ki-
vándorlásával kapcsolatban azonban eddig még egyetlenegy körülményt 
sem ismerünk. Ok nélkül ez a kivándorlás nem történhetett. A kiván-
dorlás okairól viszont sem Makkai, sem más egyetlen szóval sem nyi-
latkozott. Nem tudhatjuk, milyen lelki okok, milyen belső meghason-
lás indithatta utnak ezt a végzetes lavinát. Nem tudjuk, hogy ez a 
lépés elkerülhetetlen volt-e, vagy elkerülhető? Nem tudjuk, hogy tett-e 
valamit ennek elkerülésére, akart-e itt maradni Transylvaniában egy-
szerü embernek, közkatonának a kisebbségi sorsban? S ha akart, erre 
a lehetőséget megadták-e neki azok, akik megadhatták? 

Ezekről a kérdésekről senki sem beszél. A kivándorlás belső, 
vagy külső okairól mindenki hallgat. Ez a hallgatás titkot takar. 
Még nem tudjuk, hogy egy lelki, vagy pedig egy közéleti szakadék 
titkát. 

Ezt a titkot, ezt a rejtélyt előbb vagy utóbb meg kell tudnia a 
transylvaniai magyarságnak. Tudnia kell, hogy kiüritésének, végzetes 
szellemi meggyengítésének felelőssége kit és mennyiben terhel. Felel-
nie kell a kivándorolt Makkai Sándornak, felelniök kell mindazoknak, 
akik tudják. A transylvaniai magyar lelkiismeretnek tartoznak a szá-
madással. 

Mig ez a számadás meg nem történik, nincs helye a hátmö-
götti felelőtlen itélgetéseknek sem az eltávozottal, sem a vele kapcso-
latban álló közéleti tényezőkkel szemben. 

Mikor lehull a rejtély lakatja és feltisztul a köd: akkor, de 
csak akkor nézhetünk igazán szembe kisebbségi életünk legdermesz-
tőbb belső tényével. Itéletet csak akkor mondhatunk. A transylvaniai 
magyarság érdekében, transylvan magyar lelkiismeret szerint akkor, 
de csak akkor itéletet is mondunk. 

legtanultabb orvosai közé tarto-
zott. Az általános orvosi tudo-
mány megismerése után a bel-
gyógyászatban, elmegyógyászat-
ban és sebészetben képezte ma-
gát tovább. Haláláig megmaradt 
tanuló orvosnak. Legutóbbi idő-
kig feljárt az egyetemre, hogy a 
legujabb sebészeti eljárásokat is 
megismerhesse. Orvosi diplomája 

és szakdiplomái a továbbképzésre 
ösztönözték. Dr. Jancsó Ödön al-
kotó ember volt. Egészen fiatalon 
átveszi a primitiv uioarai bánya-
kórházat és pár év alatt mütővel 
és ötven ággyal felszerelt modern 
kórházzá alakitja. Az uioarai für-
dőtelep modernizálása is az ő fá-
radhatatlan ösztönzésére történik. 
Az orvosi hivatáson tul is részt 
vesz minden értékes társadalmi 
szervezésben. Elhatározó köze van 
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az uíoarai iparosság polgári ka-
szinóban való megszervezésében. 
A világháboru végén bányakerü-
leti főorvos, amikor ott kell hagy-
nia régi munkaterületét. Ország-
részünk fővárosába jön. Itt fiata-
los lendülettel uj munkakört te-
remt magának. Az ifjuság skárlát 
elleni védőoltásának legelső har-
cosa lesz. Ő a legnagyobb orvos 
ösztönzöje a Református Kórház 
létrejöttének. Ez a sok tevékeny-
ség egyenesen folyt praktikus 
transzilván lelkéből. Ezt a lelket 
mutatta meg az itteni népekkel 
szemben is. Transzilvánizmusára 
jellemző, hogy amikor az uj ál-
lam elbocsátotta, a román bányá-
szok sztrájkba léptek és igy akar-
ták a vezetőséget rávenni arra, 
hogy továbbra is munkában ma-
radhasson. A világháboru végén 
mint nemzeti tanácsi elnök az 
egyik legexponáltabb nemzetiségi 
vidéken biztositani tudta a népek 
közötti békét. Állandóan a leg-
jobb barátságban volt a neves 
román orvosokkal, akikkel a szak-
tudomány iránti lelkesedés tar-
totta össze. Az orvosi hivatást 
ügynek tekintette, ezért él t : a be-
tegekért és szolgálta azokat ön-
maga feláldozása árán is. Tud-
tuk, hogy értékes ember volt, de 
élete igazi nagy alkotásairól csak 
halála után kezdettek beszélni. 
Akkor vettük észre, hogy való-
jában ki volt, amikor eltávozott 
az élők sorából. Ürt hagyott maga 
után. Ez pedig abból következett, 
hogy szerény ember volt, aki nem 
beszéltetett magáról és munkájáról. 

Két derék fiut nevelt kisebbségi 
népünk szolgálatára. 

