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Némán siettél. Lépteid
nyomán
megremegett
az esteli
homály,
mosoly perdült az örvény
peremén,
és ördögpille
szállt felém:
remény.
A puszta parton szellő
futkosott,
fejem öledbevontan
nyugodott,
akár a lenn elszunnyadt
csónakok,
miket a Szajna híven
ringatott.
Te messze néztél... túl a
városon,
oly tájra, mely merő üszök,
korom,
amerre csak iszony, ragály
terem,
hol holt sziven hevert: a
tetemem.
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Irta: K O V Á C S K A T O N A J E N Ő
Ha általánosságban helytelen valamely társadalmi vonatkozású mozgalmat elszigetelten és csak elsőrendű megnyilvánulási sikján szemlélni,
fokozottan érvényes ez az erdélyi falukutatásra, melyet rövid élete alatt
,és után, kivülről és belülről oly sokféleképpen itéltek meg. Nem kielégitő
tehát sem tárgy, sem idő tekintetében előzmények nélkül, önmagában vizs
gálni ezt az érthető sorsu mozgalmat, ha célját és hatását illetőleg nem
akarunk kétségbevonható következtetésekre jutni.
A z államfordulat utáni első magyar szervezkedési kisérlet eszmei
alapját jelentő röpiratból (Kós Károly, Zágoni István, Paál Árpád: K i 
áltó szó, Magyarság utja, A politikai aktivitás rendszere, 1921.), a pon
tosan meg nem határozott munkára való felhiváson tul, csak a még alig
ocsudó s a kisebbségi élet különleges követelményeivel természetszerűleg
nem számoló magyar szellemiség csökönyös törekvése olvasható ki, va
lami olyan ideál megteremtésére, mely a változott viszonyok között a le
hanyatlott magyar állameszme hatékony pótszeréül szolgálhatna. A Fel
vidék esetével ellentétben, az erdélyi mult erre valóban kinált is lehetősé
get s formailag határozottan támogatta a röpirat kijelentéseit:
„...mi
nem az egységes magyarságból elszakasztott egyszerű lélekszám
va
gyunk, de külön históriai egység ezer esztendő óta, saját, külön erdélyi
öntudattal, önálló kulturával, önérzettel". A valóságban azonban a „his
tóriai egység" mindent átfogó egyetemességéből csak egy politikai szer
vezet felületi, látszat-egységére telt, aminek rendeltetése
pillanatnyilag
kizárólag a létezés, az erdélyi magyar létezés bizonyitása volt s ami a ve
zetők számára annál kevésbé jelentett erejüket meghaladó kötelezettsé
geket, mert a gyulafehérvári határozatok tekintetében még érhető volt

a várakozási álláspont. Minthogy pedig az ilymódon létrejött szervezet fi
gyelmét és erejét, kisebbségi gyakorlat hijján, elsősorban a politikai s
kisebb mértékben a kulturális célkitűzések teljesen
lekötötték s nem
igyekezett munkájába segitőleg bekapcsolni a rendelkezésre álló erdélyi
magyar tőkét is, melyet a tömegek sorsa nemzeti hovatartozásra való te
kintet nélkül, alig érintett saját érdekein tul — a kisebbségi magyarságot
szükségszerűen csak addig elégithette ki, mig az teremtett
és vállalt
szervezetével szemben kizárólag politikai igényeket támasztott s elégte
lensége nyomban nyilvánvalóvá lett, amint gazdasági téren kellett cse
lekednie.
