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KÉZIRAT

A kézirat az 1941-es év termése. Hat évtizeddel itésöbb, 
2002-ben icis péidányszámban készült róla másolat.

E másolatokból néhány nagyobb könyvtár mellett azok a 
levéltárak kaptak, amelyek hivatalos kiadványok mellett ma
gán jellegű kéziratos gyűjteménnyel is rendelkeznek.

Ez a másolat sohasem került könyvárusi forgalomba. Ha 
bárki kezébe jutna és szövegéből valamit is idézne, szükséges 
az idézett szöveg kézirat-jellegének és az 1941-es évszámnak a 
feltüntetése.



Régi kézirat. Egyetlen baráti olvasóján kívül a maga korában 
nem Jutott mások kezébe. A fiatal kor nagyon sok munkája 
fekszik a leírt naplószerű mondatokban. Rengeteg emlék és 
tervezgetés kívánt szóhoz jutni, de mindannyira rá taposott a 
háború és egy idegen világ győztese. De van valami mégis, ami 
túlélte a pusztulást. Úgy érzem, a tiszta szándékú gondolatok 
értéke és érvénye megmaradt.

Kéziratomat három részre terveztem. Ilyen sorrendben: 
honvédelem (honpolgárság), nemzetvédelem (a pártoskodást 
levezető nemzetvédelmi szervezet, az iskolán kívüli oktatás és 
tájékoztatás különböző fokozataival), és végül munkavédelem 
(a hivatásrendekre épült társadalom szolgálatában). Csak az 
első rész sietve leírt fogalmazványa készült el 1941-ben, mert 
a következő évben, Í942 tavaszán már én is katonai szolgála
tot teljesítettem a második magyar hadsereg keretében. Hadi- 
szolgálatban és hadiüzemi feladatban megmaradtam a háború 
végéig.

Fiatalkori írásaim legnagyobbrészt elvesztek, de ez az 
egyetlen régi kéziratom valamiképpen elkerülte a pusztulást, 
és velem jö tt még az emigrációba is. Bizonyára azért volt így, 
mert szándékomban volt, hogy megírjam a folytatását.

De nem született folytatás. A 41-es kéziratban, ahol szem
betűnőbb hibára akadtam, kissé helyresimogattam a szöveget. 
Azután az itt olvasható másolatban, kellő együttérzéssel, az 
egészet az irattárba helyeztem. -  A z emigráció másfajta felada
tok elé állított Dolgoztam, ahol lehetett, építettem, de közben 
inam is, a vereségek ellenére telítve hittel, magyarságom iránti 
elkötelezettséggel, nemes és névtelen őseimtől örökölt szere
tettel

Kanada, Torontó, 2002



KITEKINTÉS ÉS TÁJÉKOZÓDÁS

A magyar honfoglalásnak két korszakát szokták megemlí
teni. Mindkettőről biztató híradásokban számolnak be történé
szeink. Az egyiket Álmos és Árpád fejedelem nevéhez fűzik, 
míg a másikat a tatárdúlást kővető évek országépítő munkájá
val azonosítják és IV. Bélát említik úgy, mint aki a romokból 
rövid idő alatt középhatalommá tudta szervezni a megtizedelt 
magyar nemzetet.

(Ez a szó „honfoglalás”, a 20-ik szá/ad második felében 
jclcnlcscben lényegesen kibővült. A jelentéstani változások
kal a szaktudománynak kell részletesen foglalkoznia, azok 
bemutatása semmiképpen nem illeszthető az én natalkori 
egyszerű írásomba. Főleg nem utólag. -  Viszont szólnom 
kell arról, hogy azzal a reménységgel, kívánsággal említem 
a dolgozatban oly gyakran a honfoglalist, helyesebben a 
hon visszafoglalását, mint fegyelmezett, gondos szervezett
ségről tanúskodó nemzetvédelmi vállalkozást, hogy örök 
emlckezéskénl, ragyogó példaként maradjon meg minden 
magyar lelkében, bárhol éljen is a Földön.)

Mindkét honfoglalásnál más-más feladatok tették próbára 
a magyarság vezéreit. A lovasnomád ősműveltséggel érkező 
törzseknek a fejedelmek korában még nem volt állandó letele



pülési helyük, tehát meg kellett számukra szerezni a hont. Ké
sőbb azután, amikor már az egész Kárpát-medence meghódítá
sát és megszervezését első királyaink mintaszerűen elvégezték, 
a reánk zúduló veszedelmek folytán megritkult népességet kel
lett mesterségesen és gyorsan felerősíteni, hogy újra építeni 
tudjon a pusztulás helyén, és legyen elegendő ereje a sikeres 
vállalkozásra, hogy megvédelmezhesse önmagát a kiszámítha
tatlanul érkező külső betörésekkel, fegyveres támadásokkal 
szemben.

Szüntelenül mozgalmas és folytonosan hadat viselő vár
rendszerré alakult az ország, ahol minden intézmény és a nem
zeti közösség legparányibb egysége is a honvédelmezés örök 
éberséget követelő feladatait szolgálta.

Ma is új honfoglalás feladata előtt állunk. Ámde e legújabb 
honfoglalásnak megvalósítása egészen mást jelent, mint amiről 
a múlt jjéldái beszélnek. Ma nem egy új ország meghódításá
nak gondolatával kell foglalkoznunk, mert a múlt példáját 
mostani helyzetünkben le nem másolhatjuk. Hasonlóképpen 
azt sem tekinthetjük célravezető gondoskodásnak, hogy a nagy 
háborúk és társadalmi nyomorúságok miatt megritkult és ala
csony szaporodási átlaggal vergődő népi közösségünket kül
földről kölcsönkért népanyaggal egészítsük ki, hiszen ezzel 
éppen az elmagyartalanodás reánk boruló veszedelmeit növel
nénk még ijesztőbbre. Az idegen megszállás már úgyis elérte 
közösségi életünk legbensejét, és beékelődésével sokhelyütt 
összefüggéstelenné tépdeste nemzetfenntartó erőinket. Elkö
vetkező honfoglalásunknak tehát — a múlttól eltérően — új 
célok megvalósulásáért, államéletünk új rendezéséért kell küz
delmet indítania, hogy a Kárpát-medencén belül — minden 
más idegen hódító szándék megsemmisítése árán — minden 
jog, valamint minden erkölcsi és anyagi érték fölött a kizáróla
gos birtoklást a magyar életközösség tagjai számára visszafog
lalhassuk és biztosíthassuk. Nem kétséges, hogy ebből a célul



tűzött állapotunkból, adakozó könnyelműségünk folytán, 
megtűrt és jóhiszeműen befogadott. Idegen lelkületű 
országlakóink egyszer már vakmerő következetességgel kifor
gattak minket, s odáig jutottunk, hogy hajdani végváraink öve
zetében magyar testvéreink földönfutó hontalanokká lettek.

Senki se lásson túlzást ebben az Ítéletben. Ezek a szavak 
végtelenül keveset mondanak azokkal a tényekkel szemben, 
amelyekről a századfordulót követő évek magyar kivándorlási 
számadatai rajzolnak fel keserves történeteket. De még a két 
világháború között is vérlázitóan sok bizonyíték szólt amellett, 
hogy állam- és társadalomvezetésünk hataiommegtartó rétege 
gyalázatosan magára hagyta a közösségi életműködés p)eremvi- 
dékeire; külvárosi nyomortanyákba és faluszéli zsellérkuny
hókba kiszorult magyarjainkat mindazokkal a törtető jövevé
nyekkel és idegenekkel szemben, akik vagy nem tudtak önma
guknak határainkon kívül hazát építeni, s ezért kényszerültek 
a magyar gazdanép eltartó erejére, vagy pedig saját hazájukban 
sem reméltek könnyebb és olcsóbb érvényesülést, mint éppen 
nálunk: a szétesésre hajló magyar égbolt alatt.

Noha a huszadik század gyakori romboló és egynéhány 
jótékony társadalomforradalma — mind a pusztításokban, 
mind pedig a népi erők megizmositásában, arra ösztönözhettek 
volna bennünket, hogy megelőzzük a végzetet, s megragadván 
az országépítés alkalmait, valamiképpen egyetlen sorsközös
ségbe öleljük össze a szerteforgácsolódó magyar erőket, és ha
ladéktalanul — minden idegenlelkü térfoglalás felszámolásá
val — a magyarságot gyökereztessük bele országunk földjébe. 
Mindez annyira természetes nemzetpolitikai célkitűzésnek tű
nik, hogy szinte nehéz elhinni, hogy e célkitűzés megvalósítá
sáért a „keresztény és nemzeti” jelszavak hangoztatásánál több 
alig történt.

Kevert szellemű és nagyobbrészt felületesen magyar össze
tételű kormányaink a közelmúlt évtizedeiben bizonyára nem is



éreztek fogékonyságot a “harmadik magyar honfoglalás” mü
vének megtervezésére és megvalósítására.

Amikor most, lelkiismeret-vizsgáló hosszú töprengések 
után kezembe vettem a tollat, hogy papírra vessem a természet 
törvényeiből fakadó figyelmeztető jelszavakat az új magyar 
honfoglalásról, a meggyőzésnek azt a módját választottam, 
amely élményeimen keresztül engem is friss cselekvésre ser
kentett. Elhatároztam, hogy nem személytelenül szólok a fel
adatokról. A személytelenül fogalmazott politikai megállapítá
sokba gyakran belevegyülhet a felelősség el nem vállalásának 
vallomása is. Ezt a látszatot azonban el akarom kerülni, éppen 
ezért az új magyar honfoglalás tervével kapcsolatos gon
dolataimat — egyszerű és őszinte megvilágításban — úgy 
mondom el, ahogyan azok megszülettek. Apróbb-nagyobb ese
mények emlékeiből rakosgatom össze elbeszélésem anyagát és 
úgy szólok róluk, amint velük szép sorjában találkoztam.

Elég hosszú utat jártam végig eddigi életemben és többször 
állított a sors olyan megpróbáltatások elé, amikor emberi erőm 
kockázatos megfeszítésére volt szükség. Többször kellett vere
séget szenvednem, majd újra nekiindulnom a megkezdett ösvé
nyen, amíg valami kis eredményt elérhettem. Hátha azok, akik 
most velem együtt ismét bejárják az első világháború kitörése
kor megszületett magyar nemzedék egyik tagjának életútját, 
közös elhatározással birtokba vehetik a leszűrt ítéleteket és 
egymás bajtársi kezét megragadván, döntő sikerrel folytathat
ják a megkezdett vállalkozást. Sokáig egyedül kellett bolyon- 
ganom, s éppen ezért, most már szeretném, ha minél többen 
haladnánk egymás mellett, ugyanazzal a megingathatatlan el
határozással szívünk mélyén.

Ez a cél áll elém e pillanatban, amikor először írom le 
egyetlen felszólító mondatba tömörítve politikai törekvéseim 
alapgondolatát: „készüljünk fel magyar földön új magyar hon
foglalásra!” Gyakorlatilag ez annyit jelent, hogy adjuk vissza a



iii;i>;yaroknak mindazt, ami őket a történelmi jog szerint meg- 
ilkMi. Ne fordulhasson az elő, hogy valamilyen kényszer hatá- 

bármiben is közösködjünk azokkal, akik nem velünk, ha- 
IK-M1 ellenünk akarnak szervezkedni saját hazánkban. E nagy 
magyar honfoglalás végrehajtásához és az eredmények megvé- 
<li-lmezéséhez pedig tegyük alkalmassá ősi alkotmányunk jog- 
londszerét, hogy az egyszersmind megvívhatatlan vár legyen 
önmagunk számára azokkal a nyíltan vagy alattomosan táma
dó veszedelmekkel szemben is, amelyekkel hajdan — az első 
honfoglalás korában —  még nem kellett a magyarságnak szá
molnia.

Súlyos tanulságokat hozott az az élmény, amely az első 
világháború után a legfiatalabb magyar nemzedékre zuhant. A 
feldarabolt ország trianoni csonkasága mintha a bennünket kö
rülfogó kis világunk öntudatának hiányosságaiban is kiütkö
zött volna. Tömérdek kérdés megválaszolatlanságát rejtőztette 
a bizonytalanságot árasztó jövendő. Szűk volt a magyarság 
.számára a megcsonkított ország, — annyira szűk, mint egy né
pes családnak a levegőtlen szoba. Történelmi hivatásunk szol
gálatában egyetlen irányban sem volt kitekintésünk, mert min
denfelől szuronyokkal és tüzgépekkel támogatott térfoglalási 
vágy meredt országunk belseje felé. Nem csoda tehát, ha a vál
toztatásokra törő kezdeményezéseket valahonnan messziről, 
kívülről várta a rosszul irányított honi közvéleményünk. Nem 
belülről, a belső terjeszkedési erők tervszerű felnövelésének, 
gyarapításának lehetőségétől remélt ígéreteket, hanem azok
tól, akik a parancsbékét 1920-ban reánk kényszerítették. S va
lóban érkeztek is ígéretek, de komolyságukban józan ésszel 
alig lehetett hinni. Ugyanakkor azonban jöttek bőségesen ri
asztó figyelmeztetések is. így ért el engem is a riasztó figyel
meztetés — túl az országhatáron, de még a Kárpátok vonalán 
belül, amikor a tőlünk elszakadt nemzetiségeink friss keletű 
birtoklási mohóságát, politikai vágyakozásait vizsgálgattam.



Számomra döntő volt az élmény, mert ekkor világosodtak 
meg szemem előtt azok a kötelességek, amelyek teljesítésével 
egyetlen ember beleviheti lelkét és akaratát egész népének 
életmozdulásaiba.

Emlékek és történelnií emlékezések

Minden ember életében megérkezik egyszer az az indító 
esemény, amely irányt szab későbbi cselekedeteinek. Egyszerű 
szóval talán azt mondhatnánk, hogy ilyenkor ébred fel a lélek 
mélyén a hivatástudat és a hivatástudat nyomán a vágyakozás, 
hogy rendbe hozzuk életünket és valamiféle határozott célt 
adjunk cselekvéseinknek. Természetesen a cél megválasztásába 
sokféle neveléstani hatás is közbeszól. A gyermekévek kezdeti 
élményeitől soha többé nem tudunk szabadulni, mert azok 
nyitogatták egykor látásra szemünket és azok alakították érzé
kennyé vagy durvává lelkiismeretünket.

Minden más mondanivalóm előtt, most megvizsgálom em
lékeimet, vajon a magyar Alföldről elinduló életemben mikor 
jött el az az irány-meghatározó esemény, amelynek nyomán a 
politikával való foglalkozás terveit kezdtem el szövögetni. Ha 
még azt a vallomást is előrebocsátom, hogy körülbelül ettől az 
indító eseménytől számíthatom a cselekvésekre ösztönző 
nyugtalanság ébredését, ezzel már jó előre arra a kérdésre is 
válaszolok, vajon miért nem akartam, vagy miért nem tudtam 
szabadulni az ifjúkor hajnalán kipattanó hivatássejtelem szol
gálatától ...

Ma már azt is meglátom, hogy sokáig alig voltak őszinte 
tanítómestereim. Mintha az iskolai oktatásnak az lett volna az 
egyik elkendőzött célja, hogy lehetőleg a rosszul értelme
zett „szülői oltalmazás” kedvéért elfedje a serdülő fiatalság 
szeme elől a magyar életnek kedvezőtlen színeződésü képeit, 
melyeknek legnagyobb része a századforduló táján megbillenő



országromlást ábrázolta. Az volt a látszat, hogy az idősebb 
nemzedék szégyellte megmutatni a fiatalabb előtt az akkori 
jelen valóságát, milyen siralmas állapotba juttatta oktalan sza- 
badelvűsége a magyar népet és annak felnégyelt országát.

Az ifjúkor jóindulatú hiszékenysége kezdetben legalábbis 
így magyarázta meg nekem az iskolai oktatás fogyatékossága
it. Viszont elötünedeztek olyan jelek is, amelyekből a szándék 
rosszindulatára következtethettem. Mintha a “vakulj magyar” 
tisztátalan és idegen szellemű elferdítéseit olyan szándékkal 
vegyítették volna a tanítási tervekbe, hírlapi közleményekbe 
és az ifjúságnak szánt kiadványokba, hogy a felnövekvő nem
zedékben kárörvendő következetességgel neveljenek ki vala
miféle félszeg történelmi tudatot, de főként olyán kisebbségi 
érzést, amely tájékozatlanságban hagyja és megfékezi minden 
merészebb alkotói elhatározás végrehajtásában.

Erről a balsejtelmemről azonban csak később szólok rész
letesebben.

Áthaladván országhatárainkon, elrabolt magyar földről 
kellett visszatekintenem az ország belseje, múltja és jelene felé, 
hogy átfogóbb és őszintébb rajzolású képben tudjam összefog
lalni magyar népünk letagadott vagy meghamisított sorskérdé- 
seit. Kívülről néztem vissza. Idekint nem oltalmaztak meg a 
megtévesztő és valóban tartalmatlan “romantikus hazafiságot” 
bújtató szólamok a “békeévek boldog önfeledtségéről”, mert 
az elhódított magyar föld új birtokos urai kegyetlen kézzel ha
sogatták szét a káprázatos színes ködfüggönyöket, amelyekkel 
otthon a “múlt dicsőségét” övezték, hogy ne láthassuk meg a 
maguk meztelen valóságában a könnyelműen “elközjogász- 
kodott” történelmi lehetőségek helyén domborodó szomorú 
magyar temetőket.

Pozsonyban ismerkedtem meg — egyelőre az elméletek 
sejtelmes távlatából — jövendő életem feladataival és köteles
ségeivel. Ez az ismerkedés számomra annyira döntő fontosságú
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volt, hogy minden bizonnyal életem alkonyáig elevenen él 
majd emlékezetemben.

Az időpont; 1933. év augusztusa.
Egyik napsütéses délutánon, néhány ismerősöm társaságá

ban, megtekintettem Pozsony négytomyú várát. Csinos családi 
házakkal tarkított úton haladtunk felfelé, amíg az omladozó 
várkaput elértük. Errefelé építkeztek a város új gazdagjai.

A vár délkeleti tágas erkélyéről néztük sokáig a messzesé
get. A verőfényben ólomszürkeséggel csillogott a Duna. Moz
dulatlan csillogásában mintha letűnt évszázadok elnémult üze
nete bujdokolt volna. Csend volt, még a szellő szárnyalását is 
alig lehetett hallani.

Gondolataimban a magyar múlt emlékei után kutattam. 
Egészen különös ünnepélyességet éreztem e várlátogatásom 
alkalmában. Egyedül voltam fiatal életéveim ébredező öntuda
tával a város bevándorolt idegen urai között. Noha magyarul 
beszélgettek velem, az ajkukon felcsendülő magyar szó csak a 
gondolatok élettelen közvetítő eszköze volt és nem rezdült 
benne a lélek ...

Pozsony szorosan tapad a folyóparthoz. Északnyugat felé 
félkaréjban dombok övezik. Az idegen megszállás első másfél 
évtizedének frissen épült házai már ott sokasodtak a dombok 
déli hajlatain.

A vár katonai őrségének cseh parancsnoka szorgalmasan 
magyarázta az új uralom szerintük „áldásos tevékenységét”. 
Cseh nyelven beszélt, még véletlenül sem használt volna ma
gyar vagy német szavakat. Magyarázatából hamarosan az de
rült ki, hogy a város azóta kezd kiemelkedni elhanyagoltságá
ból, amióta a csehszlovák kormány vette pártfogásába, hogy az 
ország második fővárosává fejlessze. Pálcájával rámutogatván 
a völgyre, gondosan elmagyarázta az új építkezések nevezetes
ségeit. Statisztikai számokkal bizonygatta a fejlődés eredmé
nyeit. Még a jövendő tervekről sem feledkezett meg. Tekinte



tünk ráfutott a régi vashídra. Hosszú, bíztató karként nyúlt át a 
Duna déli partjához. Odaát továbbhaladó útvonalakat rejtettek 
a fák lombjai. Arrafelé van Ligetújfalu, és arrafelé kell helyet 
adni majd a régi város zsúfoltságából kiszoruló cseh előrenyo
mulás új házainak.

Legalábbis így képzelték ...
Az egykori magyar élet emlékei Pozsony belsejében öreg, 

megszürkült kőházak komorságába húzódtak vissza. Régi zár
daépületek, templomok s a Széchenyi—Kossuth nemzedéké
nek emlékét őrző nemzetgyülésháza emelkedtek ki csupán eb
ből a fakó szürkeségből. Föléjük magasodott a hajdani magyar 
királyokat és Rákóczi Ferencet is befogadó belvárosi templom 
tornya, tetején Árpád-házi királyaink koronájának másával. Ez 
a torony vigyáz örök vendégének: az igehirdető Pázmány Pé
ternek országmentő magyar álmaira... S a nyugatról kelet felé 
hömpölygő Dunának nagy kanyaréban, mintha a beáramló Eu
rópa világának behatásai elé még a végzet is ezt a sziklatömböt 
jelölte volna ki védőbástyául, romokba töredezve ugyan, de 
még mindig ott állt a négytomyú vár — hirdetvén, hogy Po
zsony fölött elpusztithatatlanul tovább őrködik a magyar lélek 
történelemforditó és nemzetfenntartó ereje.

Távoli emlékezésekbe mélyedve jöttünk lefelé a hegyi 
úton. Sokáig nem szóltunk egymáshoz. Ezen a délutánon há
romféle ember találkozott egymással: a cseh őrség parancsno
ka, aki a háborús nyereség részesének és államfenntartó ténye
zőnek érezhette magát; mellette pozsonyi tót ismerőseim, vala
mennyien írók vagy tanárok, akik nemzetfenntartó hivatást 
vallottak magukénak, s végül én, aki egészen más öntudattal 
láttam meg a múltat a jelen elváltoztató törekvései mögött. 
Nagyon kellett küzdenem a gondolatokkal, nehogy a látottak 
csüggedésbe ejtsenek és elkápráztassanak.

A felfejlődő csehszlovák térhódítás kétségtelenül az euró
pai műveltség magas színvonalán mutatkozott be. Versenyt tá-



masziani vele szemben alacsonyabb értékű módszerekkel alig
ha lehetett volna. A távoli múlt egyetlen megpróbáltatása sem 
tudott akkora veszedelmet zúdítani a felvidéki magyarságra, 
mint ez a gyors eljárásokkal dolgozó rendszer, amely a mű
veltség életosztó fegyvereivel jött és ugyanekkor könyörtele
nül körülzárta a magyarság telephelyeit, falvait és városait az 
idegen élet harácsolt vagyonának nagyobb és vonzóbb gazdag
ságával.

Visszafelé, a várhegy lábánál betértünk a pozsonyi egyete
mi tanárok házának kertjébe, s beszélni kezdtem, a menekvés 
vágyától megragadva, a magyar évszázadok honépitő törekvé
seiről. Azok egyelőre e tájak fölött lezáródtak, de eredménye
ikben korántsem semmisültek meg. A mostani gyorsított cseh
szlovák építkezések, szerte a megszállott területek városaiban, 
tulajdonképpen csak a régi mag köré tudnak újabb 
zárógyürüket vonni, amely mag eredetileg a magyar munka 
szorgalmából született e világra. Messzebbre azonban nem me
hetnek a Felvidék ősi magyar arcának megmásitásában. Mert 
ha egyszer azt kísérelnék meg, hogy ennek az ősi magnak kiir
tását hajtsák végre, tulajdonképpen előbb a távoli évszázadok
ban gyökerező történelmet kellene megsemmisíteniük. De azt 
a vért és verejtéket, amely egykor ezeknek az értékeknek meg
alkotásánál — a magyarság és testvémépeinek együttes önfel
áldozásából kicsordultan — ebbe a földbe belesűrűsödött, még 
a kövek szétrombolásával sem tudnák kifejteni vagy egymástól 
elválasztani.

Végigkérdeztem ismerőseimet és kiderült, hogy magyar 
nyelvi tudásukat, oklevelüket és általában a középvezető ré
tegbe való bejutásukat annak a magyar közoktatási rendszer
nek köszönhetik, amely — elhanyagolván az alföldi színma
gyar mezővárosok hasonló szükségleteit — túlzott lovagias
ságból elsősorban nemzetiségi területekre telepített iskolákat. 
A századforduló idejében így remélték politikusaink, hogy a



magyarosítás szabadelvű elképzelését megvalósíthatják. A kö- 
vcikezmények azonban rácáfoltak erre az ábrándos és helyte
lenül átgondolt kezdeményezésre. Az 1914— 18-as világhábo
rú után Prágában, Bukarestben és Belgrádban jobbára azok se- 
’̂Jlségével sikerült a hajdani nagyobb magyar életteret utódál
lamok részeivé felnégyelni, akik alig néhány évvel előbb még 
magyar állampénzen létesült iskolák növendékei voltak és ide- 
liaza jóhiszemű tévedéssel arra a feladatra szemelték ki őket, 
hogy megbízható és képzett összekötők legyenek az ország 
peremére települt, vagy telepitett nemzetiségiek érdekei és az 
egyetemes magyar államcél szolgálata között.

Ámde ezen a fordított helyzeten aligha lehetne úgy változ
tatni, hogy az elszakadásba hajszolt népeket utólag lelkiisme- 
rctvizsgálatra beszéljük rá, vázolván előttük a hűtlenség bűné
nek nem éppen elrejthető szépséghibáit.

Már a pozsonyi vár meglátogatásakor felmerült bennem az 
a gondolat, hogy valahol a magyar nép szállásföldjén kell az új 
országépítés munkáját elkezdenünk. A magyar államélet von
zását kell megnövelnünk és kiterjesztenünk olyan értelemben, 
hogy érdemes legyen a mi történelmi vonzásunkba tartozó né
pek és emberek számára a magyarság szolgálatát, enyhébb ki
fejezéssel: az együttélést vállalni.

Ekkor még — tizenkilenc éves koromban — csupán kutat
tam élethivatásom után. Megpillanthattam Pozsony példájában 
a végzetessé válható veszedelmeket, amelyeket ellenünk szer
vezkedő hatalmak halálos következetességgel raknak körénk, 
az idegen lélek minden felhasználható eszközének megragadá
sával. Ha nem védekezünk, egyszer majd bezárul a szorítás 
gyűrűje.

Végtelenül szerettem volna megtalálni a biztató szót, 
amely a magyar nemzet eljövendő felerősödéséhez fűződő re
ménységemet igazolta volna. Azért léptem át északnyugati 
irányban a trianoni határt, hogy valami ilyen vonatkozású bíz



tatással találkozzam. De ehelyett akkor még sok-sok rejtélyes 
újdonság tolult figyelő szemem elé és szüntelenül arra kellett 
rádöbbennem, hogy a csehszlovák nemzetegységbe iktatott 
hajdani tótságunk szinte fejlettebb öntudattal áll munkaaszta
lai mellett, mint a pesti utcák száraz, poros légkörében felnö
vekvő városi ifjúságunk. Kerestem az okokat és minduntalan a 
múlt évszázad „kultúmacionalista” kisebbségi mozgalmainak 
előzményeibe ütköztem. Északon Kollárék és Stur Lajosék, 
keleten a dákoromán törekvések görögkeleti papjai és délen az 
illírizmus megszállottal, a bécsi udvar kárörvendő segédlete 
mellett, évtizedeken át izgatták az idegen anyanyelv védelmi 
egységébe zárt közvéleményüket, miközben az ország főváro
sában a „minden állampolgárt egyenlősitő” törvények áldicső
ségét ünnepelték. Kisebbségeink szellemi vezetői teljes el
szántsággal beálltak még a szépirodalom művelése terén is a 
maguk népi önérzetének szolgálatába. A lázitó lírai költemé
nyektől egészen a tudományos látszattal leplezett történelem
írásig, széles arcvonalon vették fel a küzdelmet, hogy a zsarno
kinak festett magyar elnyomatással szemben leszámolást hir
dessenek és az ország feldarabolására a vágyat olvasó közönsé
gükben elültessék. Ugyanekkor magyar közvéleményünk el
zárva ezeknek a mozgalmaknak megismerésétől, a kiegyezés 
megalkuvásába gyötörten, még azt is eltűrte, hogy a gettóból 
szabadult zsidó világszemlélet selejtes és ízléstelen termékeivel 
megrabolja a romlatlan magyar néplélek megnyilatkozási al
kalmait. A megállampolgárosodott zsidók türelmetlen hódítási 
vággyal törtek be szellemi életünk berkeibe, hogy farizeusi 
ösztöneik kielégítéseképpen feltúrják alkotó művészetünk leg
szebb virágoskertjeit.

Akár a közeli évtizedek távlatába néztem vissza, akár a 
jelen felé fordultam, mindenképjjen komoly szomorúságot 
éreztem. Nem tudtam elhinni, hogy a Párizs-környéki békepa
rancsok intézkedései tartós állapotokat teremtettek volna.



Vnrtam Pozsonyban a csalódottság megvallását, ámde ha fel is 
törtek az elégedetlenség hangjai, mindig csak a napi politika 
síkján rajzolták fel külön követeléseik jeleit.

Az új szláv öntudat kiműveléséhez ellenben Csehszlovákia 
egész területén egyenlő arányban, feltárultak a korlátlan lehe- 
löségek. A prágai sajtóközpont ügyes előrelátással felkarolt 
minden olyan irodalmi vállalkozást, amelyben az író a cseh
szlovák államszervezetbe illesztett szláv néplélek sajátos mon
danivalója után tapogatott. Pozsonyban alkalmam volt megis
merni a fiatal tót irótábor legjobbjait. Már egészen rövid be
szélgetés után is megállapíthattam, hogy feszült alkotási vágy 
lüti őket: mintha valóban az állítólagos elnyomatás év- 
lizedeinek mulasztásait igyekeznének bepótolni. Közöttük a 
leginkább “beérkezett”; Lukács B. Emil, magyar nevet viselt, s 
különösen jól ismerte a magyar irodalom legfrissebb termékeit 
is. Bizonyára helytelenül tettem volna, ha vitába bocsátkozom 
velük, és az akkori magyar revizionista mozgalom Pesten ter
mett szellemében, tót népmozgalmuk hiábavalóságát bizony- 
fiatom előttük. Noha a bizonyítást valószínűsítő adatok kéznél 
lettek volna... Csupán a pozsonyi politikai tanítás és a prágai 
közötti ellentétre kellett volna mélyrehatóbban rámutatnom, 
hiszen a pozsonyi tót íróismeröseim népi öntudata homloke
gyenest cáfolta Prágának az egységes csehszlovák nemzetről 
vallott felfogását.

Szerintem a valóság kezdettől fogva az volt, hogy Prága 
egyfelől hangos propagandával hirdette a csehszlovák politikai 
egység bonthatatlanságát és ezért engedélyezte a tót szellemi 
élet mindenféle szlávosító megnyilatkozását írásban, képben és 
egyéb műalkotásban, másfelől azonban még az új politikai fo
galom megjelölésére használt szóösszetételben is féltékenyen 
vigyázott az összefűzött szavak sorrendjére, előbb hangsúlyoz
ván a cseh fogalmat és csak mögötte a járulékos szlovák népi 
fogalom megjelölését. Könnyű volt észrevennem a pozsonyiak



elejtett mondataiban, hogy a hirtelen lelkesedés mögött már 
feltünedeztek az aggodalom árnyékai is.

A szentistváni magyar országtestből kihasított rész tót po
litikai pártjai nyugtalanító türelmetlenséggel kezdték már han
goztatni Prága urai előtt az utódállam alapítási okmányának; a 
pittsburghi szerződésnek tót és kisorosz önkormányzatra tett 
ígéreteit. Azok az építkezések, amelyeket a régi pozsonyi bel
város kőházai körül az újfajta országhóditás jelképes bizonyí
tékaiként is tekinthettünk, nemcsak a régi magyar világra je
lentettek veszedelmet, hanem nagymértékben a tótokra, észa
kabbra pedig az Eperjes-kömyéki szászokra is. Az új keletű 
építkezések legnagyobb része a csehországi születésű betelepe
dő hivatalnoki réteg befogadására készült. A testvérinek hirde
tett „cseh és szlovák” összeölelkezés után, mégis csak a folyto
nos menetben betelepülők élvezték első fokon az államhata
lom jutalomosztó figyelmét, mellettük pedig azok, akik a hű 
csatlósi szerep fogadalmát letették és csak utánuk következtek 
a többiek. Ezek az állapotok természetszerűleg bizonyították, 
hogy a szerződéses egyezménnyel új államkeretbe fogott né
pek történetének lesznek még meglepetésszerű fejezetei.

Hamar észrevettem, hogy a tót nép szellemi irányítói is 
sok tekintetben hasonlóképpen látják a helyzetet, ámbár láto
gatásom időpontjában még mindig bíztak valamilyen végleges 
megoldásban a csehszlovák állam keretén belül. Amíg azonban 
a véglegesnek nevezhető megoldás késett, addig is a maguk 
erejéből igyekeztek járható csapásokat vágni a tót néplélek 
megnyilatkozása érdekében.

Noha tudniok kellett, hogy ezt a választott útjukat a jöven
dő sohasem teheti könnyen járhatóvá. Hiszen már a harmincas 
évek elején felködlött fejük felett a veszedelem, hogy a hazug 
függetlenség kalandjába csábított tót nép idősebb és fiatalabb 
nemzedékei előbb-utóbb egymással meghasonulnak, Ha a ké
sőbbi fejlemények nem is vezetnek nyílt ellenségeskedéshez,



mégis — legalább világnézetileg — ellenséges lesz az a külön
bözőség, amely az öregebb nemzedék álmát őrző múlt és a fia
talabbak uralmát befogadó jövő között lép fel, mihelyt a poli
tikai őrségváltásra Pozsonyban sor kerülhet.

Ezt az okoskodásomat el is mondtam nyomban a pozsonyi 
egyetem egyik történelem szakos tanárának: dr. Rapant Dáni
elnek. Röviden vázoltam, hogy a prágai fogalmazás tükrében 
felszabadulásnak színezett elszakadás korai és túlhajtott lelke
sedéssel gyümölcsözött. A későbbi fejlemények nem igazolták 
a lelkesedés eredeti okait: a tót népi felbuzdulás korábban haj
tott lombokat, mint gyökérzetet. Az egykori csatlakozási láz 
gyorsan váltott át ellenállássá, amiből később újabb szakadás 
következhetik, nevezzük bár ezt a lehetőséget óvatosságból 
csupán az önkormányzati követelések megvalósulásának. S 
akkor már két élő nemzedék kerül egymással szembe egyetlen 
emberöltő alatt, azok, akik elhamarkodtak a csatlakozás fel
tételeit előzetesen biztosítani és azok, akiknek verekedni kel
lett a mulasztás miatt.

Kérdéseimre meglepő és egyszerű választ kaptam. Rapant 
egy pillanatig sem cáfolta következtetéseimet, mert szerinte a 
történelemtudománynak nem a valószínűségek kétségbevoná
sa, hanem sokkal inkább azok bizonyítása a feladata. Ellenben 
vigyázni kell a nézőpont megválasztására. Ami most az egyko
ri észak-magyarországi részeken végbemegy, azoknak az indu
ló eseményeknek különféle fontosságuk van, ha magyar vagy 
pedig tót nézőpontból szemléljük.

Odahaza a magyar fővárosban sokan szeretnék, ha a prágai 
és pozsonyi növekvő politikai ellentétek a hajdani nemzetisé
gek önkéntes visszafordulásához vezetnének, s ennek a kíván
ságnak alapján szokták általában megítélni a jelen türelmetle
nül változó fejleményeit.

Rapant is azt a véleményemet erősítette meg, amely a tó
tokkal, mint egykori kisebbségünkkel való érintkezéseim első



pillanatában már kialakult bennem; csak a politikai együgyü- 
ség hihet abban, hogy a tölünk elszakadt nemzetiségek bárme
lyike önkéntes elhatározásból térjen vissza magyar államunk 
fennhatóságába.

Egészen természetesen a másik oldalon azok, akik az el
szakadást végigcsinálták, szintén egyéni szemmel tekintenek a 
jövő elé. A tótság általában megkapta a nemzeti életéhez szük
séges szláv vezető réteget. Politikai ellenzékével nem a szláv 
élettörvények ellen tiltakozik, mert azzal tulajdonképpen ön
magát tagadná meg. A fejlődésnek egy újabb küzdelmes kor
szaka kezdődött el, amikor az uralkodó nemzedékeknek a po
litikai és általában a szellemi élet versenyében dönteniük kell, 
vajon a szláv élettörvények gyakorlatában, az új államkeretbe 
fogott népek egyéniségéből mi maradjon fenn — látszólag a 
másik rovására, tulajdonképpen azonban az egységessé csiszo
lódó közösség javára. Rapant meglátása szerint, amíg a cseh
szlovák államot esetleg külső veszedelem szét nem bontja, ad
dig a tótok mindenféle politikai türelmetlensége mögött is 
sokkal nagyobb mértékben fennáll a szláv alapozású állammal 
szemben az érdekek azonossága, mint egy olyan államgyakor
lattal szemben, amelyen belül számukra csupán a kisebbségnek 
kijáró jogokat biztosítanák.

Ez a magyarázat, megvallom, elkedvetlenített. Noha úti
tervem összeállításakor már az a szándék foglalkoztatott, hogy 
meglátogatván az utódállamok közül a csehekét — éppen azt, 
amelyik az új életre való berendezkedést a művelődés által fel
kínált legkorszerűbb eszközökkel siet végrehajtani, s itt a 
helyszínen ismerhessem fel a magyar élet jövendő hódításához 
szükséges módszereket. Ha élményeim és tapasztalataim segít
ségével, Prága elidegenítő politikájával szemben a visszahódí- 
tás magyar fegyvereinek felismeréséig egyszer eljuthatok, hit
tem abban, hogy kelet és dél felé is megtalálhatjuk majd a 
megoldás lehetőségeit. — Ámbár sohasem tudtam volna maga-



ilu vá lenni azt a téves megállapítást, hogy a Kárpát-medcnce 
iili f’vn ajkú kisnépeit egyugyanazon sablonban fogalmazott 
■./.ilv'iiy alapján lehessen újból a szentistváni birodalmi keretbe 
lu-s/crvezni. Nem egyenlők ezek a népek sem számarányuk- 
l>.m, sem műveltségűk színvonalában, s legkevésbé sem olyan 
i-iiclcmben, hogy visszahódításuk és megtartásuk a nemzet- 
U-iintartó magyarság szempontjából egyenlően hasznos és érté
kes lenne. A most meginduló faji és politikai eltávolodásuk pé
tiig végzetes nehézségeket támaszthat, hacsak a történelem 
nem nyújt a jövőben újabb alkalmat a megtisztult magyar élet- 
lörvények még idejekorán kiterjeszthető érvényesülésére.

Pozsonyi élményeim végeredményben tökéletesen össze
zúzták a zsákutcába tévedő, honi revíziós mozgalom sikeréhez 
fűződő korábbi reménységeim maradványát is. A világpolitika 
;ikkori diktátorai: London és Párizs demokrata urai, sohasem 
tudnának olyan igazságot szolgáltatni a magyarságnak, ame
lyen keresztül elsőszámú közép-európai szövetségeseiket hara
gítanák maguk ellen. Még akkor sem tennék ezt, ha nyil
vánvalóan Prága, Bukarest és Belgrád haragja semmiféle ko
moly veszélyt nem jelenthetne számukra A maguk merev állás
pontját pedig könnyedén igazolják azzal, hogy a „népek ön
rendelkezési jogát” nem kívánják sérteni. Az idegen fennha
tóság árnyékában rendezendő népszavazás viszont szánalmas 
eredményeket hozna, mert a magyarellenes többséget a propa
ganda már előre megdolgozta. Egyetlen magyarázatot találtam 
arra, miért nem tettek kísérletet ellenségeink a népszavazással 
követeléseink „teljesithetetlenségének” egyszer s mindenkori 
bizonyítására? Mert még a részleges határkiigazítások gondo
latától is irtóztak. Márpedig a magyar fennhatóság kiterjeszté
sére szavazók kisebbsége is elkerülhetetlenné tette volna a ha
tárok új megvonását.

Csak most döbbentem rá először, milyen óriási hátrány az 
számunkra, hogy közvetlen környezetünk életének, szokásai



nak, törekvéseinek és alkotásainak megismerését elhanyagol
tuk, sőt még most sem fordítunk rá kellő gondot. Revíziós 
mozgalmunk kezdeti alapvető hibája az volt, hogy bizonyíté
kaival ott kísérletezett igazságszolgáltató beavatkozást elérni, 
ahol az igazságtalanságot parancsba diktálták, Az igazságtalan
ság nemzetközi sugalmazóit vádolván, természetesen a vádak
ból azokra is hullott, akik az országcsonkitáskor a tőlünk el
szakított népeknek vezéralakjai lettek. Pedig sohasem lenne 
szabad kívülről közelednünk nemzeti fájdalmaink orvoslásá
hoz, s hasonlóképpen azt sem lenne szabad felednünk, hogy az 
egyetlen járható út a nemzeti erők felnövekedéséhez minden
kor csak belülről vezet.

Megemlítem még többnapos pozsonyi tartózkodásom 
egyik legfájóbb emlékét is. Akik elkísértek sétáimra, tudtam 
róluk, hogy ala[>osan felkészültek a maguk álláspontjának iga
zolására. Ugyanezt azonban nem állíthattam önmagámról; alig 
hoztam olyan ismeretanyagot honi középiskolánkból, aminek 
itt döntően hasznát vehettem volna. Önmagamra voltam utal
va, a tudományos előképzettségem, olvasottságom kiáltó hiá
nyait a természetes észjárás következtetéseivel igyekeztem pó
tolni. Ekkoriban érlelődött meg bennem a gondolat, hogy az 
önképzésre alapos munkatervet kell összeállítanom, különben 
védtelen maradok magyar hitvallásommal együtt a művelődés 
legkorszerűbb fegyvereit is alkalmazó ellenfeleinkkel szem
ben.

Mire Pozsonyból elutaztam, vendéglátóim minden udvari
assága ellenére elteltem szomorúsággal. Néhány héttel később 
Prága azután a maga mondanivalójával mindent betetézett. A 
Hradzsin oldalán, a „modem villanegyedben” kaptam szállást. 
Innen indultam el naponként a város nevezetességeinek megte
kintésére. A prágai külügyminisztérium egyik magyarul tudó 
sajtóelőadója kalauzolt végig a városon. Főleg az új intézmé
nyek és építkezések bemutatását tartotta feladatának.



A tótok küzdelmes önállósági törekvéseikkel és Csehszlo- 
v.ikiába történt bekebeleztetésük zavarával összehasonlítva, itt 
ii||oiigott és ünnepelt minden létesítmény, ami csak kapcsolat- 
l)Mii állott a nem várt háborús nyereség bőven mért ajándékai
vá I. Ezt a fényűzést a csehek inkább megengedhették maguk- 
iKik, hiszen Bécs császári udvarában hosszú évtizedeken át 
cseh kegyencek intézkedtek fontos államügyekben, mintegy a 
prágai csehszlovák politika előőrseiként, s igy bőven volt al
kalmuk az elszakadás előkészítéseképpen a cseh—morva or
szágrészt gazdaságilag is biztosabb alapokra szervezni. A múlt 
évszázad iparosító lendülete gazdag lehetőségeket nyújtott 
ilyenféle rejtett szándékok megvalósítására. Érthető tehát, 
iiogy az önállósult Prága semmiféle költséget nem kímélt, ha 
akár óriássá méretezett szobrokban, akár egyéb építmények
ben kívánta megörökíteni az államalakulás első szereplőinek 
cs cselekményeinek emlékét.

Városnéző sétáim közben elvezettek a Légiók Múzeumába 
is. Az oroszországi cseh légió történetét mutatták be a kiállí
tott tárgyak, egészen a csehszlovák hadsereg felállításáig. Va
lamelyik utolsó teremben, üveg alá terítve, megmutatták azt a 
magyar szövegű újságot, amelyet az összeomlás után Prágában 
alakult „önkéntes magyar század” részére bocsátottak ki. 
Hogy ezzel a kiállított újságpéldánnyal mit akart a cseh propa
ganda bizonyítani, azon egyáltalában nem kell töprengeni. El
lenben, ha mellékelte volna az „önkéntes magyar század” név
sorát és az egyes emberek származási adatait, valamint erköl
csi bizonyítványait is, bizonyára kiderült volna, hogy a haza
árulásnak ebből a tényéből egyáltalában nem lehet megbélyeg- 
ző ítéletet kovácsolni a magyar nemzeti öntudat ilyen nagyfo
kú hanyatlásának igazolására.

Prágai tartózkodásom alatt ezenkívül még egyszer kellett 
pirulnom. Az egyik Moldva-parti kávéházban bemutatták a 
prágai egyetemi hallgatók — talán egyetlen „magyar körének”



vezetőjét: egy kassai születésü zsidó orvostanhallgatót. Kíván
csiságból végighallgattam, hogyan képzelte a „nemzeti lelkese
dés” ébrentartását a prágai egyetem fiatal magyarjai között. 
Tudva-tudtam, hogy egyetlen cseh vagy tót diákegyesületben 
sem lehetett volna vezető, éppen ezért különösen érdekelt, mi
ként tudta a magyarkodás látszatát önmagának gyümölcsözte- 
tővé tenni. Mindjárt az első mondatai után megvilágosodott a 
kép előttem; az idegen zsold nagyobb jutalmáért vállalta az 
álhazafíaskodás júdási szerepét. Hosszadalmasan ismertette a 
csehszlovák „demokratikus államszervezet” gazdaság- és kul
túrpolitikáját, ügyesen állította be az újítások előnyeit, s mint
egy a könnyebb érthetőség kedvéért felsorolta a magyarországi 
állapotok „elmaradottsági tüneteit” a nagybirtokrendszertől 
egészen az iskoláztatás igazságtalan költségterhéig. Véleménye 
szerint ennek az összehasonlításnak kedvet ölő hatása szinte 
naponként meglepi azokat, akik magasabb tanulmányaik köz
ben lépten-nyomon kénytelenek nem csupán a tényekkel, ha
nem azok okaival is foglalkozni. Nem csoda, ha a prágai ma
gyar fiúk gyakran csüggedésbe esnek. Ilyenkor mindig ö gon
doskodik buzdításról: különféle társas összejöveteleket rendez, 
az egyéni szórakozások kielégítésére pedig kölcsönkönyvtárt 
szervezett. Gyorsan elhadart egynéhány könyveimet, köztük a 
pesti lipótvárosi szalonok kedvenc olvasmányait. Ezeken ke
resztül tartják Prágába tévedt magyar fiaink a szellemi kapcso
latot az anyaországgal...

Vajon ki tudná megmondani, hány ilyenféle megveszteget
hető propagandista merénylővel kellett megküzdenie az idegen 
megszállásba kényszerült magyarságnak, amíg kisszámú igazi 
szellemi vezetését megteremtette? ... S hol gyámoltalankodtak 
a magyar diplomácia illetékes megbízottai, hogy a magyar lé
lek tiszta betüalkotásainak nem tudtak elvezető csatornákat 
nyitni szerte a világba, amerre véreink, rokonaink és történel
mi sorstársaink bizonyára hálásan fogadták volna.



Súlyos tanulságokkal megrakodva lértem haza Csehszlo
vákiából. Magyar életünket mindeddig a magunk egyéni látás
módjával figyeltem. Most tanultam meg látni az ellenfél és az 
ellenség szemével.

Tulajdonképpen ekkor határoztam el, hogy emberi életem 
további éveiben hangsúlyozottan magyar politikai élethivatást 
szolgáljak. Úgy sejtettem meg a harmincas években szomorú 
jelenünk előzményeit, hogy magyarságunk legdrágább értéktu
lajdonait és védelmi eszközeit kiszolgáltattuk ellenségeink 
romboló ösztöneinek. Határainkon belül és túl, nem is egy arc
vonalon, könyörtelen irtóhadjárat folyt magyar történelmünk 
és népi egyéniségünk alkotásainak porbadöntésére. Mégsem 
tudtam volna magamévá tenni azt a jelmondatot, amelyet az 
egyik pozsonyi magyar nyelvű könyvre írt ki a szerzője: „nincs 
menekvés”. (Ezt egyébként Szabó Dezső is megtette.) Általá
ban csehszlovákiai utam alatt nem tudtak arról meggyőzni, 
hogy nekünk, magyaroknak, csak egyetlen feladatunk lehet: 
békén maradni, és tétlenül nézni, amíg körülöttünk a nagyobb 
szaporodási átlaggal és gondozottabb termékenységgel fokoza
tosan duzzadó szláv népek és szövetségeseik kifaragják elle
nünk a megsemmisítés fegyvereit. De arról sem tudtak meg
győzni, hogy az utódállamok alkalmasak lehetnek egyenként 
vagy összességükben arra, hogy Közép-Európában átvegyék 
tőlünk az ezer éven át tartott történelmi hivatásunkat. Bár
mennyire is legyengített minket a háborús veszteség, ott azon
ban még egyetlen országdúlás után sem tartottunk, hogy csak 
úgy könnyen helyettesíthetők legyünk az európai művelt nem
zetek együttesének történelmét megtöltő feladatok kiosztásá
nál és átvállalásánál.

Sohasem fogom elfelejteni azt a keserű érzést, amellyel 
ugyancsak Prágában kellett megismerkednem. A prágai hír
központ néhány politikus mellékszereplője részletes jövendö
lésekkel igyekezett megrémíteni, mesélvén a magyarok végze



tes elszegényedéséről, lassú pusztulásáról, polgárháborúk 
tűzvészét melengető társadalmi bajokról és a nemzet elkerül
hetetlen felbomlásáról. Még fájdalmas nemzeti veszteségeink 
fölött érzett szomorúságunkat is kigúnyolták, mert a régi or
szághatárok visszaszerzéséhez fűződő akaratunkat világfájdal
mas semmittevéshez hasonlították. Bizonyára így akarták el
csepegtetni azt a mérget, amely minden fiatalos munkakedvei 
megöl és lemondásba teper, ha egyszer elhatalmasodik a lélek 
fölött.

Ámde bepillantásom az ellenség fölényeskedő játékmód
szereibe, pontosan az ellenkező hatást érte el. A Hradzsin ár
nyékában eltöltött napok óta újszerű vágyak kezdtek ébre
dezni bennem: a magyar népi élet megizmositásáról álmodoz
tam, miközben a hazafelé szaladó vonat elérte a Kápátok vo
nalát. Zsolna felé tértem vissza és még végigjártam néhány fel
vidéki várost, amerre három-négy évtizeddel előbb édesanyám 
fiatal éveit töltötte.

Rendíthetetlenül hittem abban a gondolatban, hogy a sors 
minden pillanatnyi mostohasága ellenére is maradt még ben
nünk annyi erő, hogy nyíltan vagy titokban készülődő ellen
ségeink nem hurcolhatnak el minket a “népek nagy temetőjé
hez”. Meg kell találni a módját annak, ahogyan majd a Kárpát- 
medencei népek kisiklott életét ismét erős kézzel és előrelátó 
becsületes gondoskodással vissza lehet terelni a történelemnek 
arra az útvonalára, amelyen a magyarságnak kell immár több 
mint ezer esztendeje őrt állania.

Elhatározásomhoz, hogy az új magyar öntudat kiművelé
sénél magam is munkára jelentkezem, sokáig kerestem az in
dulás eszközeit. Az első lépést a cél felé azonban mindjárt ha
zaérkezésem után megtettem.

Merész elhatározással, illetőleg elsietve a cselekvést, fo
lyóirat alapításába kezdtem. Az első példányokat magam akar
tam megírni mindaddig, amíg rátalálok az első munkatársakra.



A s/.omszédos nemzetek szépirodalmi müveinek és 
kf|./iimüvcszetének ismertetésével “kulturális közeledést” 

amit a kölcsönösség elve alapján úgy képzeltem el, 
hii)>v ,1 magyar lélek hasonló termékeit csokorba válogatva, mi 
ityiiiiaiiók át közvetítésre azoknak, akik odaát lefordításukról 
i >. iMiiiTtclésükről gondoskodhatnak. Hadd vegyük ki végre a 
>niiIh- tükröt a külföld kezéből: lássák meg végre távolabb is 
'./i-llniii életünk igazi, torzítatlan arcát.

Díiyanezt akartam tenni közvéleményünkkel is, amely 
'.ttkk.il löbb tájékozottsággal fordulhatott immár évek óta Pá
n/s rs London felé, mint akár a trianoni határral országunk 
iiMi-röl letépett Pozsony, Kolozsvár és Zágráb felé. Még Berlin 
II{(>iiia felé sem tájékozódtunk megnyugtató módon, noha a 
mull s/ámos évszázadán át a művelődés jótékony áramlatait e 
kel irányból kaptuk, s ráadásul már a harmincas évek kezdete 
mI.i külpolitikai kapcsolataink is e két főváros növekvő hatal
mi súlyára hívták fel figyelmünket. Zsidó érdekeltségű könyv- 
ki;i(ló vállalataink az új német nyelvű irodalomnak csupán zsi-
110 rrcdetü termelését szállították — egészen arcátlanul a né- 
II H l művészetek hamisított cégére alatt. Ha pedig még távo- 
l.il)bra tekintettem, északra Finnországig, délre pedig Bulgáriá
ig. ós Törökországig, akkor már a nyomát is alig fedezhettem 
li'l :i tájékozottságnak: nem törődtünk az ottani szellemi élet 
M'/düIéseinek megértésével.

A későbbi évek tapasztalatai még jobban igazolták, hogy
111 lycs irányban indultam el. Nemzeti újjáéledésünket csak a 
K/ir|)át-medence terében szervezhetjük meg, ahol azonban 
iK iii vagyunk egyedül. Az ősi lovasnomád műveltség adta ke- 
/iiiikbe egykor a honfoglalás győzelmes kardját. Szent István a 
ko/cp-európai történeti erőkép ismeretében írta le e mondatát:
;i/ egynyelvű ország gyenge és törékeny”. A Kárpát- 

nu'dencében a honfoglaláskor a hun és avar szétszórt települé
sek mellett főleg szláv nyelvű népek laktak. A szláv nyelv



azonban nem jelentett szláv népiséget is. A tiszta szláv törzsek 
mellett a népvándorlásból letöredezett apróbb elszlávosodolt 
csoportok és a szláv nyelvű, de török eredetű bolgárság élt az 
ország különböző tájain. A honfoglalás nem érintette a leigá- 
zott népek népiségét. Különösen a határok mellett, a gyepük
nél hagyták meg őket sűrűbb népi tömegben, hogy a külső tá
madások ne érjék közvetlenül a belső országrészbe települt 
magyarságot.

Ez a lovasnomád eredetű gondoskodás adta meg az Árpád
házi királyok országló politikájának tartalmát: a végekre tele
pített idegenajkú népek államvédö szolgálatukkal váltak a ma
gyar nemzet történelmének részeseivé, s ugyanekkor a ma
gyarság az együttélésnek azt az értékes és jólétet adó formáját 
nyújtotta jutalmul, amiből az egymásra találás államfenntartó 
öntudata valóban kifejlődhetett. Ezt a tanítást olvastam ki a 
magyar történelem legrégibb írott lapjairól. így volt ez régen 
és 1933-ban úgy hittem, hasonlóképpen kell majd lenni a jövő
ben is. Egészen ugyanolyan formák és törvények között nem 
élhetjük át még egyszer a történelmet, mint azt a múltban tet
tük, — a jelen is hozott el nem hallgatható intelmeket. A meg
valósítás mikéntjét azonban aligha tudtam volna felvázolni, 
hiszen túlságosan mély szakadék tátongott a távoli múlt és a 
megszomorodott jelen között.

Határozott szóval ekkor még csak annyit mertem kimon
dani, hogy a “szentistváni birodalmi gondolatnak” feltétlenül 
kell lennie egy olyan korszerű értelmezésének is, amely az 
egyedüli helyes útmutatás a jövőre nézve, s amelyet éppen 
ezért az elmagyartalanítás alattomos hajlamú történelemhami
sítói mindeddig elrejtettek szemünk elöl. Sőt még a történelmi 
helyzetkép változásaira sem hívták fel őszintén a közfigyel
met. A lovasnomád műveltségi korból származó birodalom
szervezés gyakorlatából csupán azokat a hagyományos szabá
lyokat ismertették meg az utókorral, hogyan kell a legyőzött



IU -lióilolt népeket politikai és hadászati szervezetben össze- 
Incni Az első világháború óta azonban szó sem lehet a Kár- 
|Mi iiu-dcncében “behódolt népekről”, mert tulajdonképpen az 
iiiiii'iii az ország feldarabolásakor, hogy az egykori 
' flrK/övetségeseinic”, akikkel földünket és kenyerünket meg- 
K-./iotiuk, szétszaggatták a szövetség szálait és fellázadtak a 
in.i(’,y;irság ellen.

Mégsem kiáltok bosszút és megtorlást a lázadók fejére — 
ininil:iddig, amíg valamilyen újabb politikai merényletükkel 
I I C  I I I  kcnyszerítenék a magyarságot, hogy irgalmat nem ismer
ve, (lönrő leszámolást kezdjen a “magyar béke” megátalkodott 
t-llniségeivel szemben. S mindaddig az ő sorsuk alakulásait 
I <..ik távolról szabad figyelnünk, amíg a magunk magyar élet
viszonyait tökéletesen alkalmassá nem tettük ősi faji erőink 
iiiivricsére és megvédelmezésére.

Amikor 1933. év szeptemberében első nagyobb tanul- 
iii.iiiyutamról hazajöttem, még az őszi hónapok alatt megírtam 
.1 irrvbevett folyóirat „bemutatkozási számát”. Ez volt életem 
cIm) politikai fegyverténye. A folyóirat címéül ezt a szót vá- 
l.is/iottam: „Közép-Európa”. Ezzel is mintegy hangsúlyozni 
kívántam, hogy nem vagyunk sem nyugat, sem kelet egészen, 
li;mem e két világ között élünk — ott, ahol a népvándorlás 
liiijilani nagy mozgató erői is már a nyugati és a keleti világ 
ko/lckedési és közvetítési útvonalait keresték. Közép-Európa 
k;iK)lja át a magyar életteret és az itt élő népek szellemi életé
nek megismerése már segítségül szolgálhat, ahogyan feléjük — 
iiK-gcrtésük felé közeledhetünk, sőt bizonyos esetekben a né- 
|K‘k érdekeinek azonosságára és sajátos világszemléleteik ha
sonlóságaira is felhívhatjuk a közfigyelmet.

Tájékozódásnak és tanulmánynak tekintettem e munká
inál. Folyóiratomból azonban röpirat lett. Az első szám 1934. 
t'v januárjában került a nyilvánosság elé. Kevesen vették észre. 
Arra viszont jó volt, hogy saját műhelymunkámat megkezdjem



vele. A második számot csak megírtam, de nem tudtam megje
lentetni.

Nehéz a névtelenség homályából messzire kiáltani, ha nin
csenek ajkak, akik a figyelmeztető szót továbbadják.

„Magyar öncélúság”

A következő év komoly csalódást hozott: első röpiratom- 
mal nem sikerült összetoboroznom még a legszűkebb munka
társi tábort sem, Sőt hamarosan rá kellett jönnöm, hogy eddigi 
ismeretségi köreimben többen gyanakodva kezdték figyelni 
munkásságomat. Általános vádként szegezték ellenem azt a 
véleményt, hogy irodalomtörténeti cikkek hátterébe olyan po
litikai gondolatokat csempésztem, amelyek a „tiszta művészi 
értékelést megzavarják”.

A meglepetésszerűen jövő támadásokból megértettem, 
hogy a megkezdett útról soha többé nem szabad letérnem. 
Csupán azt kellett számbavennem, kik és milyen sugalmazásra 
emeltek tiltakozást kezdeményezésem ellen. Egy pillanatig 
sem kételkedtem abban, hogy nem a kezdeményezés formáját, 
hanem éppen azt a tartalmat kifogásolták, amelyben élő iro
dalmunk és nagy nemzeti vágyaink között létesíthető terméke
nyítőbb kapcsolatok elmélyítésére hívtam fel a figyelmet. Ar
ról beszéljenek ismét költőink és íróink, arról fessenek képet 
és faragjanak szobrot művészeink, ami miatt magyar népünk 
ma könnyezik, s aminek leküzdésekor magyar emberek több
milliós sokaságának ajkáról zúg majd fel az öröm felkiáltása.