Ez a pár megemlékező sor 
nemcsak Neki szól, hogy lerója a 
tiszteletteljes hálát, nemcsak övéi-
nek, hogy elvesztése feletti fájdal-
mukban való részvétünket pró-

ber volt Mikes Kelemen falujából. 
Sohasem tudott nyugton ülni, 
mindent meg akart ismerni, nem-
csak a szinéről, hanem a fonák-
járól is, mindennek tudni akarta 
az árát és legmagasabb értékmé-
rője a hasznosság volt. Mint a 
határvédő székely katonák sarja 
ősi közösségi ösztönt hozott ma-
gával. A közösség hasznának a 
keresése adott ideálista lendületet 
életének. Életének alkotásai a Szé-
kely Miko Kollégium és Székely 
Nemzeti Muzeum életébe kapcso-
lódnak. Kevesen értették meg a 
háboru után olyan világosan mint 
ő a vidéknek, a szükebb közös-
ségeknek a jelentőségét. Vidé-
kiessége nem elmaradottságot, 
hanem erőt jelentett. Azt mond-
ják nagy müvelődési szervezést 
végzett. Ez csak annyiban igaz, 
hogy embereket keresett, embe-
reket állitott be oda, ahol rájuk 
szükség volt és mindig megta-
lálta és alkalmazni tudta azokat 
az embereket, akikre éppen szük-
ség volt. Ebbeli buzgóságából 
jöttek nagy tévedései is, mert 
tudott embereket elejteni és elje-
lentékteleniteni is. Szervezeteket 
nem hozott létre, hanem embere-
ket állitott oda, ahová azt szük-
ségesnek látta. Józan székely volt 
és ezért a modernségből a ho-
bortot, a visszásságot nem sze-
rette, de szivesen hajlott afelé, 
ami a modernségből épitést jelen-
tett. Volt szeme, arra hogy édes-
apámmal együtt felismerjék Kós 
Károly muzeumi épűlet tervében 
az igazi modern magyar épité-
szeti irányt, Ady vagy Szabó Dezső 
kritikai modernsége azonban tá-

bálja tolmácsolni, hanem az új 
kisebbségi nemzedéknek is ut-
mutatásul és példaadásul. L. D. 

Izig-vérig 
székely em-Csutak Vilmos 

6 6 

Erdélyi Magyar Adatbank



vol volt tőle. Mindig tervekkel 
volt tele és terveiből a legtöbbet 
és a legjobbakat meg is valósi-
totta, helyesen megvalósittatta. Ez 
pedig nagy érték a sokszor el-
bággyadó kisebbségi életben. 
Alakját itt is megrögzitjük, mert 
rá kell mutatnunk üres helyének 
hívására és élete nagy figyelmez-
tetéseire. L. D. 

”Egy eszme indul... .” Ismert 
nevű költőink megkapó szépségű 
verse jut eszünkbe Krenner Mik-
lós nagy gondolatával kapcsolat-
ban, melynek sajátságos félreér-
tése miatt most a börtön sötét ár-
nyéka közeledik feléje. Évekkel és 
évekkel ezelőtt jelent meg első 
írása a román-magyar kibékülés-
ről, melyet az első időkben so-
kan fejcsóválva, kételkedve olvas-
tak. De a romániai magyar sajtó 
legtekintélyesebb és leghűségesebb 
képviselője nem ijedt meg nagy 
eszméjének hűvös fogadtatásától. 
Román és magyar részről jövő 
támadások ellenére tovább foly-
tatta „hidverő” tevékenységét. A 
két egymásrautalt nép összefogá-
sának nagyszerű elképzelése épen 
úgy izgatta, mint egykor Kossuth 
Lajost, Jászi Oszkárt, Bălcescu-t 
és annyi más kutatóját a duna-
völgyi népek jövőjének. Fáradha-
tatlanul írt, beszélt, agitált az esz-
me érdekében. Némelyek lemoso-
lyogták, mások dühösen megtá-
madták, de olyanok is voltak, akik 
egyetértettek vele! Többek között 
az övéhez hasonló eszmét hirde-
tett a legnagyobb román történet-
iró Iorga Miklós is, aki ezelőtt 4 
évvel röpiratot adott ki „A román 
és magyar nemzetek közt lévő el-
lenségeskedés” ellen. 

De teltek múltak az évek s 
egyszer csak újból áradni kezdett 
a gyűlölet folyója a két nép kö-
zött. Krenner Miklós tovább épít-

gette a hídat, erősítette a tartó 
cölöpöket, de már közeledett a 
megáradt gyűlölet és a félreértés 
és félremagyarázás hullámai elsö-
pörték a híd pilléreit s magát a 
hídverőt is. A nagy gondolat híd-
verője úgy látszik életsorsában is 
a régebbi elődök útjára lépett: 
ugyanolyan meg nem értés veszi 
körül, mint Kossuthot, akitől épen 
e gondolata miatt fordultak el a 
legtöbben. Jászi Oszkár szintén ez 
okból lett gyűlőletes sokak előtt, 
Bălcescu pedig mindenkitől el-
hagyatva halt meg hazájától tá-
vol s még csontjait sem sikerült 
megtalálni a palermói szegények 
temetőjében. 

Nem tudjuk mi lesz a Krenner 
Miklós sorsa. Csak azt tudjuk, 
hogy eszméje mellett olyan cso-
dálatos hűséggel tartott ki, ami 
őt minden fiatal magyar előtt a 
legtiszteltebb és legnagyobb ma-
gyar vezetők sorába helyezi. Fe-
lelősséget vállaló komoly egyéni-
sége, eszméi mellett való törhe-
tetlen kitartása sokakat megvi-
gasztalt és további kitartásra buz-
ditott a közéleti dzsungel vad har-
cai közepette. Ő eddig is mindent el-
viselt, ami egy becsületesen küzdő 
és dolgozó magyar vezetőt érhet. 
Megérte azt, hogy mikor otthon 
három négy irredenta vád ellen 
védekezett, ugyanakkor odaátról 
a jobboldali magyar sajtó haza-
árulónak és kommunistának bé-
lyegezte. Még ezelőtt néhány hó-
nappal is sokan gúnyos káröröm-
mel fejezték ki elégtételüket, hogy 
a nagy „hidverő” elveszi munká-
jának méltó büntetését. 