A világgazdasági válság első szelére, az államalkotó elem gazdasági
térfoglalásának államilag szerveződő megvalósitása következtében, a ki
sebbségi magyarság exisztenciális megrendülése valójában
gyorsabban
következett be, mint általánosságban. A válságnak a román gazdaságra
és közéletre gyakorolt nyomását ugyanis az államgépezet a rendelkezésé
re álló, részben meglevő, részben megteremtett eszközök segitségével, ki
sebbségeire igyekezett átháritani. A kisebbségi magyar gazdaság gyen
gülése pedig az addig jórészt tagdijakból fenntartott politikai szervezet
erejét és tekintélyét is megtöri, amelyről mostmár az is kiderül,
hogy
gyakorlati értéke egy az övénél sokkal kisebb költséggel fenntartható
gazdasági szervezet hasznosságával is aligha lenne összemérhető. A hely
zet nem volt bonyolult s a felismerés sem volt nehéz. A végső következ
tetések levonását azonban a vezetők részéről lehetetlenné tette az a kö
zelség és azonosság, ami a kisebbségi magyarság politikai vezetői s az er
délyi magyar tőke birtokosai között kimutathatóan
fennállott.
„Örök
érdélyiségről" s a „vallásszabadság klasszikus földjéről" regélő szólamok
simogatják és csititják az adósságaiban fuldokló vagy állásából
kitett
jámbor magyar borzongó lelkiismeretét s
vezetői,
tehetetlenségükkel
mentegetőzve, makacsul védett őrhelyeikről szinte űzik a tettbénitó
hon
fibú és nosztalgia felé.
A z ilyen előzmények után megindult és a tanulságokat helyesen le
vonó falukutatás feladata i g y nem lehetett más, mint elvekben és tettek
ben szakitani az erdélyi magyarság addigi vezetőinek gyakorlatával. K i 
emelni a közirás eszmei kelléktárából a népek, esetünkben az erdélyi nem
zetiségek egymásrautaltságának szükségszerüségét, felszinre hozni az en
nek megvalósitását sürgető valódi indokokat s egy szűkebb gazdasági ki
bontakozás szellemi alapjává tenni. H o g y a „transzilvanizmus" sikerte
lenül kisérelte meg egy feltételezett közös szellemiség fikciójával élet
szemlélet- és érdek-azonosságot teremteni az erdélyi népek között, annak
oka elsősorban azokban a fenntartásokban keresendő, melyeket magyar
hirdetői soha ki nem mondtak ugyan, de sosem is tévesztettek szem elől.
Másrészről: az „erdélyi szellemtől" idegen, ókirályságbeli hivatalnokok
és előljárók jelenlétén kivül, abban a tényben, hogy az igazság és méltá
nyosság hangoztatását, mint társadalmi viszonyaink mellett előnytelen
terhet az „erdélyi szellemű" románság is szivesen dobta ki kosarából.
Ilyenformán az erdélyi falukutatásnak, melynek elvben gyors gyakorlati
eredményeket kellett volna felmutatni, szakitania kellett a transzilvaniz
mus ködös misztifikációjával és keresni a koordinációt és együttműködé
si lehetőségeket az itt élő népek hasonló szellemiségeivel. Ebben a tö
rekvésében azonban nemcsak a viszonosság elmaradása gátolta s az, hogy

a többségivé lett románság szivesen feledkezett meg az egymásrautalt
ság elvéről és Bărnu iu balázsfalvi beszédéről, hanem az is, hogy a gaz
daságilag ugyancsak erősen érintett Magyarország felől a zsidóság gaz
dasági háttérbeszoritásával egyidejüleg olyan magasra lobogott a fajiság
mitosza, hogy a határon inneni magyar falukutatók nem tudták kivonni
magukat hatása alól.
Kétségtelen, hogy ennek a Szabó Dezső-féle ideológiának átplántálása, szeparatizmusa folytán itt Erdélyben visszaesést jelent az előző, ál
landóan többségi pártokkal paktáló, liberálisabb felfogással
szemben.
