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A „VÁSÁRHELYI T A L Á L K O Z Ó 
A MAGYAR K U L T Ú R A MÉRLEGÉN”. 

Ir ta: Pusztai—Popovits József. 

ER D É L Y felett ma apokaliptikus idők járnak és különböző jelek arra 
mutatnak, hogy a nemzetkisebbségi magyar élet szellemében, belső 
és külső vonalvezetésében a küszöbön álló nemzedékváltás pillanatá-

ban óriási változások következnek majd be. Ezt látszik igazolni többek 
között az a «Vásárhelyi Találkozó» is, amelyen Transsylvánia új nemzedéké-
nek közel kétszáz tagból álló szellemi elitgárdája október elején többek 
között a keresztény erkölcs, a nemzeti demokrácia, a világnézeteknek nem-
zeti síkon való közös nevezőrehozása, a társadalmi osztályok kiegyenlítődése, 
a magyar nép, a magyar falu, a magyar munkás és iparos, a nemzeti egység, 
a nemzetkisebbségi loyalitás, a nemzetkisebbségi jog, a nemzetkisebbségi 
iskola, a nemzetkisebbségi egyház, a nemzetkisebbségi önfegyelem, a nemzet-
kisebbségi magyar kultúrautonómia, ennek keretén belül a gazdasági és 
kulturális centralizmus, a szociális gondolat, a gyakorlati megoldás, az 
értelmiségnevelés reformja, az iskolánkívüli népnevelés, az európai látókör, 
a nemzet- és népnevelő irodalom, az anyanyelv használatának joga, a 
«Gyulafehérvári Határozatok» nemzetkisebbség vonatkozású pontjai, a magyar 
kultúrkincsek fölött való őrködés, a haladó szellem, az erdélyi magyarság 
belső ujjászületése és a szellem szuprémáciája mellett tett bátor és férfias 
«Hitvallást». 

Egy etikusan gondolkozó, metafizikai nemzetkisebbségi magyar élet, 
metafizikai szellemi levegő után vágyakozó új értelmiség férfias profilja 
tükröződik vissza ebben a »Hitvallás«-ban, amelynek felbecsülhetetlen 
szociális és történelmi jelentősége mellett figyelemreméltó kulturális fon-
tossága is van. A «Vásárhelyi Találkozó Hitvallásának» és határozatának 
kultúrértéke azokban az erkölcsi és nemzeti normákban rejlik, amelyeket 
az erdélyi ifjúság a magyar nemzetkisebbség életében, minden külső szug-
gesztió nélkül, önelhatározásából, lelkének belső sugallatára, iránytadóknak 
mondott ki. Ezek a nemzeterkölcsi tartalommal telített kultúrnormák a 
következők: 

1. A középeurópai magyarság egyetlen nyelvi és kultúrközösség, amelynek 
a romániai magyarság is alkotó része. 

2. Az erdélyi magyar közművelődési intézmények és azok vezetői 
között együttműködés jöjjön létre. 

3. Minden magyar szülő magyar tannyelvű iskolába járassa gyermekét. 
4. A felekezeti magyar iskola kapja meg az állami és községi segélyt, 

mert az jogosan megilleti. 
5. Állítsák fel ténylegesen az állami iskolák magyar tagozatait és ott 

magyar tanerőket alkalmazzanak. 
6. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület intézményesítse cél-

tudatosan az iskolánkívüli népnevelést és hozza létre az erdélyi magyar 
népnevelési központot. 

7. Értelmiségreformálásra van szükség olyképpen, hogy az értelmiség 
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általános és szakmai műveltségénél fogva a népnevelő munkára alkalmas 
legyen. 

8. Történjék gondoskodás a tanítóság népnevelési és gazdasági tovább-
képzéséről, külön szervezendő tanfolyamokon s bármily áldozatok árán is, 
a tanítóság emberséges fizetéséről, illetve megélhetésének feltételeiről. 

9. A főiskolai hallgatóknak adassék alkalom, hogy nemzeti művelődési 
és szakmabeli továbbképzése és a népnevelői feladatokra való felkészülése 
megvalósuljon. 