Az 1934. év legelején Pesten tartózkodtam. A Pázmány 
Péter Tudományegyetem bölcsészeti karára iratkoztam be, és 
most készülgettem az alapvizsgára. Ezenfelül a további kiad
ványok anyagi biztosítása végett napról-napra megkíséreltem, 
hogy előfizetőket gyűjtsék. Nappal gyűjtögettem az ismeretek



esténként pedig, éjszakákba menően, az összegyűjtött 
.iny;ig rendezésével foglalkoztam.

Noha azt vallottam, hogy azok, akik sokat tekintgetnek 
ii.iirafelé, nem érnek rá előremenni, — mégis kezdetben ma- 
iMMi is többet tekintettem vissza abba a múltba, amelyből 
iK in/etünk jelen élete kisarjadt. Ismerni akartam nemzeti éle- 
iiink cselekvő napjainak előzményeit, mert első számypróbál- 
)',;itásom alkalmával szenvedett vereségeim rávezettek arra a 
gondolatra, hogy kevéssé ismerjük, sőt a képességek dolgában 
(.’yakran félreismerjük önmagunkat.

Márpedig a nemzeti öntudat — legyen az bár magyar, né
met, vagy francia, akkor teljes és kimozdithatatlan, ha a nem- 
/ci életfejlődésének, szellemi és anyagi képességeinek ismere
tén alapszik és ez a tájékozottság ad útmutatást a jövendő cse
lekményeinek előkészítésére és irányítására.

Röpiratomban a tájékozódás kötelezettségét vázoltam: 
nézzünk körül nyitott szemmel Közép-Európában, lássuk meg 
a magunk államszervező törekvései mellett a környezet jóin
dulatú vagy ellenséges magatartását, erőviszonyait és felké
szültségét mind anyagi, mind szellemi műveltségében, hogy el 
tudjuk helyezni történelmi küldetésünket a mi érdekhatáraink
ra nehezedő más nemzetek társaságában. Hasonlóképpen meg 
kellett látnom annak szükséges voltát is, hogy szűkebb értel
mezésben, egyéni kezdeményezésem kisebb világában is tájé
kozódjam, megfigyelvén a társadalmunkat megtöltő politikai 
közhangulatot, majd pedig azokat a világnézeti hatásokat, 
amelyek szellemi életünk felületén mutatkoznak. Ezeket a 
megfigyeléseket bárki megtehette, hiszen a mindennapi esemé
nyek nyitott könyvként álltak előttünk, csupán olvasni kellett 
belőlük.

Tervező és egyszersmind szervező munkám gyakorlati ki
vitelezésében nehezen tudtam előrehaladni. A közelmúlt 
éveknek éppen ez az időszaka mutatott legkevesebb megértést



ilyen törekvésekkel szemben. A közösségi gondolat még alig 
hódított magának teret, s aki valami hasonló eszme jegyében 
szólott a nyilvánossághoz, az ekkoriban még jobbára süket fü
lekre talált. Az egyéni önzésen alapuló verseny igazságtalan 
csörtetése és a mindenáron való üjatmondási láz lepte be ho
nunk tájait. Eddig szerzett ismerőseim között jóformán senki
vel sem beszélgethettem olyan kérdésekről, hogy a nemzeti 
eszmények szolgálatában közös arcvonalat szervezzünk. Kilá
tástalannak neveztek minden ilyen kísérletet, mert önkéntele
nül is a pénz tulajdonosainak sokkal nagyobb és megdönthe
tetlennek hitt szervezettségét látták és jelölték meg akadály
ként. Általános vélemény szerint a hatalom és a pénz tulajdo
nosai nem tűrnék, hogy megkerülésükkel olyan szövetkezés 
jöjjön létre, ami bármiben is keresztezné az ő szándékaikat. 
Egyfelől tehát az adott állapotok megmerevülése gáncsolt el 
minden öntudatnövelö kezdeményezést, másfelől pedig — az 
ország belpolitikájában beállott változás sokféle eseményvá- 
rást ébresztett, s a tekintetek nem annyira az elméletek 
műhelymunkája felé, mint inkább a politika nyitott arénájában 
elkezdődő mérkőzésekre terelődtek.

Gömbös Gyula miniszterelnöksége látszólag a Szegedről 
elindult fajvédelmi gondolat teljes diadalát hozta meg. Jövetele 
szinte küldetésszerű volt, mert azzal, hogy kimondta a hivata
los politikai vezetés emelvényéről az első szót a “magyar öncé- 
lúság” szolgálatának lehetőségeiről, egyszeriben hitet támasz
tott, még a csüggedőkben is. Miniszterelnöki bemutatkozó be
szédének elhangzásakor falun tartózkodtam a szülői háznál. 
Gömbös beszédét a rádió az esti órákban közvetítette. Éppen 
hazafelé iparkodtam derék falusi ismerőseim látogatásából. Az 
orvos és az ügyvéd lakásának nyitott ablakai előtt, a lombok 
árnyékába húzódva, emberek álldogáltak; hallgatták az “új mi
niszterelnök” ércesen, férfias határozottsággal kopogó szavait. 
Ritka jelenség volt ez az érdeklődés a Kiskunság magyarjai kö-



/<)ii. Súlyos okuk volt rá; legtöbbjük részt vett tízegynéhány 
í vvcl előbb a szegedi “nemzeti hadsereg” megalakulásában, 
vagy a kecskeméti megtorló ellenforradalomban. Hosszú idő 
mán most szólott ismét először hozzájuk az a férfi, akit már 
ismertek, s akitől egyszeriben a magyar föld felszabadítását 
remélték a barázdákat fenyegető idegen hódítás veszedelmei 
alól. Bizonyára Alföldünk többi falvaiban is megérezték ezen 
az estén, hogy nemzetünk nagy lelki válságának mélypontján 
már áthaladtunk, s jöhetnek még vereségek és megpróbáltatá
sok, de már az 1918-as összeomlás valamennyi vesztes európai 
államát mozgásba lendítő új fejlődés hajnala nálunk is bekö
szöntött.

A másfél évtizeddel előbb született politikus-kapcsolatok 
éledésének ebben a pillanatában azonban alig lehetett volna a 
szélesebb nyilvánossággal elhitetni, hogy a magyar fajvédelem 
nem merülhet ki csupán abban a szándékban, hogy akik ellene 
foglalnak állást, azokkal elég leszámolni. Kétségtelenül ez a 
leszámolás is szükséges, de a magyarságvédelemnek sokkal 
többet kell jelenteni. Elsősorban a magyar nép nemzetfenntar
tó erőit kellett volna sürgősen megszabadítani az idegen- 
szerűség béklyóját jelképező szervezeti és neveléstan! hibáktól, 
hogy megtisztulása után külső ellenségeivel is küzdelembe 
tudjon bocsátkozni. Gömbös több nagyvonalú vállalkozásának 
az okozta honi sikertelenségét, hogy munkatársai gyengéknek 
bizonyultak a rájuk háruló belső arcvonal megszervezési fel
adatainak megoldásában, miközben ő, attól való félelmében, 
hogy a feltáruló új történelmi alkalmak megragadásában nem
zetünk lemarad, minden erőfeszítésével az új európai összefo
gás előkészítése felé fordult. Ez a vállalkozása sikerült is; a 
magyarságot valóban értékes és nélkülözhetetlen hivatással 
építette be az európai nagynemzetek szövetségrendszerébe.

Az 1933— 34 év telén szerte az országban már javában 
folyt az új alapokra fektetett kormánypárt szervezése. Bethlen



István gróf tízesztendős miniszterelnökségének mérhetetlen 
kártékonysága után friss lelkesedésre dobbantak a szívek és 
valóságos tolongás támadt az újonnan kinevezett párttitkárok 
irodái előtt, hogy a “magyar egységnek” hirdetett párt felvételi 
lapjaira ki-ki ráírhassa a maga nevét.

Több azonban egyelőre alig történt. Előkészítés nélkül ér
kezett meg a változás: Károlyi Gyula gróf egyesztendős közbe
eső miniszterelnöksége alatt bágyasztóvá szürkült az egész ma
gyar látóhatár. Várakozás ülte meg még mindig a városokat és 
falvakat egyaránt. Hiányzott a népmozgalmi szervezkedés elő
zetes lendítő ereje, amely a küzdelmekben összeforrott mun
katársi kapcsolatok biztonságos tudatával mindenkit felruház
hatott volna és mindenki számára kioszthatta volna a harc, 
majd pedig a győzelem utáni építkezés feladatait, A bethleni 
és a Károlyi-féle kormányzattal ellentétben, szinte kimerithe- 
tetlenné nőtt a Gömbös-kormány belpolitikai hitele, s éppen 
ezért az általánosan és nagyobbrészt őszintén megajánlott kor
mánytámogatás ígérete, beharangozott programja nyomán 
mindenki a kormánytól várta, hogy megmozduljon és csele
kedjék. Akik viszont ebből a papirosra fektetett “egységből” 
kimaradtak, azok az egyéni utak rendszertelen hálózatain bot
ladoztak tovább. Sajnos, meg kell vallanunk, hogy minden 
kormánytámogató lelkesedés ellenére, sem az egyik oldal, sem 
a másik oldal mondanivalójából nem fakadt olyan tanítás, 
hogy nemzeti öntudatunk tartalmában lényegesen gazdagod
hattunk volna. Közéletünket veszedelmes élősdiek módjára 
sokhelyütt annyira benőtte az elzsidósodás, az elnémetesedés 
és protekcionizmus gizgazos növényzete, hogy a kormány nem 
győzte a legsürgetőbb gyomlálásokat sem végrehajtani, s így 
természetesen ideje sem maradt, hogy időtálló politikai elmé
leteken törje a fejét. A fajvédelmi gondolat már egyszer a sze
gedi ellenforradalom születésekor szárnyalásba lendült, s csak 
később, a bethleni szomorú emlékű “visszakozás” korszaká-



ball kényszerült le a porba. Újjászületése után nemsokára, a 
belső arcvonal mozdulatlansága folytán, megint megalkuvásba 
sodródott: a Gömbös-kormány “revideált álláspontjának” 
inostohaságát kapta osztályrészül, s így lekerült az 
ünnepelhető jelszavak napirendjéről. A fellobbanó lelkesedés 
lángja fokozatosan vesztett tápláló anyagából. Végül a sors 
Gömbös Gyulát sokkal korábban szólította el az élők világá
ból, hogysem a “magyar öncélúság” gondolatát jövőt-kereső 
politikai tanítás rendszerébe foglalhatta volna. A feldobott 
gondolat — éppen különleges varázsa folytán — számtalan 
egyéni értelmezésre szolgáltatott alapot, de az egységes ma
gyar világnézet kiművelésében alig haladtunk előbbre. E te
kintetben végtelenül felületes (vagy talán fáradt) volt ennek a 
korszaknak az ítélete.

A felületes gondolkozásmód kialakulásában több tényező 
segédkezett. Magyarázatképpen szakíróink elsősorban a rádió 
és a napisajtó ismeret- és hírközlő szerepét szokták emlegetni, 
ha a kényelemre szoktatott társadalom szó- és fogalomkészlete 
mögött az értelmezések állandó váltakozásait magyarázzák. 
Általában kevesen vették maguknak a fáradságot, hogy a köz- 
használatba dobott új köntösű fogalmakat tudományosabb 
megvilágításba helyezzék és így keressék meg az egyetlen he
lyes értelmezést, amelyet a fogalomnak jelenteni kell. Csak 
ezzel a szokássá váló felületességgel tudom megmagyarázni azt 
a jelenséget is, hogy miért adhatott a kor politikai érdeklődése 
annyiféle jelentést a “magyar öncélúság” gondolatának. Ehhez 
még hozzájárultak különféle hangulati behatások is: általános
sá vált a politikával foglalkozók társaságaiban az a vágy, hogy 
nagyobb veszedelmek elkerülése végett az európai 
korszerűsödés egyetemes mozgalmasságából mi is vonjunk kö
telező erejű következtetéseket.

A következtetések megtételének két véglete Gömbös Gyu
la politikai jövetelével egyidőben bontotta ki zászlaját.



Egyfelől a magyar öncélúság hitvallásából a “lörzsökös ma
gyarkodás” könnyen félreérthető, inkább taszító, mint vonzó, 
sajnálatosan kirekesztő hatású vadhajtása hozott gyér lombo
kat. Másfelől pedig az ellenkező véglet jelentkezett, mégpedig 
a nyugati, pontosabban az olasz és a német nagynemzetek új
szerű tanításának olyan értelmű magasztalásában, hogy a jövő 
útmutatásait a mi magyar közösségi életünk átszervezésére vo
natkoztatva is, kizárólag ott kell keresnünk. Nem lévén átfogó 
magyar jx>litikai tanítás, így mindazok, akikben a nemzeti ön
tudat elsekélyesedése folytán a másolás ösztönei veszedelme
sen megnövekedtek, hangos csatakiáltással, úgyszintén a hon
mentés üresen kongó ígéreteivel, rávetették magukat a magyar 
élet politikai birtokbavételére, hogy frissen kevert színekkel az 
idegenszerűség fojtogató mázát vastagabbra sürűsítsék körü
lötte.

Akadályok, korlátok közvetlen környzetűnkben

E két ellentétes szándéknak öntudatzavaró következmé
nyeit 1934. év tavaszán még nem láttam tisztán. Csupán meg
sejtettem, hogy a magyar jövő igazi útjának — egészen külön
leges történeti fejlődésünk törvényszerűségei alapján — másfe
lé kell vezetni. Sokkal később, csak évek múltán és nagy em
beri vereségek árán győződtem meg arról, hogy tévedéseik jó
vátétele végett őket jobb belátásra bírni nem lehet, amiért is 
velük aligha szabad szövetkeznünk.

Szerényebb, egyelőre csak irodalompolitikai eszközökkel, 
azt a “másfajta” irányt szerettem volna felderíteni, ahová nem
zetünknek a hivatásszolgálat utján valóban meg kell érkeznie. 
Magam is bizonyos mértékig az öncélúság gondolatából indul
tam ki. Nem a divatossá vált jelszó ejtett bűvöletbe, mert ak
kor sok más, egymásnak többnyire ellentmondó divatos jelszó



Iiiiuisa alól sem tudtam volna mentesíteni magamat. A magyar 
Diicélúság gondolata számomra egyenlő volt azzal az állásfog
lalással, hogy mindenféle terv és cselekvés mozgató rugójává, 
opcszen az indító elhatározások mélyébe ágyazva, a magyarság 
közösségi érdekeinek védelmét és szolgálatát iktassuk. Ha ek
kor megkérdezett volna valaki; a közelmúlt gyakorlatával 
szemben van-e valami újszerűség ebben a politikai 
célkitűzésben, csupán hasonlattal tudtam volna válaszolni. Más 
nz európai élet látképe, ha a magyar égbolt alá telepedve szem
lélem, vagy pedig idegen földekre helyezvén szemlélődésem 
középpontját, így fordulok a környező világ megértése felé. A 
gyakorlatban ez egyszersmind jelenti azt a felelősségvállalást 
is, hogy elsősorban a magyarság jobblétének előmozdítását 
szolgáljuk és ne tegyünk mindent függővé attól, vajon cseleke
detünk tetszik vagy nem tetszik azoknak, akik a mi történel
münknek zártabb egységén kívül állanak és ott is akarnak ma
radni.

Ez a világszemléleti állásfoglalásom kezdettől fogva elvá
lasztott mindazoktól, akik csak fal mellett szeretnek lépegetni 
és jól jövedelmező könnyű “üzletkötések” reményében még az 
ellenséggel is hajlandók alkuba bocsátkozni, ha személytelen
ségbe burkolózva veszélytelenül megtehetik.

Ezek a meglátások színezték “Közép-Európa” című röp- 
iratom valamennyi jövőt-kereső cikkének eszmei hátterét. Ép
pen ezért, mivel nem zárkóztam el a kor politikai és szellemi 
áramlatainak megértése és átélése elől, indulásomkor nagyon 
meglepett az a ridegség, ahogyan röpiratomat fogadták. Főleg 
az ejtett gondolkozóba, hogy kapcsolatom a pozsonyiakkal 
máról-holnapra megszakadt.

Keresvén az elhidegedés okát, igazán könnyen találtam rá 
a magyarázatokra. A tótok nemzeti öntudata, minden határo
zottsága ellenére, még éretlen volt ahhoz, hogy más népek 
(főleg a megtagadott magyarság) nemzeti öntudatának és önér



zetének jelentkezéseit megértőén tudta volna fogadni. A kisan- 
tant történelemhamisitó propagandájának hatása alatt bizo
nyára azt várták volna, hogy a “kulturális közeledés” jelmon
data mögött a magyar szellemi élet egyoldalú kiszolgáltatása 
kezdődik el — akár úgy, hogy fenntartás nélkül simultunk a 
világháború “ irigyelt” közép-európai győzteseinek terveihez, 
akár pedig úgy, hogy a valutasibolás szokásos formáihoz alkal
mazkodva: csupán azokat a szellemi termékeket ajánljuk ki, 
amelyekből elsősorban az ő változatlanul ellenséges propagan
dájuk húz hasznokat. Közben szláv könyvtermelésük számára 
ügyesen megszereznék a magyar vásárlóközönség mindeddig 
politikai vámsorompókkal védelmezett piacát is.

(A csehszlovák építkezések mcgmutogatásakor azért fitogtat
ták minden érdeklődő előtt a maguk “háborúban szerzett” gaz
dagságát, hogy a szegényebb körülmények közé szorultak öntu
datlanul is arra a belátásra jussanak, miszerint érdemes hozzájuk 
pártfogásért folyamodni, mert bőven van mindenük, amiből 
jólszámolt kamatok ellenében kölcsönadhatnak. A maguk hely
zeti előnyeiből egyik szomszédjuk Javára sem lettek volna haj
landók bármit is átengedni, s ez volt valamennyi utódállam kö
zösjellemvonása. Megmerevültek a maguk nyugatról támogatott 
hatalmasságának elbizakodottságában, éppen ezért Pozsonyban 
hiába volt minden előzetes tanácskozásom. Abban a pillanatban, 
mihelyt a “kulturális” és művészeti jellegű megmozduláshoz 
magyar kezdeményező elhatározással nyúltam, és a különféle 
környező népi irc^almak közvetítési szálait a magyar világ- 
szemlélet szűrőjén akartam átvezetni, mindjárt felborzolódiak e 
vállalkozás hallatára. Számukra sokkal kedvezőbb lett volna, ha 
a kezdeményezés középpontját a világ bármely más tájára he
lyezhetik, csak éppen nem magyar földre, ahol ők minden vál
lalkozásban a gyűlöletessé festett múlt újraéledését rettegték.)

Ilyen volt ezekben az években az utódállamokba kapcsolt 
valamennyi egykori kisebbségünk “neonacionaiizmusa”. (A



inngyarság jószándékának méltatói talán csak a szepesi szá
szok voltak.) Az ellenséges érzések szempontjából még az er- 
(kMyi szászak sem akartak kivételek lenni. Náluk azonban a 
múlt és a jelen kétféle ellenség közelségét idézte: egyrészt a 
légi Erdély fejedelmeinek külön egységre irányuló törekvéseit, 
másrészt az oláh térhódítás friss-keletű veszedelmeit. Regény- 
irodalmuk nem egy termése ábrázolta így, két ellenség 
fenyegető árnyékában, a maguk szórványnémetségének 
“évszázadokba nyúló” állítólagos szabadságküzdelmét. Noha a 
horvátok nemzeti függetlenségért harcoló mozgalmának nem 
egy üldözött alakja talált menedéket megcsonkított honunk
ban, mégsem állíthatta volna senki róluk, hogy az oltalmat 
megtalálók csak egy árnyalattal is kedvezőbben látták volna a 
magyar nemzettel való együttélés esetleges jövendő megvaló
sulását. Pedig a horvát nép ereiben, ha feledetten is, de még 
mindig bent csörgedezik a hajdani avarok vérének bőséges ma
radványa, s a nép akkor lett volna hű önmagához, ha éppen a 
“nemzeti öntudatra-ébredés” és a “népi önrendelkezés” esz
méinek korszakában hagyta volna, hogy ennek az ősi vérnek 
átélése töltse ki politikai szervezkedéseik mozdulásait. Ámde 
köröskörül évtizedeken át túlságosan mélyre vájták a 
megnemértés szakadékait — mélyen bent a Kárpát-medence 
belsejében, s akik e szakadékokon kívül gyülekeztek, fenyege
tő lándzsájukat a magyarságnak szegezve, észre sem vették, 
hogy a magyar nemzet átszúrása után lándzsájukkal feltétlenül 
egymást is halálosan megsebeznék.

Nagy emberi bölcsesség és még nagyobb erőtudat kell ah
hoz, hogy valaki előző tévedéseit nyíltan beismerje és merjen 
hozzáfogni a tévedések jóvátételéhez. Hiszem és vallom, hogy 
csak azok a népvezetők merik a tévedések nyílt beismerését 
hangosan kimondani, akik számára a bölcsességet a történelem 
átélt nagy példái kölcsönzik és erőtudatukat abból a meggyő
ződésükből és tiszta lelkiismeretükből merítik, hogy sohasem



tettek semmit népi közösségük életérdekei ellen. Az egész 
Kárpát-medencében új nemzedéknek kell a vezetés hatalmába 
belenövekedni, hogy erről az “emberi bölcsességről”, hátsó 
gondolatok nélkül, csupán egymás tökéletesebb megértése ér
dekében, nyugodtan tárgyalhassanak. Addig majd megtenni a 
történelem az új döntő bizonyítékokat, vajon lehet-e annak 
egyáltalában valami értelme, hogy a Kárpátok vonalán belül 
fellázadt kis népcsoportok arra pocsékolják képességeiket, 
erejüket és vérüket, hogy megkíséreljék a magyarságot elütni 
ősi hivatásától... Előbb-utóbb megkapjuk majd arra is a vá
laszt, hogy miért volt minden olyan mesterkedés egyben törté
nelemellenes bűncselekmény, amely a magyar lélek alkotó és 
jóindulatú terjeszkedése elé, a mondvacsinált politikai határok 
mentén, elzáró falakat iparkodott emelni. Távol állt tőlem a 
gondolat, hogy önmagam vigasztalásra a jövendő igazságszol
gáltatásairól mesebeli képeket rajzolgassak. Sokkal több útmu
tatást láttam már meg a múlt és a jelen történelmi példatárá
ban, hogysem ilyesmire csak gondolnom is kellett volna. Vi- 
gasztalódásra pedig egyáltalában nem volt szükségem, mert 
röpiratom kudarcát az egyéni vereségek számlájára könyvel
tem és elválasztottam nemzeti közösségünk sokkal fontosabb 
ügyeitől. Noha látnom kellett, hogy a tótok irodalmi munkás
sága nagy általánosságban sokkal közelebb hajolt népük politi
kai törekvéseihez, mint a miénk ugyanebben az időben, — 
mégis számtalan biztató jelből következtethettem arra, hogy 
közéletünk néhány egészségesnek maradt fájáról előbb-utóbb 
leszakíthatjuk majd azt a gyümölcsöt, amely elkövetkező nagy 
nemzeti erőpróbáinknak öntudatnövelő tápláléka lehet.

Találkozásom az írókkal

A sors úgy akarta, hogy idehaza előbb a “romlás gyümöl
cseit” ismerjem meg. Amikor Duna-Tisza közi mezővárosaink:



Szeged, Cegléd és Kecskemét középiskolás évei után felkerül
tem a fővárosba, minden vágyam az volt, hogy személyes is
meretséget köthessek művészeink és íróink hírnevesebb képvi
selőivel.

Annak idején úgy éreztem, hogy az író- és művészvilág 
megközelítéséhez a jogot már előzetesen megszereztem. 
Ugyanis, még középiskolás koromban, egyik színdarabomat a 
kecskeméti Katona József Színházban hivatásos színészek elő
adták, s akkoriban a napisajtó és a színházi lapok sok jövendő
mondó furcsaságot írtak erről az „eredeti bemutatóról”. Azon
ban meg kell vallanom, hogy kezdettől fogva kétkedéssel fo
gadtam a szindarabírói elhivatottságomról szóló jövendölése
ket.

A fővárosi nyilvános könyvtáraktól, kétes hírű irodalmi 
szalonoktól és kávéházaktól egészen a külvárosi kocsmák ivó
szobáiig, a beszélgetés alkalmainak sokféle szeszélyes változa
ta kínálkozott az ismerkedésre, amíg végül odáig eljuthattam, 
hogy legyen valaki, aki az első találkozásra magával visz. Csu
pán később lepődtem meg azon, hogy elsőnek szerzett 
ismerőseim mindig otthonuktól távol gyűltek össze, és kopott 
ruházatuk alatt tömérdek elégedetlenség és életkeserűség láza
dozott. Ha lehet a politikai arcvonalon jobb- és baloldali meg
különböztetést tenni, akkor az ő esetükben hasonlóképpen a 
túlzott baloldali világszemléleti irány elburjánzását lehetett 
kifogásolni.

Elszakadván nemcsak az emberi méltóságuknak kijáró ott
hontól, de még az ilyen otthon megszerzésének reményétől is, 
úgy látszott, mintha az otthon elvesztésében azokat a gyökér
szálakat sorvasztotta volna el számukra a végzet, amelyek a 
teremtett lelket családhoz, nemzethez, népi műveltséghez és 
hazához fűzhették volna. Mohamed koporsójaként lebegtek ég 
és föld között. Viselkedésük is bizonytalanná vált. Elvesztvén 
az összeköttetést az őket körülfogó valóságos élettel, nem lel



hették meg sem alkotásuk természetes tárgyait, sem a kifejezés 
megfelelő, közérthető formáját.

Legtöbbjük elkeseredetten vetette magát a válságba jutott 
és összetevőire bomló civilizáció művészeti eltévelyedéseinek 
utánzására. Az úgynevezett “ izmusok” fonna- és tárgykereső 
irányzataihoz szegődtek kishitű vazallusokként. Mintha vala
mi különleges meghasonlás folytán önkéntes számkivetésbe 
menekültek volna, arra alacsonyodtak, hogy maguk tagadták 
meg a népi egyéniségnek minden olyan megkülönböztető jel
lemvonását, ami más idegenekkel szemben őket nemzeti 
műveltségünk örököseivé avathatta volna. Úgy írtak, úgy raj
zoltak, festettek és faragtak képeket, hogy azokat a világ bár
mely táján másutt is előállíthatták volna — anélkül, hogy csak 
a legkisebb részlet is a magyar élet egy darabját fejezte volna 
ki. Az utókor, bizonyára a halottaknak kijáró kegyeletből, csu
pán azért, hogy rosszat ne mondjon róluk, jeltelen sírokba te
meti majd műveiket, mint a “romlás gyümölcseit”.

így vélekedik majd róluk az az irodalomtörténetírás, 
amelynek mértékét egykoron majd tisztult értelmezésben a 
nemzeti öntudat tárgyi, illetőleg művészi kifejeződései szolgál
tatják. Ámde számomra is kimondhatatlanul kellemetlen meg
lepetés volt az, amikor fiatalos tennivágyással telítetten közé
jük tévedtem és csalódnom kellett abban a reményemben, 
hogy tőlük hasznos dolgokat tanulhatok az írómesterség gya
korlását illetően. Ámulva láttam, hogy ezek a sok-sok szenve
désen és nyomorúságon átvergődött emberek egy egész felfor
dult világ szertetöredező lelkületét hordozták önmagukban. 
Az első világháború fergetegében egyensúlyát vesztett Európa 
művészeti irányzatainak minden szélsősége megtalálta körük
ben a maga utánéneklő dalosát. Az ország belsejében nem volt 
semminek sem akkora vonzása vagy hatalma, hogy már kez
detben visszaparancsolhatta volna őket a borzalmas zuhanást 
rejtegető lejtő széléről. Megdöbbenve és sokáig tanácstalanul



;illtam e hangzavar előtt. Ez a szörnyű öncsonkításba torzuló 
költészet, gyakran felháboritó magyartalan fogalmazásban 
harsonázott világpolgárságról, proletár igazságszolgáltatásról, 
bosszút bújtató álmokról és ugyanekkor érzékiségről, szenny
ről és tivomyázó boldog megsemmisülésről. S mégsem sújtott 
le az államhatalom ökle, hogy a jóhiszemű könyvolvasók lel
két mételyező “szellemi proletárok” bitangolásainak egyszer s 
mindenkorra gátat vessen.

Nem akartam elhinni, hogy a nagy világégésben koldussá 
fosztott népünk szellemének ők lennének az utolsó haláltáncos 
farsangolói, hiszen ekkor már a magyar falvak világában a nép 
öntudata új védekező harcokra ébredezett.

Szomorú szívvel állapítottam meg, hogy a lipótvárosi zsi
dó “irodalompártolókkal” összebékült fiatalabb pesti irónem- 
zedékünk, a bethleni országromlás évtizede alatt, vesze
delmesen megittasult az újra lábrakapott „proletárt” hajtoga
tás tanításától. Ennek megfelelően világlátásukban egyetlen 
határozott politikai természetű gondolat tükröződött csupán, s 
az egyenlő volt a kommunizmus tanításának azzal a visszalo
pakodó tételével, hogy az osztályharcnak előbb-utóbb meg 
kell hozni azt az eredményt, amelyben az elnyomók és elnyo
mottak csoportjai a hatalom megtorlásaiban szerepet cserél
hetnek. Ámde, meg kell hagyni, végtelenül ügyesek voltak e 
hivatásuk álcázásában: szóképekbe és tetszetős hasonlatokba 
csomagolták, vagy elbeszélő költészetükben az ellentábor kép
viselőit igyekeztek minél gyűlöletesebb ruházatba öltöztetni, 
így hintvén el a társadalompusztító hangulatok magvait. 
Ugyanekkor arról sem feledkeztek meg, hogy a legala- 
csonyabbrendű emberi ösztönök és szenvedélyek túlzott kiraj
zolásával az erkölcsi világrend alapjait lazítgassák.

Akik ilyen szellemben írtak, azok voltak a leglármásab- 
bak, de hála a Gondviselésnek, mégis ők maradtak kisebbség
ben. Éppen akkor, amikor bomlasztó hatású működésük szét



terebélyesedett, szólaltak meg az új, egészséges művészeti 
irányzat népi szellemű úttörői. Bizonyára az irodalomtörténeti 
kutatás megtalálja majd az összefüggést az összeomlás idő
pontjában fogamzott magyar “feltámadási hit”, illetőleg a ké
sőbbi értelmezésben öncélúsági gondolat és a harmincas évek 
elején jelentkező falukutató és népi önismeretre irányuló iro
dalmi törekvések között. Végre, közel két-évtizedes hanyatlás 
után, elérkezett az egészségesebb és zavartalanabb fejlődés 
kezdeti korszaka.

(Itt meg kell állnom néhány percre. Amint most utólag több
szörösen végigböngésztem az előző sorokban felvázolt jeliemraj- 
zot a szélsőséges művészeti irányzatokról és azok követőiről, 
úgy látom, hogy elmaradt a legfontosabb észrevétel megemlíté
se. Mégpedig az, hogy a „művészetek forradalmának” nevezett 
törekvés nálunk szórványjelenscg volt.

Van még egy másik emlékeztető megjegyzésem is. Nézzünk 
be a kiskörúti egyetembe. Sajnos, azok a jegyzeteim elkallódtak, 
amelyek az egyetemi környezetben születeti írói vagy költői 
próbálkozásokról adhatnának tudósítást. Pedig egy-egy kiváló 
egyetemi tanár környezetében szinte gombamódra sokasodtak a 
lehetséges diákok. Öröm volt velük baráti kapcsolatba kerülni.

Aránylag sokan voltak a különböző fakultásokon, akik folyé
konyan beszéltek más nyelveken is, mint például németül, ango
lul, franciául, olaszul vagy spanyolul, de voltak a Kárpát
medencei nyelveknek is elsőrendű tolmácsolói. Nem egyszer 
beszélgettünk magunk között, sőt még a szemináriumi órákon 
is, jó lenne hasznosítani ezt a nyelvtudást. Ha az egyetem, vagy 
maga a „magasan székelő” kormányzat összegereblyézne vala
milyen pénzes alapítványt a nyelveket beszélő és tehetségesebb 
diákok foglalkoztatására és jutalmazására, azzal a céllal, hogy a 
különböző fakultások egy-egy kiváló tanára által kijelölt ma
gyar könyv „nyers fordítását” készítsék el, milyen lendületei 
adhatnának az értékes magyar irodalom külföldi ismertetésének. 
Mert ha kéznél van a megbízható „nyers fordítás”, ilyen esetben



könnyebb lenne keresni külföldi hivatásos írót a szöveg végleges 
kisimításához, s igy a könyvkiadó is hamarébb nyúlna a kész 
könyv után. Milyen dicséretes cselekedet lenne, ha az egyetem 
szerepet vállalna egy ilyen feladatban, hiszen világszerte csak 
hczagosan van jelen a magyar lélek alkotása a külföld könyves
polcain.)

Érdekes kép táiailt elém, amikor a magyarországi szellemi 
élet különféle munkaterületein mutatkozó jelenségeket egyet
len szemléleti síkon egymás mellé állítottam. Miközben a hi
vatalos államvezetés politikai célkitűzéseit hosszú idő múltán 
vitéz Gömbös Gyula ismét megkísérelte a nemzet érdekeinek 
határozott vonalába visszavezetni, pontosan egyidőben ennek 
a népmozditó politikai elhatározásnak ellensúlyozása végett 
bizonyos fajidegen érdekeltségek mindent elkövettek, hogy az 
irodalom lelkesítő, ízlést nemesítő és öntudatfejlesztő erejét 
hatástalanítsák és lehetőleg teljesen kikapcsolják a nemzeti 
megmozdulás vérkeringéséből. A pesti lipótvárosi irodalmi 
szalonok már jól ismerték ennek a módját, hiszen az összeom
lást dicsőítő bolsevista gyújtogatás dalnokait is ők nevelték.

Márpedig a történelem elég sok példával bizonyítja, hogy 
valamennyi tartós és mélyenszántó politikai fordulat éppen 
annak köszönhette állandósulását, hogy egyrészt a lelkesedést 
előkészítő és termékenyítő munkában, másrészt pedig az esz
mék és eszmények megvalósulásaiban, erős és öntudatos írótá
bor szegődött melléje, hirdetvén a nép együttérzését és éneklő 
jókedvét még a megpróbáltatások küzdelmes óráiban is. Ma
gyar példák közül a legmeggyőzőbbek e tekintetben éppen a 
szabadságharcos felkelések irodalmi és művészeti termései: a 
kurucvilág dalai és a 48-as írónemzedék művei, majd pedig a 
Bach-korszak elnyomatásának elégikus kesergései.

Amikor mindezeket a válságos és intelemszerű jelensé
geket számbavettem, akkor értettem meg csupán azt a látszó
lag különcködésnek tűnő zárkózottságot, amivel nagy magyar



művészeink a hanyatlás háború utáni korszakában körülvették 
magukat és alig-alig mutatkoztak fiatalabb kortársaik zajo
sabb összejövetelein. Elsősorban az idősebb nemzedék két ér
dekes alakjára gondolok: a prózaíró Móricz Zsigmondra és a 
költő Babits Mihályra.

Még serdülő gyermekszemmel olvastam az egykori 
“Napkelet” cimű folyóirat hasábjain Németh László regényét 
az “emberi színjátékról”. Németh László a regényét játékos 
gyermekévek rajzával kezdi. Amint múlnak az évek fokozato
san váltják le a játékosokat komoly erőfeszítéseket igénylő fel
adatok. Ámde a gyermekkor élményei eltörülhetetlen jeleket 
vésnek a fiatal lélek felületére és meghatározzák öntudatának 
azt az első tartalmi anyagát, amiből ember többé ki nem lép
het. Úgy történt e regény világában is, hogy a főhős felnöve
kedvén, szemben találta magát környezetének teljes elidegene
désével. Élőiről már nem kezdhette életét, ellenben a harcot 
elfogadta. Induló pályafutásának derékbatörését maga határoz
za el, csakhogy visszatérhessen egy olyan magányosságba, ahol 
esetleg még jelképes várat építhet saját íQúkori álmainak vé- 
delmezésére.

A törökös-turáni fajiságú népeknek ősi jelleméhez tar
tozik, hogy élettudatuk legmélyén melengetik a “bujdosás” 
ösztöneit. Nem gyávaság, de nem is lemondásszerű megnyug
vás ez náluk, hanem az adott helyzetek erőviszonyainak előre
látó mérlegelése. A magyarság nem tudott gyökeret verni sem 
a Kaukázusban, sem Lebédiában, sem az Etelközben, így tehát 
honkeresési vágyainak biztosítása végett továbbvándorolt nyu
gat felé. Atilla útját követte.

Bizonyára az ősi életmód elvesztésétől való okos félelem 
fordította vissza évszázadokkal előbb azt a magyar törzset is, 
amely északkeletre költözvén, valahol a Volga-könyöknél ve
tette meg a lábát. Ott érte utol őket Julianus barát látogatása, 
valamint Dzsingisz-kán tatár serege is, amely utódaikat beke



belezte a mongol-tatár állami és nyelvi közösségbe. S minden 
valószínűség szerint az ö vérükkel mozdulnak még ma is a 
Volgakönyök baskírjai, várván az újabb történelmi alkalmat, 
amikor a hamisítatlan lélek ismét bcletorkollhat az emberi ter
mészet nagy faji hagyatkozásának valamiféle megfelelőbb vilá
gába. A Kaukázusban visszamaradt magyarságot azonban a 
XIV. század végén Timur Lénk mongol fejedelem pusztította 
el.

Hasonlóképpen nyilatkoztak meg az egyéni emberéletek
ben is a bujdosás ösztönei. Akár Balassa Bálint, akár Thököly 
Imre, akár Rákóczi Ferenc, vagy a többi felkelő magaválasz
totta sorsát idézzük, minden esetben kitűnik, hogy a kudarc 
bujdosásba hajszolta őket. Azért mentek bujdosásba, mert a 
harc vágya nem aludt ki bennük, s csupán az alkalmat akarták 
kivárni, amikor újra küzdelembe léphetnek.

Másféle viszonyok között jelentkezett magyar jellemünk e 
sajátossága Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Németh László és 
még jónéhány értékes írónk és világjáró művészünk esetében. 
Egyrészük idegen tájak felé vonult el, amerre az idegenség ter
mészetes tünet volt és éppen ezért nem is fájhatott. Másrészük 
pedig idehaza igyekezett a magány visszavonultságában alkal
mas új várakat építeni örök népegyéniségünk személyes védel
mére.

Idegen szelleművé torzított akkori jelenünk Németh Lász
lót is rávezette arra a gondolatra, hogy a “Tanú” című folyó
iratának megalapításával —, ahogyan ő mondja — új szellemi 
minőség követelésére és magyarabb látásmód elsajátítására 
szoktassa olvasóinak táborát. Egyikük sem ment el gizgazos 
vetésbe, könnyen guruló pénzért aratni. Inkább választotta azt 
a fáradságot, hogy maga vessen konkolymentes gabonát.

Németh László mondta ki legkorábban a szót folyóirata 
hasábjain, hogy a “minőség forradalmát” kell előkészíteni. Ak
kor hangzott el ez a kijelentés, amikor a jobb minőség felkaro



lását még semmiféle hivatalos intézmény nem tartotta kötelező 
feladatnak, sőt a jobb minőség még csak az indulás jogát sem 
kapta meg minden esetben, ha egyébként a szellemi erők ver
senyére kínálkozott is alkalom. Nyilvánvalóan Németh László 
e mondatában nem csupán irodalompolitikai célkitűzést val
lott, hanem sokkal inkább egy új társadalompolitikai jelentő
ségű megmozdulás számára egyengette a hangulatok útvonala
it. Tőle hallottam legkorábban olyan tervekről is, amelyek 
megvalósulásával a “szellem újnemességét” lehetne megalapí
tani és belehelyezni a társadalom vezető köreibe.

Ezekben az években a magyar vidék több városában is 
megindult az egészséges fejlődésnek hasonló folyamata, hogy a 
minőségi forradalomhoz fűződő magyar elképzelések számára 
irodalmunk bozótosában járható ösvényeket vágjanak. Főleg a 
szegediek értek el szép eredményeket a magyar öntudatnak, 
mint a müvészetértékelés mértékének bevezetése tekintetében. 
Ök voltak a fiatalok között az elsők, akik a műalkotások tár
gyát sohasem vették légüres térből, viszont az egyes műveket 
aszerint bírálták, hogy kifejezője-e valóban magyar népi egyé
niségünknek és jelent-e hasznos hatást megjelenésével.

Mint minden szellemi irányzatnak, így ennek a magyarabb 
tartalomkeresésnek is feltámadt egy-egy olyan hívatlan idegen 
eredetű művelője, aki furfangos és megtévesztő módszerekkel 
szeretett volna magának a vitákba való beleszólásra illetékes
ségi jogot biztosítani. A fővárosban az egyébként nagy művelt
ségű zsidó Szerb Antal és társai jelentkeztek a “Válasz” című 
folyóirattal, s állítom, hogy a folyóirat első számaiban messze 
túlszárnyalták követelésekben még a legtürelmetlenebb 
vérmérsékletű magyarokat is. Kezdetben ügyes fondorlatos
sággal csillogtatták meg azt a reményt, hogy egyszer talán 
mégis-mégis sikerül majd a sokféle érdekszállal lekötött és 
egymástól éppen ezért szerteszaladó íróinkat, költőinket és 
képzőművészeinket egységesebb és magyarabb világnézet



megalkotására rábírni. Mindezt azért hangoztatták, mert e 
gondolat kezdett divatba jönni. A “Válasz” szorgalmasan do
bálta fel a felszínre a legkényesebb magyar sorskérdéseket.

Minden nemzet irodalmának és művészetének vannak ter
mészetes érintkezési felületei mind a műveltséget megtermö és 
tápláló néppel, mind pedig a külső környezettel. Ez másként 
nem is lehetne, mert a túlzott elzárkózás éppen úgy, mint a 
külső behatásoknak mértéktelen felszívása az alkotó lélek ter
mékenységét hozná veszedelembe. Márpedig az összeomlást 
megelőző és követő években — csekély kivétellel — az tör
tént, hogy főleg külső behatások emésztették meg irodalmi 
termelésünk népi műveltségből származó alapanyagát.

Látván azt, hogy “Nyugat” és “Napkelet” eszmei irány
zatai között, a beteges idegenszerűségek tarka változatában 
hullámzott irodalmi életünk, már ez a meglátás is arra ösztö
kélt, hogy nem csupán szemlélődésünk középpontját, hanem 
szemlélődésünk tárgyát is Közép-Európába tegyük, ahol Kár
pát-medencénknek sokféle történelmi adottsága és a területek 
körülhatároltsága is mind elősegíthetik, hogy hamarább egy
másra találjunk, másszóval; visszataláljunk érdeklődésünkkel a 
magyarság szállásföldjeire. Szerettem volna, ha bárkinek köz
reműködésével megszűnt volna az az állapot, hogy túlságosan 
messzi tájakra: a háborús győzelemben megrészegült és őrült 
amerikai gondolatficamokban bűvészkedő Nyugatra, valamint 
az alig megközelíthető és felületesen is alig ismert 
Távolkeletre való figyelmezés nem homályosítaná el többé 
szemünket az önmagunkkal folytatandó ismerkedéseink köz
ben. S mégis, az első röpiratom megjelenése után nyomban 
éreznem kellett, hogy szinte járhatatlan útra léptem és egyedül 
maradtam.

Ezerféle olyan akadály keresztezte terveimet, amelynek 
létezéséről mindeddig nem is tudtam. Az akadályok legtöbbje 
előzetes szervezeti hibákban, helyesebben mondva: társadal



munk felhajtó szellemi erőinek külső érdekekkel terheli szét
tagoltságában lelte magyarázatát. Az egymástól szerteágazó 
érdekek látszólagos összevisszaságában egységesebb állásfog
lalásról csak olyan értelemben lehetett beszélni, hogy a közel
múlt magyar szempontból nem éppen kedvező, ámde bizonyos 
“felsőbb társadalmi köröknek” mégis jól jövedelmező viszo
nyait a pénzhatalom eszközeivel állandósítsák és védelmezzék. 
Akik ezeken a védelmi sáncokon kivülmaradtak — márpedig a 
nép dolgozó milliós többsége kikényszerült onnan, azok elé 
áthághatatlan falakat emelt az a láthatatlan és társulásában 
személytelenül fellépő közgazdasági vezérkar, amelyik a hábo
rú óriási vérvesztesége után szinte kormányt-állitó és buktató 
zsarnokká növekedett.

Az ellenségesen meredező társadalomszervezeti falak mö
gött szégyenteljes évtizedek szabadelvüségben megcsontoso
dott és elnemzetietlenedett emléke tiltakozott minden olyan 
kezdeményezés ellen, amely a magyar közélet 
idegenszerűségeinek tompítását tűzte ki célul, — nem is szólva 
azokról a későbbi vállalkozásokról, amelyek az 
idegenszerűségek kíméletlen kiirtása érdekében még az 
“ idegen ültetvényesekkel” szemben’ is meghirdették a leszá
molást. Az első réseket ezeken a nemzetárulást oltalmazó fala
kon mégis sikerült beütni azoknak, akik belesodródván Göm
bös kormányának “magyar öncélúságot” valló politikai törek
véseibe, a műveltség fegyvereit alkalmazták a meginduló har
cokban.

Az 1934, év februárjának még erősen borongós estéin, 
amikor napi munkámról többnyire gyalogosan tértem haza, 
pesti fűtetlen diákszobám hidegségében meghúzódva, bőven 
volt akalmam számbavenni, vajon kik fordultak el tőlem? Rö
videsen rájöttem, hogy legtöbbjükről egyáltalában nem lehe
tett volna azt állítani, hogy hamisítatlan magyar látásmóddal 
szemlélték volna a világot. Nemzetünk komoly tanítómesterei,



meghasonulván a törtető és magyartalanná cifrázott jelennel 
elefántcsonttomyok magányába zárkóztak. A fiatalabb nemze
dék nagyrésze jjedig ekkor még alattomosan kivetett hálók faj
idegen, világpolgárias érdekszálai között vergődött — a sze
génység irgalmatlan kiszolgáltatottságában, a puszta fennma
radásért verejtékezve.

Éppen a folyóiratalapitás gondjai segítettek abban, hogy 
megmérhessem, hogy ezekben a hónapokban engem is mennyi 
veszedelmes idegenszerűség és szives fogadtatást színlelő el
lenségeskedés vett körül. Főleg a titkos irodalmi szalonok 
törzsvendégeiről állíthatom ezeket. Máskülönben talán csak 
nagysokára vettem volna észre, milyen áthidalhatatlan távolsá
gok választottak el tőlük.

Elhallgatott, de alattomban annál következetesebben gya
korolt módszerük éppen az volt, hogy a közéjük csalogatott 
“új vendégtől” sohasem kérdezni, honnan és milyen lélekkel 
jött, hanem csupán arra bírni, hogy valami színtelen, nemzetfe
lettinek nevezett légüres térben, ábrándos “neohumanista esz
mék” hajszolásában pazarolja el testi és szellemi erőit. Esztéti
kai tanításukat álnokul a múlt tisztább hagyományainak átfor
dításából merítették: “szép az, ami érdek nélkül tetszik”. Már
pedig szerintük egyedül csak az az igazi szépség, ami egyete
mes érvényű és szerte a földkerekségén mindenkiben az 
“érdeknélküli tetszést” válthatja ki. így tompították le a népi 
élet egyéni szépségeinek megéneklésére hajlamos vágyakat.

(Két neves költő segített, hogy a harmincas évek elején az 
akkori ismert írók társaságába vendégként bejuthassak. Az első 
Berda József volt, ő vezetett be a csehszlovák sajtóattasé laká
sára, majd az újpesti írói vacsorákra is. A második Szabó Lőrinc 
volt, az ünnepelt költő és műfordító, Az Est-lapok munkatársa, 
aki a lipótvárosi „irodalmi szalonba” vezetett el, de itt egy-két 
látogatásom után nem kaptam további meghívást. Vagyis: ná
luk megbuktam.



Voltak még kisebb-nagyobb összejövetelek, alkalmi talál
kozások, de egyiken sem vett részt olyan országos ncvü író, 
mint például Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Szabó Dezső, 
vagy a fiatalabb nemzedékből Németh László. Őket a „gya
logosnak” csútblt kezdő toliforgatók és az olvasóközönség job
bára csak a könyvnapok sátrai előtt köszönthették.

Babits Mihály kínzó betegség következtében 1941 ben be
hunyta a szemét. Költészete, főként Dante-fordítása a magyar 
irodalom örökérvényű kincse marad. Minden érdeme ellenére 
többször részesült szenvedélyes elmarasztaló kritikában az 
úgynevezett Baumgarten-díj kezelésénél vállalt kurátorsága 
miatt. Nemzeti nagyjaink közül Arany János, Petőfi Sándor, 
Berzsenyi Dániel, Vörösmarty Mihály, vagy Erkel Ferenc, Szé
chenyi István és a többiek egész biztosan nem részesültek volna 
a díjból, ha az ő korukban létesült volna ez a díjalapítás. A díja
zás feltétele Baumgarten Ferenc 1923-as végrendelete szerint az 
volt, hogy a pénzjutalomban részesülő műnek „minden vallási, 
jogi és társadalmi előítélettől mentesnek” kellett lennie. Tehát 
a hazai művészeti alkotásoknak a haldokló nemzeti öntudat és 
az elnémított keresztényi hit fakó szürkeségét kellett volna 
ábrázolniok, hogy „világpolgári jutalomban” részesüljenek.

Szeretném Babits közreműködését a díj kiosztásánál megér
teni, sajnos nem tehetem, mert nem ismerem kellőképpen a 
részleteket.)

Emlékszem azokra a péntekesti összejövetelekre, amelye
ket a csehszlovák követség sajtómegbízottja, Straka Antal, ren
dezett hetenként zuglói lakásán. Az összejövetelek megrende
zésének tei^'e pontosan akkor jelentkezett, amikor Gömbös 
Gyula a magyar öncéliiság gondolatának meghirdetésével 
mindnyájunk tekintetét ismét erőteljesen önmagunk felé igye
kezett téríteni. A kisantant vezető államának egyszeriben sür
gőssé vált, hogy a közvélemény fordulásában felbecsülhetetle- 
nül hasznosan bevonható magyarországi íróinkat és költőinket 
mindenáron távol tartsa a nemzeti öncélúság szolgálatától. Al-



talószert kísérelt meg becsempészni azzal a tervével, hogy egy 
célzatosan összeállított “csehszlovák antológia” fordítási elő
készületeivel maga mellé kösse a legjobbakat és hónapokon 
keresztül a maga mákonyos propagandájának palástjával elta
karja szemük elöl a magyar táj újraéledő képeit.

Miden péntek este Straka Antal lakásán gyűltek össze a 
fővárosban tartózkodó íróink és művészeink közül mintegy 
harmincan—negyvenen. Gazdagon terített büféasztalok mel
lett ingyenes, előkelő kiszolgálásban volt részük. Hetenként 
váltakozva a legfinomabb magyarországi borok, válogatott do
hányféleségek és ízletes finom falatok álltak kinek-kinek élve
zetére. Zongorán és hanglemezeken pedig többnyire a szlávok 
nagy zeneszerzőjének: Csajkovszkijnak müveiből csendült meg 
egy-€gy részlet. így szórakoztatta a mindenre figyelmes házi
gazda nagyszámú vendégseregét.

Amikor meghívás folytán első ízben átléptem e ház kü
szöbét, az előszobában óvatosan fülembe súgták, hogy lehető
leg ne nagyon “magyarkodjam”: nem kell a házigazdát kelle
metlen válaszok elé állítani. Politikáról pedig egyáltalában ne 
tegyek említést. így kioktatva juthattam csak beljebb a szobák 
belsejébe. Szót fogadtam, és így heteken keresztül megfi
gyelője lehettem annak a mindig előzékeny, de valószínűleg 
mindig céltudatos kísérletnek, amely a fiatal magyar írónem- 
zedék számos megközelíthető tagját igyekezett érzéketlenné 
tenni a honszeretet és a faji öntudat ösztönös, felbuggyanó ér
zéseivel szemben. Ezeken az összejöveteleken hívták fel fi
gyelmemet az új cseh állam nagy építkezéseire, s itt ismerked
tem meg dr. Rapant Dániel egyetemi tanárral és Lukács B. 
Emil tót költővel is. Ök hívtak meg azután városukba, hogy a 
helyszínen tanulmányozhassam a tót nép erőfeszítéseit művelt
ségük “szabadabb” kilombositása érdekében.

Az összejövetelek majdnem egy éven át tartottak. Még az 
erdélyi írók köréből is eljöttek olykor-olykor néhányan népi



származású íróink azonban hamarosan elmaradoztak. A későb
bi évek könyvtermésének értékesebb müvei pedig kö
nyörtelenül rácáfoltak a cseh utódállam követségi szobáiból 
kiinduló szándékokra. Tamási Áron, Erdélyi József, Illyés 
Gyula, József Atilla és még jónéhányan, olyan mélyen zengő 
magyarsággal írták önmagukra találó költeményeiket és pró
zájukat, hogy megmozdult az emberben a lélek, ha olvasott 
belőlük. Nem tagadhatjuk le önmagunk előtt, hogy az első vi
lágháborút követő korszak tömérdek öntudatrontó veszedel
mének voltak áldozatai is. Nevüket jobb, ha elfelejtjük, mert 
nem olyan küzdelemben buktak el, amelyben a bukás hősi ön- 
feláldozás példáját jelképezhette volna. Kihulltak a magyar 
életközösségből és emlékükkel még a magyar puszták kósza 
szellői sem játszadozhatnak.

Gyakran felmerült bennem a gondolat, hogy országunk 
trianoni megcsonkításakor nem is annyira a földek elvesztése, 
mint inkább szellemi életünk arcvonalának apró, ellentmondó 
részekre való széttöredezése bontott reánk komor, fenyegető 
fellegeket. Hosszú, keserves éveken át szinte emberfeletti erő
feszítéseket követelt a felemelkedés vágya.

Amikor végre felszámolhattam első írói kísérletem siker
telenségét, magam is arra az elhatározásra jutottam, hogy még 
hosszabb időre vissza kell vonulnom a tanulmányok elvonat- 
koztatottabb világába. A sors maga is mintha segítségemre jött 
volna. Az 1934. év tavaszán beszállítottak a kecskeméti városi 
kórházba és elég súlyos műtéten estem át. Közeire kerültem az 
élet és a halál birodalmának határvonalához, s napokon át 
gyötört az a gondolat, hogy befejezetlen évek befejezetlen erő
próbáit kell esetleg magammal vinni oda, ahol a számonkérés 
örök Bírója mérlegre helyezi sáfárkodásomat. S ekkor végez
tem először életemben fájdalmas lelkiismeretvizsgálatot; vajon 
eddigi cselekedeteim célkitűzéseiben megőriztem-e mindazt az 
értéket és kincset, amit a Gondviseléstől kaptam ajándékba



azzal, hogy magyarnak teremtett történelmünk egyik legszo
morúbb korszakában, átadván a lélek leheletével az emberi 
segítés örök ösztönző szándékait is.

Velünk jön az iskola

A zsendülö tavasz márciusi frissességét hintette be a szél 
nyitott kórházi ablakomon. Az egyik délelőttön, amikor már 
látogatókat fogadhattam, eljött hozzám egykori osz
tályfőnököm, dr. Lengyel János piarista tanár. A hetedik és a 
nyolcadik osztályban ő tanította annak idején a latin és a görög 
nyelvet. Egész lénye valószínűtlenül és mégis megnyugtatóan 
régies volt; mintha a hajdani latinul beszélő és ítélkező magyar 
ősök szelleme tért volna vissza benne. Szerettük őt minden 
"atyáskodó” szigorúsága ellenére. Noha iskolás éveim alatt 
magaviseletem miatt a legtöbb dorgálást tőle kaptam, most 
mégis jobban örültem jövetelének, mintha bárki más látogatott 
volna meg régi tanáraim közül.

Két éven át hallottam Lengyel "osztályfőnök úr” oktatása
it, amint kissé palócos hanglejtéssel arról magyarázott, miként 
kell kihámoznunk az évezredekkel ezelőtt elsüllyedt hellén 
világ műveltségéből és művészetéből örökérvényű emberi 
szépségeket és tanulságokat. Ezeket a meglátható emberi szép
ségeket a görög lélek fogalmazta örökérvényűvé, s azért sike
rülhetett ez a görögöknek, mert megtalálták az emberi gon
dolkodás legmélyebb értelmű jelszavát:

“ismerd meg önmagadat” ... így magyarázott dr. Lengyel 
János és továbbfűztem a gondolatot: önmegismerést kutattam, 
hogy megérthessem mindazt, ami bennem és osztálytársaim
ban a magyar élet öröksége. Iskolán kívül is sokat vitatkoztam 
erről tanáraimmal. Feleletet akartam kapni arra a nagy kér
désre, vajon mi az, ami minket, magyarokat, mássá tesz a 
szomszédos európai népek társaságában? ... S most, amikor



sok-sok órás beszélgetések melegszívű tanácsadója, a görög és 
a latin lélek alkotásain tájékozódó “osztályfőnököm” leült 
kórházi ágyam mellé, egyszeriben megjelentek emlékezetem
ben a múltat és a jelent összekötő összehasonlítás helleniszti
kus kori képei: izmos, sportoló ifjúság, ujjongó rugalmas moz
gás egész testükben, s mellettük a “vének” kőbe és írásba rög
ződő bölcsessége. A népek életében ennek a kettősségnek egy
szerre kell megjelenni. Noha a tovatűnő évszázadok folyamán, 
főleg nagy vérveszteségek után, az elöregedés látszólag kike
rülhetetlen, mégis az a nép nyeri meg a fennmaradásért vívott, 
szüntelenül folytatódó csatákat, amelyik a születő új nemzedé
keit mindig izmosabbá és cselekvőképesebbé tudja edzeni, sér
tetlenül átadván számára az eltöltött évszázadok tanulságait és 
útmutató bölcsességét.

Már a külvilággal folytatott első ismerkedéseim közben 
felmerült bennem ez a kívánság: meg kell fiatalítani egész köz
életünket. A nemzetet és a társadalmat behálózó közjogi és 
igazgatási szervezeteink újjáépítésére olyanféle tervet kell ki
dolgozni, amely szabadabb, de azért előrelátóan szabályozott 
mozgást engedélyez a fiatal, cselekvésre áhítozó nemzedékek 
lendítő ereje javára.

Az a kor szolgáltatta nevelő iskolámat, amelyik az első vi
lágháború után a legválságosabb esztendők megpróbáltatásait 
zúdította Magyarországra.

Már az összeomlás utáni keserves bizonytalanság ideje 
alatt megingott és nem sokkal később végleg kicsúszott a kis 
tanyásbirtok a lábunk alól, s vele úszott el a földbérléshez 
szükséges családi tőkénk is, Cegléden vásárolt házunkkal 
együtt.

így tehát a megélhetés biztosításával járó gondokat korán 
megismertem. Korán meg kellett szoknom, hogy a hiányok 
pótlásáról -  bármilyen természetűek legyenek is -  magamnak 
kell gondoskodnom.