Gyakorlatban azonban mégis haladás, mert mig ez a liberalizmus s az ezt
aláfestő „erdélyi szellemiség" mindig csak a felsőbb vezető magyar ré
tegek alibije volt, a kezdeti falukutatás, ha elszigetelten és az itt együtt
élő népek egymás közötti viszonyának tekintetében csak negativumokban
nyilatkozva is — kifejezetten az alsóbb magyar rétegek ügyét kivánta
szolgálni, ha nem is önzetlenül s ha épp ezért a faji eszmények letétemé
nyesének tekintettel is magát.
Ime, a nép nevelésére és szervezésére inditott falumunka pragmatiz
musát és lendületét már kezdetben igy töri meg a fajistenités
mágiája,
melyről egyébként ebben az időben nemcsak a falumunkások, de a kivül
állók közül is igen kevesen tudják, hogy kiteljesedésében tökéletes taga
dása annak a nevelésnek és szervezésnek, amire vállalkoztak. Ennek kö
vetkeztében természetesen teljesen
háttérbe szorul az a meggondolás,
hogy az erdélyi népek legjobb szellemiségeinek őszinte és egymás mellé
rendelt munkája nélkül lehetetlen eredményt elérni, lehetetlen a magyar
falut, a magyar parasztságot elszigetelten képessé tenni arrra, hogy kó
kadozó középosztályát eltartsa. A valóságban a magyar falu oly módon
való megszervezése, hogy, ha eredménytelenül is, de gazdasági egység
ként álljon szembe az Erdélyben élő románsággal és szászsággal, szétszórt
sága következtében lehetetlennek látszott. A z egy tömegben élő székelységet ugyan gyakran állitották be magként, mely körül az erdélyi ma
gyarság gazdaságilag és kulturálisan is felfejlődhet, de ez a székelység
előnyére sosem nélkülözött valami mithikus,
megkülönböztető vonást,
ami minden tiltakozás ellenére, bizonyos mértékben támogatta az erdé
lyi magyarság megosztását célzó törekvéseket. A fajiság vizein vitorlá
zó falukutatók azonban sem ezt nem vették észre, sem azt, hogy kitűzött
céljuktól egyre távolodnak. Mert, hogy a cél minden idealizmuson, vetitő
gépes előadásokon és csürdöngölőkön tul a középosztálybeli
falukutató
nemzedék exisztenciájának megteremtése és biztositása volt, azt a moz
galom szigorúan a tételt tekintő tagjai (pl. Balázs Ferenc) kifejezetten
elismerték. H o g y ezen tul mellékes, v a g y egyenrangu szempont volt-e,
ha ebből a nép is hasznot lát, az elmélet és gyakorlat között soha be nem
következett egyensulyi állapot hiányában, nem lehet megitélni.
Ilyen körülmények között csoportosult az Erdélyi Fiatalok körül az
ujabb erdélyi nemzedék minden olyan eleme, akinek csak valódi, vagy
vélt köze volt az alsóbb magyar néprétegek, elsősorban természetesen a
parasztsághoz, mint a faj értékeinek legfőbb letéteményeséhez. Részben
azonban a más körülmények között egy felszabadultabb szellem felé hala
dó felvidéki Sarló hatása alatt, részben a Magyarországon is megindult
szociográfiai mozgalom modorán felbuzdulva, a fiatal falukutatók álcázottan, bizonytalankodva és határozatlanul ugyan, de egyre radikálisabb

hangokat ütnek meg: „Célunk a jövő demokratikus társadalmának kiala
kitása az osztályöntudatok megszerzésén keresztül". „ A falusegitésnek...
rá kell irányitani az erdélyi magyar ifjuság figyelmét arra, hogy a ma
gyar jövőt a dolgozó osztályok feltörekvésében lássa". „...arról a nagy
képű, felülről való feltétlen társadalomvezetési hajlamról kell már egy
szer végképpen leszokni, hogy a nép s általában az ugynevezett ,alsóbb
társadalmi réteg' vezetése feltétlenül a középosztályra tartozik."