A romániai magyar fiatalság, 
azonban nagy szeretettel és ra-
gaszkodó megértéssel gondol reá, 
aki egy pillanatig sem ingadozott 
az általa képviselt eszme mellett 
való csodálatos kitartásban. 
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Főiskolás tájékoztató. 
Női pályák. 

A középiskolát végzett nők számára a főiskolai továbbtanulás 
csak ritkán hoz kenyérkereseti lehetőséget. Az alább ajánlott pályák 
rövidebb idő alatt nyujtanak megélhetési lehetőséget. 

Háztartási főzőiskola – Şcoala de menaj (Cluj, Str. Av-
ram Iancu 58). Kétéves tanfolyam, melyre érettségivel, vagy tanitói 
oklevéllel vesznek fel. Elméleti tárgyai háztartástan, fizika-kémia, nö-
vénytan, álattan, gazdaságtan, lélektan, könyvelés. Gyakorlati okta-
tása mosásra, főzésre, szabásra, szövésre, kézimunkákra tanit. Köte-
lező a bennlakás (havi 1600 lej). Künnlakók csak szüleiknél vagy kö-
zeli rokonaiknál lehetnek. Tandij egész évre 1600 lej (künnlakóknak 
2400 lej). Ujabban a leányliceumokban a háztartást csak ez iskolát 
végzettek tanithatják. 

Egészségügyi védőnővérek – Surori de ocrotire. Három 
éves tanfolyam, mely elméleti és gyakorlati kiképzést ad az ápolásra, 
továbbá a betegségeket megelőző felvilágositó munkára, aminek kü-
lönösen falvakon rendkivül nagy a jelentősége. Felvesznek minden 
18 évet betöltött, legalább 4 középiskolát végzett, románul tudó je-
lentkezőt (érettségizettek előnyben). Felvételi tárgyak: román, történe-
lem, földrajz, fizika-kémia, számtan. Elméleti oktatása külön tanfolya-
mokon, gyakorlati képességük Cluj kórházaiban és népjóléti iutézmé-
nyeiben történik. A növendékek bennlakása kötelező. E célra szép 
internátusuk van. Felvételi kérvények Cluji Mentőállomás (Salvarea) 
cimre küldendők. 

A Ref . Egyházkerület Diakonissza-képző Intézete. Fel-
vesznek 1 8 – 5 0 éves leányokat, vagy gyermektelen özvegyeket, akik 
bármikor kiléphetnek, a szabályok ellen vétőket kizárhatják. Gyakor-
lati képességük tanitói, gyülekezeti, betegápolási munkákra oktatja. 
Az Igazgatóság helyezi el őket. A betegápolókat a Ref. Kórházban 
alkalmazzák, itt folyik gyakorlati ápolói kiképzésük. Részletes felvilá-
gositással az Igazgatóság szolgál. (Cluj, Str. Calvin 2). 

Háztartási tanfolyamok. A róm. kat Szociális Missziós Tár-
saság Turdán évente háztartási tanfolyamot rendez. Ismertetést küld 
vezetője: gr. Bethlen Ödönné, Ghiriş–Arieş. – Az Unitárius Nő-
szövetség háztartási tanfolyamáról felvilágositást ad Szánthó Lucy 
titkárnő Cluj, Str. M. Foch 11., Unitárius Leányotthon. – A keresz-
turi mintagazdasági iskola minden nyáron női háztartási tanfolyamot 
rendez jul. 26-tól aug. 30-ig. Felvehetők: 16 életévet betöltött nők, 
akik irásban és szóban magyarul jól tudnak, összes dij 750 lej. – 
A G. E. évente fehérnemü-szabászati tanfolyamot rendez asszo-
nyok és leányok részére. Felvilágositást ad vezetője: özv. Tömösváry 
Mariska néi ipariskolai tanárnő (Cluj, Str. Fântănele 35). 
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II. Cluj. 
Az egyetemre és a főiskolákra való 

beiratkozáshoz úgy Clujon, mint Bucu-
reştiben általában szükségesek: bac-
calaureátus, keresztlevél, állampolgár-
sági bizonyitvány, ujraoltási bizonyit-
vány, némely főiskolánál hatósági or-
vosi bizonyitvány és szülöi beleegye-
zés, ha a hallgató kiskorú. 

Lapunk gondoskodott, hogy 
a leendő első éves hallgatók minden 
ügyükben pontos felvilágosítást kapja-
nak. Cluji szakkérdésekben fordulja-
nak az alább megnevezett főiskolai 
hallgatókhoz: Orvosi fakultás: Kállay 
Ernő, Cluj. Colegiul Reformat; jogi 
fakultás: Kóréh Béla Vasileni, P. u. 
Odorheiu; Irodalom–Filozófia-szak: 
Oláh Zoltán Cluj, Colegiul Reformat; 
Földrajz–Történelem: Demeter László 
Odorheiu; Természetrajz: Sólyom Fe-
renc Cernatul de jos, jud. Treiscaune. 
Fizika-kémia: Szász Kálmán Sft. Ghe-
orghe, Liceul Reformat; Gazdasági 
akadémia: Horváth Dezső Cluj, Str. 
Decebal 68. Kereskedelmi akadémia: 
Fábik János Timişoara, II., Str. Necul-
cea 31. – Más tárgyu levelekre a Fia-
talok szerkesztősége küld választ. 