Nehéz napok voltak ezek. A sok-sok szűkösködés azonban 
fokozatosan odaterelte a figyelmemet, amerre minden hasonló 
sorsú és élni akaró gyermek számára valamiféle biztatóbb em
beri hivatás álomképei derengenek fel. Leirhatatlanul gyötört 
az a gondolat, hogy családunk fájdalmas elszegényedésével 
szemben tehetetlenül állok. Hiába nyújtottam ki a karomat, 
nem tudtam megfogózni a bennünket körülfogó és a társada
lom közkincsének hirdetett kultúra jótékony vivmányaiban. 
Azokat osztálytársaim közül csak nagyon kevesen érhették el. 
Szomorúan néztem ki a magunk életének sötétre függönyözött 
ablakából és úgy láttam, hogy a társadalom valamiféle titokza
tos és jólelrejtett rendelkezés folytán a jövő-menö embereknek 
különféle utakat készíttet, hogy lehetőleg egymástól elkülönít
ve járjanak. Ezek az utak azonban egymás fölé épültek -  felfe
lé a felhőkarcolók alig megpillantható magasságáig, s akik fent 
sétálnak a napos oldalon, azok elfogják a melegítő világosságot 
a többiek elől. Odalent pedig mérhetetlen hosszúra nőnek az 
árnyak.

Az iskola kevés gyakorlati felkészültséget, de annál több 
adattudást felhalmozó tanítási anyagával és az ún. „humanisz
tikus lélekalakítás” módszereivel, főleg a középiskola felsőbb 
osztályaiban, állandóan hadilábon álltam. Az volt az érzésem, 
hogy az “általános műveltséget” nyújtó oktatásból sok olyan 
tanítási anyag marad ki, aminek ismeretében hasznosan tudna 
eligazodni a felnövekvő nemzedék a mi magunk magyar tájai 
fölött. Meg kell vallanom, éppen ezért a hivatalosan tanított és 
magyarnak nevezett történetszemléletet sem tudtam sohasem 
magamévá tenni. Nem tudtam elfogadni semmiféle olyan 
okoskodást, hogy a megélhetés nehézségei kizárólag a vesztett 
háborúból következnének. Sokkal inkább úgy láttam, mintha 
gazdagon terített asztalok mellett éheznénk — csupán azért, 
mert sok-sok mesterségesen emelt akadály miatt nem tudjuk 
kellően megközelíteni a legelemibb létszükségleteink kielégí



tését jelképező terített asztalokat. Az a magyarázat pedig, hogy 
a trianoni országrablás miatt szűk helyre zsúfolódván, — igy 
tehát bátor kezdeményezésekkel azért nem léphetünk elő, 
mert nagy elhatározásokkal csak számbelileg nagyobb nemze
tek lephetik meg a világot, ez az öntudatölő magyarázat már 
kifejezetten lázadóvá tett. Főleg történelemórákon, gyakran 
fellázadtam a tanítás módszerei ellen, s egy cseppet sem cso
dálkoztam azon, hogy a hetedik osztály végbizonyítványában, 
sőt ez egész kecskeméti piarista főgimnázium felső osztályai
ban nekem egyedül, hármast adtak magaviseletből.

Még utólag sem vádolom magamat azzal, mintha iskolás 
lázadásaim fegyelmezetlenségből származtak volna, vagy csak 
azért viselkedtem igy, mert nem tudtam megérteni az idősebb 
nemzedék gondolatvilágát. A diák számára a fennálló világren
det elsősorban az iskola képviseli, s ezek az első összeütközé
seim a fennálló renddel már ekkor is egészen mást bizonyítot
tak előttem. Az idősebb nemzedék kétségbeejtő gyorsasággal 
annyi mindent elvesztett néhány esztendő háborús 
tűzvészében, hogy még a megmaradt védelmi eszközökkel sem 
mert egyelőre felkelést szítani a szorongató veszedelmek ellen, 
hanem egyszerűen elbarikádozta magát abban a lemondásban, 
hogy kicsiny nemzet vagyunk, másként úgysem rendezhetnénk 
be megszürkült hétköznapjainkat. Vigasztalásul pedig beleka
paszkodott a múlt valóságos, vagy csak beleképzelt dicsőségei
be, amiket azonban elfelejtett meggyőzően bizonyítani.

Az iQúságot sohasem szabad lemondásra nevelni. Ren
geteg tépelődésbe került számomra, amíg új, buzdító szándékú 
látásmódra tettem szert. Keserves elszántsággal vetettem ma
gam a történelem tanulmányozásába. Útmutatásokat kerestem 
a jövőre nézve. S amikor már egy egész kis könyvtárra való 
történelmi és bölcseleti feljegyzést végigböngésztem, s időköz
ben magam is serényen szaporítottam terveim és gondolataim 
fogalmazványait, akkor tértem át a világirodalom magyar



i i vi ' lven is megközelíthető alkotásaira. Mindennél jobban érde
kel i ,  iiogy felfedezhessem azt az értéket, amely egyes irók mű
ve in e k  nemcsak hazájukban, de szerte a nagyvilágban is, örök- 
e l e t e l  adományozott. Úgy gondoltam, hogy hasonló — talán 
i l)|Kn könyviró munkával kell elsőfokon megkezdeni az új és 
i iKTCSzebb magyar öntudat kialakítását. Az élőszó majd azután 
megmozdíthatja a nép erőit, ha már a lélek fogékonyságát az 
Írott betűkkel szálló hívó üzenetek előkészítették.

Nagy segítségemre volt az irodalmat búvárkodó fáradozá
somban András bátyám. Egymással versengve olvastunk és 
dolgoztunk. Sőt még azt is neki köszönhetem, hogy rászoktam 
;i régebbi korok magyar íróinak műveiből az örök magyar 
szépségek kihámozására. Sohasem tudom elfelejteni azt az 
örömet, amelyet akkor éreztem, amikor gróf Zrínyi Miklós és 
Balassa Bálint írásaiban először döbbentem rá az ősi magyar 
életérzések örök jelenlétére és intelmeire. Hasonlíthatatlanul 
más szemmel olvastam most már az egykor unalmasan foga
dott iskolai “kötelező olvasmányokat” is. Ha induló küzdel
meim apró kezdeti vereségei egy kicsit megszomorítottak, 
mindig a múlt alkotó magyarjaihoz tértem vissza biztatásért és 
hallgattam engedelmes figyelemmel Petőfi Sándor, Arany Já
nos, Tompa Mihály, Vörösmarty Mihály, Kossuth Lajos és Szé
chenyi István gróf betűkbe némult szavait. Időbe került, amíg 
Eötvös József, vagy Jósika Miklós és Kemény Zsigmond nehe
zebben gördülő sorai mögött is felfedezhettem a nagy magyar 
életigazságoktól megszállott lelkűk figyelmeztetéseit, Jókai 
Mórral azonban csak nagysokára tudtam összebékülni, noha 
regényeinek meseszövése feltétlenül érdekfeszítő volt az első 
oldaltól az utolsóig, s a megkapó művészi érzékkel összefűzött 
regényes események világában a múlt és az akkori jelen Euró
pájának széles látósíkjára nyitogatta ki a szemlélődés kapuit. 
Sokáig zavart szabadelvű gondolkodásmódja. Még a 48-as 
szabadságmegmozdulás magyar hősei mellé is, eléggé feltűnést



keltő fogalmazásban, oda tudta állítani meghibásodott mérle
geléssel és rangegyenlöséggel a csak látszatra asszimilálódott 
idegenek alakjait, mint akik szerinte a magyar hazafiságnak 
“megbecsülésre méltó” példáit szolgáltatták. Csupán a “zsidó 
emancipáció” törvényét meghozó 67-es kiegyezés előzményei
nek pontosabb kortörténeti felderítése után tanultam meg ép
pen Jókai regényeivel kapcsolatban, miként kell általában 
minden társadalmi regény olvasása közben elválasztani a poli
tikai szándékokat a regény egyéb alkati elemeitől.

Számomra fokozatosan megváltoztak a történelem tanulsá
gai. Mindinkább meggyőződésemmé vált, hogy van mondani
valója a magyar léleknek az emberiség számára. Az a nemzet, 
amelyik csak az irodalom területén is annyi sok halhatatlan 
szellemóriással dicsekedhetik, feltétlenül örökölt annyit a 
Gondviselés ajándékaiból, hogy számbeli kicsinysége és gyak
ran mostohává váló történelmi sorsa miatt egyáltalában nem 
kell szégyenkeznie.

Előbb el kellett jutnom idáig, hogy meggyőződésen alapuló 
önérzettel fordulhassak szembe az elvesztett háború nyomorú
ságával. Magyar öntudatom izmosodásában családunk legen
dákba révedő és éppen ezért minden valószínűség szerint állí
tásainak csak egy-egy részletében bizonyítható hagyomány
tisztelete segített. Az otthon szegényessé egyszerűsödött szo
báiban ez a hagyományörökség mondott meséket elhalt nagy
apákról, szabadságharcokban elesett ősök magyar szolgálatai
ról. Azóta is gyakran gondoltam arra, hogy ennek a hagyo
mányörökségnek valódiságát felderítsem, sokat foglalkoztam 
azzal a tervvel már az iskola padjaiban is, hogy a legendás em
lékezéseket minden erőmből a magam életének példáival igye
kezzem kiegészíteni. Édesapám az első lépést meg is tette már 
új, valóságos családi hagyomány megalapítására, mert amikor 
az 1918-as összeomlást követő bolsevista országdúlás 
elkezdődött, ő azonnal azok sorába állt, akik felvették a harcot



:i gyilkos métely ellen. Az öntudatformáló és nevelő hatások 
súlya alatt, részben azonban saját elhatározásomból is, így al
kottam magamnak új történelemszemléletet. Ebben a szemlé
letben azonban már nyoma sem volt annak a szándéknak, hogy 
csupán vigasztalódni járjunk a múlt dicsőségesebb emlékeihez, 
Sőt attól a látásmódtól sem riadtam vissza, hogy sok-sok di
csőségesnek minősített egykori áldozatos szerepvállalásunk 
mögött meg ne lássam a magyar erők, értékek és főleg a ma
gyar vér “ lovagiasan könnyelmű” pazarlásait. Bizonyosan még 
azt a véleményemet sem kell a jövőben megtagadnom, misze
rint komolyan sajnáltam, hogy valaha is a fegyveres magyar 
nemzet szembefordult Batu-kán tatáraival és a törökökkel, ki
szolgáltatván országát az évszázados harcok pusztításainak és 
népirtásának. Egészen gyermekes őszinteséggel hittem abban a 
gondolatban, hogy ez másként is történhetett volna, ha a ma
gyarság akkori vezetői politikailag érvényesíteni tudták volna 
keletről hozott történelmi hivatásunknak azt a parancsát, 
amely számunkra az európai Nyugat és a rokon eredetű vér 
uralma alatt tartott Kelet között a közvetítés feladatait írja elő. 
Mennyivel másként alakult volna minden itt a Duna völgyé
ben, ha a magyarság a politikai meggyőzés eszközeivel olyan 
keleti irányú vállalkozásba tudta volna terelni a törökök ki
csorduló nemzeti erejét, amely a két népet eredetüknek megfe
lelőbb célok szolgálatához fűzte volna ... Később, magasabb 
tájékozottságot nyújtó ismeretek birtokában, már sokat gon
dolkoztam a jövőbeli kivitelezés lehetőségei felől is. Vajon mi
ként tudná a magyarság úgy megoldani történelmi küldetését, 
hogy délre a bolgárok és a törökök, északra pedig a finnek 
nemzeti céljait hazánkban összetalálkoztatván, így nyújtaná ki 
a becsületes szövetségeshez méltó karját nyugati nagy szom
szédainak megsegítésére, ha Európa-ellenes támadás pillanatá
ban az összefogásnak ezt a nagy egységét kívánná a sors tő
lünk.



Amikor még e gondolatoknak csak csírái bontakoztak ki 
bennem, már akkor elkezdtem imi dolgozatomat a mohame
dánizmusról, amely elég sokáig foglalkoztatott, s most először 
éreztem meg annak szükségét, hogy a dolgozatomba foglalt 
adatokat és meglátásokat forrásmunkáimnak körültekintőbb 
megválogatásával iparkodjam igazolni.

Ötödik gimnazista voltam és így érthető, hogy a 
“módszeres tudományos munkálkodás” első személyes kísér
letét tiszteltem e vállalkozásomban. E tanulmányomon keresz
tül akartam önmagamnak bemutatni egyrészt a török moha
medán lélek megszületését, másrészt pedig a vallásos hitében 
rejlő hódításának okait. Ahhoz a sejtéshez jutottam, hogy a tö
rökök eredeti népi öntudata valami egészen más lehetett, mint 
aminek mutatta önmagát az arab színezésű mohamedánizmus 
köntösében, amely alatt a török népi eredet tudata nagymér
tékben meghalványodott. Egyidejűleg török költők verseinek 
fordításával is próbálkoztam.

(A kelet felől Európába törő turáni eredetű népeknél, 
szinte kivétel nélkül, egymáshoz hasonló jellemvonások vezé
relték vándorlásuk, vagy hódításaik mozdulatait. Ezeknek a 
népeknek országépítő vezérei különleges ösztönös eszmé
nyekben élték át történelmi céljaikat, igy szerveztek a számta
lan törzsre, apróbb közösségi egységre szerteszakadó népük
ből fegyveres hatalmú nemzetet, amely már ráléphetett a hó
dítás útjára. A nagy világhódítók; Atilla, Timur-Lenk és 
Dzsingisz-kán, olyan nagy arányokban akarták széttárni biro
dalmuk halárait, hogy a Csendes-óceántól a7. Atlanti-óceán 
partjáig nyújtózhasson közöttük lovasnomád műveltségű 
nemzetük, rátelepedvén sok-sok apró és csak valamiféle 
felsőbb vezetéssel összetartható kisncp vállaira. Egyetlen 
ellenőrzés alá akarták vonni az európai földrészen végigfutó 
és tervszerű rendezésre szoruló kereskedelmi útvonalakat.)



összekapcsolva a többévezredes kínai kultúrát az európai 
löldrész újszerűbb és emberségesebb keresztény kultúrájával, a 
megnyitható közlekedési útvonalakon a különféle népek 
műveltségének, hagyományainak mérhetetlen kincseit szállít
hatták hasznosításra birodalmuk belső területei felé. Megfi- 
fíycltem csatáik történetét: csak addig égették fel maguk előtt 
a falvakat és a városokat, amig azok ellenálltak. A meghódolt 
népekre azonnal rákényszerítették a “pax mongolicát”: a 
termelő munka folytatását, s a birodalom központi érdekeinek 
szolgálatát.

A Vereckei-, vagy helyesebben: a Vöröskői-szoroson 
bejövő magyarok is hasonló országalapitó szándékokkal ér
keztek meg. Megszállták a “négy folyó síkságát” és megszer
vezték az ország védelmét a Kárpátok belső völgyeit lakó kis- 
népek meghódoltatásával. Amint a mondák elbeszélik, Atilla 
örökségének birtokbavétele vezérelte őket a honfoglalás tö
mérdek kockázatos áldozattal járó csatáiban. Az a nép, ame
lyik ennek az örökségnek megszerzését vallotta államalapítási 
céljának, minden bizonnyal túltekintett a Kárpátokon.

Kelet és Nyugat között

A kisázsiai török nép a mohamedánizmusban kapott 
újszerű eszményeket. Az új vallás a “hetedik paradicsom” ju
talmát ígérte azoknak, akik a vallásos hit terjesztése közben 
ontják ki vérüket. Ezt az eszményt sem igazolni, sem cáfolni 
nem lehetett, csupán hinni kellett benne.

(A csatasorba szerveződött török nép évszázadokon ál tar
totta félelemben az egész keresztény világot. S miközben ferge
teges ágyútüz alatt tartották Délkelet-Európa örtálló végvárait, 
szinte maguk sem vettek észre, hogy nagy Gergely pápa újító



szellemében megeurópaiasodott, és azóta nemzelek feletti törté
nelmi hivatássá nőtt kereszténység örök életeszményével való 
találkozásukkor kicsorbult a támadó fegyver a kezükben. Nán
dorfehérvár ostrománál Hunyadi János magyar fegyvereivel győ
zött az íjj európai életeszjnény, megadván az intelmet egyszer s 
mindenkorra Bizánc újkeletű birtokosainak, hogy öldöklő fegy
verekkel eszméket és eszményeket csak akkor lehet tartós győ
zelemhez segíteni, ha azok valóban magasabbrendűek, mint a 
velük szembenállókéi. Ha a török nemzet a hódítás hosszabb 
útját választotta volna, és Kisázsia felől nem nyugatnak, hanem 
északkeletnek fordul, hogy a mongol-tatár szétporladó biroda
lom darabjaiból rakjon össze magának megépíthető várfalakat, 
akkor bizonyára visszanyerhette volna mindazokat a területeket 
is, amelyeket a hunok, az avarok, a magyarok, a besenyők, a 
mongol-tatárok és más, Ázsiából kiszakadt, hasonlóképpen 
lovasnomád műveltségű népek a Fekete-tenger környékén elve
szítettek. S ma talán a Don és a Volga torkolatánál egy erős tö
rök birodalom állna a két földrész választóvonalánál, rátámasz
kodva távolabb az elő- és középázsiai törökös-turáni népek biz
tonságot nyújtó szomszédságára, valamint a Duna völgyében a 
magyarok országára.

A magyar-török harcok emlékei megfakultak már a múlt 
messzeségében. Az egykor ejtett sebek fájdalmát megszenvedtük 
és most már szabad elfogulatlanul beszélnünk a harcok tanulsá
gairól. A törökök egykor kétségbevonhatatlanul komoly hadá
szati sikereket értek el, de támadó arcvonaluk bomlásával meg
kapták a sors kegyetlen figyelmeztetését is. A törökös-turáni 
népek euráziai települési vonalától annyira délre szorultak és a 
számukra örökké idegen arab szellemi világgal való összekeve
redésükkel annyira bezárták magukat Kisázsiába, hogy a jövő
ben tartósabb eredményekkel biztató vállalkozásokhoz a politi
ka egészen más módszereivel kell közeledniök. A magyar-török 
harcokat sohasem lehetett a két nép ellentétes és ellenséges 
nemzeti érdekeinek ütközésével magyarázni, mert végső elem
zésben két vallástanítás nagy háborújának voltak egymással 
szembeforduló alakulatai. Nem kis mértékben áldozatai.)



A régi történelmi intelmek új megfogalmazásával kell 
iiM|il egyszer— talán nem is sokára — újjászervezni Délkelet-
I iiiópa sokféle szláv rövidlátással és önzéssel összekuszált erő
viszonyait.

Milyen jó lenne most egyetlen mondatba összesűritenem 
.1/1 a sok-sok és lényegileg kimondhatatlannak tűnő töprengé- 
M-inet, amikkel a honfoglalás mondatöredékeibe költözött és 
iniigyar történelmi eszmény új megfogalmazását kutattam.

Népmozdító hitet vinni ajándékosztó kézzel a magyar 
nemzet számára, hadd lássa meg ismét fényes világosságban, 
merre kell haladnia, hogy Atilla elvesztett jelképes öröksé- 
uct — méltóan együttműködve az európai nagynemzetek
kel — az euráziai történelmi színtérben valóban megtalálja, és 
beláthatatlan időkig birtokolja.

Visszatérve a ceglédi reálgimnázium padsoraiba, 
továbbfűzöm az emlékezésnek láncolatát. A múltbeli 
események összefüggéseinek vizsgálata közben a fiatalabb 
történészek újból rátaláltak Körösi Csorna Sándor nyomaira. A 
magyar őshaza felkutatásának szenvedélye engem is 
megkapott. Kegyetlen csalódást éreztem, amikor megtudtam, 
hogy Körösi Csoma angol nyelven írta meg műveit, és a teljes 
magyar fordítás máig sem látott napvilágot. Nem tudtam tehát 
a nagy kutató vándorlási útvonalát végigkísérni minden 
részletében, de — megvallom — már ekkor is sokkal jobban 
érdekelt volna az a felfedezés, vajon a magyarság hajdani 
vándorlásai mentén élnek-e még olyan népek, amelyek 
mondáikban, vagy talán sokkal elevenebb emlékezésekben, 
továbbra is őrzik a hajdani közös múlt vérségi és 
művelődéstörténeti maradványait? Csak titokban mertem 
hinni e kérdés valószínűségében, mert sok-sok felejtett 
szellemi kincs feltárását reméltem egy ilyen esetleges 
rátalálástól.



A magyarság eredetéhez vezető útvonalon meg kellett áll- 
nom. Ellenben a helytelenül „pogánynak” nevezeti, de valójá
ban „magyarok Nagyasszonyához” fohászkodó ősök vándorlá
sait már végigkövethettem.

Alig maradt valami történelmi emlékünk a magyar 
pogánykor szellemiségéből, ámbár az „apostoli királyság” 
szentistváni alapítása még egy évezred távolságát sem érte el, 
és nem kétséges, hogy honszerző őseink az államszervezés ma
gyar műveltségével érkeztek meg hazánkba. A régi hitet valló 
magyarok mitológiájáról, dalköltészetéről, tudományos isme
reteiről csak közvetett értesüléseink vannak, viszont az egyko
rú építkezésekből — néhány temetkezési hely és sárvár 
gyűrűző gödrein kívül, egyéb látható emlékünkről tankönyve
ink nem tesznek említést.

Néha már-már hallgatagon azt a bírálatot kockáztattam 
meg régészeink ásatásával szemben, hogy számukra mintha 
csak a régiségek kibányászása lenne fontos, tekintet nélkül a 
régiségek eredetére, mert például a Buda-kömyéki római kö
vek és épület-maradványok kihantolására látszólag több gon
dot fordítanak, mint a szemünk elől elrejtett ősi és még a Nyu
gat hatásaitól nem érintett magyar múlt emlékeinek feltárásá
ra. Pedig nemzeti öntudatunk megtámadottságának ezekben a 
válságos éveiben mérhetetlenül hasznos lett volna, ha van a 
nemzetnek egy kegyhelye, ahová elzarándokolhattak volna a 
maguk célkitűzéseinek igazolását kereső kései utódok, s nem 
névtelenségbe süppedt temetkezési árkok mellett, hanem vala
mi történelmi hitelű építmény feltárt romkapuján áthaladva, 
idézhették volna a honépítő apostoli királyainkat megelőző 
honfoglalás küzdelmét és el nem homályosítható diadalát.

Amit a végzet évszázadok portakarójával mélyen elrejtett 
szemünk elől: a magyar honfoglalók visszaálmodott leikével 
igyekeztem ismerkedni nagy költőink magyar mitológiát fo
galmazó müveiből. Vörösmarty Mihály: Zalán futása című



i poszából és Arany János Buda halála című elbeszélő költemé
nyéből olvasgattam ki a választ arra a nyugtalanító kérdésre, 
vajon milyenek lehettek azok, akik Buda várát alapították, 
megépítették és annak idején fél-Európát irányító központi 
iiatalommá fejlesztették? Arany János életrajzíróinak közlései
ből pedig megtudtam, hogy a magyar őskor mondanivalójának 
új színekkel történő tolmácsolásával messzemenően foglalko
zott. Mint az Alföldünkön kivirágzott magyar lélek egyik leg- 
niéltóbb képviselője, mély áhítattal akarta a hajdani történel
münk színterét benépesítő és mozgató ősmitológiánk krónikás 
híradásokba, mondákba és népszokásokba töredezett darabjai
nak összeillesztését. Ezt a művét azonban nem tudta elkészíte
ni, de érdeklődése nyomán azóta is már számtalan költőnk és 
művészünk képzeletét ragadta meg a gondolat, hogy a honfog
lalás hadászati felvonulását megelőző és közvetlenül azt köve
tő küzdelmes korszakunkból hűen megálmodott képeket mu
tassanak be.

Ott, ahol a tudomány a részletek felderítését még nem vé
gezhette el, vagy csak nehezen tudtam volna a részletes hír
közléseket megközelíteni, hagytam, hogy a művészek festmé
nyekben, szobrokban és irodalmi műalkotásokban kifejeződő 
szelleme vezessen.

Sokat foglalkoztam a régi hitű elődeink magyarjainak har
cos „kalandozásaival”, keletről hozott történelmi hivatástuda
tunkkal és azzal a sorsfordító eseménnyel, amely az új fejlődés 
több évszázadra kiterjedő folyamatát indította el: a keresztény 
világszemlélet magyarországi meghonosításával.

Egyházi költészetünk páratlanul érdekesen örökítette meg 
az ősi magyar hitvilágnak kicserélődését. A teremtő Istent to
vábbra is a “magyarok Istenének” neveztük. Szűz Máriát pedig 
a “magyarok Nagyasszonyának”. A krisztusi vallás világkép
ében megjelenő földöntúli hatalmakat továbbra is magyar ru
hákba és színekbe öltöztettük. Nemzeti szentjeinket egészen



természetesen, így is kellett ábrázolnunk. Talán egyetlen euró
pai nép sem dicsekedhetik el azzal, amit mi önmagunkról el
mondhatunk, hogy keresztény hitvilágunkat az emberi szív és 
lélek legközvetlenebb közelségébe telepítettük, szinte annyira 
összeforrasztva történelmünk egyéb eseményeivel, hogy szün
telen hálaérzéssel a “magyarok Istenének” és a “magyarok 
Nagyasszonyának” fáradságos és odaadó közreműködését sej
tette a nép a honfoglalás és az ország-védelmezés kiújuló küz
delmeiben, valahányszor az oltár elé térdelve fohászát küldte 
az ég trónusa felé: “ne feledkezzél meg szegény magyarokról”. 
Ez a szemlélet tisztán a néptől eredt, így csak mi láthattuk a 
Gondviselés megszemélyesítőjét és megigazult magyar környe
zetét. S ebben a szemléletben olvadt össze keleti hivatástuda
tunk, amely a térhódítás hun örökségével volt kezdetben 
egyenlő, de kiegészült azzal a másik küldetéstudattal, amelyet 
az európai kereszténységtől kaptunk és egy magasabb, egyete
mes érdekű erkölcsi világrend védelméhez is odafüzhette nem
zeti erőinket. Középiskolás korom utolsó esztendejében végre 
megfogalmaztam a szebb magyar jövendőbe vetett reménysé
gemet. Az a nemzet, amelyik mérhetetlen pusztító viharok kö
zepette, annyi vérpazarlás és országdúlás ellenére is meg tudta 
őrizni mindenkor a maga különállóságát, egyéni romlatlan vi
lágszemléletét és még mindig maradt annyi ereje, hogy a kö
zösség minden munkafeladatát a maga népi erejéből táplálja, 
egészen bizonyosan a jövőben is rendelkezik majd elegendő 
erővel — akár egy újabb honfoglalás véghezviteléhez is. Már 
nem láttam többé a múltnak vigasztalásra szépített évszázadai 
mellett a jelenkor lemondásba süllyedt törpeségét. Ellenben 
megláttam a múlt viszonylagosan nagyobb megpróbáltatásait 
és a magyar életnek azt az ősi eltiporhatatlan erejét, amelynek 
segítségével mindenkor túlélte a veszedelmeket és a magyar 
államot megsemmisüléssel fenyegető külső hatalmak ütőké
pességének idejét.



( supán két nagy példát említek: a tatárdúlást és a török 
lii)(li)|iságot.

lankönyveinkben elég részletes tudósításokat olvastam 
iniiulkettöröl. A nemzeti gyász jelkéjjes összefoglalását kaptam 
nii-j. egyrészt a “muhi-pusztai” csata, másrészt p>edig a 

inohácsi vész” leírásában. Sőt honi történetírásunk még azo- 
k;ii ü részleteket is felsorolja a török hódoltság másfél év- 
s/á/adának ismertetésében, hogy Alföldünk magyar lányait 
miként szállították le tömegesen a dunai hajókon török hárem- 
Inegyeknek, férfiaínkat pedig rabláncra fűzve, hogyan hurcol- 
i;ik el embervásárokra, idegen fegyverek között, nyomorult 
/sidó rabszolgakereskedők. Még fiúgyermekeink sem kerül
hették ki a megaláztatás szomorú sorsát: a legszebb 
növésűeket kiválogatták közülük janicsár-növendékeknek és 
délre hajtották, ahol a katonai kiképzés könyörtelen fegyelme 
alatt beletörték mindnyájukat a szultánok hódító szándékainak 
vak szolgálatába.

Egyről azonban előadó tanáraink és politikusaink több
nyire elfeledkeztek, mégpedig arról, hogy a gyászos esemé
nyek vázolásával egyidejűleg, túl az utókor kegyeletének éb- 
resztgetésén, azt hangsúlyozzák elsősorban katedrán, szószé
ken és népgyülési emelvényen, amiből a jövendő hitet és ön
bizalmat meríthet. Mutassák meg az igazi magyar életet, azo
kat a részleges és mégis örök biztatást sugárzó győzelmeinket, 
amelyekkel valóban büszkélkedhetünk. S ezt ne válasszák el a 
szomorú napok ismertetésétől és legkevésbé sem úgy mutassák 
be, hogy “kezdetben vala a magyarok dicsősége, de később a 
végzet agyontépázta győzelmi babérjainkat, a végül is minden 
szomszédunk megelőzött minket”.

Végre merjük már kimondani a szót, hogy sohasem volt 
teljes a mi dicsőségünk, mert a mi igazi győzelmünk müvén 
egyelőre még csak küzdelmesen fáradozunk. Ámde az is két
ségtelen, hogy minden időben megteremtette a nemzet azt a



teljesítményt, amellyel a győzelem jelképes várát állandóan 
továbbépíthette. Akkor vagyunk igazságosak a múlt sok hírne
ves és még több névtelen hősének emlékével szemben, ha ezt a 
körülményt tekintjük nemzeti fennmaradásunk leglényegesebb 
bizonyításának. Nézzünk tehát egy kissé ilyen bíráló lelkület- 
tel a letűnt évszázadok felé.

A kalandozások korának elboruló végnapjait az Árpád
házi királyok országépitő munkája követte. Muhi-puszta hul
lahegyeinek elhantolása után új honfoglalás kezdődött. A tö
rök hódoltsággal földönfutóvá lett magyarok az északi végvá
rak környékén és Erdélyben gyülekeztek. Egyedül Erdély ere
jéből olyan küljxjlitikai törekvések fakadtak, hogy távoli or
szágok szövetségrendszerét kapcsolhatták közvetlenül a Beth
len Gáborok, Báthoryak és Rákócziak fejedelmi udvarába. A 
magyar honfoglalás és honvédelmezés akarata minden időben 
kiújult s mindig voltak nemzetünknek olyan lánglelkü vezérei, 
mint IV. Béla, aki a romokban heverő országban ismét vissza
talált a honépítés útvonalára.

Az öntudat fényénél tájékozódó Fiatalságnak tehát úgy kell 
bemutatni a történelmet, hogy elsősorban azt tanulja meg, mi
lyen képességek tartották fenn a nemzetet itt — a népek or- 
szágútján, a Kárpát-medence belsejében, ahol előttünk minden 
nép összeroppant Kelet és Nyugat egymást legyőzni akaró 
összecsapásai közben, sőt még a mi jövetelünk után érkező 
külső katonai vállalkozások hullámai is összemorzsolódtak a 
mi kitartó ellenállásunkon. Hadd lássa meg a közvéleményünk 
a korszerű történettudomány világosságában, hogy még a leg
nagyobb megpróbáltatások idejében is felismerte nemzetünk a 
cselekvéseknek azt a módját, ahogyan a maga belső és külső 
hivatását betölthette. S ez az önmagában felbecsülhetetlen ér
tékű tanulság megadja a választ erre a kérdésre: Milyen tervek, 
milyen lélekerő nyomán épült újjá az ország, az állam és a tá
radalom akkor, amikor az idegen fegyverek garázdálkodása



lolviáii niár-már csak megüszkösödött kapufélfák hirdették a 
k nililözött magyar élet hagyatékát és elárvult menedékét.

Az a tény, hogy nemzeti létünket ellenségeink nem tudták 
kidliani, de a végpusztulást még felidézni sem, - ez a biztos 
iiidjson alapuló felismerés alkossa magyar öntudatunk legmé- 
Ivi-hb tartalmát. Hiszen viharok mindenkor jöhetnek, de el is 
imilnak, megtéphetik az erős fa lombját, de ha a törzs ellenáll, 
.1 lépett ágak sebeiből új lombok sarjadnak. Csak a gyökereket 
li-icg ne rágja, mert akkor a legkisebb szél is kidönti magvastól 
rs lövéstől.

A magyar élet gyökérzeteként ősi népi egyéniségünket kell 
megjelölnünk. Ebből a tőből lombosodott ki a vándorlás hon- 
kereső küzdelme, a vérszerzödés, a honfoglalás és az államala- 
piiás. Ebből az ősi népegyéniségből évszázadok világrengető 
viharai sem tudtak minket kiforgatni. Az egyéniség ereje ben
nünk munkálkodott: önálló fejezeteket irtunk az emberiség 
történelmének lapjaira és külső segítség nélkül is gondoskodni 
tudtunk, minden vészterhes időben, az európai kereszténység
gel gazdagodott ősi műveltségünk továbbfejlesztésén és átha- 
gyományoztatásán. Akkor kondul meg először a halálharang 
fejünk felett, ha már ennek a magyar életegyéniségnek védel
mére nem tudunk a nemzeti élet belső arcvonalán elégséges 
erőt mozgósítani. Ha tehát valaha is azt vennők észre, hogy a 
belső arcvonal egységét nemkívánatos, mérgező idegen elemek 
beékelődése részekre szakítja — úgyannyira, hogy a szétmar
cangolt részeket már alig-alig lehet újból összeilleszteni, csak 
akkor van okunk végzetes veszedelemről beszélni, amelyet 
már pusztán fegyverekkel el sem háríthatunk.

Meg kell vallanunk, valami hasonló meghasonlás végzete 
ragadta magával nemzetünket az első világháború zárójelene
tében. Magunk engedtük meg, hogy társadalmunk egyes hiva
táscsoportjai közé a Galíciából kizavart és nálunk „eman
cipált” idegen és fajilag elkülönülő csoportja beékelődhessék



és megszállja a termelés anyagi és szellemi javainak elosztó 
gócpontjait. Nem csoda tehát, ha a vesztes háború utáni der
mesztő hangulatban az egyébként súlyosan megingott belső 
arcvonalunkon megkezdődhetett a világforradalmasitás pokoli 
játéka. Ráadásul még azt sem szabad figyelmen kívül hagy
nunk, hogy nemzeti közvagyonunk: országunk és életbiztonsá
gunk elbitangolásában sok más idegen érdek hazánkba csem
pészett ügynökserege is segédkezett. Őket a Habsburg-háznak 
az az eredendő bizalmatlansága juttatta ebbe a helyzetbe, ame
lyik sohasem tudta jó szemmel nézni a magyar nép erősödését 
és éppen ezért az ország igazgatási őrhelyeire, úgyszintén a 
társadalom vezető rétegeibe szinte karhatalmi erőszakkal ide
geneket igyekezett betelepíteni.

Az 1918-as összeomláskor fordult elő történelmünk folya
mán első ízben, hogy a meghasonlásban egymás ellen ágáló 
társadalmi erőcsoportok idegen, mondhatnánk így is; nemzet
közi zsidó érdekek vezényszavára szegezték egymás ellen a 
vérontás fegyvereit. Igaz ugyan, volt már a múltban is példa 
arra, hogy társadalmunk szervezeti hibáinak kiáltó igazságta
lanságait véres számonkérésben akarták elődeink rendezni, de 
az is kétségtelen, hogy minden ilyen magyar számadásnak csak 
magyar szereplői és vezérei voltak. Bánk-bán, mint a király 
helyettese, maga állt a Tiborcok keserveit gyógyítani szándé
kozó tábor élére, hogy a meráni “jöttmentek” sanyargatásaitól 
megmentse a szegény néj)et. Az Aranybulla és az ősi 
“ellenállási jog” megfogalmazói az akkori magyar nemzet tör
vényes akaratát képviselő nemesembereink voltak. Dózsa 
György sem engedte volna meg, hogy az ő “parasztsegitő” for
radalmába idegen hatalmak beleavatkozzanak.

Jól számított a “prágai maffia”, amikor az 1918-as össze
omlás zűrzavarában elérkezettnek látta az időt a beavat
kozásra. Amíg a prágaiak a világpolitikát irányító hatalmak 
zöldasztalainál arról szónokoltak, hogy a magyarság kihalásra



iióll nép és ennek ellenére a háborús felelősségben súlyosan 
elmarasztalható, ugyanekkor a fegyverszünet megkötésekor 
i-^yctlen épségben hagyott Duna-menti hadseregnek: az olá- 
hdknak Erdélybe és a Tisza vidékére való beszabadításával azt 
s/crették volna elérni, hogy a döntés időpontjára már Magyar- 
ország teljes szétdaraboltságának “kész helyzetét” állítsák a 
világ közvéleménye elé. Határozott tervszerűséget árulnak el 
;iz események; először a magyar ellenállás vezéralakjának, Ti
sza István grófinak meggyilkolása következett be, majd az an- 
gol-francia demokráciának agybeteg szerelmese. Károlyi Mi
hály gróf építette meg hazaárulássá híjult hatalomvágyásából a 
lejtőt a magyar politika sötétbezuhanása számára. Az esemé
nyek ezután már szinte gépies következetességgel folytatód
tak: a budapesti gyűjtőfogházban többszörösen felpxjfozott 
Kohn-Kun Béla már csak hóhérnak jelentkezhetett annak a 
gyalázatos merényletnek végrehajtásához, amit Moszkvától, 
Prágán át egészen Párizsig, nemzetünk gerincének megtörésére 
agyait ki a vértől megittasult nyugati demokrácia “kisnépeket 
védelmező” álnoksága. S amikor már a sír szélére támolyog
tunk, hullarablókként ránk törtek az oláh király “elit csapa
tai" — a világ közvéleménye előtt azzal a csalárd hazugsággal 
indokolván e tettüket, hogy elkerülhetetlen volt a beavatkozá
suk, mivel meg kellett menteniök Közép-Európát a vörös rém
uralom terjedésétől.

Bizonyára minden magyar embernek szégyentől ég az ar
ca, valahányszor az összeomlásnak ez a sötét emléke ködlik fel 
a közelmúltból. Az oknyomozás visszavezet minket a letört 
48-as szabadságharcot követő megalkuvások és kiegyezések 
lelkületéhez.

Szépemlékű Istóczy Győző és Bartha Miklós tiltakozásait a 
zsidó egyenlősítés ellen, lármás megbotránkozások közepette, 
a parlamentben leszavazták. S ugyanebben az időben az 
“egyenlőség, testvériség és szabadság” jelszavaival üzérkedő



kalmár ügynökök ördögi számításainak a kivándorlásba beug
ratott magyar néptestvéreink százezres tömegei estek áldoza
tul. Akadt olyan magasabb közjogi méltóságot viselő 
országgyűlési képviselő, aki a kivándorlás ellen interpelláló 
“aggodalmaskodóknak” azt válaszolta: ne nyugtalankodjanak, 
mert a kivándorlók helyett értékesebb népanyagot kap az or
szág” Galícia felől. Ilyen istenverte politikai vakság mellett 
természetesen a társadalmi meghasonlás betegségcsírái közéle
tünk legbelsejében, minden korlátozás nélkül, szabadon te
nyészhettek, sőt a minden hazátlan országcsavargót állampol
gári jogokban egyenlősítő törvényeink még menedéket nyújtó 
melegágyat is készítettek számukra. Felszabadítván a magyar
ság népegyénisége szempontjából a legveszedelmesebb fajide
gen réteget, törvényben igazolt gyakorlatot teremtettünk arra, 
hogy ősi népegyéniségünknek, nemzeti életünk gyökérzetének 
megrongálására mindazok szövetkezhessenek, akik világpol
gári érvényesülésük pénzhatalmi előfeltételeinek megszerzésé
hez Duna-Tisza vidékét választották átvonulás! területüknek.

Az 1919-es vörös “tanácsköztársaság” tömeggyilkosságai
nak félezer akasztófája zárta le a nagy tévedések és mulasztá
sok sorozatát. Ez a figyelmeztetés irgalmatlanul belemart né
pünk húsába és vérébe. A dühöngő vérengzésnek ez a 133- 
napos tobzódása végre lerántotta az álarcot az alattomosan 
szervezkedő belső ellenségeinkről, s így egyszersmind fel is 
korbácsolta a magyarság ellenállási akaratát. Az oláh hadsereg 
fosztogató élcsapatai már Buda vára alatt jártak, amikor -  
szinte az utolsó órában, mégis megmozdult a magyar ellenfor
radalom szegedi tábora. A négyéves világháborúban megfáradt 
nemzet, alig néhány hónappal a fegyverek megpihenése után, 
ismét ütésre tudta emelni a karját. Azonban meggyőződéssel 
vallom: a 20-as évek szomorú elesettségéből elindulva, rop
pant hosszú utat kell még bejárnia nemzetünknek, amíg öntu
datunkban a pillanatnyi megtorlásokon túlmenően, egészen



in |)i egyéniségünk tartós védelmi rendszerének kiépítéséig el-
> I ki /helünk.

lúinek a védelmi rendszernek előkészítése és terveinek 
iiic}>bizható kidolgozása foglalkoztat már azóta, amióta 
clsoi/.ben rányithattam szememet a magyar társadalom szerve- 
/rii hibáira.

Az elidegenítés veszedelmével megkömyékezett magyar 
l;ilu egykori helyére Szabó Dezső az „Elsodort falu” című 
müvében fájdalmas emlékű sírkeresztet állított. Bizonyára a 
liaialkorí évek életösztöne tiltakozott bennem, amikor ki- 
inondtam: „Nem szabad a halálnak propagandát csinálni.” Fél
tem attól, hogy túlságosan gyakran mutatjuk meg közvélemé
nyünk előtt a magyar hősök ravatalát, s egyszer talán már késő 
lesz bölcsőt is mutatni, mert a bölcsőben még nincs neve, sem 
Ilire a gyermeknek. A bölcsőben mozduló névtelen életnek 
még nincs akkora szívbemarkoló varázsa, mint a hírnevet és 
megbecsülést szerzett hősök példájának, ha emberfelettinek 
látszó küzdelmük ellenére is vereségek elemésztő lángjába ha- 
nyatlanak.

Belső arcvonalon

1932. év júniusának elsejével leérettségiztem, a nyarat 
Izsákon töltöttem, ősszel pedig felkerültem a fővárosba. Sze
rettem volna valamelyik napilap szerkesztőségében elhe
lyezkedni. Tettem is kísérleteket, de a szerkesztőségi előszo
bákban való ácsorgást és a munkát-kéregető kilincselést hamar 
megelégeltem. Ráadásul akármelyik laphoz nem is mentem 
volna el, s így nem sok között válogathattam.

Noha édesapám ekkor már ismét visszatért a közszolgá
latba és a család jövedelme a nyugdíjhoz képest lényegesen 
megnagyobbodott, mégsem mondhatnám, hogy az egyetemi



évek sokasodó nehézségein anyagi gondok nélkül vergődhet
tem volna át. Az éhség szoktatott rá, hogy magyar sorstársaim 
társadalmi ügyeivel és bajaival szakszerűbben foglalkozzam. 
Felébredt bennem a szociális érdeklődés akarata.

Sokan voltunk így — ilyen lélekkel, az egyetemen. Csak 
az volt a baj, hogy kenyértelen vergődésünknek szinte mind
annyian más-más magyarázatát adtuk, valahányszor a bennün
ket megkísértő állapotok okaira akartunk fényt deríteni. A fő
iskolás és az egyetemi ifjúságot, főként a politikai érvényesü
lésből kiszorult unatkozó “honatyáink” szerteszét-szervezték 
a felekezetek és a tanszékek széttagoltsága alapján apróbb 
egyesületekbe, ahol mindenütt az alapítók múltját, s nem pedig 
az iQúság jövőjét tükröző, más-más világszemlélet uralkodott. 
Csupán a segíteni akarás szándékában tudtunk közös nevezőre 
jutni. Ha már most a közösség ügyeivel szemben tanúsított 
akár politikai, akár társadalmi vagy kulturális érdeklődések 
sokféleségét vennők vizsgálat alá, kétségtelenül megállapíthat- 
nók, hogy valamennyi mögött — talán néhol mélyebben rej
tőzve — ott húzódik az a személyes élmény, amely egyszer
smind meghatározója lett az érdeklődés irányának. Ifjúságunk 
élményanyaga ki sem békíthető módon különbözött az előtte 
járó nemzedékek élményanyagától. Egészen természetes tehát, 
hogy érdeklődésével nem a közelmúlt ledöntött és kiváltságos 
jogokat oltalmazó bálványait akarta visszasóhajtozni, hanem 
önmagát is a „kisemmizett nép” fiának tekintvén, személyes 
élményei alapján a „minden magyarok boldogabb országát” 
álmodta meg ezerféle, s természetesen többnyire ellentmondó 
változatban.

Nem volt készen az egységes útmutatás a jövő meghódítá
sára vonatkozólag. Mindnyájan egyénileg mérlegeltük pillanat
nyi feladataink fontosságát.

Most, amikor mindezt a kórházi betegszoba magányában 
újból emlékezetembe idéztem, úgy éreztem, mintha szép ren-



elei icrcmtettem volna eddigi életem feltörekvő vágyódásai kö
zöl i. Újra kisimogattam a léleknek azokat az összekötő szála- 
I I .  amelyek az egyes embert belekapcsolják a nemzet sokkal 
■./i-icsebb történelmi életfolyamába. Hiszen minden élő nemze- 
ik-k csak összekötő láncszem abban a láncszemsorozatban, 
;miely a múltba nyúlik vissza és átfut a jövendő beláthatatlan, 
ilc céltudatos munkával előkészíthető esztendei felé.

A különféle irányokba elkalandozó készülődések után 
megjöttek a csendesebb munka évei, majd ismét a küzdelmek 
zajától hangosabb vállalkozások erőpróbái is. Mindinkább szé
lesebb hullámveréssel sodorták az események az első világhá- 
b<irúban megszületett nemzedékünk törekvő tagjait egy olyan- 
féle vágyakozás felé, hogy új kezdeményezések merészebb 
szárnyalásával pótolhassák a trianoni politika magyar számya- 
szegettségét. S noha ezekben az években nem zúgott felettünk 
•semmiféle háború fergetege, éppen ezért nem is vér, de súlyos 
verejtékcseppek hulltak a magyar földre, mert mindenfelé 
megmozdult a honmentés akarata, s kicsiny és nagy szívesen 
vette a vállaira az építő munka kötelességterheit.

Sokáig érthetetlenül álltam azzal az emberi gonoszsággal 
szemben, amely az 1918-as összeomlás nemzetrontó ördögi 
merényletének megszemélyesítője volt, s ahelyett, hogy 
bűnbánó szégyenkezéssel örökre elbújt volna a történelem 
vádló számonkérése elől, még később is alattomban tovább 
kísérletezett pokoli terveinek keresztülvitelével. Az összeom
lást felidéző hazaárulás “szabadkőműves és zsidó nagymeste
rei” semmiféle hajlandóságot nem mutattak, mintha le akarná
nak tűnni a magyar közélet színpadáról. Sőt arcátlanul befész
kelték magukat az állam törvényhozói és más önkormányzati 
testületeibe is, ahol mindent elkövettek, hogy a fajvédő ma
gyar politika elindulásának kerékkötői legyenek. Gömbös 
Gyula miniszterelnök felvette ugyan velük a harcot, de döntő 
győzelmet nem arathatott felettük. Túlélték őt.



Országra szóló gyász kisérte a váratlanul elhunyt mi
niszterelnököt utolsó íitjára. A mi falunkból is feljött a fő
városba a gazda-küldöttség és velük együtt néztem végig az 
Alkotmány utcában a temetési menetet. A napbarnított falusi 
arcok komorak voltak. Nem az októberi esőre hajló idő vará
zsolta elő az arcokra ezt a komorságot, hanem inkább az a fel
ismerés, hogy a magyar népi politika elvesztette Gömbös Gyu
la személyében egyik legbecsületesebb és legbátrabb harcosát.

Azt már mindnyájan tudtuk, hogy kormányelnökök válto
zásakor semmi sem marad úgy, ahogyan azt az előd elkezdte. 
Most is felröppentek — bizonyára jószándékkal fogalmazott 
kijelentések — a kormány köreiből, hogy majd “folytatom a 
munkát ott, ahol szépemlékű elődöm abbahagyta”... de az 
ilyen és ehhez hasonló szónokiaskodások csupán arra szolgál
tak, hogy a gyász pillanatnyi kegyeletes csendjét ünnepi han
gulattal kitöltsék. Az ünnepi hangulatok percei és órái egyéb
ként sem folytatódhatnak a végtelenségig. Az erőskezü minisz
terelnök halála után pedig éppen azok a lefojtott indulatok és 
szenvedélyek ocsúdtak fel legelőbb, amelyek az ő távozásával 
ismét az 1918-as állapotokhoz hasonló szabadrablást reméltek 
a magyarországi közélet érdekpiacain.

Az 1936. év októberi és novemberi napjait falun töltöttem. 
A visszaemlékezés most előkeresteti velem azokat a feljegyzé
seket, amelyek e napokhoz fűződő falusi élményeinkhez ve
zetnek vissza, — a Kiskunság homokdombokkal és nádasok
kal váltakozó földjére.

(Nem változtatok a szövegen, maradjon minden részlet le
írása a huszonkét éves fiatalság felmérése szerint. Az egyik 
naplószcrű feljegyzés a következőket mondja.)

Az ősz már egészen a tél felé hajlott és hűvös szelek nyar- 
galásztak az átázott földek felett. Az erdőkben és a nádasok-



l>.iM átvette már az uralmát az enyészet, de a szántóföldeken a 
li.Kal vetések friss zöld színekkel tüntettek az élet örök diadal- 
m;is folytatása mellett. Egyelőre kint a határban minden mun- 
k;i befejeződött; sem embernek, sem állatnak nem kellett jár
nia a barázdákat. Még a szőlők betakarási munkálatait is elvé- 
f’czték a földet művelő szorgalmas kezek. Ez az időszak a fal
vakban és a tanyák világában látszólag mindenkor a pihenés 
kezdetét jelenti, tulajdonképpen azonban ilyenkor nagy gon
dok születését hozza a borongós időjárás.

Nyáron a munka roppant iramában a gondok szinte meg- 
.szürkülnek és békén hagyják a természettel viaskodó szántó- 
vető embert, hiszen munkája révén a megélhetés minden szük
séglete elérhetőnek tűnik előtte. Ámde ősszel, a tél közeledté
vel, amikor a hideggel az egyéni számadások ideje is elérkezik, 
akkor derülnek ki a hiányok. A pótlás lehetősége ilyenkorra 
már többnyire semmivé foszlik .

Ilyenkor nyílik dús alkalom a társadalom fájdalmaiból 
élősködő politikai irányzatoknak az érvényesülésre és a lází- 
tásra. A lelkiismeretlen hangulatkeltés ezekben az évszak
váltó hetekben a felismerhetetlenségig vaddá borzolhatja a fa
lusiak lelkét. Hiszen ráérnek elmélkedni látottak és hallottak 
felett, mivel az ősz sarat duzzasztó áradása úgyis nagyobbrészt 
fázós mozdulatlanságba kényszeríti izmaikat. S a lázítás ördö
geinek mit kell tenniök? Csupán az egyik fél keserves fájdal
maival szemben be kell mutatniok a képzelt vagy valóságos 
ellenfél mesébe illő jólétét, s e képhez azt a magyarázatot kell 
csatolniok, hogy a szerencsétlen sorsúak szenvedéseit a másik 
tábor önzése és gonosz kapzsisága idézte elő. így támadnak 
szenvedélyes ellentétek egyes családok, illetőleg országos vi
szonylatban a társadalom széles rétegei között.



Messzebbről kell kezdenem, hogy megmagyarázzam, mi
ért szólok most az ősz színeit magára öltő faluról. Inkább csak 
önmagam számadása szempontjából fontos ez, mert az 1936. 
év őszének hervadást hozó változásai adták meg az ösztönzést 
számomra, hogy nekivágjak a nyílt politikai harcok akadály
rendszerének, magam is hangos szóval avatkozzam mások dol
gaiba. De már elejétől fogva úgy értelmeztem, hogy ennek a 
“hívatlan beavatkozásnak” csak akkor tudok erkölcsi értéket 
kölcsönözni, ha rávezethetem saját tapogatódzó gondolataimat 
a közérdek helyes meglátására és ezzel egyidejűleg valóban 
mindent elkövetek, hogy csak közhasznú cselekvésekre fordít
sam emberi erőimet és képességeimet. A magam számadását 
pedig szüleim otthonában, faluhelyen végeztem el — az új 
életindulás megsejtésekor.

A visszaemlékezés mindig türelmesebb színeket fest az 
eseményekről, mint a friss tapasztalás hangulata. Az a kép, 
amely most ismét felködlik szemem előtt a múltból, még job
ban megszürkül, ha az európai politikai eszmeáramlatok 
összefüggéseiben igyekszem megkeresni keletkezésének okait. 
Megnövekednek az összehasonlítás arányai és törpévé zsugo
rodik a fontossága mindannak, amit talán a helyi viszonyok 
szükebb látósíkján egykoron előttem az aggodalom nyújtózta- 
tott szét nagyobbra.

A harmincas évek kezdetén már-már elviselhetetlen mély
pontra süllyedt az általános gazdasági válsága. Százezres lét
számú tömegek csatangoltak munka nélkül. A mezőgazdasági 
termelvényeknek jóformán semmi értékük nem volt, viszont a 
gyárakat vezénylő nagytőke, gonosz fondorlatossággal, csak 
éppen annyit termeltetett, amennyit kockázat nélkül ki tudott 
helyezni az apadó vásárlóerőket mozgató piacokon.

A gazdasági válság mélypontjával sokhelyütt a társadalmi 
válság mélypontja esett egybe és így a veszély nem annyira 
nemzetközi, mint inkább nemzeti jellegű volt. Az elszegénye-



<l< II nemzeti társadalmak széthullásának és esetleges bolsevi- 
/.ildilásának veszélye bontogatta sötét szárnyait, hogy valami 
kf)'ycllen bosszúállás forradalmának tüzeit szállítsa ide-oda, a 
iiii j’.fiycngült országok közötti határforgalomban.

Immár évszázadok óta a társadalmi forrongások örök indí- 
a kevesek gazdagsága és a többség szegénysége, vagy 

« |)|)cn nyomora szolgáltatta. Ez a nóta öregebb már az emberi- 
'.c)\ történelmének írásos emlékekben visszaidézhető korszaka- 
m;il. Mégis mindig kisarjadnak belőle újszerűnek tűnő dalla
mok, amelyek olykor-olykor annyi bizalmat tudnak fakaszta
ni, hogy egyetemes odahajlással kapaszkodnak meg benne hi- 
liikkel a jobb beteljesülések után sóvárgók embermilliói.

A kiindulást mindig egy-egy újszerűen fogalmazott politi
kai tanítás jelképezi. A fogalmazáson, helyesebben mondva: a 
lények okozati összefüggéseinek beállításán múlik minden, 
vajon milyen messzire tud eljutni az újonnan felvetett gondo
lat. Éppen ezért érdekeltek már fiatal éveimben is a történet- 
bölcseleti művek, mert belőlük szerettem volna kiolvasni a 
magyarázatot arra nézve, miért nem sikerült megtalálnunk 
mindjárt az első világháború nagy és kijózanító sorscsapása 
után azt a helyesen megfogalmazható magyar politikai taní
tást, amely nemzetünk számára felvázolhatta volna az egyetlen 
járható történelmi útvonalat.

Ekkoriban kerültek először kezembe az új olasz és az új 
német világnézetet tárgyaló könyvek. Sok fáradsággal küsz
ködtem, amíg az idegen nyelvű híradásokból a lényeget 
kibetűzgettem. Magyar nyelven pedig jobbára csak 
propagandaizű tudósítások láttak napvilágot. Ezek a tudósítá
sok azonban még mindig szenvedélyes lendülettel vitatkoztak 
azzal a múlttal, amely még nálunk korántsem volt alámerülő- 
ben, sőt akkori közéletünket változatlanul uralta.

Első kirándulásaim mások történelemfordító gondolatai
nak birodalmába, egybeestek az egyetemi évek tapasztala



tainak sok újszerű ösztönzést és kisértést hozó korszakával. Ha 
úgy most csokorba fognám egyetemi tanulmányaim eddig le
zajlott esztendeit, érdekes összehasonlitást tehetnék a fővárosi 
egyetemek különféle tanszékei köré csoportosuló ifjúság köré
ben — olyan vonatkozásban, miként ragadta meg őket is az a 
felismerés, hogy a bennünket körülfogó európai államok és 
közöttünk bizonyos eltolódás, vagy éppen késedelem állott be 
a történelmi fejlődés tekintetében. Úgy hiszem, soha többé 
nem lesz sem időm, sem alkalmam annyi személyes vita lebo
nyolítására, mint éppen ezekben az esztendőkben. Sajnos a 
bölcsészettudományi karunk egyetemi ifjúsága körében kellett 
megismernem az új európai világnézeteknek legfelkészültebb 
legvadabb tagadóit, akik önsegélyező egyletbe tömörülve, nem 
éppen zsidómentes “vérmérsékletükkel”, hevesem támadták 
mindazokat a kezdeményezéseket, amelyek nálunk is korszerű 
változásokat iparkodtak bevezetni. Ugyancsak itt bukkantam 
egy másik végletre is a német szemináriumi szoba egyik szög
letében, ahol viszont a “harmadik birodalom” rajongói már- 
már arról is hajlandók voltak megfeledkezni, hogy a vendégjog 
egy kicsit mégis csak kötelezi őket is, mint magyarországi 
“népi németeket” bizonyos életszabályok tiszteletben tartására 
és főként illedelmes viselkedésre a “gazdanép” történelmi éle
tével szemben.

A különféle diáktüntetések azután számomra azzal az 
eredménnyel jártak, hogy e tüntetés zajában kötött ismeretsé
gek révén bejuthattam más egyetemi tanszékek diákegyesüle
teinek helyiségeibe is. Hangsúlyozom azonban, hogy egyetlen 
egyesület szervezetébe sem léptem be. Csupán a tanulni vágyás 
sodort feléjük. Kellemes meglepetést hozott a műszaki tudo
mányok hallgatóinak némiképpen ridegebb és mégis több bi
zalmat árasztó egyesületi működése. Az ö kiállásukban már 
több elszántság és megfontoltság nyilatkozott meg, noha 
szűkszavúbbak voltak a politikai kérdések bírálataiban. El-



.... .Hullom róluk, hegy volt bennük komoly öntudat, amely
1/ i lkomorodott magyar égbolt alatt valamiféle megálmodott 
liiiiliió munkára sarkalta őket.

Mégis terveim és gondolataim kialakításához a legoda- 
.i<li>l>h munkatársakat azokban a fiatal tanárjelöltekben kap- 
i.iiii meg, akik a pesti piarista papnövendékek baráti köreként 
|i>iu-k össze vasárnap délutánonként a dunaparti rendház tető- 
fikélyén. Ök szélesítgették önkéntelenül látókörömet azoknak 
.1 lársadalombölcseleti szakkönyveknek ismertetésével, ame
lyek számára a századfordulót követő híres szentszéki körleve- 
Irk szelleme szolgáltatta az alapgondolatokat. A bölcseleti 
elemzés finom szeletelő módszereivel megvizsgáltuk mindazt, 
;imi korunkban eszmék és eszmények köntöseiben közvélemé
nyünk tájaira behatolt, vagy éppen behatolni igyekezett. De ha 
ennél többet nem tettünk volna, most bizonyára vissza sem 
Idézném ezeknek a “csendes óráknak” emlékezéseit. El kell 
tehát mondanom, mi volt az a többlet, amelyet gondolataink 
síkján akkoriban felrajzoltunk.

A rendház tetőerkélyéről csak az égbolt felé nyílott kilá
tás, de ez nagyon jó volt ahhoz, hogy gondolataink kiszökvén 
a kőből emelt falak korlátai közül, messzi vidékeket bekalan
dozhassanak. A főváros városrendező bizottsága ezekben az 
években kezdte meg a lebontott Tabán helyén a budai nagy 
virágoskert beültetését. Gondolataink azonban átsiklottak a 
frissen zöldelő domboldalakon, át a gyárak szürkébb kövilágá- 
ba és még messzebb a falvak szunnyadó vasárnapjaiba, ahol 
mostanában mindenütt a társadalmi és gazdasági válságtünetek 
bajterméseinek eltakarításával viaskodott a nép apraja-nagyja. 
Vajon meghozhatja-e számukra a gondokból való kikapcsoló
dás rövid örömeit a hét egyetlen munkaszünnapja, a vasár
nap...