10. A tanuló értelmiség társadalomtudományi kiképzést nyerjen, hogy 
a népi valóság kérdéseit tárgyilagosan ismerje. 

11. A «Vásárhelyi Találkozó» gyakorlati teendőként kijelöli, hogy min-
den községben Magyar Ház, illetve Falu Otthon állíttassék fel, népkönyv-
tárral és olvasókörrel. Az értelmiségi réteg feladata a népnevelést cselekvő 
módon támogatni, egyrészt munkavállalással, másrészt a népnevelés 
ügyét szolgáló sajtó irányításával és az ilyen természetű kiadványok 
terjesztésével. Minden irányban tudatosítani kell, hogy a dalkultúra, a 
műkedvelés és a sport elsőrendű népnevelő tényező. Végül a faluból városba-
rajzó napszámos-, cseléd- és munkásalkalmazottak számontartása, nevelése 
és megszervezése is halaszthatatlan feladat. 

12. A «Vásárhelyi Találkozó» megvizsgálva a tudomány, irodalom, 
színház, zene, művészet kérdéseit megállapította a következőket: 

Az erdélyi magyar új nemzedék meggyőződése az, hogy a magyar nép 
rendkívül dús és változatos lelki életének művészi és irodalmi kiteljesedésé-
hez szükséges az, hogy az alkotó szellem szabad legyen és szabadnak kell 
lennie megnyilvánulásaiban is. A «Vásárhelyi Találkozó» ifjúsága azonban 
csak azokat a tudományos, irodalmi és művészeti alkotásokat vallja magáénak, 
amelyek a nemzetkisebbségi magyarság nemzeti és erkölcsi értékeit és érdekeit 
nem veszélyeztetik. Emellett a Románia területén élő népek között való meg-
ismerés és megértés szolgálatát szükségesnek tart ja ezen népek szellemi 
alkotásainak a másik nép nyelvén való kölcsönös tolmácsolása útján. Szük-
ségesnek tart ja az erdélyi magyar szellemi élet európai tájékozódását. 
Az erdélyi magyar új nemzedék meggyőződése, hogy a szellemi élet és a 
népi valóság egymásrautaltsága és kölcsönhatása biztosítja csak a magyar 
szellemi integritást. Gyakorlati kívánsága pedig az előbbi elvek alapján a 
következő: tudományos téren a nyelvtisztító mozgalom felkarolása és 
népszerüsítése; a néprajzi és társadalomkutatás megalapozása és intéz-
ményesítése ; elhanyagolt és veszendő levéltárak felkutatása, számba-
vétele és megőrzése ; a tudományos utánképzés megoldása céljából bel-
földi és külföldi ösztöndíjak létesítése és ezeknek az illetők tudományszak-
követelménye szerinti elosztása. Irodalmi téren kívánja az író és a nép 
közeledését, az erdélyi magyar irodalmi társaságoknak cselekvővé való 
tételét. Színházi téren kívánja az erkölcsileg kifogásolható könnyű színház-
ipari termékek mellőzését, a műkedvelő-színpadnak az erkölcsi és nemzeti 
szolgálatba való állítását. Zenei téren kívánja a zenei életnek és az erdélyi 
magyar dalostársaságok művészi célkitűzéseinek a Bartók Bélától és Kodály 
Zoltántól feltárt magyar népi zene tartalmával való felfrissítését. Képző-
művészeti téren kívánja az erdélyi népművészet értékeinek megőrzését, 
a megőrzés munkájának megszervezését és az értékeknek alkotó és alkal-
mazott művészet szolgálatába való helyezését, az erdélyi magyar műemlé-
keknek, mint meglévő nemzeti értékeknek számbavételét és megőrzését, 
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a templomok, kultúrházak, iskolák, szövetkezetek és más közösségi célokat 
szolgáló építkezéseknél egy megalakítandó művészi tanácsadó szerv véle-
ményének figyelembevételét. Az erdélyi magyar sajtó terén kívánja, hogy 
az a nemzetkisebbségi sorsban az önvédelmi egység, példa és tanítás napi 
megnyilvánulása legyen és hogy a magyar népkisebbség létérdekeit érintő 
döntő kérdésekben teljesen azonos álláspontot foglaljon el. Ne szolgáljon 
idegen érdekeket, legyen mértéke a tárgyilagosságnak, őrzője a nép jövőbe 
vetett jogos reménységének, öntudatosítója népének, ápolója a közösség 
szellemének, mert szerepe mindenekelőtt a nemzet nevelése. Végül az alkot-
mányra és a törvényre hivatkozva az erdélyi magyar új nemzedék tiltakozik 
a román cenzura alkalmazása és fenntartása ellen. 