Csak válaszbélyeggel ellátott leve-
lekre válaszolunk! 

A főiskolás életre nézve sok hasznos 
tanácsot tartalmaz a cluji főiskolás ala-
kulatok által 1934 évben kiadott „Pálya-
választási tanácsadó és főiskolás tájé-
koztató”. 25 lej ellenében készséggel 

megküldi a kiadóhivatalunk Cluj, Str. 
Kogălniceanu 13. 

Cluji f ő i s k o l á s b e n n l a k á s o k 
I. Fiuk számára: A) Felekezeti in-

ternátusok. 1. Báthory–Apor Szeminá-
rium (Str. I. G. Duca 10) róm. kat. 
vallásu főiskolai hallgatóknak. Kérések 
beadása augusztus közepéig. 2. Refor-
mátus Kollégium Főiskolás Internátusa 
(Str. Kogălniceanu 16. Kérések szep-
tember 1-ig adandók be 3. Unitárius 
Kollégium. Kérések beadása aug. 15-ig. 

B) Állami internátusok: 1. Căminul 
Studentesc Avram Iancu (Str. Avram 
Iancu). 2. Căminul Babeş Str. Babeş 
(a klinikák közelében). Elsősorban or-
vostanhallgatók számára működik és 
csak lakást nyujt. 3. A „Casa Invăţă-
torilor” Piaţa Cuza Vodă tanító-fiuk-
nak lényeges kedvezményt ad. 

II. Lányok számára. A) Felekezeti 
internátusok: 1. Marianum (Str. Re-
gele Ferdinand 64–76). 2. Református 
Szeretetház (Calea Regele Ferdinand 86). 
3. Unitárius Leányotthon (Calea Mare-
chal Foch 10). 

B) Állami internátusok: 1. Căminul 
Studentelor Universitare (Calea Moţilor 
72). 2. Căminul Fetelor de Invăţători 
(Str. Gen. Grigorescu 2). Tanítólányok 
lényeges kedvezményt kapnak. 3. Că-
minul Grec. Cat. Sft. Maria (Str. Av-
ram Iancu 58). 

III. Bucureşti. 
A magyar főiskolá-

sok részére legkedvezőbb úgy lakás, 
mint tanulmányi szempontból a Ma-
gyar Diákotthonban való bennlakás, 
melynek nagy szakkönyvtára is van. 
Felvételt szeptember l-ig a Gondnoki 
Tanácstól kell kérni (Str. Sf. Voivozi 
50). Uj jelentkezőknél a Magyarpárti 
tagozat vagy lelkész ajánlásával. Az if-
juság felekezetfeletti összefogó szerve: 
a Koós Ferencz Kör Diákosztálya, mely 
1925 óta müködik. Bővebb felvilágosi-
tást ad válaszbélyeg ellenében: Isky 
István titkár (u. o). 

Tudomány-Egyetem. Jogi fakultás. 
Facultatea drept. Tanulmányi idő: 4+1 
(év (doktorátus). Két szakja: jogi (ju-
ridică) és közgazdaságtani: politico-
economică. Afelvételi vizsga tananyaga: 

1, A középiskolában tanult jog; köz-
gazdaságtan. 2. Román és római tör-
ténelem. 3. Latin nyelv (forditás), 4. 
Logika és szociológia. Az 1. és 3-ból 
irásbeli is van. Vizsga-dij 100 lej. Tan-
dij 2500 lej. A fakultás könyvtárában 
minden kurzus megtalálható. Felvi-
lágositással, válaszbélyeg ellenében 
Schönberger János joghallgató Bucu-
reşti II., Str. Sf. Voevozi 50. (Magyar 
Diák-otthon). 

Orvosi fakultás, Facultatea de Me-
dicină. Tanulmányi idő hat év. A fel-
vételi vizsga tananyaga: 1. Anatomia. 
2. Fiziologia. 3. Egészségtan középis-
kolákban tanult anyagból. Beiratási 
d i j : 3500 lej az I. évben, 3000 lej a 
II., III. és IV. éveken, 2000 lej az V. és. 
VI. éven. Ezenkivül 500 lej egyetem 
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dij. A Diák-otthon könyvtárában alig 
található néhány szakkönyv. Felvilá-
gositással szolgál, válaszbélyeg ellené-
ben: Bajkó Barabás Plăeşii de sus, jud. 
Ciuc, P. u. Plăeşii de jos. 

Gyógyszerészeti fakultás. Tanulmá-
nyi idő 5 év. A felvételi vizsga tan-
anyaga: kémia, fizika, botanika, közép-
iskolában tanultak. Tandij 4000 l., (be-
iratásnál 2500, a többi később). Felvi-
lágositással szolgál válaszbélyeg elle-
nében Fugel István, Bucureşti II., Sf. 
Voivozi 50. Vakációi cim Belting, jud. 
Satu-Mare. 