Többen voltak a piarista papnövendékek és barátaik kö
zött, akik szorgalmasan segítettek nekem annak a rejtélynek



megfejtésében, miért kell “új világ születésének” jönnie és mi
ért kell azt az eseményt céltudatos munkával elősegítenünk. 
Valamennyiük nevét hosszadalmas lenne felsorolni, viszont 
mindnyájukat nem is kellene bemutatnom, mert a könyvben 
megirt események mellől hamarosan más -  a politikával szo
ros összeköttetést nem tartó feladatok felé kezdtek menetelni. 
Tehát inkább csak személytelenül emlékezem meg róluk, be
mutatván azokat az embertípusokat, akik a papi egyenruhában 
is megőrizték keresztény hivatásuk szolgálata mellett erős né
pies egyéniségüket.

Volt közöttük olyan is, aki az úgynevezett magyar közép- 
osztály gyermeke lévén városban született és legfeljebb csak 
gyermekkori kirándulások hangulatából ismerte a falut. Édes
apját is mindig városi és országos ügyek elintézésének munká
jában látta. Az otthon levegőjével szívta magába a politikai 
érdeklődést, s amikor édesapját országgyűlési képviselővé vá
lasztották, tőle értesült a parlamenti harcok részleteiről. Mel
léje állítom évfolyamunk „legjobb tanulóját”, aki a kiskunsági 
kisiparosság felfelé törekvő akaratát személyesítette meg kö
zöttünk. Mindketten ugyanazt az elhatározást testesítették 
meg, hogy „igényes társadalmat” kell nevelni a társadalmi 
erők igazságosabb megszervezésével. S mégis elképzeléseik 
lényegesen különböztek egymástól. Más-más társadalmi útvo
nalakon érkeztek meg a p>esti piarista rendházig.

Mindketten hoztak magukkal valamiféle hagyományörök
séget gyermekkoruk otthoni élményeiből. Egyikük -  a hagyo
mányörökségének megfelelően -  a művelődés és keresztény 
erkölcs általános színvonalának emelésével képzelte el az „igé
nyes társadalomra” való nevelés módszereit, míg másikuk, - 
bizonyára a kiskunsági népi ösztönök erősebb lüktetése foly
tán -  az emberiség társas együttlétét meghatározó természeti, 
azaz faji adottságok öntudatosabb egységekbe történő szerve
zéseivel magyarázta a közelgő változások igazságosabb rögzí-



I. I I r ; j ; c s z e n  csodálatos varázsuk volt a szavaknak, hiszen 
ikki.i licszélgettünk az “igényes társadalom” kialakításáról,
II III kot Icpten-nyomon csak a két végletnek: a fényűzésnek és 
I Mvtunomak példáiban tárult fel előttünk társadalmunk szer- 
kc/riónck jelenkori valósága. A politikai nevelő és szervező
> ti.k bevetési céljainak ilyen meghatározásához azután még 
liu//á fűzték azt az erkölcsi életparancsot is; mértéket tartani 
.1/ líiciiyek közhasznú öntudatosításában, hogy azok valóban a 
li.ihiclást szolgálhassák.

Fíeszélgetéseink harmadik társa kereskedő szülők gyerme
ke- volt. Ö Alföldünknek legszegényebb hagyományú vidékéről 
kiTült fel a fővárosba és egy kicsit bizonytalanabb volt a járá
sa, amikor a közösség érdekeiért meghozható személyes áldo- 
/;iiok nagyszerűségét vázolgattuk. Életszemléletébe egy kis 
i)ii7.és is vegyült, ami azonban korántsem jelentkezett kárté
kony hatásokban. Sőt derűs lelki behangoltságával gyakran 
megsegített minket, hogy szépnek és értékesnek tekintsük az 
eletet, amely többnyire veszélyeket és meglepetésszerű fordu
latokat takargat a jövendő beláthatatlanságában. Volt benne 
jókedv a kockázatok elfogadására, s ezért tudott komoly segí
tőtársként mellém állni, mert a megpróbáltatásoknak ezekben 
az éveiben gyakran megrázott a csüggedés.

Az “igényes társadalom” elképzelt magyar megvalósulása 
mellett sötéten jelent meg a másik kép: a fájdalmas sebeivel 
vergődő, szakadékos mélységekbe zuhant embermilliók re
ménytelensége. Mintha valóban a föld szakadt volna be a lá
bunk alatt, az a föld, amely a maga magaslataival a történelmi 
népek biztonságos életterét eltartja. S mégis igazat kellett ad
nom barátaimnak, hogy kikeresvén a felemelkedés eszközeit, 
azokat valóban visszaszármaztassuk azoknak, akiknek tulajdo
nából ismerős vagy ismeretlen okok folytán kihullott, s így 
fegyvertelenül sodródtak az emberi érvényesülések és önzések 
lovagias szabályokat nem ismerő harcaiba.



Magunk sem vettük észre, hogy megrajzolván az “igényes 
társadalom” magyar életformáinak megsejtéseken alapuló ha
tárvonalait, tulajdonképpen önmagunk számára támasztottunk 
igényeket az elkövetkezendő élethivatásunk megválasztása te
kintetében.

Szürke hónapok következtek. Az a mozgalmasság, amely a 
középiskola padjainak elhagyása után olyan váratlanul elraga
dott, most egy ideig mintha megcsitult volna. Sőt még érdeklő
désem irányának is meg kellett változnia: az országhatárokon 
belül, a belső arcvonalon akartam felmérni minden jelenséget, 
hogy tisztán megláthassam a belső erők és a kitenyésztett tár
sadalmi betegségek nagyságának arányait. Magyar népi öntu
datom első megmozdulásait külföldi élményeim is elősegítet
ték, ennél a törekvésemnél azonban — annak elméleti 
előkészítésén kívül — szinte kizárólagosan az volt fontos, amit 
idehaza megfigyelhettem és jól megérthettem.

Egyetemi éveimre eső világválság hullámvölgyének okait 
bogozgatván, igy kezdtem el —  egyelőre még elméleti sí
kon — a magyarázatok kiderítését az egyes korok társadalom
szervezetének áttanulmányozásával. S valahányszor szünidő
ben, vagy más alkalommal falun lakó szüleim meglátogatására 
indultam, mindannyiszor magammal vittem változó összetéte
lű kis kézikönyvtáramat.

Faluhelyen mindig pompásan tudtam dolgozni. Gyermek
kori emlékeim békés áhítata lendített abba az önmardosó és 
mégis szép töprengésbe, hogy hasznosan élni és minden moz
dulattal csak építeni, alkotni a jövő számára. Sokáig remete
magánynak tekintettem a falut, ahol minden bizonnyal vala
mennyi elfeledett ősöm lemorzsolta névtelenségbe révedő éle
tét. Az alföldi falu fehérhomlokú házaival, lombos fáival és 
végtelenbe vesző csendjével békés díszleteket rakott körém. 
Nyugodtan dolgozhattam reggeltől napestig, nem csábított csa
vargásra vagy könnyű szórakozásra az utca, mint városon, ahol



s/ines kirakatok fénykarjai húzzák minden irányba a járókelők 
képzeletét.

Ezen az őszön is, 1936-ban, ilyen békés környezetben fog- 
kilatoskodtam könyveimmel. A télre való várakozás borongós 
h;mgulatát permetezték az ég felhői. S ekkor egészen váratlan 
események zörgettek be dolgozószobám ablakán, amelyek azt 
bizonyították, hogy mégsem lehet teljesen elvonulni, mert — 
mi emberek — valamennyien elválaszthatatlanul beletarto
zunk a körülöttünk zajló világ forgatagába.

Megnyiladoztak előttem a magyar falut is érzékenyen ki
kezdő társadalmi bajok. Visszatért a „magyarországi szociál- 
tlcmokratizmus” kísértése és az 1936. év őszén új szervezke
désre mozgósította izgatásának társadalombontó erőit. A nagy 
összefüggések e látszólag kicsiny jelentőségű fordulatban szin
tén láthatókká váltak. Országhatárainkon kívül — Európa 
nyugati államainak fegyverkezésében — a múlt rosszhírií em
lékeinek ez az újraéledése a kitagadott párt támadása volt a 
most születő új világnézettel szemben. Viszont nálunk inkább 
megelőzése annak, hogy az új világnézet egyáltalában megszü- 
lethessék.

Szégyenkezve kell kimondanom a szót, hogy ezekben az 
években idehaza vérlázítóan nagy volt az állampolgárságot 
szerzett és törvényes jogvédelmet élvező fajidegenek száma, s 
ők tűzzel-vassal kíméletlenül, sőt büntetlenül törekedhettek 
arra, hogy akár még a társadalombomlasztás módszereinek 
harcbavetésével is, de mindenképpen felkavarhassák a magyar 
társadalom sorainak esetleges igazodását a történelem legfris
sebb követelményei felé. E pokoli műveletükhöz a hatalmi 
eszközök nagyrészét sértetlenül tudták átmenteni a 
szabadelvűség dicstelenségét törvényesítő múltból, hiszen a 
tiszta magyar öntudat képviselőit még „mutatvány
példányként” is alig lehetett fellelni a nagyipari termelőeszkö
zök, banktőkék és propagandaeszközök idegenlelkű tulajdo



nosai körében. Ilyen viszonyok között, amikor a pénzhatalom 
döntő túlsúllyal csúszott át a nemzettel semmi rokonságban 
nem álló jövevények kezébe, vajon mit kezdhetett volna az a 
“középosztály”, amely, mint hivatalnoki réteg, egyrészt szer
vezeti tartópillérek nélkül ékelődött be a nemzeti közösség 
termelő és fogyasztó eröcsoportjai közé, s ugyanekkor még a 
létrehozott javak kicserélődésének közvetítését sem vállalhat
ta; másrészt pedig népi eredete szerint sokféle tarkaságot és el
lentétes faji ösztönt halmozott össze a tökéletes eggyé-olvadás 
folyamatának átélése nélkül. Nyilvánvaló volt előttem, hogy 
egyszer majd valakinek új és minden célkitűzésében megingat
hatatlanul erős politikai tervet kell fogalmaznia, ha egyáltalá
ban megérlelődik bennünk a lelkiismeret parancsa, hogy ked
vező, azaz nemzetmentő változtatások sorozatának beindításá
ra gondoljunk. Nem lehet történelmet csinálni “politikus 
műkedvelők színtársulatával”, sem pedig unatkozó emberek 
közjótékonykodást j>epecselő ügyefogyottságával. Ráadásul a 
sors nagyfokú mostohasága olyan mélyreható rombolást haj
tott végre honi társadalmunkban, hogy egyetlen olyan törté
nelmi múltú és hagyományú foglalkozási csoport sem maradt 
épségben, a maga természetes életkeretei között, amelyre most 
nyugodtan rá lehetne bízni a nemzet “végzet-hajójának” tet
szés szerinti kormányzását. Legkevésbé lenne erre alkalmas a 
belső osztódás és részekre töredezés folyamataival küszködő 
“középosztályunk” —  úgy, amint van, mert minden valószínű
ség szerint éppen itt kell leghamarabb végrehajtani azokat a 
neveléstani és értékválogatási műveleteket, amelyek nélkül a 
nélkülözhetetlen közvetítő és irányító gárda megtisztulását és 
történelmi megizmosodását el sem lehet képzelni. Egyelőre — 
minden más feladat elvégzésének műsorra tűzése előtt, főként 
a hibákat kell helyes értelmezéssel meglátnunk, hogy megvilá
gosodjék, mi mindent nem szabad folytatnunk a magyarabb 
jövendő kimunkálása érdekében.



Makacs kíváncsisággal és nem kisebb szorgalommal for- 
visszafelé a politikai irodalom lapjait, hogy megvizs- 
az utóbbi évtizedek alatt lepergett események szellemi 

iiif,(')/.atát. Eddigi ismerőseim és barátaim gondolatközvetíté- 
M ii kívül rendelkezésemre állott még sokféle más tapasztalat 

;mielyek kivétel nélkül a látott és hallott, vagy éppen olva
sni i dolgok közötti összehasonlítások számtalan lehetőségével 
)M/.dagították képzeletvilágomat. Főleg utazásaim élmény- 
.myagát kell megemlítenem. Európa nyugati tengerpartjaitól a 
s/aholcsi homokig terjedő utazgatásaim felejthetetlen tanulsá- 
j’okat termettek.

Kezdetben gyakran irigység fogott el a szerencsésebb kö- 
liilmények között fejlődő nagyobb és egyetlen közös nyelvet 
Ix^szélő nemzetekkel szemben, később azonban már csak a ta
nulságok voltak fontosak. E tanulságok mindinkább rányitot- 
lák szememet arra a felismerésre, hogy tanulmányoznom kell 
a magyar földön hódító idegenszerűség belopakodásának mód
szereit és titkait. Ilyenféle címet is adhattam volna ennek a bú
várkodó munkámnak: az idegenszerűségek túlszaporodása Ma
gyarországon vagy szólhattam volna így is: miért volt előnyös 
a magyarsággal szemben mindig idegenül álló 
“labanckodóknak” és házi magyartalan tanácsadóiknak, hogy 
velünk elhitessék állítólagos ősi jellemvonásainkat, a jövevé
nyek elé siető bárgyú lovagiasságot és a “turáni átokból” ki
pattanó marakodási hajlamainkat. S amíg e bemagyarázott jel
lemvonások valóban belecsontosodtak honi közvéleményünk
be, addig is társadalmunk szerves képződményét serényen és 
háborítatlanul rágcsálhatták mindazok a befurakodó elemek, 
akiknek egyik legfontosabb érdekük éppen az ő lovagias elfo
gadtatásukhoz, majd pedig a magyarság figyelmének olyan le
kötéséhez fűződött, hogy a “gazdanép” a “turáni átok” folytán 
csak önmaga körében ismerjen féltékenykedéseket és bizal
matlansági okokat.



Fötörekvésem az volt, hogy a kormásító nagy események 
szellemi indítékait lehetőleg egyszerű tételekben foglaljam 
össze. Most is a végső megállapításokig leegyszerűsítve mon
dom el következtetéseim eredményeit.

Magyar ösztöneim állandóan tiltakoztak azzal a magyará
zattal szemben, amely a felvilágosodás jelszavával rohanta le a 
középkorból örökölt, szigorúan beszabályozott erkölcsi tanté
teleket tartalmazó közösségi világnézetet. Az előttem álló pél
dákból olvashattam, hogy a közösségi élet régi színeinek meg- 
fakulásában végeredményben a népi műveltség örökszép meg
nyilatkozásai mentek veszendőbe, s ami nyomukban újszerű 
alkotásként megszületett, az a mondanivaló az “általános em
berit” szerette volna megmintázni és ugyanakkor túlságosan 
silány volt a fejlődőképes nemzeti közösségek alkotó erejének 
tökéletes lekötésére.

Egyébként sem volt kedvező a Habsburg Birodalom kere
tébe zárt magyarság szempontjából az európai államok moza
ikképének gyakori megváltozása. A magyar nemzet a keresz
ténység felvételén kívül semmit sem kapott Európától, amit 
maradéktalanul saját hasznára tudott volna fordítani. A ben
nünket megtámadó Ázsia pedig kifejezetten gyilkos háborúk 
tűzveszedelmével borította lángba a Kárpát-medencében ellen
álló magyarság falvait és városait. E két véglet között a törté
nelmi közvetítés nehéz és véráldozatokkal teljes osztályrésze 
jutott nemzetünknek, míg az elkövetkező békeidőszakok esz
tendeiben a tatár és török háborúktól megkímélt európai or
szágok igyekeztek fölösleges, illetőleg gyakran még önmaguk 
számára sem kívánatos népanyagukat a megritkult lakosságú 
magyar tájakra betelepíteni.

így ment ez évszázadokon keresztül.
Amikor a francia forradalom világnézeti tanítása azután 

szerte az egész földrészen feloldotta a lelkek korábbi erkölcsi 
megkötöttségének szabályait, akkor ez a változás nálunk tulaj-



.Iiiiiki p()en a népesség egészen tarka együttesét, tehát magukat 
I iiriM/ctiségeket oldozta fel az alól a kötelességteher alól, 

ii/ egyetemesebb és zártabb értelmezésű magyar nemzeti 
. i.lrki-k szolgálatát továbbra is vállalják. Fokozatosan szinte a 
kiiil.lilanságig bővült az egyéni érvényesüléseknek elsőbbségi 
i<>)M minden más eszmei szolgálattal szemben, nemcsak a poli- 
iik.ihan, de a gazdasági eszközök egy-egy személy, vagy rész
vénytársaság tulajdonában való felhalmozása tekintetében is. 
A/ egységesebb népanyagú államoknál lényegesen kisebb ve- 
'./i-tielmet jelentett ez az elváltozott világszemlélet, sőt nagy 
im-i tékben elősegítette a városi polgári rétegek megerősödését. 
Nálunk azonban a szolgálat gondolatán alapuló szentistváni 
liirodalmi eszményt kezdte ki a lelki szabadosság folyamatá
nak ez az erjedése — úgyannyira, hogy a régi értelmezésű bi
rodalmi gondolatnak bármikor beindítandó felújítása szinte 
már eleve kilátástalannak volt tekinthető. Másként —újonnan 
Iclállitott jogszabályok védelmébe ágyazva — kell majd egy
kor a magyar birodalmi gondolat jövő tantételeit megállapíta
ni, hogy helyreálljon a nemzet egyensúlya a Kárpát
medencében a magyarsághoz való tartozás friss és lebírhatat- 
innná váló vonzásában.

Számtalan esemény bizonyítja, hogy magyar földön nem 
volt kedvező az “általános egyenlőség” törvénybe iktatása. A 
kései jövevények mindenféle egyéni érvényesülési vágyukhoz, 
az olcsón megszerezhető állampolgári egyenlőségben, olyan 
kezdősebességet nyertek, hogy már szinte értelmetlen lett vol
na részükre az a vágyakozás, hogy elválaszthatatlanabbul si
muljanak bele a magyar népi érdekek önfeláldozó szolgálatá
ba.

Az általános egyenlőségben maga a magyarság saját hazá
jában így vesztette el elsőbbségi értékét, mert mindazt a jog
előnyt, amelyet őseink a honfoglaláskor, majd pedig a hon vé- 
delmezésekor és megtartásakor becsületes küzdelmek árán



megszereztek, jóformán ellenszolgáltatások nélkül szétosztot
ták boldog-boldogtalannak, aki megtelepedni kívánt e pompás 
gazdasági és politikai érvényesüléseket ígérgető, kiegyezéskori 
Magyarországon.

A honfoglaló és honvédelmező ősök szerzett jogaival az 
utókor nem sáfárkodhatik olyan könnyelmű kézzel, hogy az 
állam a nemzetfenntartó magyarság rovására minden kései jö
vevényt és idegent a politikai és a polgári jogok teljes 
egyenlőségében részesítsen. Más szavakkal; a magyarság saját 
hazájában nem forgathatja ki önmagát a vér- és munkaáldoza
tokkal szerzett történelmi örökségének birtoklásából. Ehhez a 
történelmi örökséghez csak azok közeledhetnek, akik már 
előzetesen átmentek a “magyar nemzet boldogulását szolgáló 
áldozatoknak kapuján”. Tökéletlen és éppen ezért gyámolta
lan volt minden kísérlet, amelyet a szabadelvű világnézet dí
szes csomagolópapírjába burkoltan ajánlgattak a maguk ma
gyar kötelességeiről megfeledkező “humanista” társadalompo
litikusaink. Velük szemben sokkal merészebb és céltudatosabb 
követelésekkel telítődtek a nemzetközi szintben szervezkedő 
idegenek, és megvesztegetett csatlósaik.

Az ő politikai törekvéseiknek legünnepeltebb jelszavai a 
szabadkőművességtől kölcsönzött “egyenlőség, testvériség és 
szabadság” voltak. Ez az együttes pompásan beleillett a 
“választott nép” világfelforgató vágyálmainak műsorába. A 
politika színpadán előbb csupán egyenlőséget követeltek, majd 
pedig azt is, hogy a testvériség nevében beleolthassák vérüket 
a leterítésre kiszemelt gazdanép testébe és mindazok mellé 
még teljes szabadságjogokat hízelegtek ki a pénzzel jóllakatott, 
eltompult agyvelejű névleges országvezetökből. Amikor már 
idáig eljutottak, meghirdették a világtörténelem leggyilkosabb 
politikai merényletének ügyesen megfogalmazott “kommu
nista” tanítását, csakhogy minél kevesebb reményük maradjon 
az “elproletáriasított” népmillióknak ahhoz, hogy még egyszer



I ii'i.i .illhatnak valamilyen nemzeti társadalom olyan újjászer- 
M /cM-lien, amelyben számukra is jut egy-egy darab magántu- 
I i|.luii a kertes családi házakból és egyéb irigyelt holmikból.
I t .1/  eddig sohasem hallott politikai merénylet a világforra- 
>l.iliiKii és osztályharcot hirdető bolsevizmusban érte el rövid 
t iiio|xii beteljesülését az első világháború vesztes államaiban. 
I ><• ;i hamu alatt megmaradt a tűzvész későbbi fellobbantásá- 
ho/ a szunnyadó parázs azoknak lelkében, akiket a mindenna- 
l>os sikertelen létküzdelem csalódása meghasonlások felé ta- 
'./itott. Noha a nemzeti szellemű felkelések gyors rajtaütéssel 
Miiiidenütt megtapodták a bolsevista felforgatás futótüzeit, 
iiiógis a válságba jutott európai társadalmak számtalan beteg- 
sótíci továbbszitják a pusztítások és rombolások ösztöneinek 
zsarátnokait. Felháborító vakmerőség kellett ahhoz, hogy a 
|)CMZtöke nagyüzemi gazdálkodási rendszerének tulajdonjogi 
losztogatásai idején azzal kábítsák el a kisemmizett dolgozó
kat, hogy a bajok egyedüli orvoslása abban rejlik, ha a magán- 
lulajdon elleni irtóháborút a végtelenségig folytatják. Ne le
gyen senkinek sem semmije, hanem minden legyen közös va
gyon... Évtizedeken át lekötötték a dolgozók érdeklődését ez
zel a hazugsággal, miközben az uszítók sátáni szövetsége — 
mohó aranyimádatának hódolva — szemérmetlen üzérkedés
sel szállította a megtorlás és a lazítás fegyvereit egyrészt a ma
gántulajdont védelmező államhatalomnak, másrészt pedig a 
felbőszített “proletárság” tüntetésekre felvonuló seregeinek. 
Zsíros-kövérre hízott “hadseregszállítók” uralkodtak a pénz
ügyi zavarokba kergetett államkincstárak mögött, megfertőz
vén az egész közéletet egészen a végrehajtó hatalom külső 
gyürűzéséig. A dolgozók szellemtelenné alacsonyított 
“tömegeit” — a pokoli játék színszerűbb megrendezése vé
gett — időközönként a bérharcok munkát-megtagadó 
őrületébe kergették, s Európa bármelyik nemzeti államában 
magyar, német, olasz, francia tüntető munkásokkal szemben



ugyancsak a magyar, német, olasz és francia nép gyermekei 
álltak szemben karhatalmi alakulatként, s ha kellett, sortüzet 
adtak le válaszképpen az ö valóságos édestestvéreik kétség- 
beesett jajongásaira. Ezekre a szenvedélyeket felkorbácsoló 
tüntetésekre és sortüzekre elengedhetetlenül szükségük volt a 
hatalom személytelenségébe burkolózó kiváltságosainak, ne
hogy a kisemmizett népmilliók néhány becsületes vezére rá
döbbenhessen a társadalmi bajok valóságos rendezésének lehe
tőségeire.

íróasztal mellett tapnagattam végig a közelmúlt hitelesnek 
nevezhető tudósításait és mindvégig az „igényes társadalom” 
eszményképe lebegett szemem előtt, mint a jövendő 
előkészíthető boldogabb beteljesülése. Úgy hittem kezdettől 
fogva, hogy az „igényes társadalom” tervének megvalósulása 
elválaszthatatlan a társadalmi munkát szabályozó tulajdonjogi 
viszonyok újabb rendezésétől, — azaz: jxjntosan ellenkező va
lamire gondoltam, mint amit a magántulajdon elvének tagadá
sával a bolsevizmus a maga sarlókalapácsos zászlajára tűzött. 
Egyrészt meg kell szüntetni azt az állapotot idehaza, hogy a 
termelőeszközöket és a munka termékeit a magyar életközös
ségbe be nem illeszthető, elkülönülő idegenek tulajdonjogilag 
birtokolják; másrészt pedig újra kell rendezni a társadalom 
munkaszervezetét, hogy a dolgozók a munka kötelező meg
ajánlásának jutalmaképpen arányos részt kaphassanak a terme
lőeszközök és a munka termékei fölött való rendelkezési, ille
tőleg birtoklási jogokból.

Az első pillanattól fogva hittem abban, hogy meg tudjuk 
találni a lehetőséget egy ilyenféle társadalomszervezet tervé
nek kidolgozására. Egy újszerű fogalmazású szövetkezeti gaz
dálkodás bevezetésére gondoltam, amely egységbe tudja fogni 
a termelés és fogyasztás erőit.

S ugyanekkor a tervezési munka elvégzésére még egy té
telt állítottam fel. Mielőtt még a társadalmi szervezet módosí-



1.1 . . M l  bármiféle hatalom elkezdené, előbb rakja le annak az új 
ko/jogi rendszernek alapjait, amely a nemzetfenntartó ma- 
cv.iiság kizárólagos elsőbbségét nemcsak elismeri, de minden 
Im Isö  bontó szándékkal szemben meg tudja védelmezi. Azokat 
.1 ha/üárulókat pedig, akik az “egyenlőség” jelszavával ajku- 
kt)ii, továbbra is az ebek harmincadjára akarják dobni a leg
ősibb magyar alkotmányos jogokat, mint kártékony bűnöző- 
ki-i, örökre el kell némítani.

Legyen végre rend idehaza, és a rend fölött osztatlan hata
lommal valóban a magyar népnemzet uralkodjék.

Mihelyt politikai célkitűzéseim regrajzolásában idáig elju
tottam, mindjárt kísérletet is tettem, hogy áttekinthető formá
ban összegyüjtsem egy alaprendelkezés gondolatait. A leírt 
mondatokon hónapokon át szüntelenül faragtam valamit, mert 
olyan szöveget akartam összeállítani, amely a cél megnevezé
sében és iránymegjelölésében alkalmas kiindulást képezhet az 
egész magyar államszervezet és társadalom korszerűbb átépí
téséhez, illetőleg egyelőre még csupán az „építkezési tervek” 
részleteinek kidolgozásához. Magasabbrendű értéket akartam 
adni a magyar életközösséghez való tartozás tudatának, hogy 
az ország lakóiban a nagyobb kötelességekkel és súlyosabb 
szolgálatokkal szemben is kifejlődhessék az a vonzódás, amely 
nélkül nincs áldozatos szellemű előrehaladás. A honszerzésből 
és honvédelmezésből származó honpolgári jogok elsőbbségé
nek elévülhetetlenségét kívántam jogszabályba önteni, megha
zudtolván minden más okoskodást, amely az ilyen különbség- 
tétellel ellentétben a „mindenki egyenlősítését” tartja ember
ségesnek és a korszerű államéletet szabályozó törvények alap
elvének.

Felsorolom tehát az éveken át csiszolgatott tételeimet és 
mindjárt megadom a megokolásukat is.

1.— Az ország lakói jogaikat arányosan gyakorolják és a 
közterheket arányosan viselik.



A magyar állam területén tehát nincs általános jog
egyenlőség. Az ország lakói ugyanis a nemzetfenntartó ma
gyarság szempontjából nem egyenlően értékesek, hiszen nem 
egyenlöek sem származásukban, sem életmódjukban és szoká
saikban, sem munkájuk hasznosságában. Azonban fel lehet ál
lítani a joggyakorlás és a közteherviselés szempontjából bizo
nyos elhatároló csoportokat, melyeken belül az egyének érté
kei többé-kevésbé arányban állnak egymással. Jogegyenlőség 
csak az így felállított csoportokon belül lehet mindaddig, amíg 
történelmi örökségünket: országunkat, szellemi és anyagi 
műveltségünket, úgyszintén gazdasági javainkat vissza nem 
adjuk teljes egészében a vérében és szellemében megtisztított 
magyarságnak. Akkor pedig már csak teljes jogú magyar hon
polgárok lakják az országot, s a többi csoport csupán a joggya
korlás megszerzésének, illetőleg elvesztésének, egy-egy sze
mélyre vonatkoztatott átmeneti formáit jelöli majd.

2.—  Politikai jogokat csak a magyar nemzeti közösség 
tagjai gyakorolhatnak.

Az ország lakói közül azok, akik a közösség számára érté
kesek, egyben a szorosabban vett nemzeti közösség kötelékébe 
tartoznak. Egy-egy nemzeti közösség számára csak azok az 
értékes tagok, akiket érdemes megtartani, sőt szaporodásuk 
növelésének előmozdítása egyenesen kívánatos. Nem lehet ér
tékes az az egyén, vagy az a fajta, amelyik vérében és 
műveltségében fajidegen a nemzetfenntartó népelem szem
pontjából. Ezeket az értékteleneket elsőfokon a nemzet politi
kai közösségéből kell kirekeszteni a jogok megtagadása révén, 
másodsorban pedig a nemzet életteréből is el kell távolítani 
oly módon, hogy az egyéb, számukra átmenetileg még engedé
lyezett jogok arányát az államhatalom a legszűkebbre korlá
tozza.

3. - A honszerzésböl és a honépítésből származó teljes jo
gokat az állam csak a magyar nemzeti közösség legértékesebb



i.i|’j;\inak biztosítja. A jogkorlátozásnak ellentéte a jogkiter- 
|("./tés. Mindkét véglet az ország lakóinak értékkülönbségéből 
.iilódik. Teljes értékű jogokat csak azok gyakorolhatnak, akik 
.1 magyar nemzet fennmaradása érdekében — egyrészt őseik, 
iic'isrészt önmaguk munkája révén magasabbrendü kötelessé- 
j'ckct teljesítettek. Ök a nemzeti közösség legértékesebb tagjai, 
s ezért az igazság úgy kívánja, hogy ők az ország más állandó 
lakóival szemben előnyösebb és megkülönböztető jellegű hely
zetet foglalhassanak el. A magasabbrendü kötelességek teljesí- 
icsén keresztül egyébként egyénileg is szorosabban fonódnak a 
nemzet egyéniségét meghatározó közösségi törzshöz. Hiszen, 
akik őseik után a honszerzés érdeméből folyó előnyösebb 
helyzetet élvezhetik, azok csak magyarok lehetnek; akik pedig 
a honépités örökké érvényes feladatait saját munkájukkal úgy 
oldják meg, hogy értékesen működnek közre a nemzeti közös
ség erőinek növelésén és megmaradásának biztosításán, azok a 
maguk munkaáldozataival kétségbevonhatatlan bizonyítékát 
szolgáltatják annak az akaratuknak, amely a magyar nemzet
hez való ragaszkodásuk és a magyar nemzethez való tartozan- 
dóságuk megvallására irányul.

Az ilyeneket — még ha nem is tisztán magyar származá
súak, de nincs bennük fajrontó vér, közelebb kell engedni a 
magyar nemzet közösségéhez és meg kell nyitni számukra az 
érvényesülés útját olyan értelemben is, hogy ők és utódaik a 
nemzeti közösség legértékesebb tagjai közé befogadtassanak, 
ily módon törvényes módszerekkel és emellett fejlődőképesen 
lehet és kell biztosítani, hogy a magyar nemzet politikai kö
zösségébe csak azok tartozzanak, akik valóban kifejezői és vé
delmezői tudnak lenni az ősi magyar népi egyéniségnek és a 
magyar nemzet örök történelmi hivatásának.

Természetesen a nemzet egyéniségét védelmező öntuda
tosság már történeti, azaz szerzett tulajdonság. Aki idegenből 
és véletlenül vetődik magyar égbolt alá, abban még alig ala



kulhat ki valami ebből az öntudatból. Ellenben más elbírálás 
alá kell esniük azoknak a későbbi nemzedékeknek, akik be 
vándorolt szülőktől, de már magyar földön születvén bizony 
Ságot tudnak tenni, hogy már beleszineződtek a magyar élet 
természeti és egyéb tövényszerüségeibe.

Szegényeink

Nem véletlenül érkeztem meg a politikával való foglal
kozás nyiltszini gyakorlásához. Részletesebben számolok be 
arról az eseményről, amely a tervezgetések békésebb hangula
tából, szinte váratlan gyorsasággal, rávezetett arra az el
határozásra, hogy beleavatkozzam a pártok birkózásaiba.

Az indító esemény —  amint már említettem — az 1936. 
év őszén következett be, amikor a szociáldemokratizmus újabb 
kísérletezésekbe kezdett a földmunkás rétegek, a napszámosok 
“osztályöntudatos megszervezésére”. Ekkoriban szüleimnél 
tartózkodtam — a Kiskunság egyik falujában, Izsákon. Hama
rosan értesültem a futótűzként terjedő izgatásokról, amelyek
nek elfojtásához — sajnos — a rendészeti hatóságoknak nem 
volt sem elegendő hatalmuk, sem szembeszálló bátorságuk.

A nyugtalanság a falu külső peremére tapadó sárkunyhók
nál osont be észrevétlenül, egészen a piactérig, ahol a vásárlók 
mellett a ráérő emberek hetenként egyszer találkozót szoktak 
adni egymásnak. Eleinte csak röpcédulák vitték a nyugtalanság 
leheletét, kézről-kézre járván, míg végül egy-két példány belő
lük a községháza tanácstermének asztalára került. A községi 
elöljáróság gazdákból és iparosokból került ki. Természetesen 
ellenséges volt számukra a politikai követelőzéseknek az a 
hangja, amely az “elvtárs” megszólítás mögül csendült ki. Fel
háborodásuk őszinteségében nem lehetett kételkedni, hiszen a 
mindennapi létük elevenjébe mart már egyszer ez a politikai 
irányzat, amikor az összeomlás szörnyűséges napjaiban megin-



Illőii;i a hajszát a kismagántulajdonok ellen. Márpedig a fal- 
V ik i;irsadalmát tekintve, a gazdálkodóknak és az iparosoknak 
v .iii :i legtöbb vesztenivalójuk, ha a politikai erők kimozgatnák 
< i’vs/cr a magántulajdon alapjait.

De ez még csak a kezdet volt. A folytatást már a gyűlés- 
ke i elmek jelölték. A községi elöljáróság tiltakozása ellenére a 
iiir^;ilakulást szorgalmazó “baloldali” ellenpárt gyűlését a me- 
cvi-i vagy a belügyi hatóságok mégis engedélyezték.

Vasárnap délután volt. Édesapámmal az izsáki községhá- 
/;in vártuk a járási főszolgabíró érkezését, aki szintén jelen 
.ikart lenni e szokatlan összejövetelen. Az épületben rajtunk 
kívül egy lélek sem tartózkodott. Telve voltam tépelődő gon
dolatokkal. Ezekben a hetekben és hónapokban ismét 

rdfedezik” a magyar falvak elhanyagolt sorsú szegényeit, fel
keltik politikai érdeklődésüket, sőt talán meg is mozdítják 
majd őket valamilyen irányban ... Ámde a nemzet szempwntjá- 
ból nem lehet közömbös, hogy kik szánják rá magukat erre a 
Iclfedező útra? S hol késnek a jószándékú magyar népvezetők?

Odakint a községháza előtti téren társzekerek álldogáltak. 
Az innen-onnan összeverődő piaci árusok bontogatták sátrai
kat és gondosan összecsomagolták megmaradt árujukat. Dél
előtt még a tér feketéllett az emberek sokaságától. A hűvös eső 
ellenére sokan jöttek be a hetipiacra, s mint a csendőrök jelen
tése állította; az elszegödés ürügyével az egész környék föld
munkássága betódult erre az alkalomra. Állítólag a külső lakó
telepek is várják, hogy náluk is rendezzen a “szegényeket gyá- 
molító” párt minél előbb alakuló összejövetelt.

Hetekkel ezelőtt kelt szárnyra a hírverés. Nem volt nehéz 
eredményt elérni egyrészt azért, mert a politikai változások 
szele a levegőben lógott, másrészt pedig azért, mert a szegény
negyedek lakói szervezetileg tulajdonképpen sehová sem tar
toznak. Olyanok, mint a szétszéledő nyáj: dús legelő és gond
viselő pásztor után sóvárognak. Márpedig az ember egyik leg



ősibb ösztöne parancsolja még a magányt kedvelőnek is, hogy 
tartozzék valahová és valakihez. — Vannak minden emberi 
életben olyan fordulatok, amikor társ nélkül, helyesebben sok
sok egymásba fonódó segítő kéz nélkül csak elesni tudna és 
erőtlenül roskadna össze a reá nehezedő terhek alatt. Az ál
lamhatalom jogrendszerének kell azt megvalósítania, hogy a 
nemzethez tartozó értékes országlakók sohasem érezzék a 
társtalanság és elhagyatottság közösségbontó fájdalmait. Vét
kes az a társadalmi rend, amely csak a kiváltságosakat öleli 
magához, míg a többitől csupán kötelességteljesítést és szolgá
latot követel. S vétkeztünk mindannyian — főleg a trianoni 
országcsonkítást követő nagy magunkrahagyatás után, amikor 
a szegény-szagtól való iszonyodásunk miatt nem vittük el min
den küszöbhöz a magyar faji öntudatnak világosságot gyújto
gató tüzét, hogy hirdesse a mindennapos létküzdelmek nagy 
próbatételei közben a testvéri összetartozás soha el nem 
szunnyadható érzését...

Vajon kit kellene utólag felelősségre vonni azért, mert 
sokminden másként történt, mint ahogyan a természeti törvé
nyekben a Teremtő kötelességünkké tette? Hiszen a veszede
lem ismét irgalmatlanul megközelített bennünket. Kicsiny do
lognak tűnik, holott valójában egy nemzeti társadalom szomo
rú színjátékának bevezető jelenetéül is beillett volna a 
gyűlésrendezésnek ez a napja.

Nem egyedülálló jelenség az, aminek elkövetkezésére vá
rakoztunk. Alföldünk valamennyi faluját és mezővárosát kö
rülfogják a földnélküliek siralmas lakótelepei. S az sem lehet 
vitás, hogy ezekben a düledezö viskókban majdnem kizáróla
gosan magyarok sínylődnek, még ottan is, ahol pedig a falvak 
vagy városkák belsejét más anyanyelvűek lakják ...

Egyszerű és mégis visszataszítóan álnok jelszavakkal dol
gozott a szociáldemokrata pártpolitika hírverése. A magyar 
vért beszennyező fajidegenség gyalázatairól alattomosan hall-



(Mioii, ellenben annál lármásabban rohant neki a “kevés ke- 
iivi'ibör’ kicsurranó társadalmi elégedetlenségnek, hogy egy
más ellen taszíthassa a különféle hivatáságazatokban elhelyez- 
ki ilö és sajnos valóban nagy életszínvonalbeli különbségekkel 
vi-s/.ködö embereket.

Falunkban ennek a “politikai bitangolásnak” készséges 
tiicnedéket egy elvált zsidóasszony adott. A párt ügynöke, 
iiiL'gfelelö pecsétes engedély iratokkal a zsebében, motorkerék
páron járta a környék falvait és tanyacsoportjait, mindenfelé 
hívogatván mindazokat a szervezetbe; akik a Gömbös-féle 
“nemzeti egységből” kiszorultak. Gömbös Gyula már nem volt 
.1/  élők sorában. Alig hunyta le a szemét, a bolsevista nemzet
köziség forradalmának bűnétől szennyezett politikai mozga
lom azonnal újból szerencsepróbáló útra indult, — ámde most 
már nem kerülte el a városok és ipartelepek között meghúzódó 
niagyar falvakat sem. Sőt céljául éppen a “földműves proletár- 
ság” megnyerését tűzte ki. Hasztalan kerestem, nem tudtam 
elfogadható okát adni annak, vajon miért engedte meg a Dará- 
nyi-kormány az izgatásnak ezt a veszedelmes újjáélédését köz
vetlenül elődének sirbatétele után?

Érthetetlen volt ez az engedékenysége, mert még külpoliti
kai kényszerrel sem lehetett mentegetni, hiszen Európában ép
pen azok a nemzetek, amelyekre veszély esetén mint szövetsé
gesekre is számíthatunk, már évekkel ezelőtt könyörtelenül 
leszámoltak a nemzetköziség mindenféle tévelygésével. Egyéb
ként is túlságosan gyenge és ingadozó lábakon jár nálunk a po
litikai közvélemény.

Komoly világnézeti nevelésben még a vezető értelmiség 
sem részesül és hiányzik a félreérthetetlen, minden sorskérdés
re válasszal szolgáló felsőbb tájékoztatás.

Ilyen viszonyok mellett tehát végzetes lehet minden olyan 
bontó szándékú pártpolitikai beavatkozás, amely a vélemény
alakulások hullámverését még jobban felkavarja.



Töprengéseimből az ajtó nyikordulása zökkentett ki. Meg
érkezett a föszoigabiró és mindjárt felszólított, hogy a mára 
engedélyezett szociáldemokrata gyűlést lehetőleg ügyes köz
beszólásokkal zavarjam meg. így kell megakadályozni a párt 
megalakulását.

Nem akartam a szót fölöslegesen szaporítani, mert úgysem 
változtathattam volna a helyzeten. Csupán megjegyeztem, 
hogy a módszer végtelenül suta és egészen biztosan jóra nem 
vezet. A politikai meggyőzés e kísérletéhez társadalmunk leg
kevésbé pallérozott rétegét taszítjuk oda, s meg sem vizsgáljuk 
a következményeket, Tömérdek magyarázkodásra lenne szük
ség, amíg a bennük fel-felködlő kételyekből és nem éppen 
alaptalan bizalmatlansági érzetekből egyenesbe forduló politi
kai meggyőződést formázhatunk. Lesz-e majd az országban 
egy másfajta szervezet, amely hivatásszerűen vállalja a felada
tot, hogy a szociáldemokrata izgatás nyomában haladva min
dig felépíti mindazt, amit a másik lerombol? — Ez a módszer 
legalább annyira lelkiismeretlen, mint amilyen lelkiismeretlen
ség lenne pusztító járványos megbetegedések mesterséges ter
jesztése — csupán azért, hogy a gyógyszerészeti gyárak készít
ményeiket könnyebben eladhassák és az orvosok többet keres
hessenek.

Az események meglódulása mögött azonban az érdekek 
szövevénye sokáig láthatatlan maradt a magyar társadalom 
előtt. Társadalmunk minél hajmeresztőbb széttördelése egy
másnak ellentmondó pártokba és egyesületekbe csak arra volt 
jó, hogy az öntudatát bontogató magyarság minél később talál
jon önmagára saját hazájában. Időközben természetesen a be
ékelődött idegen erők biztosított menetben végrehajthatták 
felvonulásukat a négy folyó völgyében— éppen akkor, amikor 
egész Európa egy újabb fegyveres mérkőzésre készítette elő a 
maga gazdasági és szellemi hadrendjeit. Hallgatagon indultunk 
el a gyűlés színhelye felé. Ebben a koradélutáni órában járóke-



lökkel alig találkoztunk. Izsák főutcája észak-déli irányban 
húzódott, mintegy négy kilométer hosszúságban. A falu déli 
szélén, egy elhanyagolt kanyargós mellékutcában volt az a 
kocsmahelyiség, ahol most a “ lázadó szegénység” gyülekezett. 
Másutt nem fogadták be őket. Minden más, központosabb fek
vésű nyilvános helyiséget lefoglaltak már maguknak a faluban 
a jobbmódúakat vonzó pártok és egyesületek. A sorsával elé
gedetlenkedő szegénységnek ki kellett szorulnia a falu szélére, 
amerre viszont a többiek nem szoktak még látogatóba sem jár
ni.

A kocsmának két szobája volt, az elsőben állt az italmérés 
asztala és a poharas állvány, a belső szobában pedig rendes kö
rülmények között a hetipiacról hazatérő kocsisok kártyázgat- 
tak, homoki bor mellett, vasárnaponként. Most azonban, a 
gyűlés előtt, az italmérés szünetelt. Mindkét szobában szétszó
ródva ácsorogtak az emberek. Asszonyok nem voltak sehol. A 
csendőrök a kocsmáros és a kiküldött párttitkár közelében tá
masztották hátukkal a piszkosszürkére meszelt falat. A kály
hában tűz pattogott, s néhányan a kályha mellett száritgatták 
átázott, erősen foltozott ruháikat. A padlón sárfoltok éktelen
kedtek, de legalább elfedték a pipázó férfiak köpködéseit. A 
levegőt súlyosan megtöltötte az olcsó dohány füstje és az ázott 
ruhákból kipárolgó savanyú verejtékszag. Ennél több nyomo
rúságot, némaságában is kiáltó emberi szenvedést már aligha 
lehetett volna összezsúfolni erre a szűk helyre.

Belépésünkkor megnyüzsdült a várakozók csoportja. A 
lármás beszélgetők megcsendesültek, a vita hevében hadoná
szó karok lehanyatlottak és köszönésféle halk morajlás hul
lámzott végig. Alig ismertem közöttük valakit, s igy nem is 
tudtam kiszámítani, ki merről, milyen fáradságos és kopár út
ról tévedt be ide; a lelkek mai vásárára.

Számunkra a belső szobában elhelyezett egyetlen asztal 
mellé három széket hoztak. A csendőrök összébbterelték az



embereket, hogy lehetőleg a belső szobában elférjenek, majd 
pedig elálltak a kijáratot.

Kezdődhetett a gyűlés.
Az asztal mögé, velünk szemben, bepréselte magát a kövér 

párttitkár és pártja megszólításával; “elvtársak”, köszöntötte 
az összegyűlt férfiakat. A pártitkárt az újpesti szervezet küldte 
ki erre az alkalomra. Hájbeteg arcán a petyhüdt kövérség rán
cai sötét keretet vontak fejlett orra köré, amely első pillanatra 
elárulta faji hovatartozandóságát.

Szánalmas volt a kép, s azóta is gyakran megborzadtam, 
valahányszor arra gondoltam: vajon hányszor kellett, az ország 
legkülönbözőbb részein a magyar közigazgatási hatóságnak 
csendőrt és más hivatalos személyeket kirendelni, hogy szem- 
és fültanúk legyenek ennek a személynek és társainak nemzeti 
önérzetet sértő szerepléseinél.

A hallgatóság a szűk helyiségben szorosan fogta körül az 
asztalt és bennünket. Félénkségük hamarosan felengedett. — 
Szerettem volna megértéssel fogadni viselkedésüket és minden 
mozdulatukat. Valóban mereven elkülönülő alakjai ők a ma
gyar társadalomnak.

Ösztöneik mélységeiben egyformák, akár az Alföld északi 
vagy déli, akár pedig a közéjjső tájak településeinek nyomorta
nyái körül botladoznak. Sokféle nélkülözésük és szüntelen 
életbizonytalanságuk hajlamossá tette őket arra, hogy az őket 
környező világot érzelmi alapon igyekezzenek megérteni. 
Éntudatuk bizonyára csak a “fáj” és a “nem fáj” végleteivel 
tudja legmegragadóbban eléjük vetíteni a bánat és az öröm ér
telmét. Márpedig érzelmi alapon a dolgokat vagy szeretni, 
vagy pedig gyűlölni lehet. Állandóan egy kicsit gyűlölnek min
dent, ami nem olyan rongyos-foltos, mint ők, illetőleg ami ál
talában nem hasonlít hozzájuk.

E gyülekezetben azonban egyikünk sem hasonlított külső
leg hozzájuk, legkevésbé a szónoklás agymunkájától izzadó



|)árltitkár. Mégis ő akart most szétválasztó hatalomként beáll
ni, amint azt pártja többizben megkísérelte, elkülönítvén egy
mástól a kommunista szóalkotás foga lom képével az 
“elnyomott” és az “elnyomó”, vagy „kizsákmányoló” társa
dalmi rétegeket.

Ilyen szellemben rekedt, elnyújtott hanghordozással fogott 
a Szociáldemokrata Párt programjának ismertetésébe.

Részletesebben mondom el e kis létszámú “népgyűlés” 
történetét, mert a hangulatok hullámzásának vázolásával tulaj
donképpen jellemrajzot festhetek társadalmunknak arról a ré
tegéről, amely szeretne ugyan a maga sorsán változtatni, de 
már az örökös létküzdelmekben annyira összetörődött, hogy 
hite sem maradt a harcok állandósultabb viselésére. így azu
tán, minden fellobbanó kísérletezésükkel végül is önmagukat 
dobják prédául azok elé, akik nem válogatván az eszközök kö
zött, csupán a maguk önző céljai számára keresnek érvényesü
lést nyújtó terepet.

Egy ilyen szomorú színjáték részleteit a következő monda
tokban elevenítem fel.

A párttitkár, a program egyes fejezeteinek ismertetése köz
ben, amikor ravaszkodó bőbeszédűséggel a falu és a tanyavilág 
hétköznapjait emlegette, igyekezett közelfekvő példák felsora
koztatásával bizonyítási anyagot összehordani “politikai nél
külözhetetlenségük” igazolására. Fokozatosan ömlött széjjel az 
elégedetlenkedő hangulatok forrósága. Arra a kérdésre pedig, 
hogy az elmúlt másfél évtized alatt érezték-e valaha is, hogy a 
kormányhatalom, vagy annak helyi képviselői mindinkább 
több gondoskodással kívánnak segíteni a “földműves proletár- 
ság” életterhein, mindenfelől zajos tiltakozások zúgtak fel vá
laszképpen. Kicsordult a keserűség és elárasztották a szobát az 
egyéni panaszok hullámai. Voltak, akik az asztalhoz közelebb 
furakodtak, s nem is a pártitkámak, hanem egyenesen a köz- 
igazgatási hatóság megjelent helyi vezetőségének zúdították



keserveik áradatát. Felbomlott a rend. A fuldoklók lázas siet
ségével tépték fel a türelem zsilipjeit. S mégsem emelték öklü
ket senki felé sem ütésre, talán még a fenyegetés szándéka sem 
simította meg szivüket, csupán a szavuk lett hangosabb, — 
úgy repdesett a négy fal között, mint hosszantartó jajkiáltás.

Ámulva néztem ezt a váratlan nekihevülést és sajnálkoz
tam felettük. Nem égett bennük annyi hit, hogy nyomban meg 
merték volna kockáztatni a zendülés fellobbantását. Erre sem 
ők, sem az országban szerteszórt sorstársaik, sohasem tudná
nak vállalkozni.

Megszakadt már bennük a küzdő lélek húrja. De megsza
kadt bennük az az emberi szeméremérzet is, amely az egyéni 
élet sebeit mindig eltakargatja a kíváncsiskodó szemek elől. 
Nyersen, minden tartózkodás nélkül feltárták szenvedéseik 
meztelenségét.

Eljöhetett volna velünk az egész pesti országgyűlés, bizo
nyára egyetlen olyan ékesszóló szónok sem akadt volna közöt
tük, aki bebizonyíthatta volna, hogy ezek a saját fájdalmaikat 
felszaggató, szerencsétlen katonaviselt emberek hazudnak. 
Igaz volt az alacsony napszámbér, a sok gyermek, az istenítéle
tekre emlékeztető ragályok pusztítása, a hónapokig tartó kop
lalás, a testet elcsigázó munka, a koraszülés, a ruhátlanság és a 
tetü, — s igaz volt az is, hogy a gyerekeket azért nem tudják 
rendesen iskolába járatni, mert nincs cipő, nincs elegendő 
rongydarab a házban, hogy télen abba csavarják a testüket. 
Nincs fűtőanyag sem, mert az erdőket szétparcellázták valami
féle csalafíntasággal és most már gallyazást sem tudnak vállal
ni. A téli nádvágástál pedig már régen elestek, amióta a 
Kolontó vizét a szántóföldekre viszik a takarékosságból kes- 
kenyre ásott csatornák.

A csendőrök beavatkozása mentette meg a helyzetet. A 
hangos kifakadásoknak ez a rohama éppen olyan gyorsan mú-



loii el, mint amilyen váratlanul jött. Még egy kicsit 
Kikdösödtek, dünnyögtek egymás között az emberek, köhé- 
I scltek is egy sort hozzá, de azután csend lett. Mintha a hallga
tóság beletörődött volna a változtathatatlanba, hiszen ennyit 
talán egész eddigi életük alatt sem beszélhettek hivatalos sze
mélyiségek előtt, mint amennyit most — nem is túlságosan 
válogatott szavakban.

A párttitkár is elégedettnek látszott. A nagy vihar alatt a 
kiosztásra szánt röpcédulákat rendezgette és átnyújtott egy- 
cgy példányt nekünk is. Felhívás volt rajtuk az 
“ ifjúmunkásokhoz”, jöjjenek elsőnek az érdekeiket egyedül 
védelmező Szociáldemokrata Pártba: így szolgáltassanak pél
dát az idősebbeknek is. Majd, amikor a nagy zsibongás 
megszűnt, alázatosságot színlelő mosolygással meghajolt fe
lénk, mintegy engedélyt kérve — merő udvariasságból! elő
adása folytatására. S most következett a vérforraló fordulat: a 
párttitkár csitítani kezdte az “elvtársakat”. Ezekben a monda
taiban ő is a megjelent és távolabbról mégis láthatatlan ország
ló hatalom megszemélyesítőihez beszélt.

Kihangsúlyozta, hogy a párt ismeri az ország szegényeinek 
valamennyi jogos panaszát. Nincs még egy szervezet az ország
ban, amely a “proletárság” politikai érdekképviseletén kívül 
azoknak még anyagi támogatást, hathatós munkanélküli segé
lyezést és hasonló anyagi természetű gondozást is tudna nyúj
tani. A szociáldemokratizmus, mint világszervezet, tudja csak 
ezt megvalósítani mindenütt, az egész világon, ahol gyárkémé
nyek füstölögnek és kubikosok görnyednek a súlyos földmun
kák terhe alatt... Nagy a kizsákmányolás mindenfelé és az 
“emberi igazságosság” meghomályosult. A kizsákmányoló ka
pitalizmus rendszerével szemben az alacsonyabb életszínvo
nalra kényszeritett “társadalmi osztályok” csak akkor vehetik 
fel eredményesen a harcot, ha fejlett “osztályöntudattal” ren
delkeznek és beállnak abba az egyedülálló szervezetbe, amely



ennek az “osztályöntudatnak” győzelméért nyitotta meg a 
küzdelmet magyar földön ezelőtt több, mint négy évtizeddel, 
így alakult meg — rövid virágzásra — a Szociáldemokrata 
Párt helyi szervezete Izsák egyik rosszhirű kocsmájában. Egy 
törpebirtokos lett a helyi szervezési megbízott. Az újpesti párt
titkár ezzel átadta neki a röpcédulákat és meghajlással jelezte, 
hogy előadását befejezte.

Tompa éljenzés következett, korántsem olyan szenvedé
lyes hangon, mint ahogyan az előbbi panaszok felfakadtak. 
Mohó kíváncsisággal estek neki a röpcéduláknak. Karok nyúl
tak ki mindenfelől, senki sem akart az osztogatásból kimarad
ni. Mintha azok a papírdarabok máris a nagyobb darab kenyér 
zálogai lettek volna... Kenyér, amiből számukra sohasem jutott 
elegendő.

Engedélyt kértem a felszólalásra. Eddig csak ritkán zavar
tam kérdéseimmel a gyűlés menetét, de kérdéseimre alig-alig 
kaptam választ az előadótól. Most meg akartam toldani vala
mennyit az adott viszonyok egyéb, megfontolásra késztető ké
peivel.

Hangsúlyoztam, hogy nem akarok ünneprontó lenni. Ven
dég vagyok, nemcsak itt az alakuló gyűlésen, de bizonyos mér
tékig a faluban is. Hivatásom pillanatnyilag sokkal inkább a 
városba szólít. Eléggé messziről tudom szemlélni a dolgokat, s 
így talán jobban meglátom a fényt és az árnyékot egyaránt. — 
Amint beszéltem, észre kellett vennem a figyelmes tekintete
ket, de a tekintetek tüzében határozott ellenségeskedés izzott. 
Sőt többfelől dacos kijelentések is röppentek felém. Ők már 
határoztak, elkéstem. Miért nem jöttem korábban? Jó lesz ne
kik ez a párt, mert ez a szegényeket védi és nem az “urakat” ...

Ezekre a közbeszólásokra nem is válaszoltam. Ellenben 
beszéltem az elmúlt világháború borzalmas összeomlásáról, 
amit szintén a Szociáldemokrata Párt készített elő. A példa 
mindannyiunk előtt ismeretes, hiszen a Tanácsköztársaság vé-



u iif̂ >,/.csei ezt a vidéket sem kímélték meg. Emlékeztettem a 
k.ilocsai és a dunavecsei kivégzésekre. A felakasztott csizmás 
i-mbcrek között véletlenül sem akadt zsidó.

Erre a kijelentésemre a párttitkár tiltakozólag vetette köz
be. hogy felekezeti kérdéseket ne zavarjak a politikába. Csu
pán erre a megjegyzésre vártam. Mindjárt én is egy kérdéssel 
válaszoltam: vajon minek tulajdonítsam azt a “feledé- 
kcnységét”, hogy egyetlen egyszer sem tett említést, miszerint 
liallgatósága nem csupán a “földmunkás osztálynak tagja, ha
nem a magyarságé is” . Nemcsak a mindennapos foglalkozás 
tölti meg életüket tartalommal. Bennük is meg kell rezdülnie a 
tulajdonképpeni emberi életérzésnek, a valahová tartozandó- 
ság húsból és vérből fakadó tudatának, hiszen ők is vala
mennyien részesei, hordozói és továbbplántálói annak a vér- és 
történelmi közösségnek, amely nemzetünket magyarrá teszi, 
összetartja és megkülönbözteti a világ minden más népétől, 
főként pedig a zsidóságtól. Még akkor is meg kell lenni ben
nük ennek az életérzésnek, ha ma még nem is tudnak annak 
kifejezést adni.

Nem lehet a vért megtagadni, mint amiképpen sem az apa, 
sem az anya nem tudja saját gyermekét megtagadni. Ez a ter
mészet rendelése, s így van ez jól. Csődöt mond ezzel szemben 
minden nemzetközi bajkeverés. Majd rátértem a helyi viszo
nyok felemlítésére. Immár évek óta kétségtelenül alacsonyak 
voltak a napszámbérek, de újabban van törvényes lehetőség, 
hogy ezen változtathasson a helyi közigazgatás a hatósági bér
megállapításokkal. S még a téli ínségmunkák sem kezdődtek 
el. Vigyázzon a Szociáldemokrata Párt, nehogy olyan utakra 
csalogassa a magyar vidék szegénysorsú embereit, hogy az in- 
ségmunkákra való besorolás helyett nekik a törvényellenesség
be fajuló izgatások miatt bírói eljárások kellemetlenségei jus
sanak “osztályrészül”. De megemlítettem még olyan bajokat is 
Izsák vidékéről, amelyekről a messziről jött és sietve távozó



békétlenségcsinálóknak sejtelmük sem lehet. Példaképpen el
sősorban azt vázoltam, ml gondot hozott az ősz?