Jóllehet az erdélyi falukutatás feladatai még a nagyjából azonos
helyzetben létrejött és dolgozó Sarlóétól is, de különösen a magyarorszá
gi szociográfiai irány célkitűzéseitől igen elütöttek, nem tudott soha tel
jesen felszabadulni befolyásuk alól s tevékenységét kizárólag a konkrét
erdélyi tennivalókra szoritani. N e m vette észre, hogy mig a magyaror
szági szociográfia egy ország vélt vagy való megmentése érdekében a feu
dalizmus ellen v a g y mellett tulajdonképpen az ország egész lakosságát
mozgósitja, addig nálunk, idegen keretek között, a gyakorlatilag koránt
sem tökéletes földreform után egy kisebbségi néptest egyre csökkenő élet
nivójának felemelésén kell munkálkodni s egy, a nép szempontjából elég
telennek bizonyult kisebbségi szervezet kereteit kell kitágitani az állam
szervezet részvétlensége, v a g y a megmerevedett szervezet iránt inkább
megnyilvánuló rokonszenve mellett. S ha az előző erdélyi nemzedék kép
viselői nem láttak tul a falu pedagógiai módszerekkel történő megmen
tésén s a ,falu és a végtelen' ködös és könyvszagú párhuzamán (Imre L a 
jos), a falukutatók közelebb kerültek a valósághoz, mert saját bőrükön
vélték érezni a nép gazdasági elcsenevészesedésének sulyát. De haboz
tak, nem merték, nem tudták v a g y végül, soraik megbomlása után, a kis
sé már éledező intézményekbe való felszivódásuk idején, nem is akarták
végiggondolni a tulajdonképpeni feladatot.
H o g y ez i g y kezdeti állapotában nem jelentett
és szükségszerűen
nem is jelenthetett egyebet folklornál és általánosságoknál, melyek a falu
kutató fiatal nemzedék révén e g y — nyugodtan állithatjuk — szűkkörű
városi érdeklődő réteg elé kerültek s a nép igen keveset látott belőle,
annak oka nemcsak az volt, hogy a mozgalom nagyot botlott mielőtt a
diagnózis megállapitásán tul juthatott volna, hanem az is, hogy mikor
egyházi és hivatalos magyar oldalról nyilvánvalóvá vált a gyakorlati parasztfelsegités iránti ellenszenv, a falumunkások,
minthogy eszközeik
nem voltak gazdaságilag szükségesnek látott reformjaik keresztülvitelére,
egyre szivesebben elégedtek meg a helyzet puszta megmutatásával. Bár
egyelőre nem fogadták el a népfelsegités egyetlen módjának az Imre La
jos-féle elvet, mely a pedagógia egyetemes érvényű törvényeinek leg
messzebbmenő szemmeltartásával kivánta rendezni a nép ügyét és nem
falaztak eléggé a neobarokk szellemnek, melyet Szekfű szerint az első
magyar földreform sikertelenségéért okolni lehet
s főleg
észrevettek
olyan tényeket, mint a rugonfalvi tejszövetkezet esete, mely kénytelen
volt szász bankkölcsönt igénybeveni, mert a magyar kölcsön
drágább
volt, — lendületük határozottan megtört. A z Erdélyi Fiatalok szerkesz
tői jegyzeteiben elszórt, jobb és bal felé azonos mértékkel mért csapá
sok, kétségtelenül a törés mellett bizonyitanak. A z erdélyi magyarság
hivatalos veztői s a z erdélyi tőke, mely faji együvétartozásra való tekin
tet nélkül negyvenszázalékot megközelitő kamatot és illetményt szedett
fel az egyre gyakrabban bankkölcsönre szoruló magyar paraszttól és kis-

embertől, kezdettől fogva nem nézték j ó szemmel a faji együvétartozás
tulzott kihangsulyozását. Hisz ez még ebben a közvetett formában is en
gedményekre akarta birni őket, ha nem is olyan nyiltan, ahogy e g y elvét
ve felemlitett osztálynélküli kisebbségi magyar társadalom érdekében kö
vetelnie kellett volna. S ha egyelőre nem akarták a mozgalmat elfojtani,
azzal, hogy semmit sem tettek munkája megkönnyitésére, hatékonyan te