Irodalmi és filozofiai fakultás, Fa-
cultatea de Filozofie şi Litere. Tanul-
mányi idő 4+1 év. A felvételi vizs-
ga tananyaga: 1. Román nyelv és iro-
dalom. 2. Francia nyelv és irodalom. 
3. Román történelem. 4. Latin. 5. 
Földrajz. 6. Filozofia. – Beiratási 
dij 500 lej (rektoratus), tandij 2000 
lej. – A két főszakhoz szükséges 
irodalmi müvek, kurzusok beleke-
rülnek kb. 4800 leibe (megvétele nem 
kötelező). Milyen szakokra oszlik a fő-
iskola? 1. Filozofie 2. Pedagogie. 3. 
Modern nyelvek: Francia, olasz, német, 
román. 4. Klasszikus nyelvek: latin, 
görög. 5. Román történelem. Rom. 
tört., egyetemes történelem. 6. Geogra-
fia: Földrajz. 7. Filologia modernă. 8. 
Filologia clasică. Egy év tanulmányi 
költsége: 5500–6000 lej (tanszerekkel). 
Felvilágositással szolgál, válaszbélyeg 
ellenében: Ősz Dénes tanárjelölt Că-
puşul de Câmpie, jud. Mureş. 

A bucureştii Tudományegyetem 
számtan-fizika fakultása. Facultatea de 
ştiinţe, secţia matematici. A felvételi 
vizsga tananyaga a középiskola 4 felső 
osztályainak a számtananyaga: al-
gebra, trigometria, geometria (sik és 
tér). Felvételi vizsgadij 100 lej, tandij 
1000 (+500) lej. Doktorátus: licenţa 
után még 2 év, dija 1500 lej. Felvilá-
gositással szolgál válaszbélyeg ellené-
ben Bedő Gábor Sacíova, p. u. Boroş-
neul Mare, jud. Treiscaune. 

Természetrajz tanári fakultás. Fa-
cultatea de Ştiinţe, secţia Naturale. Ta-
nulmányi idő: négy év. A felvételi 
vizsga tananyaga: Botanika, Zoologia, 
Geologia, Biologia, Minerologia. Mind-
az, amit a liceumok tanterve előir. 
Beiratási dij 500 lej. Tandij 1000 lej. 
Felvilágositással szolgál, válaszbélyeg 
ellenében: Csiki Gábor, Braşov, Str. 
Roşiorilor 6.; Meisel János, Braşov, 
Str. Voevodul Mihai 23. 

A Bucureşti Tudományegyetem 
elektrotechnikai intézete. Institutul 
Electrotechnic Universitar pe lângă 
Fac. de Ştiinţe. Tanulmányi idő: 
41/2 év. A felvételi vizsga tananyaga: 
mennyiségtan, algebra, mértan, phisika, 
chemia. Felvételi vizsga először az 
1935–36. évben. Dijak (beiratási dij): 
1500 lej. Tandij 3100 lej. A főiskola 
elektromérnöki diplomát ad, jó elhe-
lyezkedési kilátásokkal. Eddig magyar 
fiu nem végezte. Felvilágositással szol-
gál, válaszbélyeg ellenében: Nagy Ernő 
cand. ing. Dej, Str. Berthelot 36. 

Állatorvosi Főiskola. Facultate 
de Medicină Veterinară. Tanulmányi 
idő: 5 év és a doktorátus (6 év). A 
felvételi vizsga tananyaga: 1. Vegy-
tan (általános és szeves). 2. Fizika. 3. 
Állattan. 4. Növénytan. 5. Biológia és 
Anatómia. Középiskolai tananyagnál 
valamivel részletesebben. A vizsga 
irásbeli és szóbeli. Dijak: felv. vizsga-
dij 100 lej, tandij: I-sö év 3500 lej, 
a többi év 2500 lej. A végzett diákok 
elhelyezkedési lehetőségei: 1. Az ál-
lamnál. 2. Uradalmaknál vagy magán-
praxis. Jelenleg az egész fakultáson 
csak 4 magyar van. Felvilágositással 
szolgál, válaszbélyeg ellenében: Gon-
dos Géza Ojdula, jud. Trei Scaune. 
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Műegyetem. 
Şcoala Politechnica Regele 

Carol II. Bucureşti, Calea Gri-
viţei 132. Tanulmányi idő: 5 év. Vizs-
gázás időtartama: az előkészitő év 
utáni felvételi vizsga szept. 15-től kb. 
okt. 15-ig. Az előkészitő év tananyaga: 
1. Algebra superioară. 2. Geometria 
analitica. 3. Geometria descriptiva. 4. 
Fizica (optica geometrica, căldura hi-
drostatica). 5. Chimia generală. 6. Me-
chanica (statica). 7. Geologia şi mine-
rologia. 8. Desemn, constructiv. 9. De-
semn industrial Beiratási dij: 3300 
lej. A kereskedelmi és felsőipariskolai 
végzettséggel rendelkezőknek felvételi 
vizsgát kell tenniök Románia törté-
nete és földrajza, francia nyelv, al-
gebra, aritmetica és geometriából. A 
Diák-Otthon könyvtárában található 
szakkönyvek: Ciorânescu: Algebra su-
perioară. Toporescu: Chimia organică 
(elők. évről). Szakjai: 1. Construcţii 
(kulturmérnöki). 2. Electromechanica 
(gépészeti). 3. Mine (bányászati). 4. 
Silvica (erdészeti). 5. Industriale (ve-
gyészeti és ipari szak). 6. Aviaţie şi 
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Armament. Elhelyezkedési, lehetősé-
gei az államnál és magánvállalatoknál. 
A ”silvica” (erdészeti) és az „Aviaţie 
şi armament” szakok végzettjeit majd-
nem csak az állam helyezi el. Az elő-
készitő év utáni szeptemberben a fel-
vételi vizsgára azok is jelentkezhetnek, 
akik valamely természettudományi fa-
kultáson már hallgattak egy évet. Fel-
világositással szolgál, válaszbélyeg el-
lenében: Farkas József, jun. 20-tól 
okt. 1-ig, Cluj, C. Reg. Ferdinand 51., 
okt. 1-től Bucureşti II., Str. Sfinţii 
Voevozi 50. 

Egyetemi Vegyészmérnöki szak. 
Institutul de Chimie Industrială a 
Facultăţii de Ştiinţe din Bucureşti. 
Tanulmányi idő: négy és fél év. A 
felvételi vizsga tananyaga: fizika és 
vegytan (anorganikus és organikus). A 
chemiánál jól el lehet készülni a Gr. S. 
Longineseu középiskolás könyvéből, 
fizikából meg elég jók az Angelescu 
vagy a Dima románnyelvü fizika köny-
vei (ez ajánlatos különösen magyar 
gimnáziumot végzetteknek). Beiratási 
dij: 1000 + 500 lej. Tandij 3000 lej. 
Szakjai: 1 Petroleum ipar. 2. Textil 
és robbanó anyagok. 3. Elektrochemia. 
4. Biochemia. 5: Épitőanyagipar. A 
doktorátus megszerzése 2 évbe kerül 
a mérnöki oklevél után. Az első év 
tanulmányi költsége a legdrágább, ami 
6–8000 lejbe kerül. Ennek a szaknak 
nagyon jók az elhelyezkedési kilátásai. 
Felvilágositással szolgál, válaszbélyeg 
ellenében: Holstein Gyula, Dej, Str. 
A. Şaguna 18. Jud. Someş. 

Épitészeti akadémia. Academia 
de Arhitectură, Bucureşti, Str. Bise-
rica Enei 1. Tanulmányi idő: 5 év és 
a katonaság. A felvételi vizsga tan-
anyaga: 1. középiskolai számtananyag 
(algebra, trigonometria, geometria). 2. 
Mértani rajz. 3. Szabadkézi rajz. A 
felvételi vizsga pontos idejét és anya-
gát prospektus formájában megküldik 
az érdeklődőknek. Dijak felvételi vizs-
gadij 500 lej. Tandij 3000 lej. Huszon-
három életévét betöltött jelentkezőt 
nem vesznek fel. Van elhelyezkedési 
lehetőség. 

Épitészeti iskola. Academia de 
Arhitectură secţia conductor de-
senator. Tanulmányi idő: 4 év. Fel-
vételi vizsga tananyaga: 1. Mértani 
rajz (desen liniar). 2. Szénrajz (szabad-
kézzel). 3. Számtan. Geometria gim-
náziumi tananyag, irásbeli és szóbeli. 
4. Algebra gimnáziumi tananyag, irás-

beli és szóbeli. Dijak (beiratási di j : 
felvételi vizsgadij 500 lej, tandij 2000 
lej. Képesitést ad az Épitész vállal-
kozó (Arhitect fără diplomă) cimen 
épitések tehnikai vezetésére. Kü-
lönbözeti vizsgával be is lehet irat-
kozni a felső szakra, az Épitészeti 
Akadémiára ahonnan az okleveles épi-
tészek kerülnek ki. Csak magánválla-
latnál van kilátás elhelyezkedésre, ön-
álló vállalkozókként előnyösen elhe-
lyezkedhetnek. Felvilágositással, vá-
laszbélyeg ellenében: Barabás Sándor 
Tg.-Mureş, Str. Gen. Praporgescu 26. 

Képzőmüvészeti Akadémia. Aca-
demie de Artă Frumoase. Tanul-
mányi idő: 5 év. Felvételi vizsga tan-
anyaga: gipszmodell után szénrajz, az 
ókor története az ókor müvészetével 
kapcsolatban. Dijak: vizsgadij 506 lej”, 
tandij 1650 + 500 + 100. A Diák-
otthon könyvtárában található szak-
könyvek: „Magyar iparművészet” stb. 
folyóiratok és műv történet. Szak-
jai: 1. Festészet. 2. Szobrászat. 3. Deko-
rativ müvészet. Rajztanári és müvészi 
pályára ad képesitést. Felvilágositással 
szolgál, válaszbélyeg ellenében: De-
bitzky István, Odorheiu, jud, Odorheiu, 
Bul. Reg. Ferdinand 12. 

A bucureştii szövetkezeti aka-
démia. Szövetkezeti Tudományok Aka-
démiája néven 1920-ban alakult meg 
először Romániában a felsőbb szövet-
szövetkezeti tudományok tanintézete a 
maga nemében az egész Európában 
egyetlen szövetkezeti főiskola. Két tan-
évből és a gyakorlati időből áll a ta-
nulmányi idő. Végzett növendékei kö-
zül 69 a központi szövetkezeti intéz-
ményeknél, a többi a Federáléknak ne-
vezett szövetséges népbankoknál he-
lyezkedett el. 1920 óta 800 hallgatója 
volt és 225 oklevelet adott ki. 