Kimondja, hogy a magyar munkás és kisiparos egyenlő jogú és szük-
ségességű alkotója a magyar kisebbségnek s éppen ezért a munkástömegek 
és kisiparosok erkölcsi és kulturális nevelésének és nemzeti önvédelmi szerepé-
nek betöltése érdekében vállalja a közvetítő szerepet a munkásság és a 
többi társadalmi réteg között. Helyesnek tartja, hogy a magyar munkás-
ság és iparosság más nemzetiségű munkásokkal és kisiparosokkal kizárólag 
gazdasági és szakmai érdekeinek védelmére a szak- és szakmai szervezetekben 
helyet foglaljon, de ezzel szemben a munkástömegek és kisiparosok nemzeti, 
erkölcsi és magyar kulturális nevelése a magyarság megfelelő szerveiben és intéz-
ményeiben történjék. Szükségesnek tartja, hogy a munkásság és kisiparosok 
erkölcsi felkarolása érdekében az erdélyi magyar jellegű egyházak az eddigi-
nél is fokozottabb munkát fejtsenek ki. Kulturális téren munkáskönyvtárak 
felállítását és népszerűsítő előadások rendszeresítését sürgeti. Elsőrendű 
szükségességnek tekinti a munkásság és kisiparosok érdekében magyar 
tanoncotthonok létesítését, szakiskolák felállítását és a szövetkezeti eszmét 
népszerűsítő tanfolyamok megszervezését. Végül magyarnyelvű ipari szak-
iskolák állami költségen való felállítását, a tanonciskolákban a magyar-
nyelvű szakoktatás bevezetését kívánja az erdélyi magyar új nemzedék 
«Hitvallása». 

Ez a «Hitvallás» egyben hitvállalás is, mert az erdélyi magyar ifjúság 
az ősi székely főváros falai között ország-világ előtt ünnepélyes fogadalmat 
tett, hogy a nemzetkisebbségi élet szűkre szabott keretei között az általa 
elképzelt új kultúrpolitikai, gazdaságpolitikai, nemzetpolitikai, egyház-
politikai, munkáspolitikai, sajtópolitikai, szociálpolitikai, egészségügy poli-
tikai célok megvalósítására nemzetkisebbségi öntudattal és nemzetkisebb-
ségi magyar missziós lelkülettel vállalkozik is. Ifjúsági szellemi munka-
közösséget hozott létre, amelynek minden egyes tagja a «vallani és vállalni», 
különlegesen erdélyi magyar gondolatra való felesküvésen kívül fogadalmat 
tett arra is, hogy az erdélyi magyar nemzetkisebbség belső életének meg-
erősítését, szellemi és erkölcsi renaisszanceát, gazdasági erődítményeinek 
kiépítését, népintelligencia, munkásintelligencia és iparosintelligencia neve-
lését tartja szem előtt. Ezzel bebizonyította, hogy az erdélyi magyar új-
nemzedék nemzet- és népmentő küldetésének teljes tudatában van és meg-
érett a nemzedékváltásra. Ennek a nemzedékváltásnak azonban nem sza-
bad revoluciós, hanem kizárólag evoluciós alapon megtörténnie. 

Ha a találkozó határozatait az egyetemes magyar kultúra mérlegére 
helyezzük, akkor hamarosan rájövünk arra, hogy annak nemzeti kultúr-
politikai súlya van. Legtöbbet nyom a latban talán a határozatnak az a 
pontja, amely kimondja a népintelligencia, a munkásintelligencia és az 
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iparosintelligencia nemzeterkölcsi nevelésének fontosságát. Ezen pontnak 
kultúrjelentősége mindjobban megnövekszik előttünk, ha tudatában vagyunk 
annak, hogy Erdélyben a magyar munkásságnak nyolcvan százaléka inter-
nacionális alapon állott, a nemzeti kultúrával nem azonosította magát és 
ezúttal vállalt első esetben közösséget a magyar nemzeti kultúrával, többek 
között a magyar anyanyelv szabadon való használata mellett foglaltak 
állást és elleneztek minden olyan törekvést, amely az erdélyi magyar nemzet-
testnek egy idegen nemzettestbe való beolvasztását célozzák. A négyszázezer 
lelket számláló erdélyi magyar munkásságnak nemzeti kultúrában való 
részesítése annál nagyobb jelentőségű, minél inkább látjuk, hogy a régi 
középosztály — amely Erdélyben a magyar szellemi mozgalmak természe-
tes zászlóvivője volt — sorai ritkulnak, erői gyengülnek és így a magyar 
falu népe mellett a magyar munkás és iparos társadalomra hárul az a fel-
adat, hogy a lassan, de biztosan felmorzsolódó értelmiségi réteg szerepét 
átvegye. Hogy e nemes kultúrküldetését eredményesen teljesíthesse az 
erdélyi magyar új nemzedék, kultúrautonómiát követelt a Gyulafehérvári 
Határozatok alapján, mert csak ennek keretén belül tudja hathatósan 
érvényesíteni azon motorikus erőit, amelyek a népintelligencia és a munkás-, 
valamint iparosintelligencia kiművelését hivatottak szolgálni. Ha az erdélyi 
új nemzedéknek valóban sikerülne kiharcolnia a magyar kultúrautonómiát, 
akkor ennek a történelmi jelentőségű eseménynek volna a legnagyobb 
súlya az egyetemes magyar kultúra mérlegén. Akkor könnyű szerrel fel-
állíthatnák a Jancsó Elemér dr. kolozsvári középiskolai tanár által követelt 
erdélyi magyar nemzeti sajtó akadémiát és az onnan kikerült új hírlapírógárda 
minden egyes tagja hivatása magaslatán állana s akadálytalanul végezhetné 
el azt a kultúrmunkát, amely a tanítóság és tanárság mellett az ő vállaira 
is nehezül. 

Mindezek után önkéntelenül is felmerül a kérdés, hogy az egyetemes 
magyar kultúra nyert-e valamit a «Vásárhelyi Találkozón»? A felelet nem 
lehet más, mint igenlő: nyert, nagyon sokat nyert! Elsősorban is szellemi 
elitgárdát nyert. Harcosokat nyert, akik a falu egyszerű népének körében 
könnyed formában propagálják. De legnagyobb nyeresége mégis csak az, 
hogy a magyar kultúra nemzeti jellegének megtartása mellett is négyszáz-
ezer romániai magyar munkás szegényes otthonában polgárjogot kapott. 

Hogy ez megtörtént, annak köszönhető, hogy a «Vásárhelyi Találkozó» 
élén Tamási Áron, a nép köréből jött magyar író állott. Ez az új erdélyi 
spirituális nemzedék a magyar kultúraszeretetnek, a kultúrkincsek őrzésének, 
a magyar anyanyelv szeretetének, az aktív, konstruktív, tisztult magyar 
nacionalizmusnak iskolapéldáját mutat ta meg határon innen és határon túl. 

ELINTÉZÉS. 

Az évek, évek, annyi drága évem: 
Vágyak kapui — oly hivogatólag 
Hívott a kert, de mire odaértem — 
Lihegő vágyam előtt becsapódtak. 

Ablakon át nevetett ajka méze, 
Verdeshették a színes szárnyú bókok. 
Rávetítettem dalok ütemére 
A vágysóhajt, az el nem csttant csókot. 

Petri Mór. 