relték a tárgytalan megismerés utjára. Ennek a szemérmesen és illedel
mesen palástolt ellenérzésnek komikuma az volt, hogy a magyarság veze
tői a falukutatásnak ebben a periódusában már rég nem azt a mozgal
mat támadták, melynek kedvezőtlen és gyanus elemeire a kezdeti stádium
„alulról fölfelé" való szervezést sürgető hadakozásaiban döbbenettel is
mertek rá, hanem egyszerüen egy kialakuló konkurrenciát. E g y csoportot,
mely hozzájuk hasonlóan szintén jogot formált arra, hogy a parasztság
eltartsa, következéskép ki akarta szélesíteni az alsóbb magyar
népréte
gekből való megélés monopóliumát. Helyesen látták át, hogy politikai
befolyásuk szükségszerű csökkenésén tul a mozgalom térhóditása a gaz
daságilag egyre lejjebb csuszó magyar parasztság teherbirását csak ro
vásukra tenné próbára.
Közben azonban a konverzió a parasztság gazdasági helyzetének
helyrebillentésével egyidejüleg a magyar tőkét is meggyöngitette s vesz
tenivaló hijján keresni kezdte a kapcsolatokat a „fiatal közéleti nemze
dék" felé. N y i l t egyezkedésre annál kevésbé kerülhetett sor, mert az egy
házak, eltekintve a mozgalom belső ellentéteitől, már előzőleg sikerrel
disszimiláltak. S ha végül a falukutató csoport teljes felbomlása mégsem
belső, ideológiai okok miatt, hanem külpolitikai események hatása alatt
történt, nem sokat változtat. A felekezetileg megbolygatott falukutatók
nak csak egy része marad tultengő fajszeretetével a régi vonalon s akarja
szolgálni faját, a másik része, amelyet sikerrel asszimilál
a
kisebbségi
magyarság
hivatalossága,
részt
igér
neki munkából
és haszon
ból egyaránt, rátalál a nemzet magasabb egységére és vezetésére
törek
szik. A kettészakadást az ebben az időben erőre kapó harmadik irányzat
csatlakozása egésziti ki, melynek célja a nép közügyek iránti érdeklődé
sét felébreszteni és saját sorsának irányitására birni. Igy polarizálódik
végül százegynéhány falusi előadással, kulturesttel, táncmulatsággal, né
hány nyilvános kolozsvári beszámolóval, különböző erdélyi
városokban
rendezett irodalmi felolvasásokkal, vándormozielőadással,
egy csomó
őszinte lelkesedéssel és segiteni akarással, de kevés számitással is háta
mögött az erdélyi falukutatás, anélkül, hogy nagy szorgalommal gyűjtött
adataiból a végső következtetéseket levonhatta volna.
A m i ez után következik, jóllehet egyrészt a kezdetben oly veszélyes
nek hitt, fiatal nemzedék csinálja, már nem tartozik szorosan a falukuta
táshoz, melynek módszerei egyébként is differenciálódnak és v a g y szigorú
szociográfiai munkák, v a g y irodalom formájában jelentkeznek. A jószándéku hibriditás hitelét veszti. A z erdélyi falukutatást meginditó csoport
fajszeretetével, bizonytalankodásával, gyanakvásával és az arany középuthoz való makacs ragaszkodásával természetszerűleg
felmorzsolódik a
belőle kivált disszidensek s az időközben fellépett „baloldal" „világnézeti"
torzsalkodásai között. Irtózik minden együttműködéstől
s a mindenütt
„trójai falovat" sejtő magatartásával megmereviti, klasszikussá teszi gya
nakvását. E z az oka, hogy a későbbi, együttműködési lehetőségeket kere-

ső Vásárhelyi Találkozón már részt sem vesz. Tárgytalan menteni akará
sában nem vette észre, hogy az időközben határozottan kirajzolódott el
lenpólusok között Mohamed koporsójaként lebeg s bár magatartása lehet
tiszteletre méltó emberi teljesitmény, a sorsának javulását váró nép szem
pontjából nem célravezető és teljesen terméketlen.

A Vásárhelyi Találkozó gyakorlati célkitűzéseinekmegvalósithatatlanságáhozés elsül
tött marsrutája döntően járult hozzá. Mig ugyanis a résztvevők többségét
valóban csak a jószándék és menteni akarás hozta össze s minthogy fel
fogásbeli különbségeiket kizárólag elvi indokok határozták meg, az ügy
érdekében őszinte megegyezésre hajlamosak is voltak, addig a másik ol
dalon a Találkozón valójában részt nem vett s azt eleve ellenérzéssel kisé
rő magyar erők képviselői álltak s valóságos szervezeteik valóságos érde
keinek védelmében nyiltan vagy hátsó gondolatokkal a Találkozó szelle
métől idegen eszmeiséget szolgáltak. E z a csoport volt az, mely később a
nép felemelésének sürgető szükségességét passzivitásával és inszinuációival alárendelte szervezetei érdekeinek s minden tevékenysége kimerült ab
ban, hogy a Találkozó szándékosan tehetetlenné tett állandó bizottságát
feloszlassa. Kimondta ugyan a Találkozó határozataiban, hogy
tűnjenek
el az osztályok közötti válaszfalak, de ezt nem programnak, hanem va
rázsigének tekintette s mindenki fajáruló, bérenc s a magyarságétól ide
gen célok eszközévé lett szemében, aki nem követte ezen az uton.
Talán mégis sulyos lenne az a vád, hogy a falukutatóból „fiatal köz
életi nemzedékké" lett erdélyi magyar ifjuság olcsón adta el és ildomta
lan haszonlesésből tagadta meg hivatását, hogy elszigetelten és kisebbségi
sorban egy olyan magyar társadalom megteremtésén munkáljon, amely
példaadó lehet. A magyarországi szociográfia külső okokra visszavezethető
fordulásán kivül Makkai kisebbségi non possumusa is bizonyára nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy az ábrándok kisebb ellenállása felé terelje őket
a kemény és tántorithatatlan közelharc területéről. Bizonyos azonban,
hogy a nép i g y már semmiképpen sem kaphatja meg tőlük azt, amit kez
detben igérgettek s aminek teljesitését joggal követelheti.
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Irta: S Á N D O R JÓZSEF
Nem, a spanyol inkvizició semelyik más ország inkviziciójához nem
v o l t hasonlatos. Mindenki láthatta ezt, aki még tudott gondolkozni, ha be
szélni, ellentmondani nem is mert. E z t kellett csak megnézni, a cordobai
nagy auto da fét, hogy láthassák, de tudtuk mindnyájan, mi mórok, tud
ták a conversok és az egész zsidók végig a spanyol birodalomban, Toledóban, Valladolidban, Madridban, Ciudad-Realban és nagyon tudtuk
itt
Cordobában. Már régen ott tartottunk gyalázatban, hogy a halottak sem
halhattak meg eléggé az eretnekség, a hitetlenség, a zsidósághoz való
szítás vádja elől. Már minden tartomány, minden inkvizitora ráeszmélt
az első főinkvizitor, a „ n a g y " Torquemada
bölcsességének
hasznára,
hogy: „...az élők mellett a halottakról se feledkezzetek meg!"
N e m feledkeztek meg senkiről. Ó, az inkvizió mindent be tudott bi
zonyitani, ha akarta, ha vagyonelkobzásról lehetett szó. Különösen a f a j -