Az akadémiára beiratkozhatnak mind-
azok, kiknek érettségi bizonyitványuk, 
vagy felsőkereskedelmi iskolai végzett-
ségük van. Az első év után a nyári 
hónapokban vidéki szövetkezeti ellen-
őrök mellett két havi gyakorlati kép-
zést kapnak, mely megismétlődik a má-
sodik évfolyam után is és ezután te-
hetik le az oklevél elismeréséhez szük-
séges szakvizsgát. 

Az akadémia tanári kara a romá-
niai szövetkezeti élet vezető- és szak-
férfiaiból tevődik össze. Az évi tandíj 
1000 lej, van 12 ösztöndijas hely diák-
otthonukban. A tanév november 1-én 
nyilik meg és junius 15-ig tart. 
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A Székely Társaság Főiskolás 
Szakosztálya a nyár és ősz folyamán 
egy tankönyvekből álló kölcsön-könyv-
tárt létesít, melynek célja az lesz, hogy 
a szegény, de tehetséges főiskolások 
tanulmányait megkönnyitse. Itt is a 
szükséglet figyelembevételével először 
az orvosi fakultás könyveit szerzi meg, 
a Szakosztály tervei szerint egyelőre 
8–10 rend I-ső éves könyvet s köl-
csönzi ki egész évre 100–150 lej hasz-
nálati dij ellenében az arra érdemesebb 
elsőéves orvostanhallgatóknak, akik az 
iskolai év végén visszaadják azokat, 
hogy az új elsőévesek kaphassák meg 
s hogy ők is kikölcsönözhessék a má-
sodéves könyveket, amelyeket addig 
igyekszik beszerezni a Szakosztály. Igy 

történik az, hogy 8–10 orvostanhall-
gató, a maga 100–150 lej használati di-
jáért, ami könyvszerzési alapra megy, 
1500–1700 lej segélyben részesül. Mi-
után az orvosi fakultás könyvtára tel-
jes lesz, szükséglet szerint jön sorra a 
gazdasági akadémia, jog, stb, tekintve 
azt, hogy ezek szabadpályák s hogy 
hallgatóik kevésbbé részesülnek segé-
lyekben, mint a más pályákon levő főis-
kolások. A Főiskolás Szakoszt. remény-
kedve néz munkája elé s hiszi, hogy 
mindazok, akik felelősséget éreznek a 
jövő transylván magyar élet iránt, 
meglátva ennek a kérdésnek nagy fon-
toságát, igyekeznek anyagi támogatá-
sukkal elősegíteni könyvtárak megva-
lósitását. (Pénzbeli adományokat Gyar-
mathy Árpád Cluj, Calea Victoriei 11. 
címre kérjük). 

Testnevelési főiskola. Institutul 
Superior de Educaţie Fizică (I. S. 
E. F.) Tanulmányi idő: 4 év, mely-
ben benne foglaltatik a katonai szol-
gálat. A felvételi vizsga tananyagai 
I. rész: 1. Anatomia és fiziologia. 2. 
Fizika, mechanika (irásbeli és szóbeli). 
II. rész: Gyakorlati. Dijak: Kintlakó-
nak 2000 lej. Bentlakónak 17.500 lej. 
Középiskolai tanári képesitést ad. El-
helyezkedési kilátásai nagyon kedve-
zők, úgy az állami iskoláknál, mint a 
különböző sportegyleteknél. Felvilágo-
sitással szolgál, válaszbélyeg ellené-
ben Ferencz Árpád főiskolai hallgató 
Odorheiu, Str. Orbán Balázs 40. 

Kereskedelmi Akadémia. Acade-
mia de Inalte Studii Comerciale 
din Bucureşti. Tanulmányi idő: 4 év. 
A felvételi vizsga tananyaga: 1. Ro-
mán nyelv. 2. Számtan, középiskolai 
tananyag. 3. Románia földrajza, kö-
zépisk. tananyag. 4. Jog, Közgazda-
ságtan, középisk. tananyag. A felvételi 
vizsgára vonatkozó adatok (vizsgaidő, 
tananyag, stb.) minden évben változ-
nak. Ajánlatos szeptemberben egy 
nyomtatott ismertetőt kérni az Aka-
démia titkárságától. A Diák-otthon 
könyvtárában nagyon kevés szakköny 

található. Szakjai: 1. Kereskedelmi és 
ipari szak, 2. Közgazdasági szak (volt 
konzulátusi szak). 3. Bármelyik szak 
elvégzése a pedagógiai vizsga és sze-
minárium megszerzése után tanári ké-
pesitést ad. Képesitést ad a főiskola: 
kereskedelmi iskolai tanárságra, ipar 
és magánvállalatoknál, vasutnál, pénz-
ügynél közigazgatásnál vezető állásra. 
Felvilágositással szolgál, válaszbélyeg 
ellenében: Györffy Attila Tg.-Mureş, 
Str. M. Kogălniceanu 10. 

Felső Textil szakiskola. Şcoala 
superioară Textile. Tanulmányi idő: 
négy szemeszter (két év). A felvételi 
vizsga tananyaga: számtan, mértan, 
háromszögtan, fizika, chemia a közép-
iskolai tananyagból. Szükséges tanul-
mányok: gimnázium (érettségi nélkül) 
felső kereskedelmi vagy felső iparis-
kola. Dijak (beiratási dij): 500 lei, tan-
dij 6000 lej. Szakjai: mechanika, ké-
mia, kereskedelmi. Képesitést ad a 
főiskola: textil gyárban, hivatalnoki, 
üzemvezetői s vegyészi állásra, kitűnő 
elhelyezkedést nyujt, mert a külföldi 
szakembereket mindinkább belföldiek-
kel helyettesitik. Felvilágositással szol-
gál, válaszbélyeg ellenében: Boros 
Dezső Bucureşti, Str. Olari 4. 
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Lőrinczi—Kakassy: A tyuk 
nem hibás. Ez a könyvecske rá-
cáfol, megdönti és bebizonyitja 
annak a köztudatba átment igaz-
ságnak helyes voltát, hogy a sze-
gény embereknek a kecske a fe-
jős tehene. Ha kimondottan tejről 
van szó, tényleg az, de ha jöve-
delmi forrásról, a megélhetési le-
hetőség egy ujabb módjáról, ak-
kor egy szerényebb igényü, ol-
csóbb lény repül elénk: a tyuk, 
mely szakemberek véleménye és 
e könyvecske szerint sohase hi-
bás, sőt háládatos és jövedel-
mező lakója a baromfi-ketrecnek 

s állandó örömszerzője gazdasz-
szonyának. A helyzet tényleg az, 
hogy kisgazda-telepeken az ész-
szerü tyuktenyésztés nagyon jól 
kifizeti magát s nagyobb befekte-
tés nélkül különböző formákban 
folytonos jövedelmet biztosit a 
gazdának. — Ezen hézagpótló 
könyv megjelenésének feltétlenül 
meglesznek a gyümölcsei, mint 
a H a s z n o s K ö n y v t á r 
eddig m e g j e l e n t könyvecskéi-
nek meg voltak. A szerkesztőség 
tagjai és a könyvek irói biztosi-
tanak erről. (szl.) 

A Szabó Dezső legujabb irásait 
tartalmazó, havonta megjelenő Szabó 
Dezső-Füzetek újabb számainak itteni 
terjesztését engedélyezték. Közelebbről 
kaphatók és megrendelhetők lesznek 
kiadóhivatalunkban az alábbi Szabó 
Dezső-Füzetek. 

10. szám: Nyilt levél Hóman Bá-
lint kultuszminiszterhez. A tragédia 
tragédiája. Az új magyar történetirás 
feladatai. Mit adott nekem a magyar 
kálvinizmus? Az idegen. Anyám. Nóé 
utolsó bárkája. Életeim. Mai jegyzetek. 

11. sz. Treuga Dei : A nemzeti 
egység fogalma, határai, feltételei. A 
Philadelphia ablakában. Az élet ér-
telme. Életeim. Mai jegyzetek. 

12. Mussolini. A magyar középosz-
tály megteremtése. A középiskoláról. 
Az egyke. Életeim. Mai jegyzetek. 

13. Kárhozott nemzedékek. Világ-
történelem. A kettészakadt magyar 
irodalom. Zseni és őrület. Mai jegy-
zetek. 

14. A mai magyar politikai hori-
zont. Mai jegyzetek. 

15. Válasz egy katolikus fiatal le-

ánynak. Életeim. Koppány. Egy dél-
után a Luxemburg-kertben. A Baum-
garten-curée. Udvari bálon. Isten és 
az idő. Mai jegyzetek. 

16. A magyar paraszt és a magyar 
kultura. Öt találkozás. Életeim. Apot-
heózis. Mai jegyzetek. 

Ezenkivül a május-júniusban meg-
jelert 17—18. számok. 

Ára számonként: főiskolásoknak: 
25, másoknak: 30 lej. Lapunk, mint 
a Füzetek itteni főbizományosa egy-
előre csupán annyi példányt tud ren-
delni, ahánynak kötelező átvételére 
előjegyzés történik kiadóhivatalunknál 
vagy lapunkon feltüntetett vidéki meg-
bizottainknál. Kérjük Szabó Dezső hi-
veit, sziveskedjenek előjegyzéseiket 
aug. 15-ig megtenni, mert a Füzetek 
csak korlátolt példányszámban kapha-
tók. Az előjegyzésnél feltüntetendő, 
hogy az összes Füzeteket, vagy közü-
lük egyeseket rendel meg az illető. 

Minden itteni fiatal és öntudatos 
magyar olvassa és terjessze az új ma-
gyar öntudat igéit! 

A Fiatalok Falu fűzete i : 
1. Gyallay Pap Zsigmond: A nép és az intelligencia. Á r a : 20 lej. Főis-

kolásoknak kiadóhivatalunkban: 8 lej. — 2. Hogyan tanulmányozzam a falu 
életét? (Kérdő iv) Á r a : 15 lej. — 3. Demeter Béla: A transylvaniai falu és a 
szellemi áramlatok: 10 lej. (Főiskolásoknak 5 lei.) — 4. Mikó Imre: A tran-
sylvaniai falu és a nemzetiségi kérdés: 40 lej. (Főiskolásoknak: 25 lej.) — A 
Fiatalok kiadásában megjelentek: László Dezső: Akarom, tisztán lássatok. 
(Széchenyi, Ára 40 lej, — László Dezső: A siető ember (Zrinyi) Ára 40 lej. 
Kaphatók és megrendelhetők kiadóhivatalunkban. 

Felelős szerkesztő és kiadó: LÁSZLÓ DEZSŐ. 

Kaphatók az új Szabó Dezső-Füzetek. 
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