
AZ ÉRTELMISÉGI U T Á N P Ó T L Á S KÉRDÉSÉHEZ. Az értelmiségi réte-
gek foglalkoztatottsága összefüggésben van egyrészt azzal a haszon-

nal, amit termelési vagy osztályszempontból a t�kés rendnek jelentenek, 
másrészt az értéktöbblet�résszel, amit a termelés urai ezeknek a rétegek-
nek közvetve vagy közvetlenül juttatnak. Ez az osztályhaszon és ez az ér-
téktöbblet�rész, a társadalom általános válságának a szakaszában egészen 
minimálisra csökken, ennek ellenére azonban az értelmiségi utánpótlás-
ban nem csökkenés, hanem ellenkez�leg a t�kés termel��er�khöz s a tár-
sadalom általános fogyasztóerejéhez viszonyitott értelmiségi tultermelés 
áll be. És bár a t�késrend a már meglév� szabadfoglalkozású�értelmiségi 
réteget sem tudja foglalkoztatni, az értelmiségiek száma egyre n�, s után-
pótlásukban minden el�zetes rendszabály ellenére sincs „javulás". Tulter-
melés van nemcsak az árúkban, hanem az értelmiségiekben és azok ter-
mékeiben is. Mig azonban az általános társadalmi válságon belüli cikli-
kus válságok, az áruk termelési és fogyasztási egyensulyát kiméletlenül 
helyreállitják, addig az értelmiségi túltermelés krónikus jellegű, és sem 
a gazdasági élet törvényei, sem állami rendszabályok nem tudják orvosol-
ni. Az ismert anarhia igy az értelmiségiek termelésére is kiterjed. Ez az 
anarhia abban az ellenmondásban éri el tet�fokát, hogy a legtöbb szabad-
foglalkozású, s a szabadfoglalkozásúak leger�sebb utánpótlása olyan élet-
korú, amikor a t�kés termelésnek a legkevésbé van szüksége reá. A ter-
mel��er�k és a termel��er�kre: épült társadalmi intézmények kifejl�désé-
nek szakaszában a szabadfoglalkozásúak nélkülözhetetlenek, ma azonban 
amikor a termel��er�k további kifejl�dése a monopolt�ke korlátaiba üt-
közik, a szabadfoglalkozásúak nagyarányú pauperizálódása s az elszegé-
nyedés ellenére való további szaporodása aktuális. A helyzet valóban bi-
zarr: a pusztitó népbetegségek idején a legkisebb az orvosok foglalkoz-
tatottsága: a jogszolgáltatásnak az egész� és fél�szervezett�regresszió 
korában adott válsága idejében a legtöbb az ügyvéd: a krizises vagy leg-
jobb esetben depressziós termelés korában a legtöbb a mérnök: az álla-
mi költségvetések összezsugorodásának a pillanatában a legfelduzzadtabb a 
tisztvisel�k száma. Az agyra tehát mind kevesebb a szükség, az agy a 
t�kés termelésnek mind kevesebb szolgálatot tesz. A szabadfoglalkozású-
ak társadalmi szerepét dönt�en az határozza meg, hogy ennek a réteg-
nek jó része valamelyik rohamosztag áldozatkész tagja. A parancsura-
lomnak nemcsak elméleti, hanem gyakorlati el�harcosai is ebb�l a dek�
lasszálódásra itélt rétegb�l kerülnek ki. Ez az önállóság látszatában él�, 
valójában azonban a termelési renddel ezer szállal összen�tt réteg és f�-
leg ennek egyetemi utánpótlása, a mindenfajta szervezett�regresszió él-
csapata 

Romániában a középrétegek laza összetételében számbelileg és politi-
kai sulyát illet�leg is a szabadfoglalkozásúak és a tisztvisel�k fontos sze-
repet játszanak. S mert régebben az állam csak a legnagyobbfokú gyám-
kodás révén tudott egy középosztályt kialakitani, az állami protekcioniz-
mus a fiatal értelmiségiek irányában tradicionális. A fiatal értelmiségiek 
az egyetemekr�l fokozott számban kerülnek ki, s miután az állami költ-
ségvetés nem birja az eltartásukat, a szabadfoglalkozásúak krizise még 
fokozottabb mértékben állandósul, mint az ipari, kereskedelmi, gazdasági 
értelemben fejlett nyugati államokban. A már régebben is túlméretezett 
értelmiségi pályákon a megélhetés csak úgy volt lehetséges, hogy az ér-
telmiségi valamilyen módon kapcsolatban állt a költségvetéssel. Amikor 
ez a helyzet — az állami gyánkodás csökkenése, a szubvenciók, az állami 
alkalmaztatás stb. révén — megszűnt, a szabadfoglalkozásúak és értelmi-
ségiek nagyfokú elszegényedése és ugyanakkor nagymértékű regresszivi�



zálódása következett be. Nem véletlen például, hogy ép' a legzsufoltabb 
szabadfoglalkozású pályán, az ügyvédek között lépett fel legel�ször az 
organizált szakma�rendiség. Az egyetemek ontják a diplomásokat: s a 
helyzetük a legvigasztalanabb. Persze más termelési feltételek mellett a 
szabadfoglalkozásúak foglalkoztatottsága és szerepe egészen más; a 
meglehet�sen er�s orvosnyomor idejében akadnak vidékek, ahol átlag 
minden 30.000 lakosra jut egy orvos. — Általában az értelmiségi után-
pótlásra a következ� adatok a jellemz�k: a háború el�tti 25 f�iskolával 
és egyetemmel szemben ma 29 a f�iskolák száma; mig azonban 1912�ben 
összesen 8832 f�iskolás volt, addig 1935�re; ez a szám 37.771�re ugrott A 
növekedés óriási. 1912�ben 1818 lakosra jutott egy f�iskolás, 1935�ben 
már 685�re. Az értelmiségi pályák különben is egyenl�tlenül oszlanak el. 
Ez az eloszlás több tényez�t�l függ. Függ a termelési költségek nagyságától 
(tandijak, vizsgadijak, könyvek ára, s tb) , függ a f�iskolás anyagi hely-
zetét�l s a választott pálya el�relátható rentabilitásától. Ezek a tényez�k, 
együttesen, adják a pályaválasztás inditékait. Érthet�i módon a jogi pá-
lyán a legnagyobb a zsufoltság, mert ez a pálya a legolcsóbb (a látoga-
tási kötelezettség hiánya, az olcsóbb taxák, stb.) másrészt err�l a pályá-
ról lehet a legkönnyebben állami állásba jutni, különösen amióta az álla-
mi tisztvisel�k széles rétegét�l kivánják meg a jogvégzettéget. A f�is-
kolások anyagi helyzete: ugyancsak dönt� szerepet játiszik az egészség-
telen elosztásnál (a bucuresti legyetemen pl. az utolsó 14 év átlagában a 
diákok 45%�a jogi pályát választotta), a diákság nagyrésze u. i. föld�
mives szül�k gyermeke, s különösen az utóbbi években ez a mez�gazda-
sági válság által sulytott osztály leszármazottjai el�szeretettel k e r e s t é k 
fel a legolcsóbb pályákat (papi, j o g i ) . Az orvosi fakultás diákjainak 
a száma viszont állandóan csökken; az 1921. évi 19%�al szemben ma már 
alig 9%�a az összediákságnak. Csak természetes, hogy ez a helyzet köz-
rejátszik abban, hogy Európában ma Romániában a legnagyobb a halálo-
zási arányszám. Az el�bbiekb�l viszont kiderül az is, hogy az értelmisé-
giek termelésének semmi köze sincs a társadalmi szükséghez, az értelmi-
ség�termelést olyan, a társadalmi szükséglett�l elüt� tényez�k szabják 
meg, mint pályaválasztási költségek, rentabilitás, stb. Ez ellen a t�kés�
termelés felfogóképességéhez és az „intellektuális piac" kapacitásához vi-
szonyitott tultermelés ellen, természetesen felléptek az utóbbi id�ben. De 
csak igen kis eredménnyel. A „f�iskolai reformok" nem, az életlehet�sé-
gek és a nagyobb kultura érdekében történtek, hanem a diákság számá-
nak korlátozását, a taxák emelését, a diákság er�sebb kiválasztását cé-
lozták. A cél nem az élet feljavitása, hanem az értelmiségiek rendjének 
számbeli csökkenése volt. Ezek az anti�intellektuális és értelmiség�ellenes 
törekvések eredményezték azután, hogy a diákság egyrésze feledezte: pro-
fesszionális kérdéseit s a szokványos antiszemita és más jelszavak he-
lyett a tanszabadság, az olcsó tanulás s az elhelyezkedési lehet�ségekért 
való harc mellett foglalt állást. 

Bizonyos, hogy a problémának nem, az a lényege, hogy hatszáz és 
egynéhány lakosra jut egy diák, hanem, az, hogy ez a hatszáz és egyné-
hány lekos még azt az egy diákot sem: tudja eltartani. A diákság és az 
értelmiségi jobb sorsának feltétele a tömegek magasabb kulturigénye, a 
magasabb anyagi szinvonala s ezen túl a profitgazdaságot leváltó terv-
gazdaság megszületése... (Bányai Imre) 

A SZOCIOLÓGIA É S „ A L É L E K T A N I P I L L A N A T " Id�r�l�id�re napvi�lágra jut egy ég� seb, melyen át a magyar fiatalság
és a magyar jöv� rajzolódnak ki. Nem akarunk ezáltal rávi�


