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lékkai romlott a magyarság arányszáma a többi nemzetiséghez mérten. 
De mivel magyarázható a leromlás magyar helyeken? Miképpen érthe
tő, hogy Kassán 58.7, Érsekujvárott 46.1, Losoncon 56.9, Rimaszomba
ton 46.2 és Rozsnyón 41.7 százalék a lemorzsolódás? És mivel magya
rázható, hogy sok magyar helyen, sok magyar városban a magyarság 
visszaesése viszonylag nagyobb, mint a csaknem tiszta szlovák helye
ken? Ha igy halad a fejlődés, hol áll meg, hol állapodik meg? 1921-ben 
még 786 helységben volt kizárólagos és viszonylagos magyar többség, 
1930-ban márcsak 740 helységben. A veszteség 46 helység! 192:1-ben a 
magyar helységek területe 10.634, 1930-ban már csak 9.913 négyzetkilo
méter. A z elvesztett terület 721 négyzetkilométer. 

A magyarság főleg a nagyobb városokban szorul vissza. A mai 
helyzet ebben is teljes fordítottja a háború előttinek. A tapasztalat 
azonban sok helyen nem igazolja a statisztika adatait. iSok helyen a 
magyarság ügye nem áll oly rosszul, mint a statisztika tükrében. De a 
szociológiai folyamatok már veszélyesen felsorakoztak a magyarság 
bomlasztására. i 

Hogyan foglaljuk össze e fejlődés értelmét? Hogyan hasonlítsuk 
össze a háború előtti helyzettel? 

A fejlődés nemhogy teljességgel megfordult, de alaposan a szlo
vákság háborúelőtti fejlődési, il letve visszaesés! arányai alá került. A 
szlovákság ma optimizmussal tekinthet városai fejlődésére. 'Mi azon
ban Mréz szavait és káromlásait vehetjük elő. 
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A mozdulatlan parkban pihenni tér a nyár, 
a fakó lombokon riadt báj kuporog 
s a csend is sáros tükör, melyben a fák 
árnyéka a finom eső képével elvegyül. 

A rendetlen ruhájú ember elnyúlva olt 
a padon, lehet, hogy én vagyok. Arca az őszi 
tájban elmosódik, majd halkan, zaj és emlék 
nélkül, mint dércsepp egészen belevész. 
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Ő, ez a szemrehuzott kalap és félöltő is 
bizony láttak jobb napokat. S a most az 
októberi párába fuló ágak közt reménytelenül 
kutató tekintet is bátrabb volt valamikor. 

De mire várni még? Itt minden olyan sivár, 
mint kirándulóhely, honnan csak üres dobozokat 
és szemetet hagyva elvonult a vidám csapat, 
vagy mint külvárosi ház, amit bontanak. 

Igen, az ember sorsa ott az én sorsom is. Mint ő, 
duzzadó málhákkál rohantam én is a város félé. 
Könyvekkél s jó falatokkal, miket szeretett 
asszonyi kéz, anya, nővér vagy feleség csomagolt. 

És minit ő, ismertem én is a rideg várótermeket, 
vagy a lépcsőt, mély idegen szobába vitt. 
8 „köszönöm jól", válaszoltam a közömbös barátnak 
könnyed mosolyba rejtve rettegésemet. 

Most itt ül, ősz az árnyéka. Az omló ég, mint 
nyirkéreg oly fehér s a didergő fák 
veszélyt neszélő aprómarha-nyájként 
riadtan borzolják sárguló lombjaikat.. 

De nem történik semmi. Mozdulatlan a park 
és szürke, mint kórterem. AmOtt messze a sétány 
végén kialudt már a nyári csillogás 
s az emberre csendesen borul az alkonyat. 

MIVEL FOGLALKOZIK EGY SZÉKELY FALU? 

Irta: ÜNIOZE LiAJlOIS , 

önálló féjézét szerző kvaptásrp kész falukutató müvéből. 

Legnagyobb kérdések közé tartozik: meghatározni, hogy mivel fog
lalkozik a falu. Jóllehet mindenkinek van főfoglalkozása, de az emberek 
mindennel foglalkoznak, amivel pénzt lehet szerezni. A családok foglal
kozás ezerinti csoportosítása tehát csak általános, benyomás, vagy hi
vatalos elkönyvelés után történhetik. Ez azonban csak megközelíti a 
valóságot. 

A családfők kimutatásában Parajdoin 685 család szerepel. Ebből 
393 népi magyar család, 83 magyar cigánycsalád (Ihlu családnak tekint
jük a máról-holnapra megváltoztatható kényszeregyüttélést; a fiatal 
cigányok között meglehetős rendezetlen viszonyok uralkodnak: alkalmi 
együttélés kereset idején, együttlakás télire) 1, 37 magyar ajlku keresz
tény iparos- és kereskedőcsalád, 31 többségi tisztviselőcsalád, 27 zsidó 
család, 17 magyar értelmiségi család és 7 sátoros cigánycsalád. 

Ez nagyjából meg is adja a foglalfcozásfoeli megoszlás vázla
tát. Kereskedés bőven van a faluban. [Három elem; verseng egymással: 
zsidó, magyarosult és magyar. Részletesen igy áll a helyzet: 10 vegyes-