Az idei rendellenes időjárás, a sok esőzés a földeket min
denfelé magas talajvizállással telítette. A falu házsoraival pár
huzamosan húzódik a nyugati oldalon a rosszul lecsapolt 
Koiontó. Megáradtak a vadvizek és elérték már a falu szegé
lyét, éppen ott, ahol a szegénytelep kezdődik.— Felteszem a 
kérdést, — ha netalán egy ház is összedől a természet e ke
gyetlensége miatt, vajon lejön-e a Szociáldemokrata Párt mási
kat építeni? Inkább azt hiszem el a pártról, hogy hangos szó
noklatokban fog felelősségrevonást kiáltozni országszerte. De 
ebből még nem lesz új ház, ettől a hangzavartól a hajléktalanná 
vált család még a szabad ég alatt didereghet, mert ebből a kiál
tozásból legfeljebb hasznos propaganda születik a párt javára. 
Míg a beomlott ház felépítéséről ugyanannak a magyar társa
dalomnak, illetőleg államhatalomnak kell majd gondoskodni, 
amelyiknek sírját egyszer már olyan kaján örömmel ásta meg a 
párt bolsevistává vedlett 1918-as zsidó vezérkara, s amely sír
ásás folytatásától bizonyára a jövőben sem riadna vissza, ha 
alkalom kínálkoznék.

Befejeztem felszólalásomat. Nem tartott sokáig de időköz
ben mégis megcserélődtek az indulatok. Néhány pillanatra 
döbbenetes csend borult a szobára. Mintha valaki óvatosan a 
falakra szegezte volna és máris látszanának a félhomályban a 
jövendő sötét képei: az inségmunkára kijelölt útszakasz, rajta 
más falvakból jött munkáshad talicskázza a töltés agyagját. A 
Koiontó áradása, amint egymás után roskadnak térdre előtte a 
nyomorúság koldustanyái. Távolabb rémült meztelen gyerek
sereg futkossa körbe a szigetfoltokat hagyó, iszapos áradás 
partját és sehol egy mentésre igyekvő dereglye... Másutt cse
csemőt tartó anyák sikoltják átkukat a bosszúálló felhők go- 
molygása felé... Fagyos, dühöngő szél szántja a határt és vadul



szétszórja a házromokból felkapdosott rongyokat és ruhafosz
lányokat ... Az ősz ítélekezik. Az ellenséggé bőszített falu bel
sejében pedig nem marad irgalom.

Láttam a nyugtalanul felém csapdosó tekintetekből, hogy 
még várnak tőlem valamit. Talán csak egyetlen mondatot, 
amelyben kijelenteném, hogy ne féljenek, hiszen ijesztgetés 
volt az egész.— Különös lelkiismeretfurdalást éreztem: most 
először lobbant lángra bennem, hogy ezután soha többé ki ne 
aludjon, a közösségi felelősség tudata. Valamit kell csinálni 
ezekkel az emberekkel nem is azért, mert tengernyi a szenve
désük és minden mozdulatuk olyan, mintha szüntelenül a ha
lállal tusakodnának, a házuk küszöbe előtt éppen úgy, mint 
munkába indulásukkor. Azért kell megfogni jószándékkal a 
kezüket, mert magyarok.

Egy kis csoport a pusztuló magyarság ezreiből...
Kínossá vált a csend, s ezt a gyűlést már folytatni sem le

hetett. Hiába teregetett volna ki az asztalra a párttitkár újabb 
megejtő ígéreteket, a Kolontó áradásának veszélye túlságosan 
megközelítette ezt a helyiséget és lesodort volna minden szóvi
rágot, pártprogramot és szervezési szabályzatot asztalról és 
padlóról. Mintha a föld ingott volna meg és a holnapok gondjai 
most szédülésbe hintáztatták az amúgyis fáradt, törődött em
bereket.

A főszolgabíró az órájára pillantott, majd felállt és aka
dozó hangon kinyilatkoztatta, hogy a gyűlés végétért. A párt- 
titkárnak is indulnia kellett. Kesernyés mosoly reszketett hú
sos szája szögletében. Magára cibálta kabátját, vette a röpcédu- 
lák leadásával megsoványodott irattáskáját, kelletlenül kezet 
fogott egyikkel-másikkal, majd elment. Senki sem kísérhette 
ki, mert még hátra volt a csendőrök szereplése.

Édesapám is elment a főszolgabirával, én ellenben a szobá
ban maradtam. Engem is magával ragadott az a szorongó érzés, 
amely most kimondatlanul is mindnyájunk szívverését egy ki



csit meggyorsította. Bizonyára mindannyian azzal a gondolat
tal hadakoztunk, vajon jól csináltuk-e, amit ma délután jelen
létünkkel és hangos szavunkkal kinyilvánítottunk? Egyszeri
ben fojtó lett a szoba levegője és a tompa félhomály is nagyon 
megsürüsödött. Valaki kitárta a szoba egyetlen ablakát és most 
szinte mindenki a betóduló levegő felé furakodott.

A csendőrök beálltak a külső szoba nagyobb világosságá
ba, ceruzát és papírt vettek elő, hogy megrendezzék a gyűlés 
legkényelmetlenebb zárójelenetét; az igazoltatást. Szertartáso
san folyt a vallatás: mi a neve, hol lakik, mióta tagja a pártnak, 
vállalt-e valami tisztséget? ... Senki sem ismerte el a párt
tagságot, legkevésbé pedig a tisztségviselést. De azért a ceruza 
szorgalmasan rótta a papírlapot, feljegyzett minden apróságot, 
aminek fontosságát csak azok tudhatják, akik a közrendre őr
ködnek. Feltelepedtem az asztal tetejére. Még egy gondo
latot szerettem volna megértetni a közelállókkal. Csak a pusz
tulás felé sodorhat az az izgatás, amely a társadalom alkotóele
meinek: az egyes munkafeladatok vállalóinak “osztályharcos” 
szembeállításával akar magának követőket toborozni, hogy a 
másik tábort a gyűlölet szenvedélyével megrohamozhassa és 
maga alá gyűrhesse.

Nem így kell változtatni a jelen sanyarúságán. A bajoknak 
mélyebb gyökerei vannak: de ezeket a gyökereket éppen úgy 
elrejtették az álmélkodó tekintetek elől, mint ahogyan a növé
nyek is elrejtik a maguk gyökérzetét.

Baj van a magyar népi öntudatunkkal, tartalmában alig 
igyekszünk gyarapítani és jövőre vonatkoztatott céljait na
gyobbrészt meg sem nevezzük. S ugyanekkor baj van ott is, 
ahonnan a megélhetés, a mindennapos kenyér biztosítottságát 
remélhetnők: rendezetlenek és korszerűtlenek a munkával 
kapcsolatos tulajdonjogi viszonyaink szabályai.

Látszólag figyelmesen hallgatták fejtegetéseimet, való
jában azonban már nem volt bennük kíváncsiság semmiféle



elmélet iránt. Őket elsősorban az érdekelte: jut-e kenyér hol
nap az asztalukra? Az egész gyűlést, pártitkárostól és röpcédu- 
lástól szívesen felejtették volna már. Visszabillent bennük a 
családféltés aggodalma. Türelmetlenkedő kérdések egész tö
megével ostromoltak. Legtöbben a megnyitható munkaalkal
mak felől érdeklődtek és azt tudakolták, mikor számíthatnak 
az ínségmunka megkezdésére?

Ez volt a legfájdalmasabb aggodalmuk, mert ettől remél
tek tartósabb segítséget, s elvesztése számukra majdnem az éh
halállal lett volna egyenlő.

így tartott ez félórán keresztül. Közben megállapodtam a 
párt helyi megbízottjával, hogy az elkövetkező vasárnapra hív
ja össze megint az embereket — ide a kocsmába, majd akkorra 
talán többet mondhatunk egymásnak.

Amikor kiléptem a kocsmaajtón, már odakint is megfakult 
a világosság. Hideg esőcseppek verdesték az arcomat. Mélyen, 
felszabadultan lélegeztem a friss levegőn és sietős léptekkel 
iparkodtam hazafelé. — Mit várhatunk a holnapoktól? A go
romba ősz csak növeli a szegénység gondjait.

Az idő mintha szárnyakat növesztett volna, valósággal re
pült az egyik hét a másik után. Nem tudtam elszakadni a falu
tól, pedig az egyetemen is lett volna éppen elég teendőm és ta- 
nulnivalóm. Küszködtem a nem várt feladattal, s megvallom: 
elég gyakran dörömbölt a félelem a homlokomon. Nem láttam 
az út egyenes folytatását. Mintha túl korán indultunk volna és 
lépten-nyomon torlaszok zárnák tilosra az áthaladást.

Az utóbbi két esztendőt csendes szemlélődések és tanul
mányok közben töltöttem. Még csak szándékomban sem volt a 
nyilvános szereplés. Még az időközben megrendezett országos 
képviselőválasztás sem tudott kizökkenteni a tanulmányok bé
kés világából. Amióta a meghirdetett Gömbös-féle 
“kilencvenöt pont” megvalósítása megrekedt a belpolitikai he
lyesbítések kátyús útvesztőjében, semmiféle biztató lendületet



nem vártam az összekuszálódott belügyek rendbehozatalában 
Mégis Gömbös Gyula politikai fellépése nyomán derült ki, 
hogy milyen félelmes hiány van immár évtizedek óta a vezető- 
képes emberekben, akiknek nem is az első vonalba, de sokkal 
mélyebbre kellett volna beállniok, ahol végeredményben a tör
vények állóképességét kell szívós akarattal a mindennapos 
életbe beágyazni. A nagy képzelőtehetséggel megáldott mi
niszterelnököt, egy-két tehetséges minisztertársán kívül az ál
lami közigazgatás kiöregedő hivatalnokai alig tudták követni a 
jövőre készített számvetéseiben. Sokféle hasznos igyekezetét, a 
végrehajtás bonyolult tekervényeiben elgáncsolták a második 
és alárendeltebb vonalakban acsarkodó és kicsinyeskedő mun
katársai.

Nem csoda tehát, ha a párt és a kormányhatalom fokoza
tosan kezdett szétválni egymástól. Az 1935-ös választás után 
szinte már csak a miniszterelnök személye tartatta őket egy
más mellett. Noha Gömbös kormányának tagjai valamennyien 
“új emberek” voltak a politika parancsnoki állásaiban, mégis 
ennek különös ellentéteképpen az derült ki a képviselöjelölé- 
sekben, amelyet a pártvezetőség fogalmazott, hogy túlságosan 
sokan maradtak meg a hivatalos jelöltek soraiban a múlt irány
zatainak szerencselovagjai közül. Mennyi keserűség és méltat
lan sérelem származott ebből a pártszervezésből országszerte, 
azt nehéz lenne egyetlen könyvben leírni.

A későbbi káros következmények már ekkor előrevetítet
ték árnyékukat. Már a választási portyázás okozta nyugtalan
ságból látni lehetett, hogy a hatalom ellenőrzésének legkisebb 
lazulásakor szélsőséges irányzatok robbannak majd ki ország
szerte. A múlt őszirózsás forradalmának emlékeit sohasem ti- 
p>orták el teljesen; viszont az új világszemlélet államrendszerbe 
öntésével birkózó Közép-Európa mindinkább megközelítette 
az előző háborúban megkárosodott fiatalabb nemzedékek esz
mevilágát.



Mérhetetlen kár háramlott abból az egész magyar jövendő
re, hogy a közbizalom teljességével érkező, fajvédő Gömbös 
Gyula, mint pártvezér, a nemzet közvéleményének megkérde
zésére későn határozta el magát. Nem maradt ideje, sem ereje a 
nagy és mindinkább nélkülözhetetlenné váló közéleti tisztoga
tásra, amelyet őutána mindaddig, amig a párt verseny nélkül 
uralhatta az egész magyar politikai arénát, senki sem végezhe
tett el. Gömbös korai és váratlan halála azonban még az irigye
lt is meglepte. Egyelőre megelégedtek azzal, hogy a halottól 
elalkudják a gyászmenet ágyútalpát, amelyet azonban a mün
cheni szertartásnál még az idegen államhatalom is megadott 
neki. A váratlan örökség új tulajdonosai észre sem vették, vagy 
talán hatásában alábecsülték, — hogy a főváros utcáin átvonu
ló komor gyászmenet nyomában már a béklyójától szabadult 
politikai békétlenség szele söpört végig, s ott is maradt, nyug
talan zizegéssel zörgetve az ablakokat — az országgyűlés palo
tájától a külvárosi tömegszállásokig.

A nyugtalanságnak ez az áradata az elmúlt hónapokban 
csak növekedett. Felabajgatta a Tiszántúl “viharsarkában” ter
jengő szegénységet, a városok robotoló kisembereit és szerte 
az országban a közeli változás elkerülhetetlenségéről szóno
kolt.

Természetesen ezek a hírek nem maradtak véka alatt, — 
egy szép napon eljutottak egészen az izsáki szegénynegyedig 
is. Megnehezült a feladatom. Mindenegyes találkozáskor töb
bet kellett cáfolnom, mint amennyit állító, kijelentő mondat
ban előadhattam. Hétről-hétre többen jöttek el e “tiltott 
gyűlésekre”. Szemmel láthatólag jól érezték magukat együtt és 
lassan lehullt a tartózkodás valamennyi korlátja. Egyszerű sza
vakkal és közvetlen közlékenységgel beszélgettünk. Az ínség
munkával az elöljáróság elhárította a Kolontó áradásának fe
nyegető veszélyét, s így gondjaikból a legsúlyosabbat elfeled
hették. Már a Szociáldemokrata Pártot sem emlegették, elfelej



tették, mint valami lidérces álmot, hiszen számuicra — e téve
désük után —  mégis csak megszületett a szervezetbe tömörü
lés egy bizonyos formája. így már nem érezték önmagukat sem 
kiszolgáltatottnak, sem magárahagyatottnak. Saját elhatározá
sukból választottak maguk fölé vezetőséget és szívesen fogad
tak engedelmességet.

Két dolgot sikerült átmenetileg elintéznem. Szereztem 
munkaalkalmakat. Aki akart és tudott, az dolgozhatott, ráadá
sul a napszámbéreket is többé-kevésbé igazságos színvonalon 
tartottuk. Ezzel általánosságban megnyertem a bizalmukat.

Ámde végtelenségig nem folytathattuk ezt a semmiféle 
törvényes rendelkezéssel meg nem támogatható “érdek- 
képviseleti játékot” . Megkíséreltem valamiféle “munkás- 
otthon” elnevezéssel törvényesíteni e kezdeményezésemet úgy, 
hogy a gazdakörökhöz hasonló alapszabállyal működő egyesü
lés legyen, és mint jogi személy, gazdasági vállalkozásokba is 
belebocsátkozhassék. Ábrándozásnak szép volt, ellenben a 
pesti vármegyeházán, a föispáni hivatalban, elvették a kedve
met a további kísérletezéstől. Sőt a figyelmeztetésben több 
volt a fenyegetés, mint az útmutatás arra nézve, hogy mit csi
náljak azzal a többszáz emberrel, akik heteken és hónapokon 
át elhitték szavaimat s nem akarnak egyebet, mint egy megje
lölt útvonalon haladni az elviselhetőbb és magyarabb jövendő 
felé. Erről a jövendőről harsonáztak a kormánypárt hivatalos 
szónokai is. Vajon hol és ki szövegezte azt az ítéletet, hogy ezt 
a jövendőt csak bizonyos foglalkozású és bizonyos csillagzatú 
emberek remélhetik, a többiek még csak arccal sem fordulhat
nak feléje.

Egyesületalapítási kérelmemmel így utasítottak el, össze- 
döntvén bennem a tervezgetésnek egész világát. Hazajöttem 
ismét a faluba, hogy valamiképpen mégis megfaragjam a dol
gok végét. Árulni kezdtem első “híveimet” más egyesülések



nek, mert nem akartam őket gazdátlanul szétbocsátani, mint 
ahogyan néhányan a helyi “politikus széplelkek” közül taná
csolták. Azzal igyekeztek megnyugtatni, hogy nemsokára úgy
is beköszönt a tavasz és a megsokasodó munkaalkalmak majd 
elsimítják a kenyérkereseti nehézségeket.

A tavasz valóban mérföldes léptekkel közeledett. A zsen- 
dülö vetések szemlátomást szökkentek növekedésbe. Ilyenkor 
faluhelyen még a lélek is fogékonyabb arra, hogy másoknak 
örömet szerezzen. Az örömszerzés szándéka azonban most 
mégis megbotlott azoknak más irányú érdekeiben, akiknél 
ilyen várakozással kopogtattam.

Első szerencsepróbáló utam a Gazdakörbe vezetett. A gaz
dák gondjaira szerettem volna bízni az engedély nélkül 
működő “munkás-egyesülést”. Mint egy szakosztály, szépen 
megférhetett volna székházuk valamelyik kisebb szobájában, s 
ráadásul mindig kéznél és főleg szem előtt lettek volna.

A Gazdakör a falu középpontjában választott magának ott
hont. A helyiség a főutcára nézett ajtajával és ablakaival. A 
hosszúkás nagyteremben már együttzsongtak az istentisztele
tekről betérő, pipázó férfiak. Valamennyien sötét ünneplőbe 
öltöztek, lévén vasárnap délelőtt. Ismertem már szavukat. így 
ünnepnap délelőttjén egymás mellé telepednek, elsorolják a 
terményárakat, a tanyavilág eseményeit és nagy kerülővel be
letorkollik a gondolatuk az ország egyéb ügyeinek megvitatá
sába. — Az izsáki Gazdakörben, régi szokás szerint, csak a fia
talabbak, a “tényleges gazdálkodók” gyülekeznek, míg az öre- 
gebbje, a “pihenésbe hajlott korúak”, az egyes felekezetek ol
vasóköreiben váltogatják a szót egymással.

Közel az ajtóhoz rátaláltam a községi pénztárosra. Mint 
legtöbb népesebb és jobbmódú alföldi falunak, így nálunk ő 
volt a “parasztság országgyűlési képviselőjelöjtje”. Egyszer 
már majdnem a vagyonát úsztatta el a választási küzdelemben.



Azóta is az emberek vakságát okoló magábafordulással készül- 
getett az újabb összecsapásra. Ö volt a megszemélyesitöje an
nak a gondolatnak, hogy a falu állítsa ki önmagából a maga 
vezetőségét, ne szoruljon kívülről jövőkre. S ebben tökéletesen 
igaza volt. Csak a módszerek megválogatásában nem árult el 
jártasságot, amin nem is lehetett csodálkozni, hiszen nagyfokú 
szándékosság rejlett abban, hogy a szélesebb néprétegek politi
kai iskoláztatását lehetőleg elmulasszák azok, akiknek pedig 
hivatásuk lett volna a nemzetnevelés e tájékoztató munkájának 
elvégzése. Már ebből a tényből is kivilágosodott, hogy valahol 
feljebb, a magasabb úgynevezett “középosztályos” őrhelyeken, 
a nemzet vér- és hagyomány-anyagától sokban elütő és éppen 
ezért a közösségi lélek támasztó pillérei nélkül lebegő társaság 
félt a más hivatáságazatokból feltörekvő “térhódítóktól”. Ez a 
félelem választóvonalat húzott falvak és városok, iskolázott és 
kevésbé iskolázott emberek közé. A be nem vallott ellenállás
nak ez a rettegésből született változata azután tovaterjedt, mint 
a gabonában az üszők, s megmételyezte azokat is, akik pedig 
egészségesebb légkörben nevelkedvén, a magyar öntudatuknak 
vonzóbb, mindenkit egyesítő értelmezést is adhattak volna. Ha 
volt a falunak egyetemet vagy főiskolát végzett néhány 
“úriembere”, ezek már szívesen elzárkóztak az alacsonyabb 
fokú iskolai végzettséggel rendelkező emberek elől, s így ment 
ez tovább. Aki a sorban utolsónak maradt, azzal már csak pa- 
rancsolómódban szerettek beszélni.

Ennek a káros magatartásnak kialakulásához járult 
azután még az egyéni élet sok-sok emléköröksége. Az alacso
nyabb életszínvonaltól megborzad mindenki, akár át kellett 
vészelnie előzőleg annak mélységeit, akár csak példák szolgál
tatták a szemlélődés képeit. Az is a nevelési iskolatervek fo
gyatékosságának egyik folyománya, hogy ezeken a lelki és er
kölcsi tulajdonságokon a felnövekedett nemzedékek magatar
tásán már bajosan lehetne változtatni.



Nyilvánvalóan a falu “bennszülött” társadalma sem men
tes e hibáktól, — mondom ezt annak ellenére, hogy a rosszul 
tájékozódó “parasztimádók” elfogultsága hajlandó a falusiak 
minden mozdulásában erényes cselekedetek felfedezésére. No
ha egész gyermekkorom faluban, illetőleg a falvak tanyavilá
gában zajlott le, s azóta nem vesztettem el soha a kapcsolatot 
vele, mégis csak így megkésve, e szerencsepróbáló utaim al
kalmával, ismertem meg a magyar vidék társadalmát 
átszeldeső szerkezeti hibákat.

(Mindig tanulságos maradt számomra ennek az ismerke
désnek a története.)

Első “nyomravezetőm” éppen községünk pénztárosa volt. 
Most, amikor a Gazdakörbe beléptem, mindjárt magához in
tett, mert feddö szavakat tartogatott számomra. Számonkérő 
haraggal dobbantott rám. Szerinte már megelégelhetném a 
“kommunistákkal való barátkozást”. Még a végén vérszemet 
kapnak, aztán ki bír majd velük?

Egyszeriben egész támadó gyűrű fogott körül. Mások is 
csatlakoztak a pénztáros véleményéhez. Kifogásolták a szer
vezkedést. Minek a szegénységet összegyűjteni? Hiszen ha 
együtt van, mindjárt nagyobbnak látszik. S minek velük politi
káról beszélni? A tanyasi béresek és kocsislegények már föld
osztásról sustorognak. Mit tudják azok, hogy merre kell az or
szágban földet osztani. Ök csak az itteni gazdák földjeit látják, 
amelyen dolgoznak, s abból szeretnék kihasítani a javát.

Soha ilyen békétlenség nem volt még a faluban.
Hiába volt minden erőfeszítésem, nem tudtam őket meg

győzni afelől, hogy az elesett sorsú magyar családokkal szem
ben messzebbmenő kötelezettségeik is vannak, mint a munka
adás. Vezetni kell őket kéznél fogva, hogy beleszokjanak az 
igazi helyes útvonalakon való közlekedésbe. Sokféle szempont 
szól amellett, hogy a helybeli gazdatársadalom nemzetnevelő 
kötelességei közé tartozik ez a feladat. Összetartani a velük



együttdolgozó földnélkülieket, nehogy más, alattomosan köze
lítő ellenség megtévessze őket, és visszavonásba ingerelje a 
szegénységet. Ráadásul sokan vannak közöttük, akik közvetlen 
rokonságban állanak a gazdák nem egy tagjával.

Ezeket az elszegényedett embereket családjuk szégyené
nek bélyegezték, mondván, hogy valamikor nekik is volt va
gyonuk, miért engedték szétolvadni. Az az ember, aki lefelé 
zuhan, nehezen állapodik meg zuhanásában. Békén kell hagyni 
a természetet a maga törvényeivel, amely kifújja viharaival a 
gyengébbet az erősebbek sorából.

Kérésemre nyomban összeült a választmány tanácskozás
ra. Hamarosan döntöttek: nem fogadják be a törvényesen meg 
sem alakult egyesületet. Szívesen leülnek étkezni egy asztal 
mellé béreseikkel és időszaki munkásaikkal, de egy szobában 
mégsem kívánnak velük lakni. A Gazdakörben pedig gyakran 
kell tárgyalni olyan ügyekről is, amelyekhez sem az 
“alkalmazottaknak” sem másoknak semmi közük sem lehet.

Védje mindenki a maga várát. Akik pedig várat sem tud
nak építeni önmaguknak, azok ne akarjanak másutt szép ké
nyelmesen a készbe beköltözni.

így hangzott a visszavonhatatlan ítélet. Töprengve ballag
tam tovább; vajon ki tanította meg a gazdákat ilyen mérhetet
len “osztályöntudatra”, amely meredek falat emeltet velük sa
ját külön világuk köré, hogy senki meg ne közelíthesse őket, 
aki nem a vendégjog alapján kopogtat ajtajukon...

Magyar népi öntudatuk kialakulásában bizonyára közre
játszott az a körülmény is, hogy a falu határain belül ők érez
hették legjobban egyéni életük függetlenségét. Ezért tudnak 
egy kicsit gőgösen elzárkózni minden kívülről jövő elől, s 
ezért alakult úgy életszemléletük is, hogy legtöbbször a távol
ról közelgő, tehát nem közvetlen veszedelmekre alig figyel- 
meznek. Kissé ráérősek és nehéz mozgásúak. S megvan az 
okuk is erre; munkájuk az övék, munkaeszközeiket maguk



birtokolják, ingó és ingatlan vagyonuknak ök az egyedüli tu
lajdonosai, végül pedig munkájuk gyümölcsét is maguk bocsát
ják áruba annak, akivel ők “bocsátkoznak vásárba”. Amennyi
re megköti őket a földtulajdon, legalább annyira megkötik ők 
is a falvak társadalmának állandóbb körvonalait. Az ö szemük
ben mindenki kevesebb, akik egyrészt életmódjuk függetlensé
gét nem tudták hozzájuk hasonlóan kiverekedni, másrészt pe
dig a falvakon belül csak átvonuló és nem “bennszülött” réte
get képviselnek.

Megkötni a magyarságot a haza földjéhez ... ez volt egyik 
állandóan visszatérő gondolatom, valahányszor az országban a 
kenyértelenség rémétől hajszolt, újkori “mezőgazdasági és ipa
ri nomádság” megszüntetésének lehetőségeit boncolgattam. 
Valami hasonlót akartam elérni az ideiglenesen megalakított 
“munkás-szervezetemmel” is, amikor kísérletet tettem, hogy 
befogadtatván őket a Gazdakörbe, az övékénél magasabb fokú 
társadalmi életszínvonal példát szolgáltató közelségében egy 
olyan gazdasági vállalkozásba kezdhessenek, amely az erők 
szövetkezése folytán még számukra is megvalósítható cél le
het. Az életindulás kedvezőbb feltételeit szerettem volna szá
mukra biztosítani és az volt a tervem, hogy a falutól délre, kö
rülbelül tíz kilométernyi távolságban fekvő “tolvajosi” homo
kon kisbérlet-szövetkezetet létesítünk — elsősorban a szegedi 
és a kalocsavidéki paprika termesztés mintájára.

A Tolvajosban elég gyakran vadásztam, ismertem az egész 
határt, úgyszintén kevés telepesét is, akik végeszakadatlanul 
szinte emberfeletti küzdelmet folytattak a homokbuckák elsi
mításáért és termőerejének kibányászásáért. A húszas évek ele
jén errefelé már osztottak földet. A szerszámmal és igavonóval 
nem rendelkező , a kötetlen talajhoz és az önálló gazdasorshoz 
hozzá nem szokott új telepesek tehát minden szükséges segít
ség és jótanács nélkül, egyedül kínlódtak homokkal, széllel, 
viharral és szárazsággal, miközben vagyonkájuk utolsó darab-



jaít is belefojtották a megkapaszkodni sem tudó ültetvényeik
be.

Pedig szinte csodákat lehetett művelni ezen a borókabok
rokkal és királydinnyével gyéren tarkított homoksivatagon. A 
két szomszédos falu felől évröl-évre tágult a határ, amelyen 
belül már — a termővé szelídített futóhomokon szép szőlő- 
pászták és gyümölcsösök lombosodtak. Tulajdonosaiknak volt 
anyagi erejük és hozzáértésük a szívós munka elvégzéséhez. 
De még mindig messze voltak attól a területtől, ahol a beugra
tó szándékú földosztás “száműzött szerencsétlenjei” tengették 
életüket.

Itt a Tolvajosban volt a legolcsóbb a föld, s ezért válasz
tottam ezt a vadvidéket a környék legszegényebb és sokféle 
nélkülözésben megedzett földmunkásainak telephelyéül. Az 
anyagi felemelkedés utjának valahol el kell kezdődnie, ha na
gyon akarjuk... Csak ők tudtak volna itt — a szövetkezeti kö
zösségben végzett munka céltudatos beosztása mellett, lelkesí- 
tőbb eredményeket elérni, —  ők, akik megszokták, hogy mie
lőtt a földet magvetésre előkészítenék, gyakran mérhetetlen 
mennyiségű földréteg elmozdítását és áthordását kell 
elrendezniök. De gondoltam a szárazság leküzdésére is; néha 
már szinte eleven képekben láttam azokat a szélkerekekkel 
hajtott öntöző kutakat, amelyek már-már nem is kizárólag a 
vizet, hanem egyidejűleg a diadalmas emberi munka örömét is 
belehíntették volna a szomjas föld öntöző árkaiba.

A kisbérletí szövetkezést azonban mégis csak átmeneti 
tervnek tekintettem: a végleges letelepítés egyik előkészítő fe
jezetének. Noha végtelenül szerettem a bennem megbízó em
bereket, mégsem voltam velük szemben elfogult. A kisbérletí 
szövetkezésen keresztül akartam őket rávezetni, miként állhat
nak meg majd egykor ők és utódaik a saját lábukon, mint olya
nok, akik többé már nem bolyongó “proletárjai”, hanem ma
gántulajdonnal rendelkező, megtelepült adófizető alanyai az



államhatalomnak. Ámde ezt a fokozatot gazdasági iskoláztatás 
nélkül — pusztán egyéni erejükből — alig érhetnék el, hacsak 
a becsületes szövetkezés nem segíti őket.

Mindez azonban csak terv maradt, mert egyrészt hiányzott 
a kezdeményezés jogi formája, másrészt pedig bátorságunk 
sem volt ahhoz, hogy belevágjunk egy ilyen vállalkozásba. Pe
dig előzőleg többször is tárgyaltam ilyen értelemben a Han
gya-szövetkezet országos központjában, útbaigazítást akartam 
kérni. Legfőbb eredmény az volt, hogy a szövetkezés és gazda
sági társulás kérdéseivel behatóbban kezdtem foglalkozni.

Alig záródott be mögöttem az izsáki Gazdakör ajtaja, még 
e délelőttön másik kísérletet is tettem. Egy idősebb gazdát ke
restem fel otthonában. A Gazdakörbe csak ritkán szokott beté
vedni, saját vonzási körét egyrészt a Katolikus Olvasókörben, 
másrészt pedig a helyi Kisgazda Párt szerveztében ápolta. Szé- 
pitgetés nélkül feltártam előtte mai tapasztalataimat Megfon
tolt lassúsággal szakadtak föl “íraraszt-lelkéből” a gondolatok. 
Mondatain megérzödött, hogy a föld és népének kérdéséről 
sokat olvasott. Mégis inkább érzelmi alapon igyekezett ma
gyarázatot adni arra a kérdésre, miért zárkóznak el a gazdák a 
szegényebb sorsú testvéreiktől.

Nem szabad megütközi a magyar gazdák magukba- 
vonulásán. Az egykori jobbágyősök tengernyi megaláztatásá
nak és fájdalmas kiszolgáltatottságának a következménye ez: 
eleven tiltakozás a múlttal szemben. A nagyapák még kezük
ben levett kalappal ácsorogtak munkaparancsra várva gorom
ba urasági munkavezetők előtt, az unokák azonban már min
den mozdulásukkal a maguk függetlenségét és jobblétét kíván
ják átélni. Ez is az emberi boldogságnak egyik változata; fel
emelkedni valahonnan nagyon mélyről és valahol magasabban 
tartósan gyökeret ereszteni. Elzárkózottságukban is az a bizal
matlanság nyilatkozik meg, amely a múlt öröksége. Bizalmat
lanok azzal szemben, akik “alulról” közelítenek feléjük, de



ugyanekkor a “felülről” közeledőket is távollartják, ha bármi
féle olyan változásról regélnek előttük, amelynek kihatásait 
nem tudják betekinteni. Kormánypárti helyezkedésüket is ez a 
lelki beállitottságuk magyarázza. A kormány ugyanis többnyi
re az adott dolgok megtartását ígéri és nem szívesen nyúl a 
változtatások kockázatosabb módszereihez.

Hasonló léleknyugalommal felelt meg arra is, miért 
szegődött ő a Kisgazda Párt oldalára, s miért nem tart a Gazda
körrel, noha Izsák egyik legvagyonosabb gazdálkodója. Ő is 
“alulról” jött. Gyermekkorában még béreslegény volt. A gaz
dacsaládba születettek őt sem fogadnák úgy, mint “hason
szőrűt” illenék. De a gyermekei számára már megnyílik az aj
tó. Ez az élet íratlan törvénye: azok álljanak egymás mellé, 
akik a “boldogulás lépcsőzetén” hasonló magasságot értek el. 
Egészen jól megfelel számára a Kisgazda Párt és vele tartanak 
elsősorban azok a gazdatársai, akik szintén cselédsorsból küz- 
dötték fel magukat. Ha valaki az “emberi boldogulás 
lépcsőzetén” felérkezik hozzájuk -  saját erejéből, azt szívesen 
fogadják. Mindenki használhatja a maga erejét -  jóra is, rossz
ra is.

Ebből az utolsó mondatából már elutasítás csendült ki. Ők 
sem fogadták be a szociáldemokrata hírveréstől elhódított 
napszámosokat. Kifejezetten nem beszélt róla, de utalt rá, 
hogy egy kicsit a megfertőztetés veszedelmétől kívánt óvakod
ni. Nincs olyan ember a földön, aki a ragályos betegnek szíve
sen adna menedéket saját otthonában.

Egyelőre minden maradt a régiben.
Később megtudtam, hogy a helyi kormánypárt a Gazdakör 

és az Ipartestület bevonásával “erélyesen” tiltakozni akar a 
járási közigazgatás előtt a lábrakapott “tiltott szervezkedések” 
miatt. Nyíltan ugyan még nem üzenték meg a háborút, de már 
úton-útfélen azt hangoztatták, hogy a lakosság békéjét



veszélyeztető “földalatti szervezkedés” láza átragadhat a 
szomszédos falvakra is és maholnap zendüléssé növekedik.

Ekkor határoztam el, hogy meglátogatom a kormánypárt 
helyi vezetőségét. Nem sikerült megállapodásra jutnom enge
déllyel működő társadalmi egyesülettel, a felekezetek olvasó
köreivel pedig nem is kísérleteztem, mert irtóztam a magyar 
társadalomnak minden ilyen, templomon kívüli felekezeti 
szétbontásától. Nem maradt más hátra, mint nemzeti színezetű 
politikai mozgalomhoz folyamodnom. Ámde még így sem 
gondolhattam kifogástalan megoldásra, mert a legnagyobb 
ilyenféle egyesülés, a kormánypárt is súlyos szépséghiba terhé
vel lépett a helyi nyilvánosság elé. Erősen felekezeti alapon 
állította össze a maga vezetőségét. Míg a Kisgazda Párt táborá
nak főerősségét a Katolikus Olvasókörben nyerte meg, ugyan
ekkor a “nemzeti egység” jelszavával a protestáns tantestület 
és rokonsága bontogatta a maga politikai törekvéseit. így bo
nyolódtak szinte végeláthatatlan gomolyaggá a helyi 
“hatalomféltésnek” azok az érdekszálai, amelyek nyomán a 
falu életében minden elképzelhető választás, előljárósági tiszt
újítás és egyéb mozgalmasabb alkalmakkor a küzdelem egé
szen a szenvedélyességig elrugaszkodott.

Kétségtelenül a kormánypárt jelentette a legnagyobb súlyt 
valamennyi helyi csoportosulás között. Elnöke az állatorvos 
volt, aki azonban tisztikarával szemben képtelennek bizonyult 
a legcsekélyebb önálló cselekedetre. A protestáns pap ugyan 
nem vállalt semmiféle megnevezhető feladatot a párton belül, 
mégis a lelkészi hivatal lett a mindenkori megbeszélések köz
pontja. Mégis, bármennyire is furcsán hangzik, meg kell valla
nom, hogy ez a társaság sok-sok emberi gyarlósága ellenére is 
egyetlen erényben kimagaslott a többi közül: törekvéseiben 
meg-megcsillant a magyar faji öntudat egy-egy szikrája. Ez a 
kis világosság is útmutató fény volt, amely messziről, az ellen- 
forradalom lel késül tségéből pattant elő egykoron. Ámde vég



telenül kár volt, hogy ebbe a megelevenülö faji öntudatba 
mindannyiszor belevegyült valamiféle felekezeti érdekhajhá- 
szás és a társadalmi jobblét gőgjének egy bizonyos egészségte
len megnyilvánulása, valahányszor a kezdeményezés nem kife
jezetten az ö oldalukról indult ki. Ezek a hibák szomorúan bi
zonyították, hogy e csoportosulás múltja és jelene miatt önma
gában nemcsak elégtelen, de alkalmatlan is a “nemzeti egység” 
gondolatának politikai és társadalmi élménnyé való kiteljesíté
sére.

Miután már bejelentettem jövetelemet és szándékomat, 
egyik este betértem a lelkész! hivatalba. Együtt volt a szükebb 
pártvezetőség, csendesen iddogáltak és sűrű dohányfüst simo
gatta a lámpaemyőt. Csak a párttitkár hiányzott, aki személyi 
okokból maradt távol. Röviden végeztünk a tárgyalással. A 
földmunkásság nyugtalanságának levezetését rendészeti kér
désnek minősítették. Majd a hatóságok rendbehozzák, ami 
most rendetlenségnek tűnik. A falu gazdatársadalma nem óhajt 
velük “egy tálból cseresznyézni”, márpedig ők alkotják a kor
mánypárt szervezetének gerincét. Politikailag úgysem képvisel 
a szegénynegyed semmiféle fontosságot. Egyrészük büntetett 
előéletű, másrészük hiányos iskolai végzettséggel rendelkezik, 
a harmadik rész csak átvonuló népességet jelent. Csak nagyon 
kevésnek van választói joga. Politikai párt részére nyűg lenne a 
kedvükbejárás, mert örökké elégedetlenkednének. Előbb tár
sadalmilag kellene nevelésükkel foglalkozni. Majd a jövő en
nek is meghozza a módját. A jövőt emlegették és nagy kérdőjel 
bukott ki e bizonytalankodó szavakból.

Kékes ködként terjengett a dohányfüst a lámpafényben. A 
megtagadás elbizakodott szelleme a félig töltött borospoharak 
között kószált. A választói jog hiánya kidönthetetlen tilalomfa 
volt a visszautasítás indokolásában...

Emlékeztem Gömbös Gyula bemutatkozó rádióbeszédére. 
Azóta több mint négy esztendő suhogott el fejünk fölött. Meg



vastagodtak a Nemzeti Egység Pártjának nyilvántartási jegyzé
kei. Bennük bevehetetlen erődrendszerré sűrűsödtek az ország 
“elsöosztályú állampolgárainak” névsorai. Ök voltak a jogok 
irigyelt birtokosai, mig a többiek, a “másodosztályúak” és 
“alacsonyabbrendűek”, mint megbízhatatlanok és értéktele
nek, sáncokon kívül rekedtek.

Megbukott az egység összefogó gondolata azokon, akik a 
hatalomban való személyes érvényesülést választották szívük 
titkos rejtekében az egymásbafogódzás céljául. Eltévedt és el
kallódott az egykori rádióbeszéd bizalomgerjesztő igézete, s 
akiket az álnok megmásító gondolatközvetítés csupán meg
érintett, de sürgősen el is taszított magától, mint elhasználó
dott és kicsorbult emberi erőlködések lehetetlenjeit, ök to
vábbra is gazdátlanul csatangolhattak a reménytelenség ingo- 
ványain.

A kormánypárt, újjászervezőjének halála után, haladékta
lanul megkezdte a külön személyi célok szolgálatába révedő és 
a nemzet egyetemességétől elszakadó életét. Ezzel olyan ös
vényre tévedt, amelyen hamarosan feltünedeztek a minden ol
dalról fenyegető meghasonlások és pártoskodások szakadékai.

Ha ezekről a megbeszéléseimről beszámoltam volna a 
“tiltott összejövetelekre” még mindig szorgalmasan eljárogató 
“híveimnek”, bizonyára valóban fellángolt volna a békétlenség 
tüze a falu peremvidékének irányából. Ehelyett azonban kö
vetkezetes adagolásban az új eszmeáramlatokról tartottam 
egyszerű ismertetéseket, s magam is az elkövetkező változások 
elkerülhetetlenségéről és sürgősségéről mondtam bíztató me
séket. Utolsó összejövetelünkön azután felhívtam a figyelmü
ket a “nyilaskeresztes mozgalomra”. Bevallottam, hogy meg
akadályozták egyesületalapítási törekvéseinket, de emiatt nem 
szabad személy szerint senkit sem okolnunk. Egyedül a fennál
ló rendszer hibáztatható... Nyitva maradt azonban a lehetőség 
a megszületett kis tábor összetartására; sorakozzanak be a he



lyi nyilas mozgalom szervezetébe. Ekkor már megegyeztem a 
nyilasok helybeli szervezőjével: egy gazdafiúból lett ügyvédje
lölttel. Édesapja hosszú ideig volt orosz hadifogságban, s a ha
difogságból hazatértek és az egykori arcovonalkatonák vala
miképpen szintén külön csoportot alkottak. Hasonlóképpen a 
falu néhány kereskedője, a zsidókat leszámítva, szintén külön 
keresett magának összejöveteli alkalmakat a helyi sportegye
sület keretében. Bizonyára a kereskedői foglalkozás termelte 
ki magatartásukat, hogy általában minden zajosabb megmoz
dulástól visszavonultak és tulajdonképpen egyetlen politikai 
párthoz sem tűzték le botjukat. Ellenben az egykori arcvonal
beli katonák annál szívesebben hallgatták a világ átalakulásá
ról szóló híradásokat. így kapott hajlékot az újkeletű nyilas 
mozgalom is az egyik idősebb gazda házában. Ezzel az elhatá
rozásával nem kívánta sérteni, de támogatni sem kiterjedt falu
si rokonságát, noha azok a községi előljáróságben erősen meg
szállták a vezető tisztségeket. Neki és katonaviselt társainak 
örökké külön világ maradt a háború, a hadifogság és mindazok 
a tiszteletreméltó álmodozások, amelyek a világotjárt emberek 
nagyobbratöréséből származtak.

A helyi nyilas mozgalom is hadilábon állt a régebbi alapí
tású egyesületekkel és pártokkal. Tagjai legnagyobbrészt az 
iparos és a kereskedő inasokból, illetőleg alkalmazottakból 
kerültek ki, de akadtak már gazdaíQak is, akik az új zászló alá 
gyülekeztek. Az idősebb korosztályokat most én küldöztem 
feléjük. Egyetlen vigasztaló gondolatom az volt, hogy legalább 
egy közös keretben találkoznak egymással mindazok, akik egy 
faluban élnek, de munkájukkal eddig még nem küzdhették ki 
maguknak az önállósulást. Tulajdonjogilag alapjában véve 
semmiféle vagyontárgyat nem birtokoltak... tehát a tulajdonjo
gilag kézbentartott vagyonok nagysága vagy kicsinysége nem 
színezhette öntudatukat az osztályelkülönülésre való törekvé
sek egymástól eltávolodni szándékozó akaratával.



A gondot ezzel forma szerint levetettem, ellenben a ma
gyar társadalom széthasogatása miatt támadt szorongató nyug
talanságomtól nem tudtam többé szabadulni. Ez a rövid 
félesztendö rádöbbentett a tetszetőssé festett külszínek alatt 
lappangó társadalomszerkezeti ellentétekre. Hiszen még a mi 
falunk szűk közösségén belül is észre lehetett venni az erők 
osztódásának, vagy mondhatnánk így is: az erők elkülönülésé
nek további folyamatait. Nyilvánvalóan a társadalom részeire 
válásának ez a mérgező betegsége a helytelenné torzult családi 
hagyományokban kezdődik el, de első szentesítését a gyerme
kek életében az iskola adja meg, amikor az ültetési rendben a 
tanító a szülők kívánságait teljesítvén, nem a tehetség és neve
lési követelmények alapján jelöli ki a növendékek helyét, ha
nem úgy, amint a szülők helytelenül értelmezett társadalmi 
befolyása és súlya azt látszólag előírja. Már ezekben az évek
ben sokféle felszólalás elhangzott, hogy le kell bontani a társa
dalmi válaszfalakat, mert azok a belső arcvonal egységének 
kialakulását akadályozzák. E tetszetős kijelentések mögött 
azonban tömérdek alattomos veszedelem talált jólleplezhető 
búvóhelyre, hiszen a társadalmi válaszfalak lebontásának jel
mondatába gyönyörűen bele lehet csomagolni annak a fiata
labb keletű kívánságnak cáfolatát is, hogy szüntesse meg a tör
vényhozás az országlakók általános egyenlőségét. Mert ha nin
csenek társadalmi választóvonalak, el sem lehet képzelni, hogy 
az így összeeresztett népesség egyénenként ne egyenlő jogú és 
kötelességü emberekből álljon...

Megszámlálhatatlan kortörténeti és bölcseleti hozzászólás 
tapogatta körül a közösségi élet e kérdésének mindenféle vál
tozatát. A gondolatok elködösítésének “nagymesterei” ördögi 
furfangossággal iparkodtak megzavarni a tisztánlátás feltétele
it.

Főleg azt szerették volna pártmegmozdulásokkal, bérharc 
kezdeményezéssekkel és társadalmi jótékonykodással



elkendőzni, hogy ma már nem is annyira azon múlik a magyar 
jövendő kimenetele, vajon az egyes úgynevezett “társadalmi 
osztályok” követelései jogosak vagy jogtalanok, hanem jövő 
fennmaradásunk kizárólagosan attól függ, milyen mértékben 
sikerül a köz- és magánjogi, úgyszintén a vagyonjogi 
erőviszonyok arányát feljavítani a nemzetfenntartó magyarság 
javára, hogy ezáltal végre ismét független és magabiztos ma
gyar nemzetről lehessen beszélni. Ne a kései és idegenből be
vándorolt “új honfoglalóké” legyen az ország, hanem a nemze
ti erők friss megmozdulásából szülessék meg végre az a 
dicsőségesebb uralom, amely kitakarítja az állam területét 
minden idegenszerűség szennyétől, hogy a magyarság végre 
már tisztán, önmaga természeti törvényei alapján élhessen 
örök történelmi hivatásának.

Sohasem kételkedtem abban, hogy ehhez a célhoz szintén 
vezetnek járható útvonalak, csupán meg kell találni azokat. Az 
izsáki “szegényeimmel” való törődés még csupán a kezdetet 
képviseli a célravezető útvonalak felkutatásáért folytatott küz
delmeimben. El kellett mennem a keleti határszélen élő ma
gyarok közé is, hogy a tapasztalatok gyűjtésében és a tervek 
megfogalmazásában egy jelentős lépéssel továbbjussak.

Itt -  a leggazdátlanabb emberi nyomorúságok árnyéká
ban -  sok kis magyar bölcső és serdülő gyermek fogadott, 
puszta jelenlétükkel is élesztgetvén bennem a felelősségérzetet: 
bűnös, aki a fajtáját gyámolító cselekvésekben késlekedik.

Végvári magyarjaink között

A lázadás, mégpedig a jogos lázadás társadalmi okait kell 
előbb szerte a világon megszüntetni, hogy ne kelljen egyetlen 
nemzetnek sem a belső társadalmi feszültség levezetése végett



háborút kezdeményezni, sem pedig mások háborús vitájába 
beleavatakozni.

Új politikai tanításra van szükség, mert a meglevőket 
egytöl-egyig megcáfolta a második világháború kirobbanása. S 
ennek a tanításnak nem a háborútól való félelemben kell meg
születnie, hanem központos gondolata épp)en a béke legyen, 
ami a dolgozó nemzeti társadalmak belső megbékélésének és 
kiegyenlítődésének értelmével egyenlő. Ha csupa kiegyensú
lyozott nemzeti társadalom dolgoznék egymás mellett egyrészt 
Európában, másrészt az egész világon, akkor bizonyára több 
reményünk lehetne arra, hogy a társadalmak egyedei nem 
terelhetők össze egykönnyen egymás elleni támadó háborús 
felvonulásra.

Úgy hiszem, ma mindannyian, akik megjárták az első vi
lágháborút, vagy a gyorshadtesttel a másodiknak valamelyik 
arcvonalát, hasonló véleményen vannak. Hidat kell építenünk 
a háborútól a békéig, s ehhez az építő munkához elsősorban jó 
tervre, másodsorban hozzáértő dolgos kezekre van szükség. A 
megmaradt hadseregek szuronyai legfeljebb csak segélyszolgá
latot teljesíthetnek a munka védelmében, amíg a híd elkészül. 
A dolgozó társadalom belső rendjét jelképező híd teherbírásá
tól függ, hogy meddig tart a béke korszaka és mikor szabadul
hatnak el újból a lázadás és rombolás ösztönei.

A honszerzésből és honépítésből származó polgári jogo
kat -  minden egyéb joggyakorlással szemben -  olyan magas
ságba kell emelnünk, hogy nemcsak az ország lakóiban, de ki
vándorolt tisztavérü testvéreinkben is, a nemzetfenntartó ma
gyarsághoz való tartozás érzése lobbanjon lángra. Ha sikerül 
közjogi rendszerünkben a tisztán magyar szolgálatok megju- 
talmazásának ilyenféle „magasságokat” biztosítani, akkor 
ezeknek a „magasságoknak” vonzása valóban megteremti a 
nemzet egységét és hatástalanítja a tévesztett múlt „osztály
elkülönülést” ajánlgató világszemléletének káros tanításait.



Amíg egyetlen magyar ember éhezik ebben az országban, 
addig egyetlen idegen sem lakhasson jól magyar kenyérből... S 
amíg egyetlen magyar ember rongyokba kénytelen öltözködni, 
addig egyetlen idegennek maradt bevándoroltnak sem jusson a 
rongynál több a magyar munka eredményeiből...

Amelyik társadalom a közösségi gondoskodás és egymás
rautaltság szükségszerűségének fel nem ismerése folytán eltűri 
a belső ellentéteknek végleteit és a fel-feljajduló sérelmek tü
neti gyógykezelésén túlmenőleg nem hajlandó áldozatos mun
kába bocsátkozni, az sohasem érezheti magát biztonságban. 
Csak egyetlen esetben lehetne e mulasztásra elfogadható ment
séget találni, ha a gyötrelmek mélységeiben fuldokló társadal
mi rétegek valóban selejtes emberanyagot képviselnének, s így 
még a nemzet szemf)ontjából is csak hasznos lenne, ha pusztu
lásukat, helyesebben mondva az eltávozásukat mesterségesen 
is siettetjük, mert legalább megszabadulunk a személyükben 
rejtező nemkívánatos terhektől.

Már a nyár felé hajlott az idő, amikor 2-3 heti falusi tar
tózkodás után 1937-ben visszatértem a fővárosba és az új han
gokat megpendítő, fiatal alapítású “Virradat” szerkesztőségé
ben elfogadták ajánlkozásomat.

Bartha Miklós írásaiból és Istóczy Győző egykori parla
menti tiltakozásaiból megismertem a Kelet-Magyarországot 
fenyegető 19. századi galíciai bevándorlás szennyes áradását, 
amellyel egyidőben azután elkezdődött országunk népességé
nek szomorú-emlékű vérlecsapolása: magyar százezrek kiván
dorlása szerteszét a nagyvilágba. Akadtak közöttük törpebirto
kosok, kisiparosok, egynéhány kiskereskedő is, de a kivándor
lás zöme a földmunkásság köreiből került ki. Az elnéptelene
dett és így természetesen népi ellenállásában legyengült falva
kat ellepték Galícia kizavart kaftánosai.

Végtelenül érdekelt, vajon mi történt ezen a vidéken az
óta?



Az újságírói vasúti kedvezmény lehetővé tette a gyakori 
utazásokat. Rövid két hónap alatt bejártam a felső Tiszahát vi
dékét egészen a trianoni határig, Szabolcs vármegye homokját, 
a Bodrogközt és innen visszafelé jövet a Hajdúságot, északabb
ra pedig Borsod vármegye néhány nagyobb helységét. A vasúti 
töltés két oldalán, főleg Szolnoktól kelet felé, hatalmas vetési 
táblák, másutt kiterjedt legelők hirdették, hogy a föld errefelé 
még nagyobbrészt osztatlan, nem kisgazda-tulajdonosok ezrei 
uralkodnak fölötte, hanem még mindig a régi megkorhadt föl
desúri rendszer “nagytőkés” utódai birtokolják a barázdákat. 
Az első kínálkozó alkalommal beletekintettem a birtokosok 
névjegyzékébe. Amit e hivatalos kiadványban olvasnom kel
lett, az már az előző évtizedek leplezetlenül végrehajtott haza
árulásának szinte hivalkodó bevallása volt. Minden ténymegál
lapítás, amelyet néhány közgazdasági szakírónk a közelmúlt
ban megjelent könyveiben elrettentő példaként elénk tárt, csak 
enyhe dadogás volt azzal az égbekiáltó szörnyűséggel szem
ben, amely most — tekintetem előtt — számokból és vérlázító 
látványosságokból folyt össze ijesztő bizonyosságként. Tiszán
túl legmagyarabb vármegyéinek nagybirtokosai között sokkal 
nagyobb vagyont uzsoráskodott össze magának az „eman
cipáltak” külföldi segélyekkel felvértezett társasága, mint bár
hol másutt az országban.

Régi szólásmondás az, hogy “az Isten törvényei ellen vét, 
aki vérét megtagadja” ... De ki tudná felmérni azok bűneit, 
akik közjogi rendszerünk szabadelvű szabályozásával olyan 
“alkotmányos rendet” varázsoltak elő, hogy a magyar vér el
len való vétkezésnek büntetés alá nem eső lehetőségeit is bele
bújtatták a törvény tekervényeibe? Magyar lelkiismeretem 
előtt bűnnek tekintettem még azt a magatartást is, amely a 
gazdag zsidó, vagy a nálunk nyaraló külföldi felé hajlongva 
kalapot emel, míg a szegény magyar kubikus munkás köszöné
sét csak félvállról fogadja. Pedig ez a kalaplengetés még csak



az ártatlanabb bűnök közé tartozik, hol van ez az 
“emancipáció” és a recepció törvényének nemzetgyengitö tár
sadalmi betegségeitől.

K ö z b e v e tő le g  és u tó la g  c m lile m , h o g y  a h a rm in c a s  e vek  

m á s o d ik  fe lé tő l k e z d ő d ő le g  egészen a k a to n a i b ev o n u lá so m ig  

e lé g  so k a t utaztam . B á rm e rre  já rta m  o rsz á g u n k b a n , a z s id ó k é r

d és v a la m e ly ik  v á lto za tá v a l m in d en ü tt ta lá lk o zta m . A  h á b o rú  

k itö ré se  után  a zsid ó sá g  létszá m a  m in d e n fe lé  fo k o za to sa n  n ö v e 

kedett. H a z á n k  átm eneti m e n e d é k h e ly n e k  m in ő sijlt, jó lle h e t a 

z sid ó sá g  k ö ré b e n  ism ert v o lt  a v é le m é n y , h o g y  „ v e sz é ly 

zó n á b a n  v a g y u n k ” , s  a v e sz é ly  sz e rin tü k  a m a g y a r la k o ssá g ra  is 

v o n a tk o zo tt. S zó rv á n y o sa n  h a lla n i lehetett o ly a n  h íre k e t, vagy  

in k á b b  „ ré m h íre k e t” , h o g y  a le n g y e lo rsz á g i zsid ó sá g  m e g p ró 

b áltatása véget ért. A k i tudott, a ném et v illá m h á b o rú  b o m b a zá 

p o ra  e lő l k e le tre , a z  o ro sz  b o lse v istá k  fe lé  m e n e k ü lt. K iv é v e  a 

v a rs ó i gettót. D e a b o lse v istá k  h a m a ro sa n  e ltá v o líto ttá k  a m ene

k ü lő k  árada tát a  h a rcá sz a ti te rü le tü k rő l, te h e rv a g o n o k b a  z s ú fo l

tá k  ő k e t, és a s z á llítm á n y o k a t S z ib é riá b a  irá n y íto ttá k . M ire  az 

e m b e re k  m e g é rk e z te k  té lid ő b e n  a z U ra l m ögé, a v a g o n o k b ó l  

ú g y  d o b á ltá k  k i a m egfagyottakat, m in t a hasábfát s /o k á s . N em  

len n e sz o k a tla n  az ily e n fé le  m o sz k v a i in tézk ed és, h isze n  a  h áb o 

rú s  ve szte sé g listá k o n  a le n g y e lo rsz á g i z sid ó sá g  k ü lö n b i)z ő  p o n 

tatlan s z á m o k k a l szerepel. A  N e m z e tk ö z i V ö rö sk e re sz t  végleges  

je len tését p e d ig  nem  ism e re m .

In k á b b  v issz a té re k  a ré g i h a za i, ille tő le g  a z  a k k o r i b eszélge

téseim  e g y -k é t m eg m aradt em lék e zé sé h e z. M e g le p ő  v o lt  szá 

m o m ra , h o g y  a k ik k e l a v é le tle n  összeh o zo tt, tö b b n y ire  k o rá b b i 

eg ye te m ista  társaim  ro k o n sá g a , le g tö b b jü k  k ö z é p o sz tá ly b e li 

m u n k a k ö rb e n , szin te  k iv é te l n é lk ü l szé les k ö rű  m űveltséggel 

re n d e lk e ze tt. De m á r b e n n ü k  élt a fé le le m  a jö v ő t  illető en . T alán  

é p p e n  e z z e l a  fé le le m é rzé sse l lehet m e g m a g y a rá zn i, h o g y ö n tu - 

d a to sa b b a n  v o lta k  z s id ó k , m in t ko rá b b a n .

A  m ú lta t e m lítve , szám ításba k e ll v e n n i, h o g y  a lib e rá lis  á l

la m b a n  m in d e n t m e g k a p la k , a m i k ö z jo g i v o n a lo n  sz á m u k ra  é r

v é n y e sü lé st jelentett. É rd e m e s lehet vég ig b ö n g é szn i a p a rla m e n ti



k é p v is e lő k  cs  a fe lső h á zi tagok névsorát. A z  úgynevezett e m a n 

c ip á c ió v a l k ö z e l k e rü lh e tte k  a tö rvén yh o zá sh o z, s a re ce p ció  

révén  k in y ílt  sz á m u n k ra  a z ajtó, h o g y a fő re n d e k  zártabb  v ilá g á 

ba is bejárásu k, sőt s z ilá rd  k a p cso la tu k  legyen. A  k ö z jo g i e lő 

n y ö se b b  helyzet b izto sítása m ég k evés lett v o ln a  k o rm á n y a la k í

tásra, azt a m érté k ta rtó b b a k  nem  is a k a rtá k , de a rra  jó  volt, 

h o g y  a tö rvé n y h o zá sb a  kép viseletet létesítsenek a saját é rd e k e ik  

ja v á ra . S ide k ív á n k o z ik  a z  a m egjegyzés, a m e ly  u g y a n csa k  tő lü k  

sz á rm a z ik , ho gy —  h a egy b efo gad ó  o rszág so ro m p ó k a t a k a r  

á llíta n i v e lü k  szem ben, h e ly te le n  lenne e rő sza k o t k ezd en i, —  a 

s o ro m p ó k  c sa k  a k k o r  v álto ztatn án a k a helyzeten, ha a gazdanép  

e lső b b sé g i jo g á n a k  védelm ét sz o lg á ljá k , s  e lle n ő rz ik , sőt e lő n y 

telen n é te sz ik  a z  id eg en ek b eván dorlását. Term észetesen a régi 

k iv á n d o ro lt  K á rp á t-m e d e n ce ie k  h a zatelep ülő  c sa lá d ja iró l k ü lö n  

tö rv é n y n e k  k e ll m ajd re n d e lk e zn ie .

A  z s id ó k  a re c e p c ió  ré vé n  m eg k apták a z engedélyt a vegyes  

h ázasságo k ra. Itt m egint a m é rsékeltebb  szervezeteiket k e ll ta

n ú k é n t m e g h ív n u n k , m ert sohasem  vált n ag yo n  nép szerűvé k ö 

re ik b e n  a veg yes házasság. S im áb b  kifejezést használva, v é rh íg í

tásn ak nevezték. S ha m a g y a r ré szrő l fajron tást em legettek,  

u g yan ezt tették m a g u k  a z.sidók is. A  zsid ó ság nem  tudta h e ly e 

se ln i, h a a m aga h ite sze rin t a „v á la szto lt n é p " zárt ö sszetartozá

sát átm eneti e lő n y ö k  m egszerzéséért itt-ott m eglazítják , réseket  

v á g n a k  rajta.

Ily e n fé le  m eg fo n to lá so k  u ta ln a k  a rra  a k ö n n y e n  fe lism e rh e 

tő m agatartásra, h o g y  a zsid ó ság nem  tud, d e nem  is a k a r a ssz i

m ilá ló d n i. S o k  évezredes, egységessé k o v á cso ló d o tt n é p rő l van  

szó, a m e ly  legalá bb  hétszer v a g y  n y o lc s z o r a rabszo lga so rso t is 

m egszenvedte e ze r e v e k k e l ezelőtt, m ajd so k a n  k ö z ü lü k  szétszó

ró d á sb a  k é n y sze rü lte k , de m égsem  o lv a d ta k  be a b efogad ó ga z

danépbe. E lle n b en  e lju to tta k  odáig, h o gy m a a zsid ó ság  c s o p o r

to k ra  va g y  e g yén ek re bontva, a v ilá g  va la m e n n y i fontosabb  

n ye lvé t a n y a n y e lv i szin ten  beszéli. S ez v a ló b a n  nagy erő. E n n ek  

e lle n é re  vilá g sze rte  n épszerűtlenek.

D e fo ly ta ssu k  azt a go ndolatsort, a m ely a h á b o rú  e lső  fe lé 

ben, 19 4 1 -ben u ra lk o d ó  vé le m é n y  volt.



A zsidókérdésnek az első világháború bolsevista forradal
mi kísérletei óta világszerte széles irodalma támadt. Még Ame
rika is véleményt mondott e kérdésben, noha a zsidóság ott — 
leggazdagabb képviselői révén — valóban bejáratos volt a köz- 
társasági kormány legbelsőbb tanácstermeibe is. A “nagy va
gyonok ura”, Ford Henrik állt ki legbátrabban, hogy leleplez
vén a “nemzetközi zsidóság” felforgató világtörekvéseit, a 
nemzetek kölcsönös ellenállását és tisztultabb öntudatát hívja 
ki küzdelemre a fokozatosan elhatalmasodó zsidó méreg ellen. 
Ez a könyv megjelent magyar nyelven is, de olyan tüneményes 
gyorsan eltűnt a piacról, hogy mire olvasó közönségünk felfi
gyelhetett volna rá, már nem lehetett kapni. A másik, sokkal 
nagyobb olvasótábor kezén forgó külföldi eredetű könyv a né
met nép vezérének: Hitler Adolfnak könyve volt, amely már 
egyben útmutatást is adott arra nézve, miként emelkedhetik fel 
egy nép az idegenek árulásával reázúdított vereségből.

E két könyv mellett még több olyan irodalmi mű hatolt be 
külföldről, amelyek a társadalmi válságok károkozóival foglal
koztak. Ugyanekkor nálunk is a fiatalabb társadalompolitiku
sok mind gyakrabban és mindinkább fokozódó türelmetlen
séggel kezdték követelni, hogy a kormányhatalom iktassa a 
maga hivatalos programjába a fajvédelemnek azt a gyakorlatát, 
amely a zsidóság térhódításai ellen legyen hivatott gátakat 
emelni. Bosnyák Zoltán tárgyilagos és mégis sokhelyütt szen
vedélyességbe csapó írásait már a középiskolások is forgatták, 
sőt több alkalommal magam is meggyőződhettem, hogy ilyen
féle érdeklődésükkel jótékonyan bővítették szellemi tornáik
nak színhelyét: a diákönképzőkörök vitaanyagát. Az egyetemi 
ifjúság körében pedig valóságos mozgalom támadt Méhely La
jos egyetemi tanár fajvédő tanításának népszerűsítésére. De a 
hasznos, nemzeti szellemű hírverés még e kérdéssel összefüggő 
egyéb részletekre is felhívta a közfigyelmet. Az emberbaráti 
külszínbe bújtatott titkos társaságok politikai aknamunkáját



Palatínus József leplezte le A szabadkőművesség bűnei című 
könyvében. Eredeti okmányokra hivatkozva, oly meggyőző 
erővel tudta elénk tárni az „üldözött faj” alattomos gazságait, 
hogy a megcáfolhatatlan és immár nyilvánosságra került érvek 
hatására még belügyi kormányzatunknak is elhatározó lépése
ket kellett tennie. Pedig még szemfényvesztő túlzással sem ál- 
líthatnók, hogy a „kötőjeles magyarságig” eljutott Keresztes- 
Fischer Ferenc belügyminiszter túlságosan fájlalta volna a ma
gyar népréteg fokozatos elszegényedését, mellette pedig min
den jött-ment idegen fattyúnak, zsidónak és birodalom-ellenes 
kisebbségi élharcosnak törtető gazdagodását.

E jelekből tehát kétségtelenül kitűnt, hogy társadalmunk 
becsületesen gondolkozó tagjai körében országszerte megdob
bant a magyar fajta féltését jelképező gondolat. Nem volt hiá
bavaló az a magvetés, amelyet a húszas évek elején az Ébredő 
Magyarok Egyesülete, majd pedig a Magyar Országos Véderő 
Egylet kezdeményezett, amikor nem annyira tudományos ízű 
és igényű, hanem inkább csak a lelkiismeretünket keltegető 
röpiratait és falragaszait szétbocsátotta.

Még ma is szemem előtt áll a kép, amelyen a “vörös
kalapácsos ember” bosszúálló óriássá felgömyedő alakja falusi 
templomtornyokat döntöget, mintha bizony bevallatlanul 
csak az az egyetlen hatalom állott volna a proletárdiktatúra 
útjába a százharminchárom-napos rémuralma idején, hogy a 
pusztítás sátáni hatalmait fékevesztetten rászabadíthassa a vö
rös forradalom a magyar országépités minden értékörökségé
nek letárolására. Amíg a felső Tiszahát zsidó gyarmatosításhoz 
hasonló falvait jártam, gyakran kalandoztak el a gondolataim a 
közelmúlt még szomorúbb napjai felé. Akkoriban a 
“vöröskalapácsos rém” városi alakja mellett nem jelent meg a 
“vörössarlós” falusi társa, mert a földműves szegénység, kime
rülvén a négyesztendős háború irgalmatlan vérhullajtásában, 
visszahurcolta a maga csalódottságát a nádfedeles sárkunyhók



roskatag csendjébe. így néztem a közelmúlt tanulságai felé és 
ezért mertem hinni, hogy a frissen felburjánzott szociáldemok
rata izgatásnak most sem lesz majd tartós sikere a földmunkás
ok körében. A harmincas évek második felében fokozatosan 
tetszetösekké váltak azok a jelszavak, amelyekkel az úgyneve
zett „nemzeti szocializmus” különféle honi változatai üzenget
tek az emberibb sorsra vágyakozók népes tábora felé;

ÚJ világnézeti mérkőzés csatárláncai kezdték meg felvonu
lásukat és a kifejlődő küzdelem évekbe nyúló méretei vetítet
ték előre szellemámyaikat.

Magam is szorgalmasan átbetűzgettem a közkézre adott 
nyilas politikai iratokat. Ónálló magyar mondanivaló kevés 
volt bennük. Értéküket csupán olyan mértékben lehetett meg
határozni, amilyen mértékben jószándékkal szóltak az európai 
haladással való lépéstartás követelményéről. Még régebbről 
ismertem Meskó Zoltán programadását, úgyszintén Szász Béla 
pártalapitási kísérletét. Mostanában Festetich Sándor gróf 
pártjának kiadványait olvasgattam, mert éppen Szabolcs vár
megye területén az ő mozgalmának terjedésével kellett talál
koznom.

Erre az időre esnek a “zöldingesekkel” való első ismerke
déseim is. Egészen különleges hittel tudtak szólni törekvéseik
ről és őszintén megvallom, ez az elszántságuk kellemesen le
pett meg. Mint újságíró-növendék, politikai fegyverbarátságot 
kötöttem velük —  anélkül azonban, hogy meg tudtak volna 
győzni kellő tudásbeli felkészültségükről és módszereik he
lyességéről. Nem tartottam elégségesnek, amit kiadványaikban 
a magyar fajvédelemől politikai célként megjelöltek, s főként 
arról nem tudtak ezek a kezdeti törekvések meggyőzni, hogy 
valóban a magyar politikai élet egy új, időtálló tanításának ki- 
sarjadását, vagy legalább is annak ígéretét hordozzák 
időszerűnek beállított követeléseik magjaként.



Mégsem támadtam ellenük a bírálat fegyvereivel. Igaz, ezt 
a “Virradat” hasábjain ebben az időben meg sem tehettem vol
na. Azt vallottam, hogy a nagy magyar szérűskertben rájuk is 
vár bizonyos hivatás: szerte az országban nekik kell elvégezni 
a lehanyatló szabadelvű irányzat terméketlensége miatt meg- 
cserepesedett talaj feltörését, másutt viszont a felbokrosodott 
gaz kigyomlálását is meg kell kezdeniök, hogy mihamarabb új 
életet vethessünk mindenfelé, amerre a magyarság megszerzett 
és még megszerezhető történelmi jogai kiterjednek.

A kezdeti nyilas mozgalmak fajvédelmi tanításánál sokkal 
mélyebb volt az a másik álláspont, amelyet két érdekes alapí
tású társadalmi egyesület írt a zászlajára. Fordított sorrendben 
szólok róluk: az egyiket a magyar katolicizmus hívta életre, és 
azt vallotta feladatának, hogy Székesfehérvár szent püspöké
nek, a fiatalon elhunyt Prohászka Ottokárnak szellemében 
igyekezzék minél szélesebb arányokban közkinccsé tenni a 
tiszta magyar műveltség eredményeit. — A másik, a régibb 
alapítású pedig a Honszeretet egyesület, már erősen faji alapon 
kezdte meg a magyar társadalmi erők összegyűjtését. Mindket
tő felé elvezettek volna ismeretségeim szálai, hiszen a „pro- 
hászkások” között éppen Gerencsér István, egykori iskolatár
sam, végezte a fővárosi egyetemi ifjúság megszervezését, míg a 
másikhoz magyar öntudatom szerint is közelednem kellett vol
na. Mégsem tettem egyiket sem, mert pillanatnyilag a társadal
mi szervezkedéseknél sokkal nyugtalanabb és sürgetőbb 
ütemezésű politikai küzdelem varázsa kötött le.

Újságírói toliamat tehát átmenetileg oda kellett ajándékoz
nom olyan érdekek szolgálatának, amelyek elsősorban időhöz 
és politikai véleményekhez csatlakozva jelentek meg a közéleti 
versenyfutás színterében. Rövid közleményekben úgysem 
mondhattam volna többet, mint amennyit közismert társada
lompolitikusaink elvi vonatkozásban már úgyis kinyilatkoztat
tak. Arra törekedtem, hogy szembetűnő színekkel fessek képet



az “ idegen megszállás” nyűge alá kényszerülő magyarság vég
vidéki helyzetéről. Éppen a pillanatnyi helyzetekhez és eleven 
eseményekhez fűződő tudósítások hatására, közleményeimnek 
többnyire jelentős visszhangja támadt a környék lakossága 
körében. A megütött hang óvatosan lázitó csendülése alkal
masnak bizonyult újszerű védekező társadalmi mozgalom táp
lálására, amire pedig kimondhatatlanul nagy szükség volt ép>- 
pen a trianoni határok mentén élő magyarjaink öntudatának és 
önbizalmának megerősítése érdekében.

Meg kellett érezniök a leírt sorok mögött, hogy nem ma
radhatnak egyedül mindennapos létküzdelmeikben, mert har
cuk felé — ha lényegileg kis kezdeményezés folytán is, mégis 
azonban mihamarább országos közvélemény odafordulását re
mélhetik.

Valahányszor friss híranyag megszerzésére indultam, kez
detben mindig az a megfontolás vezetett, hogy lehetőleg a he
lyi hatóságok munkája javára is dolgozzam, felkínálván szá
mukra bizonyos “reformok” keresztülviteléhez a hírközlés 
betűfegyvereit. Ámde — sajnos — hamarosan rá kellett jön
nöm arra, hogy ezt a célt nem mindig tudtam elérni, mert 
többnyire senki sem akart semmit sem “reformálni”. Főleg 
Nyíregyházán és szétszórtan egy-két Szabolcs-megyei közhi
vatalban a hivatalos vezetőség egyáltalában nem fogadta szíve
sen, hogy a “Virradat” beleártja magát az ő hatáskörüket érin
tő olyan ügyek bogozgatásába, amelyek bizonyítható módon 
éppen a hatósági gépezet kihagyásai és mulasztásai miatt vál
tak sérelmesekké. Mindezt leírtam, s híradásaimat a 
“Virradat” szerkesztősége le merte közölni, de az érdekeltek 
egyetlen alkalommal sem indítottak ellenem sajtópert. Csak a 
betűharc hangja lett mindinkább élesebb, aminek elsősorban a 
helyi nyilas szervezetek örültek legjobban.

Ezekkel az újságközleményeimmel azonban mégsem a he
lyi kívánságokat, hanem sokkal inkább egyetemes magyar ér



dekeket kívántam szolgálni. Azért választottam a kelet
magyarországi trianoni országhatár falvait és városait, mert itt 
valóban tisztán magyar lakosság küzdött a sokhelyütt már-már 
többségbe kerülő kaftánosokkal szemben.

Még kedvezőtlenebb volt a helyzet ott, ahol a magyar 
őslakosság a későbbi településü nemzetiségek térhóditásaival 
birkózott. E területeken, — először is a Dunántúlt kell meg
említenem — a helyi hatóságok többnyire érzéketlenül siklot
tak el az események fölött, s egy pillanatig sem gondoltak arra, 
hogy a nemzetiség folyamatos növekedésének veszélyéből va
lamit is komolyan vegyenek, pedig már voltak akkor is, akik 
felhánytorgatták a nagynémet politika hivatásosan utazta
tott „vándorturistáinak” magyarországi kirándulásait.

Hírszerző újságírói vállalkozásaim nyomán csakhamar úgy 
határozott a „Virradat” szerkesztősége, hogy élőszóval is meg
közelíti vidéki olvasóink táborát. Előadásokat rendeztünk 
Nyíregyházán, Debrecenben, Miskolcon és Keszthelyen. Az 
előadások megrendezésével kapcsolatos teendőket magam vé
geztem el. Mint érdekességet megemlítem, hogy e négy város
ban különböző társadalmi egyesülések segítették elő sajtóestje
ink sikerét. Nyíregyháza polgári lakossága elég közömbösen 
fogadta a szerkesztőség látogatásának hírét, ellenben a város 
szegényebb rétege, a környék ugyancsak sokféle megélhetési 
gonddal viaskodó lakossága annál inkább a maga ünnepének 
tekintette az Iparos-székház nagytermében megtartott 
gyűlésünket.

Ezt megelőzően még sohasem láttam együtt annyi nyilas
keresztes jelvényt viselő embert, mint éppen ez alkalommal. 
A szerkesztőségi tagokon kívül más fővárosi vendégelőadó 
nem szerepelt, viszont a helyiek közül főleg Búzás Márton gaz
dálkodó felszólalása ragadta meg a hallgatóságot. Neki, 
mint „paraszt-szónoknak” egészen különleges hatása volt az 
egyébként is szívesen zajongó „zöldingesekre”. A megbolyga



tott szenvedélyeknek olyan zengő megnyilatkozásával zárult 
az este, amilyent még politikai népgyüléseken sem hallottam 
mindeddig. Debrecen már sokkal mérsékeltebben lelkesedett. 
A „Magyar Jövő Szövetség” toborozta össze hallgatóságunkat, 
itt már valóban a város középvezető társadalmi rétege hallga
tott meg minket. Körülbelül ugyanazokat mondták el előadó
ink, amiket Nyíregyházán. A beszámolók után együttes vacso
ra következett, amikor — régi vendéglátó szokás szerint — 
pohárköszöntőket mondottak sűrű egymásutánban. Ekkor de
rült ki, hogy a debrecenieknek kevés volt az a programadás, 
amelyet szerkesztőségünk a magyar fajvédelmi mozgalom tá
mogatásaképpen megjelölt. A várospolitikai helyzetkép ismer
tetésével kapcsolatban felsorolták a maguk belső bajait és 
célkitűzéseit, de már ők maguk meg merték mondani, hogy a 
közismert bajok és hibák hangsúlyozásán túlmenőleg beszél
getnünk kell felkészültséget árasztó megfontoltsággal a ma
gyar népréteg politikai és gazdasági megsegítéséről is.

E követelésük megnevezésével határozottan a közösségi 
szellem magasabbrendü jelenlétéről tettek tanúbizonyságot. 
Nem túlozok, ha azt állítom, hogy ismert nevű politikusaink és 
hírlapíróink közül többen eljöhettek volna tanulni a debrece
ni „Magyar Jövő Szövetsége” tagjaitól. Azok a beszélgetések, 
amelyeket a debreceniekkel folytattam, mélységesen hozzájá
rultak eredeti meggyőződésem megszilárdulásához. Nem fon
tos, hogy most mindjárt harcot indítsunk valamennyi ellensé
günkkel szemben, ellenben feltétlenül fontos, hogy közjogi vé
delmet hozzunk létre azok távoltartására, akiknek beolvadásá
ra egyrészt nincs szükség, mert romlást idéznének elő, más
részt ők maguk sem akarnak műveltségükkel és lelki áthango- 
lódásukkal a nemzetfenntartó magyarsághoz közel menni. 
Akár bevallottan, akár csak hallgatólagosan nem kell nekik az 
asszimiláció. Tekintettel arra, hogy a Kárpát-medencének ha
tárvonalát vettem olyan földrajzi egységnek, amelyen belül az



országlakók jogainak szabályozásáról kell az állam alkotmá
nyos erőtényezöinek gondoskodnia, ezért a politikai és polgári 
jogok elnyerésére általános érvényű szabályt igyekeztem fo
galmazni. Az általános érvényességet pedig úgy értelmeztem, 
hogy a Kárpát-medencei népközösség mindenegyes népi tagjá
ra külön-külön, tehát a született magyarságra is, egyetemlege
sen lehessen alkalmazni. így választottam azután a “szolgálat 
gondolatát”, mint központos és értékmeghatározó gondolatot, 
amellyel a jogok birtokába való jutásnak rendjét, valamint a 
joggyakorlás egyes fokozataiban való előmenetelt is rögzíteni 
tudtam. Egy újszerű és magasabbrendű erkölcsi eszmény lebe
gett a szemem előtt: értelmet és értéket adni a magyarsághoz 
való tartozás tudatának. Ne legyen az senki számára sem kény
szer, ellenben mindenki biztosan láthassa meg, hogy a magyar 
életközösségért hozott áldozatok arányában a közmegbecsülés 
és megbecsültetés, úgyszintén a magasabb megélhetési színvo
nal jutalmát remélheti.

Milyen nehéz lenne most elmondanom azt az örömömet, 
amikor végre ennek az eszménynek szavakba önthető értelmét 
felvázolhattam. „Út a magyar felemelkedés és a harmadik hon
foglalás felé”, ez volt az egyetlen mondatom, amelyet a szö
veghez oldaljegyzetként most is odaírhatnék. Álmos és Árpád 
fejedelem nemzedéke vért áldozott, hogy hazát szerezzen nem
zetének; a tatárjárás utáni országépítéskor Béla király nemze
déke védelmet szerzett az ellenséges erők külső betörései el
len; a mi nemzedékünk pedig egészítse ki e honfoglalási erőfe
szítések munkáját azzal, hogy a belső népellenes befolyások 
elé a magyar népi erők szabadabb felemelkedése érdekében 
korszerű és minden ízében magyar hatalmi szervezetet épít, s 
ennek segítségével visszafoglalja a Kárpát-medence birtoklását 
vér- és lélek szerinti testvéreink javára. Mert aki ebben az ál
dozatokkal járó erőfeszítésben velünk együtt emelkednék, az 
már nem teheti ezt a magyarság rovására, vagy éppen csalárdul



elleplezett idegen faji érdekek szolgálatában. Közjogi életünk 
politikai gyakorlata épüljön végre nyílt és tisztességes színval
lásra...

4. — A teljes politikai és polgári jogok megszerzése a ma
gyar nemzeti közösségért hozott áldozatok és szolgálatok ér
deméhez kapcsolódik. A magyar nemzet politikai közösségébe 
nem lehet pusztán beleszületni, mert a születés, illetőleg a ma
gyar származás folytán az egyén még csupán azt az előnyösebb 
helyzetet nyeri el önmaga javára, ahonnan kedvezőbb feltéte
lek mellett vezet az út a teljes jogok megszerzéséhez. A teljes 
jogokat mindenkinek önmagának kell kiérdemelnie, ha egyéb
ként a szükséges természeti és társadalomerkölcsi előfeltételek 
birtokában van. Ámde minden fiatal és egészséges nemzet ese
tében, s így a magyarság esetében is, természetszerűleg előfor
dulnak majd olyan rendkívüli egyéni teljesítmények, amelyek 
meghaladják már a kötelességteljesítés megszokott mértékét.

Ezek a rendkívüli teljesítmények lehetnek: honvédelmi 
(államvédelmi), nemzetvédelmi, vagy munkavédelmi, illetőleg 
társadalmi jelentőségűek és igazságos megítélés szerint csak 
egyéni, azaz, nem örökölhető többletjogokat biztosítanak. Ál
talában minden joggyakorlást, így tehát a magasabbrendü 
többletjogok elnyerését is, mindenkinek önmagának kell kiér
demelnie azáltal, hogy a kötelességét teljesítő egyén átmegy 
a „magyar nemzet boldogulását szolgáló áldozatoknak kapu
ján”. Éppen ezért kell, hogy az államhatalom rendelkezzék 
azokkal az eszközökkel is, amelyekkel a polgári kötelességek 
teljesítésén túl hozott közcélú áldozatokat megfelelő mérték
ben jutalmazhassa és a nemzeti társadalom erkölcsi ranglétrá
ján a közcélú áldozatok szolgáltatóját megkülönböztető mó
don felemelhesse.

A közösségi életet szabályozó jogrendszernek tehát azt a 
célt kell megvalósítania, hogy a magyar nemzet politikai kö



zösségébe való tartozás az ország minden értékes lakója szá
mára kívánatos legyen, sőt a nemzet vonzó ereje még az or
szágtól távolabb élő néptestvéreink felé is lebirhatatlanul és 
elhomályosithatatlanul érvényesüljön, hiszen előttünk áll majd 
a példa: a magyar föld lakóinak mennyi politikai előnyt és mi
lyen jólétet kölcsönöz, ha valóban ízig-vérig magyar élettörvé
nyek szerint illeszkednek be a nemzeti társadalomba.

Ezért kell megvédelmezni és hangsúlyozni a magyar faji és 
nemzeti öntudat megvallásának ősi közjogi értékét.

5. — Az érdemszerzéshez az állam, a polgári kötelességek 
megállapításával arányosan, mindenkinek biztosítja az életin
dulás szükséges feltételeit.

Az államhatalom az ország lakóit — azok közösségi érté
ke és a joggyakorlás szempontjából — elhatároló csoportokba 
sorozza és az egyes csoportokon belül egyenlően állapítja meg 
az életindulás szükséges feltételeit. Egy-egy ilyen csoportból a 
magasabb politikai és polgári joggyakorlás elnyerése felé min
denkinek igazságosan mért és egyenlő lehetőségek állnak nyit
va. A polgári kötelességek terhei azonban a politikai jogok 
gyakorlásával fordított arányban vannak; annak a csoportnak 
tagjaira hárulnak a legnagyobb arányú közterhek, akik — nem 
tartozván a nemzet törzsi és politikai közösségéhez — politi
kai jogokkal nem rendelkeznek. Ezáltal is az államhatalom azt 
a célt kívánja szolgálni, hogy a nemzet politikai közösségéhez 
oda nem fűzhető, fajrontó és káros egyéneket minél előbb az 
ország elhagyására kényszerítse. Mivel ennek a társadalmi ré
tegnek politikai jogai nincsenek, a magas terheket jelentő tár
sadalmi kötelességeinek teljesítésével még semmiféle érdemet 
vagy jogcímet nem biztosíthat magának az ország területén 
való állandó megtelepedésre.

Természetesen azonban az államhatalom az ország minden 
lakójának megadja a törvényesen szabályozott személyes sza



badság védelmét, de a védelem arányát az egyén politikai 
helyzetének megfelelően állapítja meg. Teljes értékű szabad
ságjogokat csak a politikai közösség tagjai élvezhetnek, míg a 
többiek e tekintetben is hátrányban vannak.

Közérdekű esetekben még szembetűnőbbnek kell lennie az 
előnyösebb és hátrányosabb helyzetűek közötti különbségnek, 
ha az államhatalomnak a honpolgárság érvényesülési szabad
ságának védelmét kell külön ítéletekben biztosítania, a hon
polgárságnál alacsonyabb értékű egyének türelmetlenségével 
szemben.

így tehát minden jogszabályozás kizárólag a magyar nem
zet belső faji, szellemi és erkölcsi erőinek minél védettebb és 
minél tökéletesebb fejlődését szolgálja, s ilyen irányú 
célkitűzések törvényesített rendszerére épül fel az állam, mint 
a magyar nemzet hatalmi képviselete és történelmi akaratának 
megvalósítója.

Találkozásom az újságolvasókkal

Amint most tervezgetéseim napvilágra hozatalával kapcso
latban körülsereglenek az emlékek és mondanivalójukon ke
resztül ösztönző buzgalommal húzzák-cibálják írótollamat, 
szinte nehéz magamra öltenem a fegyelmezettség nyugalmát, 
hogy ne szóljak minden apróságról, amely valaha is a szomo
rúság és vígság között hullámzó emberi életet jelentette szá
momra, s még ma is —  a visszapillantás távolságaiból —  az 
öröm kedves melegét, vagy éppen a csalódás fagyos hidegségét 
hinti felém. Szigorú kézzel igyekszem válogatni az emlékek 
között és éppen ezért inkább csak azokról az eseményekről 
szólok, amelyeket sohasem tekinthettem teljes egészükben 
magántulajdonomnak. Néhány lelkiismeretvizsgáló kérdés ko
pogtatja most végig leírt betűsoraimat.



Vajon az „erkölcsi hitel” lejáratásának túlságosan nagy 
kockázata nélkül meg lehetett volna-e indítani már ekkor egy 
olyanféle magyar politikai tanítás sikeréért a küzdelmet, 
amelynek alapgondolatairól már szólottam? Sajnos, e kérdésre 
a válasz kedvezőtlenül hangzik. Többféle párt volt az ország
ban, de a reformok terhét vállalni tudó alkalmas pártkeretet 
erre a célra nem is találhattunk volna. És vajon akadt volna-e 
valaki — szeplőtelen hírnevű politikus egyéniség, aki valóban 
tudományos színvonalon tartván az eljövendő magyar történel
met kimunkáló eszméket, ügyesen megválasztott munkatársai
val nekivágtatott volna az “új magyar honfoglalás” feladatá
nak? ...

Ezekre a kérdésekre feleljen helyettem az a történet, 
amely fővárosunkban indult el és onnan költözött ki éppen a 
trianoni keleti határszél falvaiba. Kezdetben csupán szemlélője 
voltam ennek az eseménysorozatnak, később azonban magam 
is belesodródtam, mint aki nem tudtam megmaradni a semle
ges, vagy inkább tétlen szemlélődések kényelmes álláspontja 
mellett.

A „Virradat” vidéki sajtónapokat rendező kezdeményezé
sével egyidejűleg hirdette meg vitéz Csík László dr. és a mellé
je tömörült „kereszténypártiak” tábora az „új magyar összefo
gás” gondolatát egy nyilvános fővárosi népgyülés keretében. 
Az ő hangjuk feltétlenül mérsékeltebb volt, mint a már-már 
fellángolt nyilas mozgalmak szervezőié, de azt is kétségtelenül 
meg lehetett állapítani, hogy komoly „keresztényi lelkiismere
tességgel” és nagyobb felkészültséggel léptek fel a népgyülési 
emelvényre, mint bármelyik kortársuk azok közül, akik akár 
jobboldali, akár baloldali pártpolitikai elkötelezéssel, de min
denképpen az „általános európai haladás” nevében ostorozták 
“közéletünk tűrhetetlen elmaradottságát”.

Az egész triarioni korszak alatt Csík Lászlók vállalkoztak 
a legháládatlanabb és részben ezért nagy hősi önfeláldozást



követelő p>oIitikai szerepre; akkor hallatták szavukat a magyar 
nép méltóbb társadalmi és gazdaságpolitikai felemelése érde
kében, amikor a kormányhatalom — elvesztvén a biztonságos 
talajt a maga lába alól — legnagyobb merevséggel és bizalmat
lansággal zárkózott el az “ellenzéki oldalakról” érkező minden 
követeléssel szemben. Igaz, erre a bizalmatlanságra az ellenzé
kiek nagymértékben valóban rászolgáltak. A baloldali szocia
listák után már a „zöldingesek” is mindinkább feladták azt az 
álláspontot, hogy a személyes bosszúálló szenvedélyek kikap
csolásával kizárólag csak eszmei harcot folytassanak a hatalom 
gondosan lelakatolt bástyakapui ellen. így azután vitéz Csik 
László és környezete a kormányhatalom szemében azonos el
bírálás alá esett, mint az ellenzék úgynevezett nemzetiszocia
lista szárnya. Viszont éppen ez a szárny a Wolf Károly-féle 
kormánytámogató „kereszténypártiak” lovagiasan mérsékelt 
kiállása mögött a beugratás szándékát vélte felfedezni, s ezért 
borzolta fel indulatait az összefogást sürgető jelszavak ellen.

Az 1937. év nyarán még elképzelni is nehéz lett volna, 
hogy a honi nemzetiszocialista mozgalmakat egyetlen táborba 
tereljük, — főleg azért, mert ezek a mozgalmak az ország kü
lönféle tájain, egymástól jobbára elszigetelten robbantak ki és 
az élükre lépő “pártvezérek” egészen a komolytalanságig fél
tékenyek voltak egymásra. E magatartásuknak azután az volt 
az egyik következménye, hogy állandó rágalmazó torzsalkodá
sokat szítottak táboraik között. Ellenzéki támadó lendületüket 
legnagyobbrészt egymás letörésére irányuló törekvéseikben 
futtatták ki. — A másik súlyos következmény pedig az volt, 
hogy a vezéresdit játszó pártvezetők sokkal több gondot fordí
tottak saját híveik alacsonyabbrendü ösztöneinek és 
“leszámolást követelő” szenvedélyeinek táplálására, mint tu
dományosan megalapozott államépítő magyar életterv megal
kotására. E mozgalmak legnagyobb részét valóban az általá
nos európai koreszme beáramló hatásainak megnövekedése



tartotta hullámzásban, mert a csírázásuk élettani feltételeit 
szolgáltató társadalomszerkezeti bajok éppen úgy más irányba 
is belendithették volna az elégedetlenkedők politikai érdeklő
dését, ha történetesen az első világháborúnak szellemtörténeti 
folytatásaképpen Európában a demokratikus szabadelvüség 
eszméi jelentkeztek volna az emberibb jövendő ígéreteivel.

Már ekkor nagyon sokan tudtuk, akik közvéleményünk 
hangulatának szeszélyes ingadozásait figyeltük, hogy a Tiata- 
labb nemzedékeinket vonzó és haladást követelő ellenzékisé
günk hamarosan kátyúba jut, hacsak nem sikerül elsőfokon a 
személyes kérdések zavargásaiban nyugvópontot létesítenünk, 
mindjárt utána a politikai programadás körül is olyan érte
lemben rendet teremtenünk, hogy az újonnan kinyilatkoztatott 
program valóban a magyarság jövendőjét előkészítő politikai 
tanítás legyen.

Ezért örültem annyira annak a váratlan fordulatnak, hogy 
vitéz Csík László valóban közeledést kezdett mutatni a nyilas 
pártalakulások felé. Az ő személyének bekapcsolódásától — 
többek között — azt vártam, hogy hathatósan meggyorsítja az 
“egységes nyilas arcvonal” kialakulását, s annak folytatásaként 
a „keresztény-pártiak” reformtörekvéseinek kiszélesítését. 
Már-már láttam, miként mozdulnak meg az egyes munkahiva
tások középvezetőinek legjobbjai, hogy a maguk szaktudásával 
belemarkoljanak a megoldatlan feladatok rendetlenségébe, — 
megfékezvén a társadalombomlasztás erőit és meglódítván az 
országépítés rendszerező munkafolyamatait. Derülátó módon 
így lestem az eljövendő események felé: felkészült, vezetőké
pes egyéniségű férfiak szövetkeznek majd egymással. Sőt az ő 
irányításuk mellett megépülő “nemzeti tábor” magyar színe
ződését is komolyabb eszközök felhasználásával tudja majd 
megfesteni az a fiatal nemzedék, amelynek tagjait a sorsukkal 
szemben érzett elégedetlenség dobott a politikai küzdőterekre 
Ilyen elképzelésekről írtam naplószerü feljegyzéseket, ekkor



még nem sejtvén azt, hogy túlságosan koraiak ezek a fiatalos 
alkotókedvre jellemző reménységek.

A “Virradat” szerkesztőségének miskolci és keszthelyi 
előadásai már tulajdonképpen a napi politikához való közele
dés jegyében zajlottak le, s ide már vitéz Csik László dr. is el
kísért minket. E két későbbi előadásunk közönsége is külön
bözött mind a nyíregyházi és a debreceni gyűléseinkétől, mind 
pedig a megszokott fővárosi népgyülési látogatók nyugtalanul 
zajongó összetételétől. Miskolcon a főiskolai hallgatók “Turul 
Bajtársi Szövetsége”, Keszthelyen viszont a kereszténypártiak 
szervezete rendezte meg sajtóestünket.

Ha ezeknek az előadásainknak sorozatát továbbfolytathat
tuk volna, bizonyára a felhasználható példák nagyobb válasz
téka alapján most könnyebben igazolhatnám azt a megfigyelé
semet, hogy az ország különböző helyein — akár közel, akár 
távol egymástól —  az ott élő társadalom egészen különböző 
rétegei árultak el fogékonyságot az újszinezésű politikai világ- 
szemlélet iránt. S ez nem véletlenül volt így... De ennek a 
megállapításnak a fordítottját is vehetjük. A régi rendszer 
fenntartásához szintén vidékenként változó összetételű társa
dalmi réteg ragaszkodott. Kíséreljük meg tehát a népesség 
összetétele alapján megmagyarázni, vajon miért volt és van ez
így?

A nyírségi homokon a nyilas mozgalom ígéreteiben meg
kapaszkodó magyar tízezrek, valamennyien napszámosok sor
suk fordulásának új reménysugarát vélték megcsillanni a 
“magyar munkaállam” nemzetinek és szociálisnak nevezett 
programjában. Velük szemben általában mindenki mást meg 
lehetne nevezni, aki nem osztozkodott velük a nyilas remény
ségekben, mert kenyéradóik ellenséget láttak a zöldingesek- 
ben.— Debrecenben már meg tudott mozdulni a középvezető 
réteg is, mert talán sehol az országban nem őrizte meg annyira 
a maga tiszta fajiságát a “vezetőképes magyar társadalmi ré-



ii g”, mint éppen itt, ebben a hajdúsági parasztvárosban, ahol a 
ilélibábos nagy magyar puszta vont természetes körvédehnet a 
Ik -Isö  település köré. Velük szemben nem vonulhatott fel sem
miféle “társadalmi osztály”, — itt magyarok éltek és egészen 
természetesen a “turáni átoknak” csupán azt a halvány kiveti- 
lödését lehetett néha-néha villanásszerűen felismerni, amelyet 
s/embetünöen csak a hívatlanul betelep>edők és azok lekenye- 
rezett “városházi csatlósai” szerettek volna bomlasztásként 
széthinteni.

Függetlenül a mi kezdeményezésünktől, művelt magyarok 
jelentkeztek, hogy a magyar történelmi haladás jelszavával 
elöljárjanak.— Miskolcon északkeleti trianoni határvidékünk 
e legelzsidósodottabb városában, egészen természetesen a leg
fiatalabb nemzedéknek kellett mellénk állnia. Itt a fiatalság 
tőlünk várta, hogy az országos közvéleményre gyakorolt hatá
sunk nyomán előbb-utóbb kicsikarjuk a kedvezőbb változáso
kat. Velük együtt eljöttek még a város szegényebb lakóiból 
toborozott nyilas párt tagjai is, de az idősebb korosztályok és a 
hatóságok tisztviselői szinte tüntetőleg távolmaradtak.

Miközben ennek a sajtóestünknek előkészítő munkájával 
foglalatoskodtam, természetesen sokféle rendű és rangú em
berrel kellett érintkeznem. Itt tapasztaltam először kiáltó pél
dák nyomán, hogy a tévesztett múlt keserves öröksége és az 
ifjúság jobb jövőért dobbanó törekvése, maga az új és még ki
forratlan világszemlélet, nagymértékben az élő nemzedékek 
szembefordulásának előidézője is lehet. Miskolc társadal
ma — a mindenkit terhelő közösségi felelősség egymásra tör
ténő áttologatása miatt — megosztottan és harcképtelen tehe
tetlenséggel hevert az ördögi következetességgel és minden 
jogszerzési lehetőség számító kihasználásával előrenyomuló, 
felkapaszkodott vagyonosok “aranyborjúi” előtt.

Ez az ellenség viszont a pénz hatalmával és a befogadó 
gazdanép eszményeinek elködösítésével mindent elkövet, hogy



az eléje torlódó ellenállás sorait megzavarja. A városi és a me
gyei tanácsban vérlázító hangoskodással terpeszkedtek a 
“legnagyobb adófizetés jogán” bekerült zsidók, akik mellé 
szorosan felzárkóztak a szociáldemokraták és a szabadelvüség 
romlott öntudatú, megvásárolt nemzetárulói.

E három város után keszthelyi szereplésünk is érdekes ta
nulságokat hozott. Tudvalevőleg a trianoni megcsonkított or
szágban Dunántúlon élt a legtöbb németajkú állampolgárunk. 
Ök a német Harmadik Birodalom megszületése óta növekvő 
merészséggel és türelmetlenséggel kezdtek követelni önmaguk 
számára olyan közjogi megkülönböztetéseket, amelyek nem
csak az elmúlt évszázadok királyi adományozású, szász és 
egyéb betelepülőkből mesterségesen felduzzasztott városok 
kiváltságjogait múlták volna felül, hanem egyszersmind a ma
gyarság általános jogait is messze túlszárnyalták volna.

A “népcsoportokká” előléptetett nemzetiségek önkor
mányzati követelésének teljesítése végeredményben egyet je
lentett volna azzal az állapottal, hogy a magyarság saját orszá
ga területén lemond bizonyos jogokról és ellenszolgáltatás nél
kül átadja az ö gyengítésére szervezkedő idegen betelepültek- 
nek. Ha valamelyik népcsoportnak területi önkormányzatot 
adományoz, akkor ezzel tulajdonképpen kirekeszti arról a te
rületről a magyar nép gyermekeit és megtiltja nekik, hogy ott 
bármilyen társadalmi vagy politikai megmozdulásba tevéke
nyen avatkozzanak bele. De nem jobb a helyzet akkor sem, ha 
csupán az úgynevezett “kultúrautonómiával” ajándékozza meg 
az államhatalom valamelyik népcsoportjának tagjait, akik tör
ténetesen idegenkednek a magyarság közösségi életéhez közel 
menni és bizalmatlanságuk, valamint faji elzárkózásuk megol- 
talmazása érdekében közjogi védelmet kívánnak kicsikarni a 
gazdanéptől. A “kultúrautonómia” gyakorlatilag korántsem 
jelenti a helyesen értelmezett „szentistváni birodalmi egység” 
békés fenntartására való törekvést. Ismerjük már a múltból a



nemzetiségiek “kultúmacionalista törekvéseinek” következ
ményeit. Az ország jóvátehetetlen feldarabolásához vezetne a 
jövőben is minden olyan játszadozás a tűzzel, amely a 
“politikai szép lelkek lovagiaskodásra csábító erélytelensége 
kedvéért” mindig csak megegyezni akarna azokkal, akik pedig 
támadó hagyománnyá növelték a lázongás követelményét a 
“birkatürelmü és befolyásolható magyarsággal” szemben.

Kíséreljük meg tehát felvázolni a fejleményeket, hová ve
zethet egy kis lázadó népcsoportot a “kultúrautonómia” köz
jogi előnyeinek megkaparintása. Elsősorban is azt kell megál
lapítanunk, hogy az államhatalom ilyen jótékonykodása révén 
pompás indulási feltételeket kapnának azok a magyarellenes 
erők, amelyek csak az alkalomra lesnek, hogy önző elképzelé
seik szerint bosszúra szervezkedhessenek és szétzüllesszék az 
állam egységét képező összetartó közintézményeket. Az önma
gát igazgató, de ugyanekkor gazdasági elégtelensége folytán az 
egész nemzeti közösség pénzügyi erejére támaszkodó népi cso
port mindig arra törekszik, hogy önmagából nevelje ki a maga 
vezető rétegét, s ugyanekkor meg akarja tiltani az őt gazdasá
gilag eltartó népnek, hogy ebbe a vezető rétegbe máshonnan is 
képviselőket vezényelhessen. Sőt, a “felszabadított” népcso
port elvárja, hogy a körükből leváló — egyrészt túlszaporítás 
miatt fölösleges, másrészt pedig esetleg selejtes emberanyagot 
a gazdanép válogatás nélkül befogadja, vagy amint ők mond
ják, “asszimilálja”.

Az “asszimilálásnak” ez a módja nemcsak tudománytalan, 
de egyben erkölcstelen is. Sohasem nevezhetnők becsületesnek 
az egyoldalúan elképzelt asszimilálódásnak ezt a módját, mert 
a becsapás szándékait hordozza magában. Márpedig e kérdés
ről honi svábjaink politikai türelmetlenkedő! úgy vélekednek, 
hogy csak azok közeledjenek a magyarsághoz, akik már nem 
tudnak használni a németségnek. Részben a svábok e magatar
tásának következményét ismerhetjük föl abban a jelenségben.



hogy a nemzetiszocialista mozgalmak a Dunántúlon sohasem 
tudtak mentesülni bizonyos nemzetiségi színeződéstől. Dunán
túli svábjaink a nyilas mozgalmakban közeledést láttak a biro
dalmi németség felé, s ugyanekkor nem törődtek azzal, hogy 
legalább ugyanannyit távolodnak lélekben, cselekvésben és 
magatartásban a nemzetfenntartó magyarságtól, úgyszintén az 
együttélés rendjét elképzelő egészséges látásmódtól. Egy pilla
natig sem lehet kétséges, hogy Ausztria birodalmi beke
belezését követő hónapokban lényegesen több sváb tagjuk volt 
a különféle nyilas pártoknak, mint amennyivel hivatalos társa
dalmi szervük a “Volksbund” eldicsekedhetett.

Dunántúlon a magyar lakosság sokáig távoltartotta magát 
a nyilas kísérletektől. Viszont ott, ahol a lakosság vegyes 
eredetű volt, vagy faji öntudata már-már inkább áthasonult a 
szabadelvű “politikai nemzet” sem nem magyar, sem nem ma
gyarellenes valamiféle változatába, ilyen helyeken az új fajvé
delmi eszmékkel kevésbé rokonszenvező semleges keresztény 
polgári pártok hódítottak. Ez volt a helyzet Keszthelyen is, 
ahol sajtóestünk közönségét kifejezetten a “kereszténypárti” 
vitéz Csík László vonzotta. Pedig ekkor már Csík László mély 
átéléssel fogadta magába azt a gondolatot, hogy korszerűbb és 
mégis örökké magyar irányt kell adni egész politikai vonalve
zetésünknek.

Végezetül — önmagámról szólván — még azt is megmon
dom, hogy vitéz Csík László volt egyik politikai tanítómeste
rem, aki a közösségi élet olyan területeire is elvezette a tekin
tetemet, amerre eddig kevés tájékozottsággal bolyongtam. Ed
dig jobbára csak a nemzetnevelés feladatai tükrében vizsgál- 
gattam népünk jövendőjét, viszont az ő magyarázatai alapján 
közelebb férkőztem a népegészségügy és ezzel általában egy 
nép élettani sorskérdéseinek vizsgálatához. Csík László orvos 
lévén, egészen természetesen más nézőpont alapján szemlélte a 
jelen adottságait, mint az az ember, aki csupán hivatali iratok



ból, vagy lej^jobb esetben statisztikai adatokból kísérli meg 
összerakni millió és millió emberi sors egészséges vagy beteges 
életjelenségeinek tanulságait. Az élettani törvényszerűségek 
társadalmi, azaz a közösségen belül ható következményeiről 
azonban nem a “Virradat” vidéki előadásai alkalmával beszél
gettünk. E beszélgetések új alkalmait a Szabolcs-megyei 
kemecsei időközi képviselőválasztás szolgáltatta.

A kemecsei kerületben három párt jelöltje indult, sorrend
ben; a kormánypárt, a Festetich-féle nyilas párt és a Kisgazda 
Párt jelöltje. Vitéz Csík László a nyilasok programjával lépett 
fel. Noha kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy ebbe a válasz
tásba a kormányhatalom beleadja teljes erejét, mégsem lépett 
vissza egyik jelölt sem a választási harc alatt.

E hetek túlfűtött hangulatáról, valamint a küzdelem rész
leteiről a Kisgazda Párt jelöltje (aki egyébként ujságiró volt) 
később könyvet is írt — megörökítvén benne mindazt, amit ő 
önmaga mentségére a “közigazgatás hideg terrorjának” akart 
feltüntetni. Az új választójogi törvénynek ez volt az első neve
zetesebb próbatétele, s valóban érdekes tanulságokat hozott.

Bármerre tartottunk gyűlést az eléggé nagy kiterjedésű ke
rületben, mindenütt a mi gyűléseink voltak a legnépesebbek és 
a mi szónokaink mondanivalóját kísérték legtöbb érdeklődés
sel.

Hívogató és programismertető röpirataink nyomán való
ban az egész környék lakossága megmozdult, s hosszú fáradsá
gos útvonalakon jöttek be az egyes falvakban tartott 
gyűléseinkre a tanyasiak és a majorságok alkalmazottai egy
aránt. A gyermekek pedig kifejezetten a mi eleven hírverőink 
közé szegődtek, — bárhol tűnt is fel nyilaskeresztes jelvények
kel tarkított gépkocsink, mindenütt sikító lelkendezéssel kiál
tozták felénk röpirataink jelszavait. A jelszavak mögött rejlő 
célkitűzések ismertetésére külön röpiratot bocsátottunk ki 
“fajvédelem” címmel. A nyilas mozgalom Szabolcsi-megyei



vezetőjével, Fedor Lászlóval közösen állítottuk össze röpirata- 
ink anyagát.

A terjesztés egyik legbuzgóbb megszervezője Gödény Zol
tán joghallgató volt, aki „kerékpáros különítményeket” tobor
zott, hogy összesűritett választási programszövegünket szerte
hordják mindenfelé, ahová gépkocsival be sem tudtunk volna 
jutni. A kemecsei kerületben kétségtelenül a mi röpcéduláink- 
nak volt a legnagyobb keletjük. így tartott a lelkesedés egészen 
a választás előtti napokig. Akkor jött a fordulat. A választás 
napján korán reggel Nyíregyházáról a kerület egyik falujába 
utaztam. Eredeti terv szerint minden egyes szavazóhelyiségbe 
elment közülünk valaki, hogy a szavazások lefolyását szemmel 
tartsa. Már az első órákban eldőlt a választás sorsa. Nem várt 
többséggel vonultak fel azok, akik kormánypárti állásfoglalá
suk hangos megvallásával tüntettek a szavazóhelyiség körül. A 
környék zsidó birtokosai is elhozták szerencsétlen sorsú ma
gyar munkásaikat e “nagy napra”. Az ünnepélyesebb meggyő
zés kedvéért tehergépkocsikon utaztatták őket. A községháza 
előtt azután többnyire hangos üdvözlések vezették be a szer
tartásokat. A helyi hatóság néhány megfélemlített tisztviselője 
rázogatta a “nagylelkű vagyonosok” kezét, amiért “nem saj
nálták a költségeket” és gondoskodtak a szavazók járművel 
történő beszállításáról.

A nap fontosságának “meggyőzőbb szemléltetése” érdeké
ben az egész kerület csendőrőrseit megerősítették. A csendőr- 
járőrök kora reggeltől az alkony beálltáig szorgalmasan rótták 
a falvak főutcáit, s bármerre is tűnt fel a régi pandúrvilágra 
emlékeztető kakastollas kalapjuk a feltűzött szuronyok kísére
tében, ott mindenütt érezni lehetett a hatalom tekintélyének 
feltétlen rendet és fegyelmet parancsoló jelenlétét

A csendőrök felvonultatása volt kétségtelenül az egyetlen 
komoly sakkhúzása a kormánypártnak, minden más csupán 
tehetségtelen és átlátszó színjátszás volt, hogy a “titkos válasz



tójog” szabad gyakorlása elé a megfélemlítés ködfüggönyét 
vonhassák meg.

Noha törvényes rendelkezések tiltották e napon a régi kor
tesfogások alkalmazását, mégis látnom kellett, hogy sok olyan 
szegéiiyember szájában füstölgött a szivar, aki egyébként egy
szerű pipából szokta szívni a ”fmánc-nem-látta szűzdohány” 
törmelékét. A választási gépezet általában mindenfelé a kor
mánypárt számításai alapján működött, s tulajdonképpen ör
vendeznie kellett volna a lakosságnak, hogy a háromhetes po
litikai ütközet olyan pompás szabályossággal zárul, mint ami
lyen szabályosságról a falut lenyűgöző csend tanúskodott. 
Mégis azonban a lelkek hangulata egészen más érzésekről 
árulkodott.

A kiskapukban aggodalmas tekintetű nénikék álldogáltak. 
Szoknyájukhoz simulva leselkedett ki mögülük a némává 
félemledett gyerekhad. S ha történetesen mi, — a nyilas párt
küzdelem idetévedt és más vidékről származó “rendezői” — 
feléjük közelítettünk, még ezek a nénikék is szégyenkezve hú
zódtak be a deszkakerítések mögé. A szavazóhelyiségekből 
kitóduló férPiak nagyrésze pedig egyenesen elkerült minket az 
utcákon.

Ajkukról elhaltak a biztatás szavai, amelyekkel néhány 
nappal ezelőtt még bennünket nyugtattak magatartásuk felől. 
Egyszerű és látszólag lényegtelennek tűnő mozdulatokat is 
megfigyelhettem, amint némelyik mégis rászánta magát arra, 
hogy megosztozik velünk elhaladtában a keskeny járdaszegé
lyen és nem kerül ki messzebbre. Volt olyan, aki előzetesen 
porba dobta félig elszívott szivarját és ismét tiszta üresen ma
radt kezével köszönésféleképpen bökött egyet a kalapján.

Megvártam a választási szertartás lezárását és az eredmény 
kihirdetését. Alig jutott néhány szavazat a nyilas mozgalomra. 
Az esti órákban már senkit sem találtam a nyíregyházi szállá
sunkon. Szétszéledtünk, mint a megvert és szétzavart nyáj.



Nehéz szívvel ültem fel a vonatra, hogy visszautazzam a 
fővárosba. Amikor Csík Lászlóval Pestről útra keltünk, háló
kocsiban jöttünk Nyíregyházáig és meghitt közlékenységgel 
beszélgettünk egy új magyar szellemű mozgalom óriási felada
tairól. Azóta mintha orkán gázolt volna végig a szép tervek 
virágoskertjén. Most komoran indultam visszafelé, meghúzód
ván az egyik fülke ablaka mellett és a választással foglalkozó 
újságközlemények olvasásába temetkeztem. Emlékezetemben 
a választási eredményt váró órák vésztjósló emlékei kavarog
tak. Még hallottam néhány dadogó magyarázatot, amit az 
eredményhirdetés után az utcára tévedt ismerőseinkből kicsi
kartam. Adóemelések, tűzrendészeti mulasztások miatt jogos
nak tűnő fenyegetések, elbocsátási figyelmeztetések és egyéb 
mentségek gomolyogtak valami ködös összevisszaságban. Hi
szen mindez egy kicsit érthető is: a képviselő beül a szép, tor
nyos országgyűlési házba, de a közönség kinn marad a falvak
ban a maga külön bajaival, mindennapos életét számtalan ér
dekszállal átfonó kiszolgáltatottság keserűségével, kenyérért 
visongó gyermekeivel, asszonyával és jószágaival. Ki viseli 
azok gondját, ha még nehezebbre fordulna a helyzete? Mert a 
képviselő csak egy ember, nem érhet el mindenhová, ahol pe
dig szükség lenne valakire, — jóindulatú hatalom gyámolításá- 
ra.

Robogott a vonat velem visszafelé a Tiszántúl learatott 
nagy gabonatáblái mellett. Egymás után maradoztak el a váro
sok és a nyári tikkasztó melegben port füstölgő falvak. Karcag 
vidékén már a nagy fehérlő szikes foltok közeledtek, a termé
ketlenség kicserepesedett tajtékjával szúrtak bele a szemembe. 
Mennyi haszontalanságban terjengő térség ebben a szűkké 
csonkított hazában is.

Hazaérkezvén a fővárosba, időbe került, amíg háborgó lel
kiismeretemmel rendbejöttem. Régebbi feljegyzéseim elrende
zésébe fogtam. Kezembe kerültek az íróasztalra dobott és nap



világra áhítozó tiszaháti adatgyűjtéseim: apró hirtöredékek a 
“végváriak” életéből. Most minden gond sokszorozott heves
séggel ostromozott újra, hiszen a vereséget hozó események 
egy olyan útról vetettek vissza, amelyről már-már azt hittem, 
hogy a célhoz való közeledést jelképezi. S a gondok igy zsúfo
lódtak össze diákos kis szobám négy fala között: a Kárpátaljá
ról legördülő zsidó bevándorlás még az első világháborút kö
vető második évtizedben is háboritatlanül folytatódik.

A Nyírség és a Bodrogköz több falujában a zsidó bevándo
roltak többségbe kerültek a magyar őslakossággal szemben. Ha 
pedig azt néznők, vajon a gyermekszaporulat milyen arányt 
mutat az iskolakötelesek összeirási ivein, vagy a vagyoni 
összeírás íveit vizsgálnék át Zemplén és Szabolcs vármegyék
ben, akkor még sokhelyütt azt is elárulnák ezek a számok, 
hogy nemcsak a nagyobb szaporodás, de még a nagyobb va
gyonérték kézbentartásának előnyei is a zsidóság rohamos ter
jeszkedését segítik elő.

Sehol az országban nem találunk annyi ringó bölcsőt a ma
gyarság körében, mint éppen a szabolcsi homokra települt fal
vakban és gazdaságokban. S mintha csak az ideköltözött zsi
dóság még e tekintetben is versenyezni akarna az őslakosság
gal: az ő természetes szaporodási átlaga még az itteni magyar
ságét is felülmúlja — itt érvén el a zsidó belterjes fajtenyésztés 
országos viszonylatban a legmagasabb arányszámot. Bizonyára 
kevés vidéke van az országnak, ahol a magyarság-mentő fajvé
delemre akkora feladatok várnak, mint épjsen a trianoni keleti 
határszélen E vidék őslakosságának társadalmi és élettani ér
dekei egyaránt azt követelnék, hogy a tisztán megmaradt ma
gyar vért államhatalmi támogatásban részesítsük. A kormány- 
hatalom azonban eddig is kevés fogékonysággal dicsekedhetik 
ilyenféle nemzetvédelem tekintetében, hiszen láthatná, hogy 
az állampolgársági jogok szabadelvű adományozása minden 
idegen betolakodónak fokozatosan elősegíti a “földönfutó ma



gyarok” számának felszaporodását. Ezek az arányeltolódások 
a magyarországi társadalom zűrzavaros faji összetételében az 
igazi nemzetgyarapitó megoldásokkal szemben mereven ellen
tétes irányt követnek, s mindezt a kormány többségi pártja bű
nös könnyelműséggel eltűri.

Ezért szerettem volna segítséget vinni a nyírségi homok 
elhanyagolt sorsú magyarjainak, amikor egyrészt innen írtam 
segítségért kiáltó újságközleményeket, másrészt pedig a 
kemecsei kerület időközi választásába szívesen dobtam bele 
szervező képességemet, hogy az ellenzék ügyének sikerét egy 
kicsit előmozdíthassam. Ráadásul Csík László személyében a 
kerület olyan orvos-képviselőt kapott volna, aki a maga orvos- 
tudományának politikai hasznosításával feltétlenül nagyobb 
előrelátással szolgálta volna a végvidéki magyarság élettanilag 
is megnevezhető jobbléti érdekeit.

Minden ilyen utólagos elmélkedés azonban a valósággal 
szemben semmit sem jelentett. Csík László a nyilas képviselő
jelöltség elvállalásával hosszú időre bezárta maga mögött azo
kat az ajtókat, amelyeken az előző években — politikai pálya
futásának előkészítésekor — áthaladt. Néhány héttel később 
pedig már Szálasi Ferenc nyilaskeresztes pártjában; a Hunga
rista Mozgalom Andrássy úti székházában találkoztam vele. 
Tudtam jól róla, hogy a csalódottság vezette el idáig, s ha egy
szer azt a pártot is —  éppen magyar politikai világnézetének 
eszmei beállítottsága miatt — el kell hagynia, akkor nagyon 
sokáig távol kell tartania magát minden nyilvános szerepléstől.

A kemecsei választás az én életemben is jelentékeny vál
tozást hozott. Nemsokára megváltam a „Virradat” szerkesztő
ségétől.

Összeomlottak az “ellenzéki magyar összefogást” célzó 
fővárosi kezdeményezések és velük együtt csorbát szenvedett 
az “európai korszerűsödést” követelő nyilas mozgalom is Leg
alább is az volt a pillanatnyi helyzet. De még egyéb kár is szár



mázott a kemecsei eseményekből: megingatta átmenetileg a 
nyilas mozgalmak önbizalmát.

Régóta az volt a meggyőződésem, hogy nem jó a mentési 
munkálatokba kizárólagosan csak azokat belevonni, akik ma
guk is megmentésre szorulnak. Körülbelül ezt tapasztaltam 
izsáki politikai szárnypróbálgatásaim alkalmával is, amit most 
a kemecsei időközi választás a maga siralmas eredménytelen
ségével csak betetőzött.

Egy pillanatig sem fogadom el a szabadelvüségnek azt a 
tanítását, hogy a társadalmi érvényesülések versenyében min
denkor az értékesebb emberanyag boldogul. Ha ezt az állítást 
bárki közülünk elfogadná, akkor magyar népmillióink mai el- 
esettségéből arra következtethetne, hogy a jobban boldoguló 
idegenek “felsőbbrendüek” velünk szemben. Gróf Széchenyi 
István szavait idézhetném: “egy nemzetnél sem vagyunk 
alábbvalóak”. Ezzel valóban igazat mondott. Országunk hatá
rain belül azok az idegenek, akik a jogegyenlőség ajándékait 
élvezték, vagyonban és másfajta érvényesülésben magyar test
véreink milliói fölé telepedhettek, nagyobbrészt azért sikerült 
ez nekik, mert nemzetközi támogatás biztosította számukra az 
indulás előnyösebb feltételeit. Ugyanakkor a magyar államha
talom elmulasztotta a hasonló kötelességek teljesítését a nem
zetfenntartó népréteggel szemben. Egészen természetes tehát 
az a gondoskodás, ha a magyar fajvédelem a társadalmi és po
litikai érvényesüléshez szükséges előnyösebb indulás feltételeit 
a jövőben kizárólag a magyar nemzet értékes tagjai számára 
kívánja fenntartani, míg mindazoknak, akik idegen faji törvé
nyek alapján kívánnak berendezkedni népünk életterében, — 
azoknak az itthoni jogok szükebb meghatározásával, valamint 
a kötelességek arányosan nagyobb terheivel árat szab az 
ittmaradás váltságdíjaképpen.

Végül még azt a megfontolást is meg kell említenem, hogy 
a magyar társadalmi különbségek szakadékaiban — amelyek



végzetes módon egyszersmind népi és települési választóvona
laidat is jelölnek -— fájdalmasan egyenlőtlen lenne az életindu
lás a nemzetfenntartó magyarság számára, ha a szabadelvű ál
lam alkotmányos gépezetét foltozgatnók tovább. A magyar 
népi erők új, versenyképes állam fenntartására való megszer
vezéséhez az út merész törvényes változtatásokon át vezet. E 
változtatások közül a legmerészebb és egyben a legtermészete
sebb éppen az, amelyik a magyar népi közösség számára elő
nyösebb menetfeltételeket tartalmaz. Ámde a magyarság javát 
szolgáló előnyösebb menetfeltételeket kimozdithatatlan törvé
nyes rendelkezéseknek kell védelmezniök. Máskülönben el 
sem lehet képzelni, hogy akár az “ izsáki szegényeim”, akár a 
szabolcsi homokon vergődő magyarok úgy futhassák be életút
jaikat, hogy az ő rovásukra pénzzel, vagyonnal és szellemi fon
dorlatossággal felvértezett idegenek és általában társadalmilag 
jól helyezkedett nemzetiségiek ne tudjanak lépést tartani.

Amíg ennek a politikai célkitűzésemnek közjogilag megfo
galmazható kereteit méregettem, ismét sokat töprengtem azon, 
vajon az “új magyar honfoglalásról” költött álmok más mód
szerekkel megvalósíthatók lennének-e? Ismét végigszaladtam 
gondolatban eddigi életem tapasztalatain: megvizsgáltam a 
közvéleményben több-kevesebb sikerrel megkapaszkodó pár
tok jelszavainak készletállományát és kíváncsian kutattam a 
célravezető cselekvések felismerése után. Egyetlen közismert 
szervezkedési szándék ragadta meg különösképpen a képzele
temet, amelyet néhány évvel előbb maga Gömbös Gyula igye
kezett élesztő magként a maga pártjában elhelyezni; —  az ér
tékes és éppen ezért hasznos állampolgárok tömörítésének ter
vét. Sajnos azonban, ez a terv egészen torz változatokban tes
tesült meg a Nemzeti Egység Pártjában, noha a tökéletlenül 
végrehajtott célkitűzés itt is kétségtelenül egy olyanféle érté
kelés bevezetése volt, mely szerint vannak a társadalomnak 
érdemes és kevésbé érdemes tagjai, s ennek a megkülönbözte-



lésnek tükröződnie kell a politikai befolyások érvényesülésé
ben is.

Ha egy közhasznú gondolat tökéletlen formák között válik 
valósággá, az mindig sokszorozottan fájdalmasabb, mintha 
csupán valamilyen részletkérdés megoldásában bekövetkezett 
tévedést kellene hibáztatnunk. Ilyen értelemben kell megítél
nünk a Nemzeti Egység Pártja eredeti alapgondolatának fél
szeg és többé már nem közhasznú kivitelezését is, amikor a 
párt számos kistehetségü törtetője a nyilvánosság előtt nyom
ban úgy kezdett viselkedni, mintha jogos lenne az igénye az 
“elsöosztályú állampolgárok” kiemelt csoportjába való tarto
zásra. Nyilvánvalóan sohasem hibáztattam volna azt a jog
szemléletet, amely az “első- és mellette további alacsonyabb 
állampolgárságok” közjogi rögzítését tűzte volna ki a maga 
feladatául, ha e szemléletnek érvényesülésére valóban a ma
gyarság életszükségletével igazolható értékelési rendszert dol
gozott volna ki. Ámde éppen az értékelés rendszeressége hi
ányzott, s ezért kevés erkölcsi alapja volt annak a támadó ma
gatartásnak, amellyel a kormánypárt a hozzá nem csatlakozók 
táborai ellen foglalt állást. A sokféle bírálat tagadó mondatai 
nyomán már meg tudtam szerkeszteni azokat a kijelentő mon
datokat is, amelyekben az országlakók joggyakorlásának és 
közteherviselésének arányait sorakoztattam fel újszerű csopor
tosításban. Ha külön címet akartam volna adni e néhány feje
zetből álló tervezetemnek, akkor ezt írhattam volna kezdő so
rai elé; javaslat az ország lakóinak értékelésére és a “polgári 
jogegyenlőtlenség” végrehajtására.

6. -  A magyar nemzeti közösségnek tagjai:
a. a honpolgárok, akik teljes jogokkal rendelkeznek, 

és
b. az állampolgárok, akik korlátozott politikai jogok

kal, de csorbítatlan pwigári jogokkal rendelkeznek.



A honpolgárság képezi a magyar nemzet belső törzsi szer
vezetét. A magyar törzsi közösséghez való tartozandóság kel
lékei: a magyar, vagy nem fajidegen származás, a közös ma
gyar kultúra és a keresztény erkölcsi hitélet. A Kárpát-völgyi 
népek általában nem számíthatnak fajidegeneknek a magyar
ság mellett. Ök is a keresztény erkölcsi hitélet törvényei sze
rint illeszkednek bele a magyar társadalomba, mégis az ilyen 
származású egyének csak akkor nyerhetik el a honpolgárságot, 
ha bizonyságot tesznek a magyar kultúrközösségbe való szoro
sabb bekapcsolódásukról. Ennek a bekapcsolódásnak legele
mibb feltétele; a magyar államnyelv elsajátítása, és nemzetünk 
történelmi hivatásából az egyénre háruló feladatok maradékta
lan teljesítése. Természetesen a honpolgárok csak tisztavérűek 
lehetnek. A fajrontó vérrel való kevertség legmagasabb megen
gedhető aránya; az egynyolcadrész arány. A honpolgárok poli
tikai jogai két egységet képviselnek.

Az állampolgári réteg két, egymástól határozottan elkülö
nített csoportra tagozódik. Az egyikbe azok a tisztavérűek tar
toznak, akik még nem illeszkedtek be teljesen a magyar kul
túrközösségbe. Ilyenek a Kárpát-völgyi népek magyarul nem 
tudó leszármazottai és azok a magyar visszatelepülök, akik a 
honpolgárságot még nem szerezték meg. A másik csoportba a 
kevertfajúak tartoznak. Ök már fajrontó vért is tartalmaznak 
önmagukban, de a fajrontó vér beütése egynegyedrésznél több 
nem lehet. E két csoport a jogok és a kötelességek tekintetében 
egyenlő helyzetet élvez, mégis annyi különbséggel, hogy egy
mással csak bizonyos korlátozások mellett keveredhetnek. A 
korlátozásokat a magyar fajvédelem érdekei szabják meg.— 
Az állampolgárok politikai jogai egy egységét képviselnek.

7. -  Az ország minden más olyan lakója, aki vagy honta
lan, vagy természeti, szellemi és erkölcsi adottságai miatt nem 
lehet a magyar nemzeti közösség tagja, csak mint magyar álla
mi illetőségű tartózkodhat az ország területén.



Az állami illetőségűek a magyar nemzet népközössége 
szempontjából általában értéktelenek. Éppen ezért az ország 
területén való állandó tartózkodásuk egyáltalában nem kívána
tos — még akkor sem, ha mint hontalanok, tiszta vérből szár
maznak is. Az állami illetőségűek képviselik az ország lakói
nak gyökértelen, könnyen vándorló rétegét, s mint ilyenek, 
egyben ők képviselik a magyarsággal szemben a fajidegen ré
teget, mert származásuk és idegen eredetű műveltségük miatt, 
sőt többnyire valláserkölcsi világszemléletükben is annyira tá
vol állnak a magyarság természeti világától, hogy erőltetett 
beolvasztásuk a tökéletes magyar lelki egység kialakítását és 
fenntartását végzetesen veszélyeztetné.

Megmozduló nemzetiségeink

Egy esztendővel később a nyugat-magyarországi végvidé
ket látogattam meg. A keleti országrész után nemcsak a föld
rajzi és a néprajzi kép más színezésű ezen a tájon, de még a 
történeti előzmények is merőben másfajták. Valamennyi égtáj 
közül egyedül nyugat felé tudtuk megtartani legalábbis olyan 
mértékben néprajzi határunkat, hogy az még ma is a történel
mi országhatár közvetlen közelségében húzódik észak-dél 
irányban. Ez a tény is azt bizonyítja, hogy a magyar nemzet 
igazi nagy vezéreinek mindenkor gondjuk volt a nyugat felől 
kísérletező terjeszkedési vágy elé természetes védőgátakat 
emelni a nép föld-megtartó erejéből, — jóllehet e védekezéssel 
egyidejűleg vállalták a magasabb európai hivatás szolgálatát is 
a népvándorlás országútján befutó “keleti veszedelmekkel” 
szemben. A történelmi hivatás e múltbeli magyar értelmezésé
ről lehetne most utólagosan vitákat rendezni, vajon nem lett 
volna-e helyesebb a magunk szempontjából, ha a megegyezés 
politikáját nem az európai fajidegen Nyugat felé, hanem a faj



rokon Kelet felé gyakoroltuk volna? E viták mq már a ténye
ken egyelőre mit sem változtatnának, legfeljebb ji jövő magyar 
külpolitikájának nyújthatnának újszerűbb kísérleti anyagot.

A magyar történelmi hivatás jövő gyakorlatának megítélé
séhez azonban még sokféle ismeret szükséges, arnelyek mind
egyikét először nemzetünk belső erőviszonyainak alaposabb 
felméréséből kell levezetnünk.

Őszinte érdeklődéssel fordultam ezekben a napokban a 
nyugat-magyarországi településtörténet tanulmányozásához.

A történelem tanúsága szerint közel másféle^eréves föld
birtoklási jog igazolja a magyarság igényét a trianoni békepa
ranccsal elhasitott 326 nyugat-magyarországi község területé
re. Az elszakitás tényén Ausztriának német bekebelezése sem
mit sem változtatott. Sőt a német népszavazás megtartása egy
előre levette a napirendről azt a kérdést, vajon nem kell-e a 
végvidéken határkiigazítást eszközölni?... A nyugati országrész 
gazdacseréje azonban nem az első és minden bizonnyal nem is 
az utolsó döntő fordulata a határvidék történelmének.

A honfoglaló magyarokat megelőzően az avar volt az 
egyetlen népfaj, amely e területek felett tartósan tudott ural
kodni. Külföldi eredetű krónikák igazolják, hogy állítóla
gos „kegyetlenségük” és vadságuk miatt a szomszédos bajorok 
rettegték közelségüket, s éppen ezért messze Ausztria belsejé
be húzódtak vissza előlük. A Dunától a Rába folyóig nyúló ha
tárvidékre, a ”bojok pusztájára” azután a honfoglalás a 
Vérbulcsú-nemzetségnek és a Lehel-törzsnek népét telepítette 
azzal az elkötelezéssel, hogy nyugatra elkalandozó harci vál
lalkozásaikkal továbbra is tartsák távol a “gyepük Övezetétől” 
az idegen germán hódítás telepes előőrseit. Vérbulcsú és Lehel 
törzseinek ivadékai voltak valóban az ország belsejében lakó 
magyarság nyugati hősi védelmezői.

Három évszázaddal később indult meg a hanyatlás a nyu
gati magyar ellenállás történetében. Babenbergi Frigyes kezdte



cl a szüntelen írtóhadjáratot a határőrség népe ellen, majd 
“minden keresztényi lelkiismeretfurdalás nélkül” még a tatár
járás gyászos korszakában is folytatta. Dicstelen példáját kö
vette Ottokár cseh király és Albert osztrák herceg is. A magyar 
határvédö népelem gyorsabb ütemű háttérbeszorulása azonban 
csak akkor kezdődött el, amikor a tizenötödik század közepén 
Sopron és Vas megye jelentős része Habsburg zálogbirtok lett. 
E zálogvételben végeredményben áteresztő kaput szerzett ma
gának a szomszédos osztrák-németség, s főként a török ellen 
idevezényelt német birodalmi zsoldos-katonaság védelme alatt 
azután valóban ki is használta a lehetőséget, hogy az évszáza
dos népemésztő harcokban meggyérülő magyar lakosság telep
helyeire minél előbb beköltözködjék.

Ilyen történetszemlélettel érkeztem meg 1938 év őszén 
Nyugat-Magyarország legtöbbször emlegetett városába, Sop
ronba. Sopront, a “hűség városát” egyáltalában nem találtam 
olyan kiegyensúlyozottan biztonságosnak a maga hűségében, 
mint amilyennek a róla szóló “irredenta hősmondák” állítot
ták. Itt nem is annyira a közhangulatot izgató társadalmi ba
jokkal küszködtek azok az emberek, akik a nemzetiszocialista 
megmozdulásokban szerepet vállaltak. Az új mozgalmaktól 
nemzetpolitikai szemléletük átfogalmazására vártak 
jótanácsokat. Arra a kérdésre akartak feleletet kapni, vajon a 
magyar államhatalom szolgálatában vagy talán azon kívül van- 
e a helyük?

Az európai egyensúly változásainak, úgyszintén Ausztria 
német bekebelezésének hatását Sopronban ketté kell választa
nunk. Szóljunk először a magyar származásúakról, akik köré
ben szomorú levertséget idézett elő az a felismerés, hogy a 
kőhajításnyira fekvő és a trianoni békeszerződés értelmében 
tőlünk elszakított magyar föld népe politikai fejlődés terén az 
anyaországot megelőzte. A frissen mozduló politikai ellenhatás 
ennek megfelelően mintha a szégyenkezéstől való menekülés



jegyében indult volna el, s ezért kanyarodott az ellenzéki tö
rekvések felé. Ezen a tájon, ahol a magyarság szorongatottsá- 
gát fergeteges gyorsasággal beteljesülő történelmi események a 
maguk közelségével csak fokozták, sokkal határozottabban 
zendült fel a közvéleményben a “szebb jövőnek” kívánsága, 
mint másutt, ahol nem kell megosztania sem a földet, sem a 
kenyeret a nemzetiségiekkel. Mit tartalmazott ez a kíván
ság? — Rendelkezzék a magyar államhatalom mindenkor 
olyan kezdeményező erővel, amely miatt a magyarságnak ne 
kelljen szégyenkeznie, sőt büszkeség töltse el, hogy a maga 
példájával más népek fiait is ámulatba ejtheti.

Milyen messze állt ettől az „ábrándos elképzeléstől” a va
lóság?... ezt csak az tudja kellőképpen megérteni, aki statiszti
kát mert készíteni magának, hogy felmérje a magyar nemzet 
szétforgácsolt kezdeményező erejét más európai népnemzetek
kel való összehasonlítás közben.

De nem szabad megfeledkeznünk a németajkúakról sem. 
Nem lehet letagadni, hogy mint olyanok, akiket már-már év
századok óta “bennszülötteknek” kellett tekinteni, a helyi vi
szonyok alakításában jelentős befolyással rendelkeztek. Ter
mészetesen az ő hangulatuk egyáltalában nem árult el levertsé
get, sőt úgy beszéltek, mintha Hitler Adolfnak ausztriai elhatá
rozása, (vagyis Ausztria villámgyors megszállása és a Harma
dik Birodalomhoz történő csatolása) valóban kedvükre szolgá
ló cselekmény lett volna. S mégis nehezen tudták leplezni ön
tudatuk titkosabb mozgató rugóit, miszerint a határainkig ki
futó események hullámverése kissé zavarba ejtette őket.

Vajon a jövőben merre fordul az ő és mindnyájunk sorsá
nak útja itt Közép-Európában?... A legmegfelelőbb fordulat 
számukra az lett volna, ha egészen gyorsan, minden különö
sebb megrázkódtatás nélkül, hatalomképessé válik a Hungaris
ta Mozgalom, mert ezáltal világnézetileg közelebbre kerülhet
nének a Harmadik Birodalomhoz anélkül, hogy kívánniok kel



lene a közvetlenebb német csatlakozás formáját. E kérdés 
megítélésében azonban korántsem voltak véglegesen kialakult 
nézeteik.

Sopron társadalmában, az ausztriai események hatása 
alatt, határozottabb színeződéssel most kezdett egymástól el
válni ez a kétféle embertípus, de még mindig az a szándék fog
lalkoztatta őket — minden ösztönös féltékenykedésük ellenére 
is, miként őrizhetik meg társadalmi összetartozásukat a jövő
ben is. Korántsem a hagyományos és az ország más területein 
lel-fellobbanó nemzetiségi türelmetlenség vont áttetsző üveg
falat az itteni magyarok és a bennszülött németek között, — 
itt egészen másfajta politikai lélek megelevenedését figyelhet
tem meg. Erre a különbözőségre akartam fényt deríteni.

A nyugati határszéleken most jártam másodízben. Öt évvel 
ezelőtt látogattam meg Pozsony városát, ahol a tótok serény 
kulturális munkáját tanulmányozhattam. Csehszlovákiában az 
államhatalom mesterségesen táplálta a szlávok lényegében tar
talmatlan felsőbbségi tudatát, hogy a nekik jutott államvezetés 
jogában még csak kételkedni se tudjanak, ha más 
nemzetiségűekkel sodorja versenybe őket a sors. Ez a túlhaj
tott politikai öntudat volt Prága hozománya, amivel a tótokat 
is megajándékozta. A politikai éretlenségben megrekedt népek 
példájára a tótok is úgy értelmezték az ölükbe hullt kiváltsá
gos helyzetüket, hogy azt nem is annyira a maguk javára gyü- 
mölcsöztessék, hanem mindenekelőtt mások — elsősorban a 
felvidéki magyarság megtámadására — használják fel. Gorom
ba bizonyítékokat szolgáltattak írásban, szóban és cselekede
tekben arra, hogy a cseh és szlovák népközösségi szövetségbe 
fajilag be nem sorozható „kisebb cégeket” már eleve halálra 
ítélték olyan értelemben, hogy azok az Északi Kárpátok vonu
lása mentén soha többé ne várhassanak a végzettől sem egyen
rangúságot az “államalapító” szlávok rovására, sem pedig me
nekvést a “ kisebbségi sorsnak nevezett börtönükből”. A me



nekvéshez vezető útvonalak eltorlaszolásával hely
rehozhatatlan hibát követtek el a prágai és a pozsonyi politi
kusok. A csehszlovák utódállam éppen azt a cserét valósította 
meg, amely az egykori “elnyomó zsarnoki osztrák-magyar 
népréteget” a hatalom polcairól letaszította és a hajdani el
nyomott, sőt — az ö szóhasználatuk szerint —  “politikai rab
láncon” tartott “csehszlovák népréteget” emelte helyére, ille
tőleg magasabbra.

Sopronba érkezésemkor ezek a pozsonyi emlékezések ju
tottak eszembe. A gondolattársítás alkalma önként kínálko
zott. Pozsonynak, ennek a Duna mellé épült, szép múltú keres
kedelmi városunknak „magyar végvár-szerepe” egyelőre meg
szakadt. Nyugaton a magyar történelem továbbélésének fel
adata elsősorban Sopronra hárult, amelynek lakossága éppen 
úgy tarka vegyüléke volt az ott találkozó néprajzi határokkal 
egymástól szétváló népességnek, mint Pozsony. Sőt a soproni 
magyarok még bizonyos fokig előnyben is voltak a pozsonyi 
fiatal tót nemzedékkel szemben, hiszen a nyugati határszéli 
városka a megszakítás nélkül folytatódó magyar történelmi 
hagyományokra támaszkodhatott, míg a Duna bal partján rög
tönözni kellett varázslatszerüen szláv történelmi hagyomány
féleségeket, hogy a mesterkélt szerkesztésű utódállam építmé
nyét némileg megtámogassák.

Mintha vakságba esett volna a hazai megosztott közvéle
ményünk, mert többségében mindannyiszor konokul szemet 
hunyt, valahányszor bepillanthatott volna a határainkon túl 
zajló események rejtelmeibe... Bezzeg másként vélekedtek az 
önvédelemre hangolt közvélemény kérdése tekintetében az 
utódállamok. Amit ennek az összehasonlításnak alapján kiele
mezhettem, az is azt bizonyította, hogy egészen oktalan és 
bűnös nemzetrontás minden olyanféle hivatalos politikai állás
pont, amely beleveszekedett a szabadelvű állampolgári 
jogegyenlősítés erőltetésébe -  ahelyett, hogy idehaza a nem-



/eifeiintartó magyarságnak nyújtana természetes jogvédelmet a 
belülről és kívülről egyaránt feszítő idegen népi törekvések 
céltudatos térfoglalásával szemben.

Azért kell ezt a gondolatot többször is hangsúlyoznom, 
mert elsőfokon ez vezet a „soproni rejtély” megoldásához. Az 
általános polgári jogegyenlősítés nemcsak korlátozza a ma
gyarság önmaga védelmére szolgáló intézkedéseinek megtéte
lét, de a „kisebbségi érzés” önmardosásának fájdalmait is rá
szabadítja főként azokon a végvidékeken, ahol a magyar nép
réteg erősen megritkult. Nagymértékben vonatkozik ez a meg
állapítás a „középosztályos” magyar társadalmi rétegünkre. 
Városaink fejlődéstörténete sokhelyütt végzetesen egybeesett 
az idegen fajiságú és eredetileg is városi kultúrájú jövevény 
mesteremberek letelepítésével. Azokat az évszázadokon át ki
újuló réseket, amelyeket “Nyugat védőbástyájaként” vívott 
harcainkban a pazarló vérveszteség ejtett magyar 
őslakosságunkon, mindig az egy-egy szálláskörletbe letelepí
tett fajidegen jövevények töltötték fel. A 19. és 20. században 
l̂ >edig a kivándorlás okozta vériecsapolást a zsidó tömeges be
szivárgás használta ki a maga előnyeire...

Valamikor látszólag nem játszott döntő szerepet a fajszem
lélet, s éppen ez magyarázza azt a gyengeséget, amellyel a ma
gyarság vezetői beletörődtek az ország néprajzi viszonyainak 
veszélyes alakulásába. Pontosabban: a magyarság arányának 
elvékonyodásába. Az eredmény azonban majdnem végzetessé 
vált; ugyanis a középosztályos tanult társadalmi rétegünk ki
képzésének útvonala elmagyartalanított városok nevelési út
vesztőjén át vezetett és így az a lehetőség már régóta megbé
nult, hogy e kiképzési útvonal mellett a városi társadalom ha
misítatlan magyar hagyományörökségeket osztogasson a fel
növekvő nemzedékeknek.

Sopronban ezenkívül még arról is meggyőződhettem, hogy 
a bennszülött németség máris bizonyos fajtájú szellemi fölé



nyeskedéssel közelített a politikai tájékozódásra szomjazó ma
gyarjaink felé. Megint csak azt mondhatom, hogy a Harmadik 
Birodalom növekedése adta meg ehhez a buzdító önbizalmat. 
Német származású férfiak kezdték vezetgetni a politikailag 
bizonytalankodó magyarokat, s e kísérletükhöz, amely tulaj
donképpen felsőbbségük önkéntes elismertetésére irányult, 
éppen a Hungarista Mozgalom adta meg a belendítést a „nép
közösségi nemzetről” vallott elméletével.

Alkalmat kerestem és találtam arra, hogy Sopron néhány 
politikus-hajlamú társadalmi vezető férfijával találkozhassam. 
Októberi vasárnap este volt és az egyik jónevű helybeli orvos 
lakásán jöttünk össze. Voltak közöttünk „hungarista” párt
tagok, de többen voltak -  elsősorban a magyar származásúak 
köréből, akik pártok kötelékébe nem tartoztak. A Hungarista 
Mozgalom hívei oldották meg a hívogatás feladatát. A délelőtti 
istentiszteletek után, a templomok előtt és a sétányokon szólít- 
gatták meg azokat, akik egy ilyen összejövetelen való részvé
telre szívesen hajoltak. A , játékrendezők” nagy körültekintés
sel készítették elő ezt a beszélgetésünket, noha alig volt okunk 
a túlzott elővigyázatra. Összejöveteli helyünk körül szerte az 
utcákon és a nagy tégla alakú téren a Hungarista Mozgalom 
íQúsági szervezetének „rendvédelmi gárdistái” őrködtek és 
sűrűn váltogatták egymást, nehogy céltalan ácsorgásukkal 
feltűnést keltsenek. -  Ezek a külsőségek hozzátartoztak ahhoz 
a romantikus összeesküvési játékhoz, amely nagy általánosság
ban ártatlan volt ugyan, legtöbbször pedig teljesen fölösleges 
is, s mégis sokan komoly arccal végigjátszották, mert valami
képpen be nem vallott hitük szerint így ízletesebb volt a ta
nácskozások és tervezgetések hangulata.

Közbevetőleg mondom: én magam is igyekeztem elővigyá
zatos lenni — úgyannyira, hogy éjszaka gépkocsin érkeztem 
meg a városba, s napközben nem mozdultam ki vendéglátó há
zigazdám lakásából. A rendőrség — politikai szerepléseim mi-



atl — ekkor már szinte mindenhová nyomon követett. Azzal a 
céllal jöttem le Sopronba, hogy útlevél nélkül átszökjem Né
metországba és ugyanígy vissza is térjek, mert körül akartam 
nézni a másodszor is idegen uralom alá került nyugati magyar 
határvidéken. Márpedig e kirándulásom sikere attól függött, 
vajon el tudok-e rejtőzni a hatóság figyelő tekintete elől...

(H át ez a z  „e lre jtő zé s”  nem  s ik e rü lt. E g y  hétvégi b orong ós  

n ap o n , koraciélu tán  in d u lta m  el két so p ro n i d iá k  kíséretéb en  a 

h a lá r  felé, h o g y  m ég a lk o n y a t előtt K ism a rto n b a  é rk e zzü n k .  

T á rs a im  h ó n a p o k k a l k o rá b b a n  tö b b szö r v é g ig já rtá k  ezt az utat, 

jó l  ism e rte k  a terepet, a  kettős b irto k o so k  ösvényeit. M ost a z o n 

b an  szin te e lé b e m e n tü n k  a z e g y ik  k u k o ric á sb ó l e lő lé p ő  és v a 

d á sz n a k  ö ltözött e g y ik  ném et h atárő rn ek . A u tó v a l bevitt m in d 

h á rm u n k a t K ism a rto n b a  a ren dőrség re. Ott egész barátságosan  

in tézték a k ih a llg a tá su n k a t, de két éjszakát a  ren dőrség épü leté

b en  k e llett tö ltcn ü n k . M e g  k e llett v á m u n k  a b iro d a lm i párt  

e g y ik  tisztségviselőjét, a k i B écsb ő l érkezett, s való jáb an  csak  

v e le m  fo g la lk o zo tt. R engeteg k é rd é sre  k e lle ti vála szo ln o m , s  

k ö z b e n  á lla n d ó a n  a m agá va l hozott irato kat forgatta.

T u la jd o n k é p p e n  c sa k  azért e m líte m  m eg utó lag e z l a fé lre 

s ik e r ü li  k irá n d u lá so m a t, m ert a ném et b iro d a lm i párt b écsi tiszt- 

sc g v ise lö jc n e k  n éh án y kijelen tését nem  lu d o m  elfelejteni. T ö b b 

s z ö r is m egism ételte, h o g y  „e lk é ste m ” . A zaz, nem  is c n  k é sie m  

c l,  h an em  a h iv a ta lo s M ag y a ro rszá g . A k k o r  kellett v o ln a  jö n n i,  

a m ik o r  a nem etek b ev o n u lta k  A usztriá b a . V e lü k  egyidejűleg.

Tud o tt a rró l, h o g y  a pesti egyetem isták be a k a rla k  v o n u ln i  

a h a tá rvid é k re . A  m a g y a r k o rm á n y  nem  engedélyezte a k ü lö n -  

v o n a to k  indítását. S ze rin te  a ném et b iro d a lm i k o rm á n y  m e g k é r

d ezte B udapestéi, k ü ld e n e k -e  a h a tá rv id é k re  m egszálló  ka to n ai 

a la k u la to k a t, á tv e sz ik -e  a kö zigazgatást, vagy elő b b  n ép sza va

zást k ív á n n a k  ren dezn i?... M in d e n  k érd ésre  a m agy ar k o rm á n y 

tól negatív válasz é rk e ze it. P edig a ném et b iro d a lm i a la k u la to k  

ü l  n a p ig  v á ra k o z v a  á llta k  a régi m a g y a r történelm i határnál. 

C s a k  ö l n a p  után lé p le k  a k iü ríte tt h a tá rvid é k  területére.



N os, itt a m agy arázat, m ié rt h an g sú lyo z/.a, h o g y  m ost m ár  

k é ső  v a n  b á rm ily e n  m a g y a r v á lto zta tó  k ísé rle tre .

K ih a llg a tá so m  után  rö v id e se n  v is sz a s z á llíto tta k  b en n ün ket  

a s o p ro n i m a g y a r h atárra.

T a lá n  m ajd  e g y sz e r —  ha fe lo ld a n a k  m in d e n ré le  h írz á rla 

tot —  a h iv a tá so s tö rté n é sze k  tisztá zzá k  a kérd ést, m ié rt kellett  

N y u g a t-M a g y a ro rsz á g o n  a tria n o n i o rs z á g cso n k ítá sn a k  é rv é n y 

ben m ara d n ia. —  M o st p e d ig  té rjü n k  v issz a  a  so p ro n i ven dég es

k e d é se m h e z.)

A beszélgetés elég vontatottan indult, de számomra annál 
érdekesebb megfigyelésekkel végződött. Legjobban az érde
kelt, vajon az egybegyűltek hozzászólásaiból megtudhatok-e 
valamit, hogyan látják ők jövendő feladataikat a fajilag kevert 
társadalmunk “középosztályában”?

Nagyon meglepett, hogy soproni ismerőseim körében, fő
leg a nemzetiségi származásiiak alapos tájékozottságot árultak 
el a míiit eseményeinek ismeretével kapcsolatban. Őszintén 
mondhatom, hogy sokkal többet tudtak Nyugat-Magyarország 
településtörténetéből, mint amennyit a magyarabb vérűek. Sőt 
még azt a körülményt is kár lenne elhallgatni, hogy más vidé
kek színtiszta magyar társadalmával szemben is általánosság
ban alaposabb volt a tájtörténeti ismeretük.

Igen hasznos lenne, ha “népvezéri önjelölteink” e megálla
pítás nyomán felbuzdulva, sürgősen számbavennék táji és né
pességtörténeti ismereteiket, hogy a fogyatékosságokat pótol
ván, ne mondjanak annyi badarságot a jövő magyar politika 
tartalmának meghatározásáról...

Csupán példaképpen említem meg, hogy a magyar falvak 
“tanultabb vezetői”, akik a tervszerűtlen kinevezések hálóza
tában ide-oda vándorolnak, legtöbbször semmi gondot sem 
fordítanak a vezetésük alá tartozó magyar nép helyi táj- és te
lepüléstörténeti ismereteinek ápolására. Ezzel szemben a sop-



róni német származású ismerőseim pontosan fel tudták rajzol
ni azt a történelmi útvonalat, amelyen elődeik a magyar nyu
gati végvidékre megérkeztek, ott megállapodván, a szomszé
dos németség kultúrhatásának határait is magukkal húzták — 
be egészen a dunántúli sváb településekig.

A múlt eredményeinek számontartása határozott öntudatot 
kölcsönöz mindenki számára, ha azokat az eredményeket esz- 
ményesíteni lehet és az egyén saját önérzete tartozékainak te
kintheti. S annál erősebbé fokozódik ez az öntudat, minél in
kább egyet jelentenek a múltból visszaálmodott emlékezések 
az egyén elődeinek küzdelmes vagy szerencsés pályafutásával. 
Azért van ez így, mert ebben az esetben a nemzeti lét szélesebb 
történelmi alapjára tudja ráhelyezni a család a maga hagyomá
nyának vagyonát. Bárcsak belátnák egyszer ifjúságnevelőink 
is, hogy az egyénekben kiteljesedő magyar faji öntudat megszi
lárdításának leghatásosabb módja az, ha a nemzet történetének 
oktatásával párhuzamosan ránevelik a növendéket a maga csa
ládjának és közvetlenebb környezetének történeti mélységű, 
megkapóbb megismerésére is. Legyen a diákok számára jutal
mazással járó feladat, ha a családjuk történetével foglalkoznak.

Magam irányítottam beszélgetésünk csapongásait. Egy-egy 
szenvedélyesebben fogalmazott gondolat bejárta az egész kis 
gyülekezetet és kiegészítő hozzászólásokra késztette az ajka
kat. Ösztönös dac dolgozott bennem: azt szerettem volna fi
gyelmeztetésként kifejezni, hogy nem a magyarság mondott le 
bizonyos országrészek birtoklásáról, hanem a sors mostohasá- 
ga ragadta el tőlünk azokat. A felsorakozó adatok fejtegetése
im nyomán egyetlen védekező gondolat köré csoportosultak; 
történelmi jog szerint a nyugati határvidék birtoklása változat
lanul a magyarságot illeti.

Évszázadokon át egyedül a magyar nemzet hadereje állt 
helyt Európa e veszélyeztetett keleti kapujában, s most végre 
maga Európa törleszthetne a velünk szemben fennálló adóssá



gából... Az osztrák-német telepesek megjelenése és kései tér- 
foglalása ezen a vidéken azokban az évszázadokban követke
zett be, amikor évszázados háborúinkban népességünk megrit
kult, nem tudtuk megfékezni a „szövetséget színlelő szom
széd” határsértö beözönlését.

Ezen az estén semmiféle szándékom nem irányult arra, 
hogy „diplomatikus sima okfejtéssel” igyekezzem a vélemé
nyek kialakítására. Sokkal fontosabbnak tartottam azt a mód
szert, amellyel rábírhattam a jelenlévőket szenvedélyesebb 
megnyilatkozásokra. Eddigi nyilvános szerepléseim alatt most 
adódott először alkalom, hogy a magyar államhatalom politi
kai közösségébe tartozó olyan férfiakkal vitázhattam, akik 
magasabb műveltségi színvonalra emelkedtek, de ugyanekkor 
nem adták fel idegenes, vagy pontosabban: német faji öntuda
tukat. Kétségtelenül egészen másfajta német embertípust teste
sítettek meg ők honi németjeink körében, mint amilyenekkel 
már eddig is találkoztam. Hasonlattal úgy jellemezhetném 
őket, hogy egyfelől a falvakba települt svábságunk inkább ba- 
joros jellemvonásokat viselt magán, másfelől a soproniak és ál
talában városlakó németjeink inkább poroszos magatartásúak- 
nak tűntek.

Egy pillanatig sem gondolok ennek a hasonlatnak élettani 
igazolhatóságára. Csupán a falusi és a városi életmód különb
ségére szeretnék halványan utalni, amely egyszersmind meg
határozza az emberek érdeklődésének irányát is. A falvakban 
élő svábságunk rendkívüli fogékonyságot árul el a gazdasági 
szövetkezések iránt, míg a fővárosi és általában a városi kör
nyezetből közpályákra kerülő németjeink gyakran a meggaz
dagodott zsidók érvényesülési módszereihez hasonlóan, a szer
vezés feladatait igyekszenek önmaguknak megkaparintani.

Egyikükben sincs elegendő mértéktartás a magyar gazda
nép “elvárt lovagiasságának” igénybevételével szemben. Egy 
pillanatig sem lehet tehát csodálkozni azon, ha a zsidóellenes



és a németellenes hangulatok párhuzamos jelentkezésében tár
sadalompolitikai okok jelenlétére tudunk rámutatni. A zsidó
ság éppen úgy, mint a városlakó németjeink csak bizonyos fog
lalkozási kereteket népesítenek be társadalmunk szélesebb kö
zösségében. A zsidóság elhelyezkedési övezete nagy általános
ságban a kereskedelem és a pénzforgalom útvonalain megy 
végbe, míg a városban lakó és a társadalmi középvezetés faji 
összetételét “kasztszerüen” megbontó németjeink közgazdasá
gunk, valamint államigazgatásunk szervezési őrhelyeire sze
retnének maguknak kizárólagossági jogot szerezni.

így azután szinte elkerülhetetlen a társadalmi elégedetlen
ség fellángolása, mert az egymástól fajilag különváló hivatás
csoportok foglalkoztatottjai kölcsönös veszedelmeket látnak a 
másik terjeszkedésében. Egymást ingerlő önérzetükkel pedig 
egyenesen lehetetlenné teszik a társadalmi béke helyreállását. 
A német származásúak bizonyos szervezési feladatkörükre irá
nyuló hadmozdulataik megindokolásában — burkoltan vagy 
nyíltan — már nem egyszer kétségbevonták a született magya
rok szervezői képességeit, hogy önmaguk nélkülözhetetlensé
gével ejthessék bámulatba a “hiszékenyeket”.

Amíg a bizalmatlanságnak csupán társadalompolitikai 
okai vannak, addig tulajdonképpen belügyi rendezéssel a faji 
színeződésű elégedetlenségeket le lehet tompítani. De más a 
helyzet, ha már a bizalmatlanság külpolitikai természetű kez
deményezésekre való készülődésekben is kifejezésre juthat.

Sopronban láttam meg először azt, hogy az elkönnyel- 
müsködött nemzetiségi politikának hullámai milyen veszedel
mes gyűrűzéssel terjednek tova — túl az országhatárainkon.

Nyugodt lelkiismerettel mondom; távol áll tőlem minden 
rosszindulat vagy németellenes hangulatkeltés. Mert nagyon 
jól tudom, hogy a “lelkileg ferdén asszimilált” idegen szárma
zású “középosztálybeli” állampolgárainkért egyedül őket ma
gukat nem hibáztathatjuk. Sőt még nemzetiségi politikánk bo



zótosát sem egyedül ök tenyésztették ki, hiszen vízfejű és lova- 
giaskodó honatyáink közül velük együtt „kertészkedtek” 
jónéhányan, akik nem a tehetségükkel verekedték ki maguk
nak a törvényhozói hatalom gyakorlását, hanem születésükkor 
véletlenül a „gólya” ajándékozta meg őket a kiváltságos jogok 
várományosságával. Az ö elhomályosodott nemzeti öntudatuk 
fogyatékosságainak résein át találta meg a Habsburg-ház négy
száz esztendőn keresztül azoknak a módszereknek érvényesí
tését, amelyek segitéségével szétforgácsolhatta a szabadsághar
cos magyar megmozdulások faji mozgató erőit.

Ha tehát a nemzetiségi kérdés elfajulása miatt egyáltalában 
haragra lobbanhatunk, akkor a haragunkat fordítsuk mi ma
gyarok önmagunk ellen, mert szomorú és igazságtalan lenne, 
ha belső közállapotaink romlásáért csak az “idegeneknek” mi
nősítettek csoportját tennénk felelőssé... De még azt az ítéletet 
is kimondhatjuk, hogy a harmincas években még törvényünk 
sem volt, amelyik félreértést kizáró módon meghatározta vol
na, kiket tekinthetünk a magyar törzsi közösség tagjaiként, hol 
kezdődik és végződik a még megengedhető idegenség, s mikor 
válik az otthonunkba beköltöztetett idegen lelkiség honáruló
vá? ...

De térjünk vissza a megkezdett elbeszéléshez. — Soproni 
házigazdám lakásán a késő éjszakai órákig együtt maradtunk. 
Majd amikor újra elkövetkeztek a műhelymunka csendesebb 
órái, napokig gyúrtam— faragtam az elhullajtott vitaanyag 
rendezésén.

Első megállapításom az volt, hogy az 1938-as esztendő vá
ratlan fordulata éppen Nyugat-Magyarországon billentette ki 
legszembetűnőbben belpolitikai életünket a természetes fejlő
dés útvonaláról. Ahogyan a soproni német származású 
“középosztálybeliek” a maguk hungarista-párti ellenzékiségét 
megmagyarázták, az már több volt azoknál a jogkövetelések
nél, amelyeket egy népcsoport — tehát már nem is nemzeti-



scg! — az államhatalom függetlenségének csorbítása nélkül 
elképzelhet. S mégis azt mondom, hogy mindezek ellenére sem 
vádolhattam volna őket a magyarsággal szemben tanúsított 
liütlen magatartás bűnével, mert saját eszmei beállítottságuk 
szerint nem akartak többet, mint külpolitikailag közvetíteni 
egy honi politikai irányzat és a német Harmadik Birodalom 
között. Adva volt a német nemzetiszocialista forradalom, mint 
birodalomszervezö beteljesülés, s emellett adva volt — rajtuk 
kívülálló okok folytán — az a Hungarista Mozgalom, amelyik 
példaképként éppen a német népi forradalom vívmányait te
kintette.

Ha e kettő között ügyes közvetítés segítségével valóságo
san is létrehoznak valamiféle kapcsolatot, akkor nyilvánvalóan 
e közvetítésük révén a soproniaknak nem kellett volna 
megtagadniok sem német származásukat, sem pedig a magyar 
nemzettel folytatott többévszázados együttélésük hagyomá
nyait. Sőt a két szomszédos nemzet között létesíthető együtt
működéssel jelentős szolgálatot teljesíthettek volna.

S éppen ebben az elképzelésükben rejtőztek a legnagyobb 
veszedelmek. A “népek önrendelkezésének eszméje” korában 
minden ilyen példa ragadós betegségeket tenyészthetett volna. 
Faji alapon szervezkedő “népcsoportjaink” az Alföld peremén 
minden irányban mihamarább a külpolitikai közvetítés ütköző 
államocskáivá duzzasztották volna a maguk önkormányzatait, 
s az így nekiszabadított túltengő idegen népi öntudat nemcsak 
az egységes és központosán irányított magyar külpolitikát 
bomlasztotta volna széjjel, de egészen bizonyosan súlyos bel
politikai bonyodalmakat is kirobbantott volna.

A belpolitikai zavarokat éppen az a körülmény tette volna 
végzetessé, hogy népcsoportjaink valamennyien azonnal 
külhatalmi oltalom alá helyezhetik magukat, mihelyt politikai 
erőik összefogásához közjogi és területkormányzati kereteket 
adományozunk számukra és felhatalmazzuk őket, hogy külpo



litikánk kialakítása érdekében kifelé közvetítsenek. Az “osztd 
meg és uralkodjál” elvének ez lenne a legostobább gyakorlata, 
hiszen a túlbuzgóságból egymást túllicitáló és politikailag egy
mással versengő népcsoportjaink a versenyben szenvedett eset
leges vereségeikre a gyógyító segítséget nem Budapesttől kér
nék, hanem egészen biztosan attól a külső hatalomtól, amely
hez faji érdekeik is hozzáfűzik őket.

Felmerül a kérdés, vajon nem választhattak volna a sopro
niak jövőt kutató képzelődéseikben más kibontakoztató meg
oldást? ... Hiszen ami Ausztriában, a mi határainkon kívül tör
tént, az csupán az “érem egyik oldala” . De mi történt idehaza? 
Milyen ösztönzésekkel szolgáltak az egymással osztozkodó 
pártok és társadalmi megmozdulások?

Sopron kétségtelenül elsősorban korszerűsödni akart. Ez 
volt leguralkodóbb vágyakozása, mert el akarta kerülni a szé
gyenkezést. Nemcsak a magyarok szégyenkezhettek volna le
maradásunk miatt, de a németek is, akikről aligha lehetett vol
na lemosni — itt a Fertő-tó vidékén — az egykori népszava
zással megszületett “hűséges” jelzőt. Csupán az volt a baj, 
hogy a nemzetiségileg szeszélyesen vegyített városkában a je
lenben alig maradt fenn valami mindabból, amit az élő nemze
dék a múltban, mint szép magyar eredményt megláthatott. A 
múlt viszont —  minden szépsége és kiszínezett dicsősége elle
nére is — elveszett kincs az élők számára, ha az egyszer már 
alámerült. Semmi sem történt ezekben az esztendőkben ideha
za, amelytől az alámerült magyar hőskorszak sikeres feltá
masztását, s egyben más nemzetek felé versenyképes felfejlő
désünket remélhettük volna. Belpolitikánk megélénkülése sem 
volt több az egymásra ugró pártok harci zajánál.

A soproni németség jelentős csoportja ellenzékbe ment át. 
De ha jól utánagondolunk, megállapíthatjuk még azt is, hogy 
főleg a Hungarista Mozgalom hatására mindenütt az országban 
a nemzetiségiek politikai ellenzékbe kezdtek tömörülni. Ez a



fordulat már a legveszélyesebb politikai válság viharfelhőit 
csalogatta a magyar égboltra azáltal, hogy a nemzetiségiek el
lenzéki hangulatát az ország központjából szították. Ilyesmivel 
már a pártvezérek nem kormányzati őrségváltást sürgetnek, 
sőt a hasznos rendszerváltozás lehetősége is szertefoszlik, mert 
az idegen faji türelmetlenségeknek Ilyenféle szövetségekbe tö
mörülése feltétlenül az állam szétesésének veszedelmeit idézi 
fel. Megszűnik a központos államhatalom és a néprajzi határok 
mentén darabokra törik az ország.

A harmincas évek végén körülöttünk minden államalkotó 
nemzet a maga ősi történelmi erőtartalékénak felszínre hozá
sával bajlódott és fajilag is egységesen körülhatárolható ural
mat akart ellenállóképessé szervezni érdekterületének egész 
kiterjedésében. Ez történt Németországban a “germánság mí
toszának” felelevenítésével, hasonlóképpen a fasiszta Olaszor
szágban a “latin rómaiság” visszaálmodásával. Bennünket ma
gyarokat még az a tény is érdekelhetett volna, vajon az utód
államok miként képzelték el a maguk államfenntartó népének 
uralmát és az uralom megszilárdítását?... Az utódállamokban 
is, más-más változatban, általánosságban azt az állapotot tör
vényesítette a jogszokás, hogy van az államnak “megbízható és 
éppen ezért értékes” népanyaga — övé legyen a hatalom, míg 
a “megbízhatatlanoknak” csupán az alárendeltségből fakadó 
hátrányosabb polgári sors jusson osztályrészül.

Már ekkor gondoltam arra, hogy az ország lakóinak az az 
értékelése, amely kifejezésre jut a honpolgárok és az állampol
gárok csoportjainak megállapításában, csupán azt a közelséget 
és távolságot szemléltetik, vajon honfitársaink a magyar élet- 
közösségben vagy pedig azon kívül helyezkednek-e el. Ezzel 
azonban még nem lenne teljes az új magyar jogrendszerünk. A 
magyar életközösséghez való közeledést vagy távolodást is áb
rázolnunk kell valamiféle jogelmélettel, amelyben a jutalmazá
sok különféle mértékét kell érvényesíteni.



Számolunk kell egy további lehetőséggel is, amikor valaki 
kívülről jön és önszántából kér felvételt a magyar életközösség 
tagjai sorába. Éppen ezért nem szabad elsiklani a hibásan 
asszimilációnak nevezett fajkeveredés kérdésének másik, a kö
zeledést jelképező lehetősége felett sem. Egyfelől láttuk nem
zetiségeink tiltakozását — főleg Trianon után — minden haj
dani beolvasztó szándékkal szemben. Másfelől azonban éppen 
azt szeretném bizonyítani, hogy megjelölhetünk olyan új poli
tikai alajjelveket is államéletünk átrendezésére, amelyek kife
jezetten vonzást gyakorolnak a velünk egyetlen történelmi sor
sot élő “idegenekre” is. Vajon a felénk közeledőket — faji 
óvatosságból — valóban mindenképpen ki kell-e rekeszte- 
nünk, vagy befogadtatásukra bizonyos esetekben engedélyt 
adhat-e a szigorúan és becsületesen értelmezett fajvédő politi
ka?

Itt a nagy kérdés csupán az, vajon miként lehet a faji köze
ledés törvényes szabályozásában olyan megoldást találni, 
amely sem a fajtudománnyal, sem pedig a magyar társadalom 
védelempolitikájával nem kerül összeütközésbe? ... Évek múl
tak el, amíg a megoldás tervezetét megszövegeztem.

Eleinte, amikor még nem tudtam lesöpörni magamról az 
előző politikai iskolák haszontalan porát, magam is féltem at
tól a lehetőségtől, hogy a faji kérdés teljes ismeretanyagának a 
tételes jogrendszerbe való beépítésével homlokegyenest ellen
kező hatást váltunk ki kevert fajiságú társadalmunkban, mint 
amit a “vonzó magyar öntudat” kiművelésében célul tüztünk. 
Elsősorban egyéni sérelmekből fakadó társadalompolitikai el
lenállástól tartottam, ismervén társadalmunk bizonyos rétegei
ben az “ idegen vér” túlsúlyba való jutását. Idővel azonban sok 
más tapasztalatom és élményem arról győzött meg, hogy soha
sem válik “taszító erővé” az a nemzetpolitikai álláspont, amely 
a magyarsághoz szellemileg és vérségileg közeledni kívánó 
egyéneket — felajánlott szolgálatuk arányában — valóságosan



is megjutalmazza a „honpolgárokat megillető alkolmányozó 
jogok” átadásával. Éppen azzal idéznénk elő a “taszító magyar 
öntudat” káros kihatásait, ha az idegenből származó 
jószándékúak kielégítésére nem építenénk meg a közeledés 
útját, sőt kifejezetten arra kényszerítenők őket, hogy örök elé
gedetlenkedő kisebbségként vergődjenek a számukra elérhe
tetlen magyar törzsi közösség várfalain kívül.

Ámde a nemzeti közösség szempontjából nem lehet kö
zömbös, vajon a faji és a szellemi ellentétek kiegyenlítődése 
milyen rendszer alapján történik. Ha az államhatalom előrelátó 
rendszerességgel és a tudományos fajkutatás, illetőleg az át
örökléstan cáfolhatatlan vizsgálati eredményeinek hasznosítá
sával avatkozik bele a fajkeveredés szabályozásába, akkor re
mélni lehet, hogy abból mihamarébb a teljes faji megtisztulás 
születik majd meg, s nem duzzad végzetes veszedelemmé a vá
roslakó társadalmi hivatáscsoportok egyébként is nyomasztó 
faji kevertségének zavara. — Ezt a rendszert kell úgy megter
vezni, hogy az még átmenetileg sem kerüljön ellentétbe egyéb 
niagyarságvédő és alkotmányfejlesztő rendelkezésekkel.

Ne legyünk tehát szégyenlősek vagy gyámoltalanul óva
toskodók az új magyar honfoglalás olyan meghirdetésében, 
amely éppen a magyar vér és a vérben öröklődő képességek új 
uralmi rendszerének biztosítását szolgálja a Kárpát-meden
cében. Ha azt nem tennők meg, elöbb-utóbb leszorulnák Kö- 
zép-Európa e földterületéről, mert körülöttünk a többi kisnép 
immár évtizedek óta foglalkozik a maga fajtaanyagának ma
gyarellenes kiterjesztésével.

Közbevetőleg említem meg, hogy éppen 1938. augusztusá
ban került napvilágra az oláh kormány rendeleti törvénye, 
amelyet a közvélemény “kisebbségi statutum” néven ismert 
ineg. Mennyi kenetteljes ámítást sűrítettek ebbe a rendeletbe, 
arról elsősorban az erdélyi magyar üldöztetések kárvallottjai 
tudnának mesélni. A “nagyromán politika” is megteremtette



iskolapéldáját annak, hogyan kell a felmagasztalt állampolgári 
jogegyenlőség elvét félredobni, s helyette a gyakorlatban irgal
matlan következetességgel keresztülvinni azt, hogy minden 
más adomány mellett még a levegőből is csak az államfenntar
tó, vagy amiképpen az oláh törvények nevezik: a “megbíz
ható” népelemnek jusson elegendő mennyiség. A magyarság 
érdekeit szegélyező ellenséges indulatok gyors megszemlélése 
után, forduljon most a tekintetünk befelé — a magunk sorsa 
felé. Mi itt a teendő? Keressük meg azt a célravezető tantételt, 
amellyel mégis-mégis idővel hidat építhetnénk a magyar lélek 
és a Kárpát-medencében lakó, velünk együtt ugyanazt a törté
nelmi sorsot élő idegen lélek között. Meg kell látnunk, hogy a 
szolgálat eszménye a legmagasabb értékű közösségformáló 
erő, és ezt kell új jogszemléletünkbe iktatni, ha a Kárpát
medencét megtöltő magyar nemzeti hatalom egységét valóban 
őszintén és fenntartás nélkül akarjuk.

8.—  A polgári jogállás a politikai jogok gyakorlásának 
csupán nélkülözhetetlen feltétele. A politikai jogokat minden
kinek, aki a magyar nemzeti közösség tagja, önmagának egyé
nileg kell megszereznie.

9.—  Csak a polgári jogállás öröklődik. Politikai többletjo
gok várományossága egy nemzedéken túl nem öröklődik. Sem 
a honpolgári, sem az állampolgári jogállás nem jelenti egyben 
a politikai jogok gyakorlásának érvényét, hanem csupán azt az 
alkalmasságot, mely szerint az egyén a közösségi kötelességek 
teljesítése után a politikai jogok birtokába juthat. Azokat a 
magasabb értékű politikai jogokat, amelyek a honszerzés és a 
honépítés el nem múló érdeméből következnek, a honpolgárok 
gyakorolják. De a tisztavérü állampolgárok is — a honpolgár
okkal teljesen egyenlően, a magyar nemzet boldogulásáért ho
zott értékes áldozataik és szolgálataik jutalmaként politikai



löbbletjogok birtokába juthatnak, s mint ilyenek, a nemzeti 
társadalomban megkülönböztető helyzetet élvezhetnek. A po
litikai többletjogok adományozása folytán az állampolgár hon
polgárságot kap. — A politikai többletjogok tíz egységet kép
viselnek.

A középvezetés

Ezek a programkereső sorok már jóval a nyugat
magyarországi látogatásom után születtek, de az a felismerés 
már akkor bennem élt, hogy a nemzetiségi nyugtalanságok le
vezetésére nincs más mód, mint a szolgálat és az igazságosztó 
jutalom, ily módon a magyarság egyetemes sorsa felé lehet 
fordítani azok tekintetét, akiknek megtartása nem káros a 
nemzet vérségi és szellemi közösségére. Régi hitem az — és 
erről már többször beszéltem, hogy nem lehet vihart-álló moz
galmat indítani kellő számú vezetőképes és kipróbált munka
társ nélkül. S ha maga a nemzet egész egyetemessége kíván 
majd egyszer sikeres mozgalmat indítani a maga jobb és ma- 
gyarabb jövendője érdekében, akkor még inkább szüksége lesz 
a magyarságnak a vezetőképes, apostoli lelkületű harcosokra, 
akik már-már nem is egy kis elszigetelt csoportot vagy pár- 
tocskát képviselnek, hanem a társadalom egész újonnan kine
velt középvezető rétegét. Végig, társadalmunk egész rendsze
rén áthúzódva, ennek az újnevelésű középvezető rétegnek kell 
csatárláncot alkotnia, hogy a honfoglalás egész politikai, gaz
dasági és erkölcsi jelentőségű hadmozdulata valóban a legmé
lyebbről kirobbanó és a legnagyobb hatásfokot elérő népi ma
gyar megmozdulás legyen.

Sokszor hangoztattam azt is, hogy az igazi “társadalmi kö
zépvezető réteget” nem szabad összetéveszteni a szabadelvű 
állam hivatali szolgáinak többségével agyonzsúfolt “közép- 
osztályával”, amelynek tulajdonképpen iskolai műveltségén



kivül semmiféle összetartó ereje nincsen, faji itéplete sem ta
núskodik kiegyensúlyozottságról, sőt irodalakó életmódjával 
minden tekintetben messzire költözködött a termelési munka 
természetes rendjétől.

Kizárólag e “középosztályon” belül keresni a nemzeti 
megújhodás lehetőségeit,— ez az elképzelés nemcsak szeren
csétlen, de ostoba is lenne. Hasonlóképpen az a vélemény sem 
vezetne célhoz, hogy a szabadelvű állam “osztályképző
déseinek” jelentőségét túlzottan tagadjuk és ebben a tgadásban 
egyszersmind a társadalmi kiközösítés egyik divatjamúlt szán
dékát is érvényesítsük a bűnbakként kipellengérezett „közép- 
osztálybeliekkel” szemben. Az ilyenféle feltámasztott és bete
ges „proletárgőg” tulajdonképpen azt a társadalmi színvonal
süllyedést eredményezné, hogy a „középosztály” műveltségi 
szellemvagyonát teljesen ki kell kapcsolnunk az eljövendő 
mozgalmakból. Az igazságot valamiképpen e két véglet között 
kell megkeresni -  ott, ahol megtalálhatjuk az őstermelés, az 
ipar, a kereskedelem és minden más foglalkozási csoport dol
gozóinak legjobbjait, azaz: magukat a vezetőképes egyéneket. 
E társadalompolitikai jelentőségű „emberválogatásra” is ki 
kell találni a legjobb módozatokat.

Bizonyára az értékválogatás irányelveként megnevezhető 
“szolgálat gondolata” a közösségi élet minden területén hasz
nos útmutatások kútforrása lehet. A legértékesebb szolgálatok 
jutalmazását az államhatalomnak egy olyan “újnemesi rend
nek” felállításával kell majd egyszer intézményesíteni, amely 
kizárja az újnemesi jogok végtelen öröklésének engedélyezé
sét, s ezáltal nemzedékről-nemzedékre kötelezővé teszi, hogy 
a társadalmi megkülönböztetést hozó nemzeti erények 
magasabbfokú gyakorlásával valóban mindig a legkiválóbbak 
nyerjenek maguk és családjuk számára kitüntetéseket.

A diadalmasabb magyarélet javára kell propagandát csi
nálni, ha nem akarjuk faji erőink elszunnyadását előidézni. A



jó példát nem elég csak tudomásul venni, azt minél gyakrab
ban meg is kell mutatni, hogy a hatása valóban mélyenszántó 
legyen. A magyar honfoglalás eszménye kiterjed a felnövekvő 
nemzedékek kötelességteljesitésének minden mozzanatára, hi
szen politikai jogaik birtokbavételét az ifjúságnak önmagának 
kell kiérdemelnie. Adjuk oda tehát a kegyeletes emlékezés ün
nepei közül a márciusi szabadságnapot egészen az ifjúságnak. 
S kapcsoljuk össze a nagy országépitö elhatározások és cselek
vések meghirdetésével, amikor majd egyszer azért ünnepelhe
tünk, mert nemzeti magyar erőink utánpótlásának tervszerű
sége valóban megindult.

Amikor a képzelet szárnyain így rövid kalandozásra neki
indultam a jövendő álmai felé, tulajdonképpen egészen 
egyszerű beteljesülésre gondoltam. Az ország egész területén 
lobogódíszes, mozgalmas ünnep legyen az év március tizenötö
dike. Minden faluban és városban ilyenkor gyűljenek össze a 
magyarok és a politikai közösségbe újonnan felvettek tegye
nek nemzethűségi fogadalmat. A társadalom új harcos tagjai
nak avatóünnepsége legyen ez a nap, annak bizonyításakép- 
|x:n, hogy az ősök szabadságszerető szellemét az utódok to
vábbhordják szívükben.

Nem lehet fontosabb államhatalmi program, mint minden 
időben töretlenül megtartani a magyar nép faji erőit. Rá kell 
ébreszteni a világ bármely tájára vetődött fajtestvérünket arra, 
hogy tüzön-vizen át összetartozunk. A Gondviselés természe
tünkbe oltott életparancsa ellen vétenénk azzal a 
könnyelműségünkkel, ha ezt az összetartozásunkat felednénk, 
vagy éppen megtagadnánk.

10. — Honpolgár polgári jogállásáról nem mondhat le.
A magyar államhatalom nemzeti hivatást lát abban, hogy 

egykor a világban szétszóródott magyarságot ismét egyetlen 
erős és magasfokú államszervezetben összegyűjtse. Ennek a



célkitűzésnek megfelelően nem engedi meg a magyarság erejé
nek gyengítését olyan újabb kivándorlásokkal, amelyek a hon
polgárok köréből indulnának el. Azokat a honpolgárokat, akik 
e tilalom ellenére mégis kivándorolnának és idegen állampol
gárságot szereznének, a nemzet nevében az illetékes falukö
zösség politikai értelemben holtnak nyilvánítja. így a nemzet 
önként megadja a kivándorolt honpolgár leszármazottainak a 
felmentvényt a szülők bűne alól, hogy legalább ők: az új nem
zedék, az országba ismét visszatalálhassanak.

Felkészülés a veszélyes helyzetekkel szemben

A harmincas évek két utolsó esztendeje sorsdöntő volt 
nemcsak európai, de világviszonylatban is. Főleg 38 második 
felétől kezdődően. Csak később kezdtem igazán becsülni azo
kat a közéleti férfiakat — ismerőseimet és barátaimat, akik 
ezeknek a hónapoknak és éveknek nagy kavargásában mégis 
“tiszták” tudtak maradni. “Tisztán” nézhettek a holnapok 
elé — a szónak olyan értelmében, hogy sohasem futamodtak 
meg a felelősségvállalás vagy a kényelmetlenebb áldozatok 
meghozatala elől, s ráadásul még csak a következetlenség hi
bájába sem estek.

Hányan lehettek ilyenek? ... nehéz lenne a számukat meg
mondani. Hála a Gondviselésnek, a törtetők “kisértet- 
táborából” mindinkább többen és többen váltak ki a különle
gesen szép jellemtulajdonságok hordozói, hogy oda soha többé 
vissza ne térjenek, mintha csak érezték volna a második világ
háború irgalmatlan próbatételeinek rohamos közeledését. Az 
elkövetkező válságos esztendőkben egyik főtörekvésem éppen 
az volt, hogy velük sohasem veszítsem el a kapcsolatot. Szilár
dan hittem annak valószínűségében, hogy egyszer egészen bi
zonyosan eljön majd az idő, amikor közéletünk neves, vagy 
ismeretlen, de mindenképpen “tiszta szándékú” és “tiszta



kezű” férfiai közös vállalkozásban találkoznak majd egymás
sal.

A szerencse csupán az volt, hogy ebben az időben a köz
ügyek iránti érdeklődés megélénkülése ellenére sem tudta 
egyetlen párt sem a maga uralma alá vonni a nemzet többségét. 
A magyar népmilliók nem az ősi hagyományokon alapuló 
meggyőződésük feláldozásával, hanem csupán fokozatosabb 
kíváncsisággal fordultak a pártok nagyobbrészt meggondolat
lan “szájnagyiparosainak” örökös civakodásai felé.

Egész Európában feszült hangulat uralkodott, amiből vé
gül is a második világháború mennydörgésszerű csatazaja rob
bant ki. Ipolyságon tartózkodtam, amikor 1939. szeptember 
elsején hírül hozta a rádió Hitler Adolf elhatározását: meg
kezdte a háborút Lengyelország ellen. Az elkövetkezendő na
pokban reggeltől estig lestem és vártam a rádiókészülék mel
lett a világeseményekről szóló tudósítások érkezését. Az ango
lok és franciák hadüzenetének híre már Komáromban ért utol, 
éppen egy “nyilas” megbeszélésről szálláshelyemre akartam 
visszatérni, amikor az egyik vendéglő nyitott ajtaján át meg
ütötte a fülemet a hangos rádió vésztjóslóan recsegő hangja: 
nyugaton is megkezdődtek az ellenségeskedések. Pillanatok 
alatt egész kis embertömeg verődött össze. Némán hallgattuk a 
tudósítások részleteit és csak akkor engedett fel a meglepetés 
elfogódottsága, amikor a rádió már elhallgatott.

A békeerőfeszítéseket jelképező “müncheni egyezmény” 
tehát semmivé foszlott. Az ellenfelek időközben felkészültek a 
második világháború mérkőzéseire...

Esőrehajló, őszies este volt. Ezen az estén azután még so
káig sétáltam, gondokba merülten, a komáromi sziget parti 
sétányán. Elmentem egészen a cseh betonerődökig, amelyek 
most feldúltan, félig megtelve a becsurgó esővíztől, olyanok
nak tűntek, mint az elbizakodott csehszlovák hatalom diszte-



len sírboltjai. Amikor először jöttem át az eltörölt trianoni ha
táron, az Ipoly mentén sok ilyen betonerőddel találkoztam. 
Akkor még szorongva gondoltam arra a múltba hanyatlott el
lenséges számításra, hogy ezekkel a betonfalakkal az ellenség 
egykor megjárhatatlanná akarta tenni az utat az egymástól el
választott magyar országrészek között.

Azóta észak felé, a Felvidék felé , a szorító bilincsek egy 
része már megrepedt. Másnap hasonlóképpen sehol sem talál
tam pihenő helyemet. Ismét kimentem a Dunapartra és onnan 
a régi vár felé vettem az utamat. Egyszeriben megnőtt a sze
memben a vár érdekessége. Vonzottak a történelmi falak, s be 
kellett térnem a vár kapuján. A falakon belül katonaság tanyá
zott. Ahol kilencven évvel ezelőtt Klapka szabadságharcosai 
állták az ostromot, most serényen folyt a kiképzés, készülődés 
egy újabb háború hajnalán. Noha a “villámháború” csatazajá
ból egyelőre még semmi sem jutott el hazánkig, mégis minden
felé látni lehetett a szervezkedő élet pezsdüléséből, hogy a jö
vőt megérző aggodalmak már belopták magukat a szívekbe. 
Nem volt üres képzelődés az érzelmeknek ez a játéka, mert 
lépten-nyomon azokról a találgatásokról lehetett hallani, vajon 
milyen kötelességeket vet felszínre az európai szövetségháló
zat legújabb rendszere?

Katona akartam lenni ... s betértem a vár parancsnoksági 
irodájába. Megkérdeztem, vajon nem lehetne-e nagyon gyor
san felszerelnem? Tudakozódásomból kérvény született: je
lentkeztem azonnali frontszolgálatra. De frontszolgálati beosz
tásomat, illetőleg katonai behívásomat csak évek múltán sike
rült elnyernem...

Kormányunk ezekben a várakozásteljes najxikban alig hal
latta hangját. Teleki Pál gróf miniszterelnök a legkisebb előké
születet sem tette meg a közvélemény olyan előkészítésére, 
hogy mindnyájan bátor és elszánt tekintettel nézzünk szembe a 
körülöttünk feltomyosuló veszedelmekkel. A gyámoltalanság



ra kárhoztatott hírszolgálat szinte kivétel nélkül idegen állam- 
vezetök véleményét tolmácsolta és közben a korszerű hadvise
lés roppant iramáról mondott ugyancsak idegen eredetű közlé
seket. Villámként hatott a német—szovjet megegyezés is.

Órákat töltöttem azzal, hogy térkép fölé hajolva méreget
tem a háború lépéseit. A német-orosz szövetség és a német- 
olasz-japán bolsevista-ellenes egyezmény nagy ellentmondását 
szerettem volna megfejteni. Valahányszor mások véleményére 
figyelmeztem, sohasem győztem eléggé hangsúlyozni a szovjet 
szövetség jelentőségét méltató, elfogult helyzetmagyarázókkal 
szemben, hogy a bolsevizmus európai térnyerése előbb-utóbb 
még súlyos bonyodalmak felidézőjévé változik. Senki sem vár
hatta komolyan Sztálintól, hogy amíg a világ felfokozza hábo
rús termelését és a katona-kiképzést, addig a Volgánál csupán 
ölbe-tett kezekkel szemléljék az események forgandóságát — 
éppen azok, akik a világ forradalmi leigázását szinte megmá
síthatatlan törvényként hirdették.

Szerettem volna, ha a bolsevista erők lekötése végett Japán 
átmenetileg támadást intézett volna Szibéria ellen. Sohasem 
volt kenyerem a jövendölgetés, de egy ilyen japán sakkhúzás 
esetén Németország sokkal biztonságosabban érezhette volna 
magát az öldöklésbe szédülő Európában.

A háborús színjátéknak akkor még csak az első jelenetei 
peregtek, de már senki sem hitt a tűzvész helyhezkötésében. A 
tovaterjedés meggátlásáért vívott német diplomáciai erőfeszí
tésekből azonban csak késve és csak szórványosan jutott el va
lami a nyilvánosság elé...

Úgy tekintettem erre az időre eső felvidéki utazgatásaimat, 
mintha a nagy barangolásban a nagyobb gondokat akartam 
volna sok más kisebb gonddal elűzni. A Nyilaskeresztes Párt 
megbízottjaként utaztam. Jóllehet ellenzéki pártot képvisel
tem, mégsem leltem örömet a felvidékiek általános ellenzéki
ségében. Nem sikerült a visszacsatolt felvidéki országrész új



magyar meghódítása. Az “anyaország” és a “fiatal országrész” 
nem találtak egymásra a munka hétköznapjaiban, mihelyt a 
“visszatérés” ünnepnapjai elcsitultak. Valahol mélyen, az ál
lam szerkezetében sok elkoptatott alkatrészt ki kellett volna 
sürgősen cserélni... Ez volt a leggyakoribb felvidéki vélemény. 
De éppen ez lett volna a legnehezebb államszervező feladat; 
előre úgy átalakítani az államtestet, amely előzőleg “végtagjai” 
elvesztésére kényszerült, hogy egy újabb természetes fejlődés 
és növekedés élettani feltételeit önmagában hordozhassa.

Noha tudtam, hogy a háború valóban meggyorsíthatja 
most a felhajtóérők társadalmi tisztulását, ugyanekkor azon
ban arról sem feledkeztem meg, hogy a háború kiszélesítésével 
esetleg az események elébevághatnak minden számításunknak. 
Előfordulhat, hogy néhány év leforgásával sokminden olyan 
tervünk halomra omlik, amellyel eredetileg országot akartunk 
menteni ... E töprengések keserves terhe alatt kezdtem el úgy 
gondolkodni, hogy számot vessek azzal a lehetőséggel is, hátha 
a háború után mindent egészen elölről kell majd kezdenünk, 
mert a világ nagy birkózásának szorításából nálunk is össze
roppannak a közösségi élet lazán hevenyészett, vagy már ép
pen korhadó tartópillérei.

Nem festettem rémképeket a határainkat megközelítő bol- 
sevizmus miatt és nem ijesztgettem senkit sem környezetem
ben összeomló és fölégetett városok látomásaival. Ellenben rá 
mertem mutatni belpolitikai életünk irányítóinak háborús ké- 
születlenségére és az ebből folyó alkalmatlanságukra. Képte
lenségnek tartottam, hogy ők töretlen cselekvő erővel túlélhes
sék a második világégést. A jövő beláthatatlanságában rejtőző 
végkifejlés után jelenlegi politikánk főszereplői —ha megérik, 
emberromokként fognak kivánszorogni az ismét kiderülő ég
bolt alá.

Elölről kezdeni! ... harangozott bennem a gondolat. S ami
kor a csehszlovák uralom alól kiszabadult magyar falvak



nagyrészének bejárása után végre átmeneti menedéket kaptam 
Nagycsalomján, Kégl Elemér kúriájában, mindjárt hozzá is lát
tam legfrissebb tapasztalataim összegezéséhez.

Vázlatot készítettem felvidéki utam megfigyeléseiről. 
Majd elküldtem az egész beszámolót a Nyilaskeresztes Párt 
országos vezetőségének. Tulajdonképpen e jelentésemben is 
még mindig az “állampolgársági jogegyenlötlenség” elvének 
igazolását írtam meg — anélkül, hogy e szándékomról a sorok 
közé rejtett utalásokon kívül szembetűnőbb vallomást tettem 
volna. Fokozatosan akartam előkészíteni a pártvezetőséget a 
Szálasi-féle hungarizmus “konnacionalista” elképzeléseinek 
feladására, mivel azt magyar szempontból veszélyesnek tartot
tam. A bizonyítás érdekében kirívó példákat soroltam fel a 
“csehszlovákizmusból”, amelyeknek vadhajtásait ekkor még 
félreérthetetlenül fel lehetett lelni a máramarosi havasoktól 
egészen a csallóközi falvakig. A “csehszlovákizmusról” azon
ban nem szabad azt hinnünk, hogy az merőben Prága találmá
nya lett volna. Sőt a tótok elszakadásának nevezetes 
turócszentmártoni tüntetése az összeomláskor, majd az 1933- 
as “Pribina-ünnepségek” Nyitrán éppen arról győznek meg 
minket, hogy az elszabadult — nem |>edig a “felszabadult” — 
egykori nemzetiségünk a magyar történelmi lélek kiirtása vé
gett, saját elhatározásából bocsátotta Prága rendelkezésére a 
maga indulatait. Sopron németjeinek politikai ellenzékisége e 
tekintetben még csak a szellemidézés mesgyéjén mozgott, ami
kor már ottan is felmerült a határokon kívül zajló események
hez történő igazodás szándéka. A nyugat-magyarországiakkal 
szemben a tótok már példát is szolgáltattak arra, miként lehet 
a jámbornak feltüntethető tájékozódást öncélúan és magyar- 
ellenesen megjátszani, ha egyszersmind szövetségre lépnek a 
magyarság évezredes ellenségével; a cseh-morva szlávsággal.

Soproni és felvidéki adatgyüjtögetéseim tehát a nemzetisé
gi veszedelmek két különböző fejlettségi fokát világították



meg, — az egyik még csak a veszedelmek kezdetét képviselte, 
ellenben a másik már a betetőzödést. Ha a való tényeket így 
tekintjük, akkor már egy messzebbre mutató következtetést is 
megkockáztathatunk. —  Az országunkat szétbontó nemzetisé
gi törekvések lefegyverzése szempontjából a Szálasi-féle 
“konnacionalista” népközösségi elképzelés éppen olyan erély
telen és kivihetetlen volt, mint az „öreg bukott politikusok 
asztaltársaságából” alakult Reviziós Liga könyörületért jajongó 
ábrándozása. Az egyik a Kárpát-medencén belül ellenünk for
dult nemzetiségiek “jóbelátására” számított, míg a másik a 
nyugati hatalmak “ igazságtevő lelkiismeretének” felkeltésére 
külföldi propagandaügynököket fogadott és azokra pazarolta a 
nemzet belső arcvonalából kivont adófilléreket. Mindkettő 
azonban lényegében mérhetetlenül kártékony volt, mert hatá
rainkon kívül ország-világgal elhitették, hogy talpra- 
állásunkhoz nincs elég erőnk. Ráadásul idebent a kívülről 
érkező országmegváltó csodák várásával mételyezték közvéle
ményünket.

Nézzük meg e bevezető gondolatok után, vajon a fellázadt 
tótság vezérei milyen idegen politikai rendszer beköltözködé- 
séhez nyújtottak segédkezet — egyrészt az 1918-as háború- 
vesztés zűrzavarában, másrészt későbben folyamatosan, ami
kor a betelepülő idegenség már kifejthette hatását a letépett 
északi magyar vármegyékben.

Prága beolvasztó politikájának legfőbb titka a belső ellen
állás népi erőinek szétforgácsolásában rejlett. A mesterségesen 
előidézett társadalmi széthúzásokból mindig letört egy-egy 
darab, tehát folytonosan fogyott a szlávsághoz nem tartozók 
tábora, — s így a letört darabokkal mindig sikerült a már-már 
összeálló úgynevezett “cseh-szlovák egység” nemzettestét to
vább csinositgatni. Masaryk és Benes nagy általánosságban 
kétféle módszert dolgozott ki e tervük megvalósítására. Az el
lenszegülő erők szétforgácsolását egyrészt a népi törekvések



összeveszítésével, másrészt a társadalmi “osztályérdekek” 
|)árlpolitikai kijátszásával igyekeztek keresztülvinni. így azu
tán hamarosan torzzá tördelték a Felvidék eredeti magyar vilá
gát.

Nem a demokratikus elvek és a népi önrendelkezési jog 
tiszteletben tartása sugalmazta a prágai központ számára azt, 
hogy engedje meg az egyes népcsoportok önálló szervezkedé
sét, hiszen ilyenféle engedmények odaajándékozása merőben 
ellenkezett a “cseh-szlovák” egységesítés alapelveivel. Szüksé
ge volt Prágának arra, hogy a népi ellenállást tápláló nemzeti
ségi törekvések előbb egymást emésszék fel. Ezért tapsollak a 
cseh hatóságok kezdetben annyira azoknak a tót mozgalmak
nak, amelyek a történelem legújabb fejlődési szakaszában 
elégtételt követeltek az egykori államfenntartó magyarságtól. 
Bőséges gondoskodás történt, hogy a nemzetiségek politikai 
törekvései minél vadabb gyűlölettel forduljanak egymás ellen. 
Ugyanekkor azonban arra is vigyáztak, nehogy fajilag teljesen 
egynemű politikai egyesülések keletkezzenek. A tótok közé 
gyűlölet-élesztő ügynökökként bevezényelték a betelepülő 
cseh-morva hivatalnoki kar egyrészét is, míg a Nemzeti Ma
gyar Párt vezetőségét csordultig megtömték olyan árulókkal, 
akik rokonságuk és foglalkozásuk révén becsempészhették az 
idegen szellem befelé bomlasztó, kifelé pedig “hasznos megal
kuvást” zengedező álnokságát. A magyar fajárulók e fajtájának 
kitenyésztésében Érsekújvár társadalma jutott szomorú veze
téshez valamennyi felvidéki város között.

Prága azonban nemcsak a nemzetiségi politikájában ipar
kodott következetes maradni az “oszd meg és uralkodjál” 
Bécsből lopott irányelvéhez, hanem társadalompolitikájával is 
hasonló módszereket követett. Feldarabolta az elszakított te
rület társadalmát sok apró, összefüggéstelennek tűnő pártala
kulásba, amelyek közül legtöbb csupán egy-egy választás lebo
nyolítására alakult. A tiszavirágzású párttorzszülöttek állam-



halalmi segédlettel fejtették szét a társadalmat mozdító gazda
sági erőket és minden eszközzel arra törekedtek, hogy a társa
dalmi boldogulás Ígéretével minél ravaszabbul láncolják a kor
mányérdekek kiszolgálásához a legkülönfélébb foglalkozású, 
de tekintély! súlyuk miatt “veszélyes egyéneket”.

Az áldemokratizmus e szemfényvesztő színpadias játéká
hoz a “legmeggyőzőbb érveket” a Prágából irányított hitelpo
litika szolgáltatta. Külön tanulmányt érdemelne az a kérdés, 
amely a „bankok a szlávosítás szolgálatában” címszó alatt tár
gyalhatná a fejleményeket, s ezzel egyszersmind figyelmezte
tőt küldhetnénk elvakult honi szabadelvű közgazdászainknak, 
akik a “gazdasági erők szabadversenyében” a pénzforgalmazás 
törvényeit a legmagasabbrendü törvényszerűségeknek hirde
tik. Ezért természetesen nem is tudják meglátni, hogy egy nép 
életének van még magasabb érdeke is, mint az, hogy a hitelre 
kihelyezkedő pénztőke a gazdasági vállalkozásokban már az 
induláskor megkapja-e a visszatérülés vagyoni biztosítékait? E 
vagyoni biztosítékokat a cseh hitelj)olitika legfeljebb ürügy
ként említette meg, ha olyan hitelkérelmeket kellett visszauta
sítania, amelyek nem a szlávság erősödését mozdították volna 
elő. A cseh bankok és a prágai kormány cinkostárs! fondorla
tossággal és leleményességgel dolgoztak együtt. A hitel mellett 
többek között telepítési földet csak az kaphatott, aki belépett a 
cseh agrárpártba. Viszont előnyösebb feltételekkel jutottak a 
felvidéki kereskedők és iparosok közszállításokhoz, ha a Ke
reskedő és Iparos Pártban kerestek maguknak politikai érdek- 
védelmet.

Ilyen eszközökkel sikerült a prágai kormányzatnak tökéle
tes politikai zűrzavart kitermelni a “meghódított területek” 
lakossága körében. Nemzetiségi politikájával örök kielégítet- 
lenségbe és a kisebbségi érzés gyötrő tehetetlenségébe 
kényszerítette nemcsak a magyarokat, de Hlinka András tótjait 
is, nyugatabbra pedig a határvidéket félkörívben megszállva



i.irtó szudétanémetséget. Viszont gazdasági érdekeltségű és a 
kormány támogatását élvező “osztály-pártokban” a népi elkü- 
l()nülés elvét feladó szerencsétleneknek a judási pénz, vagy 
más szavakkal; az árulással szerzett gazdagodás tisztátalan 
:i jándékát adta.

Nyilvánvaló, hogy azok a magyar földművelők, akik be
lepvén a cseh Agrárpártba, maguknak főidet szereztek a cseh 
iK'ielepítettek barázdaszomszédságában, hiába köszöntötték 
;i/,után “tisztelettudóan” a Magyar Párt megbízottait vagy kép
viselőit, velük többé már nem szívesen álltak szóba. Megindult 
;i/. elszakított magyarság körében a kettéválás folyamata, 
amely még ijesztőbb ellentéteket vetett felszínre az iskolaköte
les iljúság egyrészének elmagyartalanításával.

íme, vázlatos megelevenítésben így mutathatjuk be a Tria
nonban kapott kisebbségi magyar sors fájdalmas próbatételét. 
Bármilyen nézőpontot is választunk az elszakítás két évtizedé
nek vizsgálatához, mindenképpen az derül ki, hogy a Felvidé
ken, Erdélyben, a Délvidéken és a nyugati határszélen a ma- 
};yarság halálos válságba zuhant.

Ha makacsul és becsületes nyíltsággal ragaszkodott népi 
különállásához, akkor tulajdonképpen önmagát száműzte az 
érvényesülés útvonalairól, s egy pillanatig sem érezhette magát 
biztonságban, mert az idegen hódítók szinte terrorisztikus esz
közökkel törtek megfélemlítésére. Ha azonban politikai meg
alkuvásokba bocsátkozott, azzal végeredményben az ellenség 
láborát erősítette, mert a maga erejét kivonta az „ostromlók 
seregeiből” .

Nagy általánosságban, az elszakított országrészeken, így 
romlott állandóan a kisebbségi sorsba kényszerült magyar nép- 
lestvéreink helyzete mind nemzetiségi, mind pedig társada
lompolitikai tekintetben, — állampolitikai fontosságukról pe
dig az 1918-as összeomlás után még csak beszélni sem lehe



tett. A csehszlovák államvezetök ilyen vonatkozásban semmi 
kétségei sem hagytak —  úgyannyira, hogy az államvezetés 
magasabbrendü feladataihoz a cseheken és a morvákon kívül 
másokat még csak közel sem engedtek. Noha hirdették a jog- 
egyenlőséget, de a gyakorlatban pontosan az ellenkezőjét csi
nálták. Minden különösebb államvédő törvény nélkül aránylag 
biztonságosan hajthatták végre ezt a politikai akaratukat, hi
szen készen volt a fajilag többé-kevésbé egységes cseh közép
vezető rétegük, s ez a réteg belülről megbízhatóbban védel
mezte az állam cseh jellegét, mint bármilyen sok csendőrszu
rony.

Amikor elsőizben kerültem közvetlen érintkezésbe a cseh
szlovák viszonyokkal, már 1933-ban észrevettem, hogy a cseh 
“középosztály” támadó kiképzést kapott és központos utasítá
sokat követ Észak-Magyarország kultúrközpontjainak meg
szállásakor. Amit ekkor még csak megsejtenem lehetett, mind
az időközben részleteiben is megvalósult. Utólag kíséreltem 
meg felvázolni Masaryk Tamás és Benes Ede “politikai hadi
tervének mozgáslépcsőzeteit”. Nem szabad “tartalmatlan ha- 
zafiaskodástól” indíttatva lebecsülni ennek a haditervnek a 
komolyságát, mert az egyáltalában nem a belpolitikai erők té
vesztett kihasználása miatt bukott meg, hanem egyedül és ki
zárólagosan azért, mert a cseh nemzet a történelem e korsza
kában kedvezőtlen földrajzi és külpolitikai viszonyok közé 
kényszerült. A cseh utódállam 1918-as megalapítói nagyon jól 
tudták, hogy nekik más nemzetekkel szemben késést kell 
behozniok és ezért egyszerre több szétágazó feladattal kell 
megbirkózniok.

Érdemes még utólag is megfigyelni, miként nyúlt az önbiz
tosítás feladatának megoldásához Prága? Nem vitás, hogy az 
egész kisantant külpolitikájának kezdeményező akaratát ez a 
város képviselte. A kisantant külpolitika pedig megnyilvánulá
sában kezdettől fogva nem volt más, mint a szomszédos vesze-



ilcinies vctélytársak boldogulásának elgáncsolása. így akarták 
.1 maguk késesének kiegyenlítése érdekében a vetélytársakat a 
világjxjlitika arénájában, elsősorban a Népszövetség előtt le- 
inarasztaltatni. E célnak megfelelően az Osztrák-Magyar Mo
narchia utódállamai olyan szövetséges társakat választottak és 
hízelegtek körül, amelyeknek fontos érdekük fűződött ahhoz, 
iiogy a Masaryk-féle elmélet szerint meghatározható közép- 
ourópai “kisnépek övezetében” ellensúlyozó hatalmi képződ
mények szülessenek az első világháborúban legyőzőtt történel
mi nemzetek rovására.

Az ellensúlyozó hatalmat Prága, Bukarest ésBelgrád kép
viselték, míg Berlin, Bécs, Budapest és a balkáni kisnemzetek 
így elvesztették egymással az ellenőrzés nélküli érintkezés le- 
lictőségét. Ráadásul a prágai vezérkarnak a kisantantos szövet
ség létrehozása miatt nem kellett attól félnie, hogy az utódál
lamok közép-európai hatalmi befolyásának növekedése félté
kenységet ébreszt Párizsban vagy Londonban. Sőt Masaryk és 
Benes csak azzal tudták a maguk szolgálatainak nélkülözhetet
lenségét hatásosabban bizonyítani, hogy minél nagyobb terüle
tet vontak a maguk “megbízhatóbb” kormányzása alá, ezzel is 
csorbítván a körülöttük élő történelmi nemzetek térbeli ter
jeszkedési erejét. Még a nagyobb területek kevert fajiságú né- 
[leinek bekebelezésével járó veszedelmeket is viszonylagosan 
nyugodtan vállalhatták, hiszen — amint már említettük — a 
feszítő belpolitikai erők egymást ölő szembefordítására ügyes 
megejtő tervekkel rendelkeztek. Az osztálypártokkal szétron
csolt népi társadalmak egymásra féltékenykedtek, s ebből a 
siralmas állapotból előbb-utóbb a csehszlovák államképződ
mény fennmaradását veszélyeztető belső ellenszegülés teljes 
felőrlődésének kellett volna bekövetkeznie.

Mégsem volt idejük a kisantatbelíeknek az őket ostromló 
népi erők elsorvadásának kivárására. Volt valami, amiben az 
utódállamok vezetői jóvátehetetlenül tévedtek... Egyrészt



egyetlen állam sem köthet önmaga biztosítására olyan szövet
ségeket, amelyekből folyó kölcsönös segélynyújtás megvalósí
tása földrajzi lehetetlenségbe ütközik. Másrészt -  ha ezt mégis 
megtenné, akkor elkerülhetetlenné válik az összeütközés az 
olyan szomszédos államok között, amelyek közül valamelyik a 
másik történelmi utjának keresztezésére törekszik.

Prága nem akarta tudomásul venni, hogy van döntő fon
tossága a földrajzi fekvésnek, s még kevésbé hitt abban, hogy 
tőle távolabb élő, látszólag független hatalmú szövetségesei 
cserbenhagyhatják, ha a Trianonban szerkesztett állapotok 
egyszer fenekestől felfordulnak. E külpolitikai tévedése szük- 
ségképjsen hozta magával a „cseh-szlovák álmok” belpolitikai 
csődjét. Mihelyt kiderült, hogy az úgynevezett demokráciák 
szövetséghálózata egyáltalában nem tartalmazott kihasználha
tó katonai segélynyújtásokat, abban a pillanatban beteljesült a 
kisantant széthullása —  mégpedig nagyobbrészt a korábbi 
történelmi határok mentén. A nagy drámai színjáték azonban 
Romániát nagymértékben kijózanította és a román politika ka
landos kettős forradalmi válság árán más külpolitikai célkere
sések felé kanyarodott.

Engemet első csehszlovákiai utazásom óta az elszakított 
magyarság sorsán kívül elsősorban a tótok várható politikai 
magatartása érdekelt. Mit csinálnak majd ők tót államelképze
léseik túlméretezettségével, ha egyszer mégis-mégis az ölükbe 
hull az önállósulás alkalma? Vajon merre nyúlnak támaszért, a 
csehek vagy a magyarok felé? ... Sohasem volt kétséges előt
tem, hogy a tótoknak az a nemzedéke, amelyik a két világhá
ború között fennhangon szidalmazta a magyarság állítólagos 
egykori “önkényuralmát”, vajon melyik népszomszédja felé 
kíván igazodni?

Láthattuk, hogy a magyar történelmi jogok érvényesülésé
nek feltárulásakor, továbbra is a cseh ostorral hajtott lovak ra
gadták el a tót politika szekerét. Minden irány és minden



irányzat jó volt, amely elfelé vezetett a Kárpát-midencei ál
lamegység békés megvalósításától. Az utolsó ptágii államel
nök, Haha, letette a fegyvert a szudétanémetek földjére belépő 
német katonaság előtt, de még volt arra ideje, hogy magával 
rántsa a tót külpolitikai érdeklődést és menekülési vágyat. A 
csehek ugyanis még „balszerencséjük beteljesülésének” pilla
natában sem mondtak volna le szívesen az olcsó iniláson vásá
rolt és Trianonban nekik juttatott érdekterületeik felett való 
befolyásukról, hiszen a szláv államalkotás álmait adnák fel 
egyszer s mindenkorra Közép-Európa e terében, la a tótokat 
nem tudnák megtartani a cselekvéseknek abban az irányában, 
amerre az európai politika mozdulásaiban nekik is hajolniok 
kellett.

Már ezzel a visszapillantással is körülbelül eleget mond
tam annak bizonyítására, hogy milyen gyámoltalanság vagy 
éppen fajáruló őrültség kell ahhoz, hogy a magyar közvéle
ményben bárki is csodaváró hangulatokat ébresztgessen a 
nemzetiségi zendülők békés lecsititása tekintetében. Szakadé
kok támadtak a magyar nép szállásföldje körülés ezeken a 
szakadékokon nem lehet idejétmúlt polgári jogegyenlőséget 
lengető ígéretekből hidakat építeni.

Az előző megállapítások csak a tótok „önállósulási törek
véseire” és csehszlovák sugalmazású közvéleményük alakulá
saira vonatkoztak. De semmivel sem mondhaoiánk több jót 
akár a ruténekkel, az oláhokkal, a svábokkal, vagy akár a 
bácskai szerbekkel kapcsolatban. Nem az ő meg sem szerezhe
tő barátságukból és legkevésbé sem az ő túltengő nemzetiségi 
kívánságaik alapján kell felépítenünk a Kárpát-medence új 
Magyar Birodalmát. A Kárpát-medencei harmadik magyar 
honfoglalást csak belülről és kizárólagosan csak azokkal tud
juk megvalósítani, akik magyarok voltak, vagya magyar élet- 
közösségbe elválaszthatatlanul beletorkollottak lelkűkkel és 
vérükkel, s akik a természeti törvények isteni parancsa folytán



e lényegükből ki sem tudnának vetkőzni, mert elsősorban ma
gyar történelmi éntudatukat kellene megtagadniok.

A belső felkészülést kell minden időben az uralkodó nem
zedéknek szorgalmaznia. Az ilyenféle építő munka nélkülöz
hetetlenségéről tanúskodnak az országgyarapodás 1938-as és 
39-es eseményei is. Ugyanis épp)en a magyar honfoglaláshoz 
szükséges új államrend és terjeszkedési készenlét hiányzott a 
legjobban.

A Felvidék egyrészét ugyan közvetlenül a második világ
háború előestéjén a német és az olasz nemzetvezérek akaratá
ból visszakaptuk, de az évtizedes mulasztásokban fuldokló 
magyarországi szabadelvű politika versenyképtelenségére tu- 
lajdonképp)en csak akkor döbbentünk rá, amikor a visszatért 
magyar lakosság kezdeti lelkesedését hamarosan növekvő elé
gedetlenség és csalódás váltotta fel. Főleg Komárom és Lo- 
sonc-vidék ipartelepein lobbant magasra a nyugtalanság... 
Nem hoztunk nekik Budapestről sem jobb megélhetési alkal
makat, sem tisztultabban és korszerűbben magyar világszemlé
letet, amely a múltat elfeledtette volna velük. Sőt éppen annak 
a múltnak a levegőjét hoztuk vissza, amely egyszer már behin
tette a bomlás csiráival az egész magyar tájat. Ráadásul éppen 
erről az álmagyar “elbürokratiasodott múltról” annyi átkozott 
komiszságot híresztelt a csehszlovák hírverés, hogy még a ma
gyar őslakosság is megborzongott tőle, mihelyt újra összeköt
tetésbe került vele. Egyetlen nemkívánatos újdonság a Felvidé
ki Párt egyeduralma volt, ami valóban meglepetésszerü fordu
latot jelentett a húsz-harmincféle párt tülekedéséhez szokott 
“felvidékiek” körében.

Feltehetné most valaki a kérdést, vajon miért volt rossz 
az „egypárt-uralom” éppen a Felvidéken? Egyszerű a felelet. A 
pártot az intézkedések kigondolásánál a politikai bosszúállás 
vezette, ámbár bizonyos mértékű számonkérésre valóban 
szükség is volt. De mennyivel más lett volna a helyzet, ha a



./;mionkérést megújított alkotmányunk alaprendelkezései ér- 
írliiiében maga az államhatalom végezte volna el?... Erkölcsi
i i lékében is mennyivel magasabbrendű lett volna ez a számon- 
ki-rés, ha a magyar közösségért meghozott szolgálatok alapján 
k-lállitható „polgári jogegyenlötlenség” elve szolgált volna 
iiiórtékül és pártatlan hatóság ítélkezett volna. Az ilyen szá
monkérésnél nem avatkozhatnak a tisztogatás munkájába köz- 
int>| feladatokra ki sem képzett — talán jóhiszemű, talán 
hosszúálló — párttagok.

A háború ekkor még nem kötötte le annyira a figyelmün
ké , hogy meg ne vizsgálhattuk volna behatóbban, vajon 
mennyi hátrány származott abból, hogy a szabadelvüség osto- 
h;i clvakultsága miatt nem törődtünk eleget magyarabb társa- 
iLilmi középvezető réteg kinevelésével. Elég sok szomorú pél- 
thi szól amellett, hogy a felvidéki közigazgatás és iskolaszerve
zőtek sürgős felállításakor selejtes emberanyag özönlötte el 
i-nnek a sokáig nélkülözött magyar végvidéknek társadalmát. 
Orvos pedig alig jutott. Ez a hiányosság egyáltalában nem iga
zolta a Bethlen-kormányzat idegen szellemű közoktatásügyi 
miniszterének, Klebelsberg Kunó grófnak semmitmondóan 
koppanó felkiáltását „kultúrfölényünkről”, amelyet még ab
ban az időben bocsátott a megtévesztés és önámítás útjára, 
amikor iskolán kívüli nemzetnevelési intézményeink, könyv
es lapkiadó vállalataink jóformán ki sem látszottak a zsidók 
üzleti és szellemi hínárjából.

A csehek hosszú évtizedeken át kikísérletezett tantervek 
alapján készítették elő társadalmi vezető rétegük tagjait a 
"nagy Szlávia" gondolatának szolgálatára és ezért részesültek 
lámadó kiképzésben. Eltávolításuk után a magyar népi művelt
ség hódító fegyvereivel új „szellemi vezérkarnak” kellett volna 
megjelennie, hogy két évtized magyar történelmi hatásának 
kiesését az „anyaországbeliek” visszaköltözködő lelke pótolni 
tudja. Sajnos, az indulás legkedvezőbb korszakában e kiesés



e lényegükből ki sem tudnának vetkőzni, mert elsősorban ma
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pótlására hiányoztak nemcsak a megfelelő emberek, de még az 
átfogó és biztos felépítésű tervek is. Mindez itt a Felvidéken 
kettőzött hibát jelentett.

Kétségbevonhatatlanul magas színvonalú volt a csehszlo
vák államvezetés a maga módszereiben. Ezt még akkor is el 
kell ismernünk, ha világnézetileg nem értünk egyet a cseh 
módszerekkel, amelyek tulajdonképpen az államalakulást jó
val megelőző hagyományokból születtek. Csehország még a 
bécsi udvar erőmegosztásra törő irányzata alatt hozzászokott a 
hivatalnoki társadalmi réteg létszámának túlfejlesztéséhez. A 
cseh hivatalnokok mindig készséges államszolgáknak bizo
nyultak egy olyanféle idegen politika járszalagján, amely őket 
olcsó fáradsággal vezethette más népek ügyeinek igazgatása 
fölé, ahol szabad vadászszenvedéllyel garázdálkodhattak jog
rendben és alkotmányban — látszólag a megbízó hatalom ja
vára, valójában azonban saját egyéni gyarapodásukra. Az oszt
rák államgépezet szertehullása után a csehek minden ilyen al
kalomtól elestek és bizonyos társadalmi rétegeik telítettségé
nek levezetésére új alkalmakat kellett teremteniük a megszál
lott észak-magyarországi végeken. Az új helyzetben valóságos 
iskolapéldáját szolgáltatták annak, hogyan lehet szinte diplo
matikus simasággal úgy közigazgatni, hogy a népi ellenállás 
lehetőleg sohasem találjon ürügyet a kirobbanásra, viszont a 
cseh fajvédelmi érdekek minden sima ügykezelés ellenére sem 
szenvedjenek kárt.

Mire a Felvidéken gyűjtött tapasztalataim összegezésének 
végére értem, addigra haragos lázadó lett belőlem. Megborzad
tam honi politikánknak attól a gyávaságától, amiért nem merte 
törvényben rögzíteni, hogy “országunk a magyaroké”! Ugyan
ekkor azonban a “revizionizmus feudális révületébe bódult 
véneink” ügyefogyott alakoskodással azt szeretnék elhitetni a 
“magyar türelmetlenkedőkkel”, hogy a nemzetiségi kérdés éb
rentartását azért szorgalmazzák — a jogegyenlőség egyidejű.



cic nem őszinte hangoztatása mellett, mert nem akarják a ma
gyarság nemzetiségi megrohanását előidézni. Még ha Így is áll
na a helyzet, akkor sem találhatunk semmi mentséget arra a 
mulasztásra, miért nem történnek intézményes intézkedések 
társadalmunk középvezető rétegének faji megtisztítása érdeké
ben, holott a tudomány a módozatokat már felderítette.

Ámde egyelőre ne menjünk ilyen messzire. Most csak 
annyit kívánok leszögezni, milyen alkotmányos rendelkezések 
hiányoztak leginkább a felvidéki lakosság polgári és politikai 
jogainak új megállapításakor. Természetesen ezek a hiányok 
fokozatosan veszedelmesebb méreteket öltenek, minél inkább 
terjeszkedik nemzetünk hatalma a Kárpát-medencei élettér 
teljes visszahódítása felé.

A sokféle bíráló mondat után le kell rögzítenünk olyan 
célmeghatározó és kijelentő mondatokat is, amelyekkel vilá
gosságot gyújthatunk a politikai „helyben topogás és tanácsta
lanság vak éjszakájában”. Éppen ezért nem is szólok bővebben 
a visszacsatolt részekre kihelyezett hivatalnokok esetleges mu
lasztásairól vagy hamis eredményeket szülő intézkedéseiről. A 
legnagyobb mulasztást személy szerint úgysem ők követték el. 
Ilyen értelemben egy egész nemzedéket kell vád alá helyez
nünk, mégpedig azt a nemzedéket, amelyiknek volt elég ideje 
az első világháborút követő összeomlás kegyetlen tanulságait 
levonni, s mégsem szervezett új és megfelelőbb közösségi élet
rendet a megcsonkított, de az ő vezénylését követő országban.

Eddig azt bizonyítottuk, hogy egy új honpolgársági tör
vénnyel az ország vegyes eredetű lakóit — azok magyar nem
zeti szempontból mérlegelt értéke szerint — egymástól jogilag 
elhatárolt csoportokba kell sorolnunk. Most a távolabbi közjo
gi célokat is felderítjük, amiért az országlakók ilyen elkülöní
tését meg kell valósítanunk. A nemzet alanyainak ez a csopor
tosítása nyújt alapot ahhoz, hogy az új magyar államot valóban 
az ország legértékesebb rétegére szervezzük. Az államnak.



mint közösségi életformának, ugyanis tökéletesen ki kell elégí
tenie azokat az élettani kívánalmakat, amelyek a magyar fajta 
sajátos életmegnyilvánulásából fakadnak. Nem a nemzetnek 
kell hasonlítania az államra, hanem az államszervezetnek kell 
olyanná alakulnia, hogy a nemzeti közösség meglelhesse benne 
fejlődésének biztosított és mégis szabad lehetőségeit. Az állam 
törvényes rendjének állandóan folytatódó építésekor ezért a 
törekvés csak az lehet, hogy — egyrészt mindenkit részeltetni 
kell az államhatalmat létrehozó alkotmányos tevékenységben 
és annak felelősségében, s ily módon mindenkit érdekeltté kell 
tenni magában az államhatalomban, mert csak ilyen hatalmi 
érdekeltség mellett tudja az egyén teljes odaadással elvállalni a 
rendszer fenntartásából származó közösségi terheket. Más
részt pedig az államhatalomban való részeltetést a politikai 
joggyakorlás korlátozásaival úgy kell megszervezni, hogy az 
értékes egyén: azaz a magyar közösségi ember legyen az ál
lamhatalom élő politikai akaratának döntő tényezője. A ma
gyar közösségi embernek ezt az előnyös alkotmányjogi helyze
tét ki kell hangsúlyozni még a hasznos fajiságú, de nem
magyar országlakókkal szemben is, akik —  akár saját hibájuk
ból, akár más okok miatt, még nem költöztek be a magyar 
életközösségbe.

A magyar állam fenntartását csak a magyarok biztosíthat
ják, mert elsősorban nekik érdekük, hogy íratlan magyar ha
gyományainknak és élettörvényeinknek megfelelő hatalmi 
szervezetben éljenek. Mindenki másnak, aki idegen faji közös
ségbe tartozik, de állandó letelepülési helyként a Kárpát
medencét örökölte, vagy választotta, csak másodlagos érdeke
ként jöhet számításba a magyar élettörvényekre szervezett ál
lamhatalom fenntartása. Éppen ezért a tisztavérü, de másfajisá- 
gú néprétegek nem vehetnek részt teljes értékű joggyakorlással 
a magyar politikai élet törvényes rendjének kialakító munkájá
ban, nehogy a döntő fontosságú magyar nemzeti érdekek ve-



s/élyes függési viszonyba kerüljenek és bármiben is iiátrányt 
szenvedjenek idegen érdekek túlzott érvényesülése miatt, 
ilyenféle veszedelem elkerülése végett az állam szervezetét 
úgy kell megalkotni, hogy a magyar államterületen lakók sze
mélyes és politikai érvényesülését kizárólag a magyar nemzeti 
rrdekek szolgálatához kapcsoljuk. A szolgálat teljesítésén ke- 
lesztül az egyén szorosabbra fűzheti kapcsolatát magához az 
államhoz, amelyért áldozatot és munkaszolgálatot hozott és 
jutalmul elnyerheti tőle a teljes politikai jogok gyakorlását. 
Ilyen államrendszerben mindenegyes egyénnek legelemibb ér
deke az, hogy a magyarság életközösségébe beköltözhessék. 
Nem maradnak olyan levezetetlen vagy rosszul szervezett népi 
erők, amelyek külön faji törvények szerint osztanák szét poli- 
likai önkormányzati részekre az ország testét és örökös gátlá
sai lenének az egységes és növekvő magyar nemzet kiala
kulásának.

Mindig a nagy és egységes Magyar Birodalom képe állt
i-löttem követendő célként. Sohasem gondoltam arra, hogy 
olyan „nemzetiségi állam” felélesztéséért csalogassak valami
lyen mozgalomba híveket, vagy éppen kalandorösztönű törte
teket, amely államban a felelősség igáját és kényelmetlenségét 
a magyarságra hárítjuk, míg a többieknek csak az a feladat jut, 
hogy megelégedettségüket vagy lázongó szándékaikat kiáltoz
zák mifelénk. Ezt az álláspontot minden vonatkozásban józan
nak és igazságosnak kell tartanunk. Éppen ezért ijesztő jelen
séget láttam abban a hangzavarban, amely e sorsfordító eszten
dőkben a nemzetiségi kérdés körül kavargott. Mintha meghib- 
Ixint volna azoknak az ítélete, akik a közvélemény-irányítás 
sajtó- és egyéb eszközeit kezükben tartották... De azt sem ál
líthatná senki sem meggyőző erővel, hogy nem működtek köz
re a háttérből sugalmazó gonosz és céltudatos szándékok, ame
lyek éppen a hangzavar növelésére törekedtek... Sőt, minden 
különösebb bizonyító adat összehordása nélkül is kijelenthet



jük, hogy éppen az irányzatos fajidegen szándékok hatásának 
tulajdonítható a Kárpát-medencei nemzetiségi kérdés meg
megújuló elködösitése.

A legkülönbözőbb érdekeltségű csoportok és pártok szó
csövein át egyszerre lehetett hallani „nemzetiségi megbékélés
ről”, szóvirágos „emberi jogegyenlősitésről” és valami homá
lyosan elképzelt „népi bosszúállásról”. Nyilvánvalóan ezt a 
hangzavart csak fokozta a zsidókérdés olyan erős elötérbejutá- 
sa, hogy már az ellenzéken sokkal többet foglalkoztak vele, 
mint a magyar fajta kifejezetten személyes ügyeivel. Ráadásul 
a vélemények minél elképesztőbb összevegyítése érdekében — 
éppen a zsidókérdésben érdekeltek — még azt a sakkhúzást is 
megkockáztatták, hogy a zsidókérdésből “Kárpát-medencei 
nemzetiségi ügyet” kovácsoljanak. Holott az egyedül helyes 
magyar életszemlélet világosságánál ilyen megtévesztés sem
miféle sikerre nem számíthatott volna, hiszen az igazi nemzeti
ségeket a zsidóságtól éppen az különbözteti meg, hogy az 
egyiket szabad meghívni együttműködésre, míg a másikat mint 
nemzetrontó fajtaelemet, mindenképpen el kell távolítani on
nan, ahol az államépítés munkája folyik.

A nemzetiségi kérdés helyes megítélése szempontjából fel
tétlenül rászorul honi közvéleményünk arra a tájékoztatásra, 
amelyet csak a múlt történelmi eseményeiből meríthet. Sajnos 
azonban, iskolai tanterveínkből országunk lakosságának tele
püléstörténete, valamint közjogi életünknek az az ismertetése, 
amely a „Kárpát-medencei idegenszerű faji öntudatok” kiala
kulását megmagyarázná, majdnem teljesen kimaradt. Pedig 
csak így juthatnánk el mindannyian a közelmúlt fájdalmas ese
ményeinek megértéséhez, s ez a megértés is nélkülözhetetlen 
feltétele annak, hogy magyar nemzeti öntudatunk politikai ér
telmezésében „azonos látásmód” alakulhasson ki társadal
munk minden hivatásrendi rétegében. Nyilvánvalóan súlyos 
eltolódásnak kellett bekövetkeznie a lovasnomád eredetű ősi



iiKigyar politikában, amely végül is a trianoni ország- 
I sonkitáshoz, illetőleg; történelmi sorstársainknak, évszázados 
nemzetiségeinknek zendüléséhez vezetett. Hiszen megdönthe- 
ictlen tények bizonyítják: a Kárpát-medencei magyar állam- 
i gységben a beszervezett kisnépek évszázadokon át megtalál
lak érdekeik kielégülését — éppen azáltal, hogy nem álltak 
inellözötten, elszigetelten a magyar államvezetéssel szemben, 
ligyébként sem lehetne makacsul állítani, hogy legrégibb ide- 
Hen-ajkú országlakóink ösztönös idegenséggel álltak volna 
szemben a magyarság életmódjával, — mert ezzel valótlant 
állítanánk. Hiszen a honfoglaló magyarság olyan szláv hata
lommal ütközött össze, amelynek alattvalói erős hun és avar 
verkeveredésen estek át, hiszen a széthullott hun és magyar 
birodalom véranyaga ezen a földön ömlött át az új megszálló 
népek vérállományába. „Fajtiszta szlávságról” a magyar síkság 
honfoglaláskori őslakói körében nem is beszélhetünk. A ké
sőbbi bevándorlók és letelepülők pedig — bármilyen anya
nyelvvel is jöttek — a vendégjog alapján kértek és kaptak a 
magyar királyoktól szállást; tehát ők sem kezdhették bemutat
kozásukat mindjárt a zendüléssel.

A néprajzi és a településtörténeti adatokon kívül ismer
nünk kell a múlt közjogi viszonyait is. Amíg az itt élő népek 
nevében a nemesi rendek gyakorolták az alkotmányozó jogo
kat, addig politikai értelemben jóformán észre sem lehetett 
venni, meddig terjednek a belső néprajzi határok. Főleg első 
királyaink mindig nagy gondot fordítottak arra, hogy a végek 
védelmét megbízhatóvá nevelt főnemesi vezetők odavezénylé- 
sével, illetőleg azzal egyenértelmü birtokadományozással biz
tosítsák.

Ennek a felsőbb vezetői rétegnek volt elsősorban az az ér
deke, hogy jobbágyaik és egész vámépük életszínvonalát or
szágos viszonylatban mindig kellő magasságban tartsák, más
különben nemcsak a magyar király bizalmát vesztették volna



el, de még a maguk jobblétéröl sem tudtak volna versenyképe
sen gondoskodni. Márpedig ismeretes, hogy a vezető főnemes
ség állandó versenyzéssel igyekezett egymáson túltenni, — 
nemcsak hatalmuk növelésében, de gazdagodás tekintetében 
is, a régi világ gazdagság-fogalmába viszont a megmérhető 
aranyon és egyéb vagyontárgyakon kívül szervesen beletarto
zott a gondjaikra bizott nép jóléti foka és termelőkészsége — 
éppen úgy, mint minden jószáguk ápoltsága.

A hanyatlás első jelei már évszázadokkal ezelőtt mutat
koztak, amikor az országvédő magyar nemesi rendeket idegen 
származású királyaink túlzottan felhígították az úgynevezett 
“császárhü” betelepített nemességgel.

Nem egy esetben a „császárhüség” magyar hazaárulást je
lentett. Ősi alkotmányunk semmiféle biztosítékot nem nyújtott 
arra, hogy a jövevény „császárhű” nemesség ne férkőzhessék 
közeire az államvezetés legfőbb közjogi méltóságaihoz. Egész
séges körülmények között erre a biztosítékra nem is lett volna 
szükség, ilyesmit az ősi lovasnomád hagyományok sem ismer
tek. A végzetes baj sokkal később kezdődött. A nemzeti erő 
ütőképességében és egységében a széttagolódás akkor indult 
meg, amikor a nemzet hatalmát képviselő nemesi rendek nö
vekvő arányban voltak kénytelenek befogadni az idegen ural
kodóház jobbára magyarellenes kegyeltjeit. Nem féltékenyke
dés, hanem a szó legtisztább értelmében vett honféltés gondja 
robbantotta ki mindannyiszor a szabadságharcos magyar fel
keléseket, megadván valamennyinek a „hont védelmező” ne
messég köréből a küzdelem vezéralakjait. Már csak egy lépés 
volt hátra, hogy a nemesség szakadozott közjogi takarója alól 
nemzetiségeink kivonják magukat. Ehhez nyújtottak segítséget 
a francia forradalomnak egész földrészünket bejáró “polgári 
jelszavai” . E külső segélynyújtás azonban elégtelen lett volna 
tartós politikai forrongások megszervezésére. Nemzetiségeink 
lázongásaihoz a közjogi alapot a jobbágyság 1848-as eltörlése



ail(a meg, amikor a forradalomnak beindított események nagy 
roiiamában nem maradt államvezetőinknek idejük arra, hogy 
;i/, általános jogegyenlösitést követelő „polgári jelszavak” po
litikai gyakorlatát a honi viszonyoknak megfelelően állapítsák 
meg. Az alkotmányjogi módosításokat tartalmazó törvényeink 
iiagyrészét majdnem szóról-szóra az „európai gyakorlatot” jel
képező külföldi mintákról másolták le. A született nemesség 
rendi képviseletének részleges és más elavult közjogi intézmé
nyeknek teljes lebontásakor — az általános jogegyenlősítés 
lievezetésével — hamarosan az derült ki, hogy a magyarság 
kisebbségi arányba kényszerült saját hazájában. Ráadásul a 49- 
cs világosi fegyverletételt követő, Bécsből irányított 
“rendőrintézkedések korszakában” még ezt a kisebbségbe ju- 
lott magyarságot is megfosztották az önkormányzás jogától.

A magyar birodalmi gondolat a Bach-pribékek önkény- 
uralma alatt végzetesen meghomályosodott. Az így kiforgatott 
államszervezet már nem tudott — még a 67-es kiegyezés után 
sem — alkalmat szolgáltatni a magyarság egyetemes érdekei
ért meghozható áldozatokra és szolgálatokra, mert az államve- 
/.etés súlypontja külföldre, Bécsbe billent át és odaát már sok
kal inkább a honi népközösségi életformák összhangjának 
megbontására törekedtek, mint az egész Kárpát-medencét 
megtöltő magyar hatalom védelmi rendszerének fenntartására, 
illetőleg helyreállítására. Sőt a történelemkutatás módszereivel 
még azt is be lehet bizonyítani, hogy a bécsi udvar gyakran 
nyíltan, gyakran pedig csak “suba alatt”, de mindenképpen 
támogatta és biztatgatta a nemzetiségi mozgalmak uszitóit. A 
Habsburg-ház elsőrendű érdeke fűződött a magyar nemzeti 
erők olyan lekötéséhez és hatástalanításához, hogy Buda felől 
ne indulhasson el újabb szabadságharcos elszakadási kezdemé
nyezés.

A századfordulót követő első években már látható szaka
dékokat vont a gyűlölködés a Monarchia egyes népei közé.



Már csak valahol felelős helyen ki kellett mondani a lázadás 
jelmondatát, miszerint nincs többé célja a nagyobb monarchi
kus keretben annak, hogy a Kárpát-medencében az idegen aj
kúak továbbra is a „szabadságharcában megbukott magyar ál
lamhatalomhoz” kapcsolódjanak, holott közvetlenül a bécsi 
császári udvarhoz is tartozhatnának. Az első világháború előtt 
Ferenc Ferdinánd trónörökös tűnt föl a későbbi trianoni rom
lás első gyászhimökeként. A Habsburg-ház “örökös tartomá
nyait'’ lakó elégedetlenkedő népeknek ő ajánlotta fel azt a ter
vét—  mint a császári korona várományosa, hogy a régi kettős
monarchiából új osztrák-szláv-magyar hármas-monarchiát ala
kit. íme, az út összefüggő vonalban vezet: idegen fegyverekkel 
feldúlt szabadságharcos csatatereinken át egészen a trianoni 
országvesztésig. Útközben magyar népünk egyszer majdnem 
teljesen elvesztette az öntudatában és vérében fajmagyar társa
dalmi vezető rétegét. Ez a vesztesége kihatásában súlyosabb 
volt minden csatavesztésénél.

Nincs sürgetőbb feladata a “harmadik magyar honfoglalás
nak”, mint az új honfoglalás vállalkozásának végrehajtására a 
magyar népet valóban új magyar vezetőkkel megajándékozni, 
hogy vezetők és vezetettek sohasem álljanak egymással szem
ben idegenül, vagy éppen ellenségesen, ha egymás törekvései
nek és vágyainak összeegyeztetéséről és a magyar közösségi 
érdekek kölcsönös szolgálatáról kell dönteniök.

Irányelveink összefoglalása

Amennyit hátrafelé tekingettem, hogy az elmúlt évszáza
dok intelmeiből olvashassak, annál sokkal többet néztem elő
re, mert egy új és megvédhető magyar nemzeti összefogásra, 
annak közjogi megalapozására akartam javaslatokat készíteni.

Amint most újból végigolvasom ezt a mondatot, önként 
adódik a kérdés, szabad-e a körülöttünk tomboló vihar napjai-



I>;m a közösségi élet szervezésére terveket készíteni? Hiszen 
hiiború van, — a világ legnagyobb fegyveres hatalmai állnak 
i7?,ymással szemben. Ilyen történelmi viharban a reform legsze- 
iL-nyebb gondolata is utópiának tűnik. Tegyük félre a kétke- 
ilóst. Lehet a terv pillanatnyilag utópia, de tervezésre, felké- 
N/ülésre mindenkor szükség van. különösen pusztító háborús 
viharok korszakában. — Nagyon jól tudom, hogy a lélektöl- 
Irlekig futó útvonalakon még végtelenül sokszor kell e gondo- 
l;i lóknak közlekedniök, de a megmozduló „gondolat- 
lorgalomban” bizonyosan kicsiszolódik belőlük megtartható 
I S beteljesíthető politikai tanítás.

E reményben írom e dolgozat egymásba fonódó sorait. Le- 
jíyen minden részlete jelképes ösztönzés mindnyájunk számá
ra, akik az örök magyar jövendőért hajlandók vagyunk éle- 
lüiikböl órákat vagy akár esztendőket is feláldozni az 
országépítő munka szent oltárain. Állásfoglalásra akarom rá- 
hirni kortársaimat, hogy megtudjuk végre egymástól, miként 
vélekedünk nemzeti múltunkról, jelenünkről és jövendőnkről.

11. — A keresztény magyar állam független.
Az állami és a nemzeti függetlenség hangsúlyozására a ma

gyarságnak komoly oka van. Annak ellenére, hogy államszer
vezetének felépítésében senki sem segítette, államhatalmának 
megszilárdulása után szomszédaival szemben a békétlenséget 
sohasem kereste, — egyedül és független harcos nemzetként 
kellett helytállnia a népvándorlás tömérdek veszéllyel behin
tett országútján, mégis állandóan megismétlődő támadások ér
iék évszázadokon át államszervező hatalmának gyakorlásában. 
E támadások jogszerűségét különféle magyarázatokkal igye
keztek maguk a támadók bizonyítani.

Ez történt a magyar nép szabadságharcainak leveretésekor. 
De hasonlóra gondoltak azok a hazaárulás felé hajló közírók, 
lörténelemmagyarázók és politikusok is, akik a hamisan értel



mezett „koreszmék” nevében olyan államszövetség megköté
sére akarták és akarják elcsábítani a magyarságot, amelyen be
lül nem a nemzeti hivatás gondjait, hanem csak a független ál
lamiság jogait osztaná szét a magyarság a maga legmohóbb el
lenségei között.

A huszadik század egyik divatos eszméje a „nagytér
politika” és a „nagyobb hatalmi egységek” kialakulásának 
szükségességét hirdeti, s az új országhatár-megállapítások ré
vén valamilyen új és egységes világnézet uralmának megszüle
tését reméli. Ezt a tanítást általánosságban igaznak fogadhat
juk el. De a földrajzi és éghajlati, valamint a néprajzi és törté
nelmi erők megdönthetetlen jelenlétét is figyelembe kell ven
nünk. Márpedig ezeknek az erőknek összegezésekor arra a 
meggyőződésre kell jutnunk, hogy a „nagytérpolitika” köve
telményeiben kifejeződő mértéket itt — a töredéknépekkel 
tarkított Duna-völgyben — eléri az az államhatalom, amely 
legalább a Kárpátokkal határolt országterületen, egyetlen 
nemzet alkotó erejével és történelmi hivatásával uralkodik.

Nincs szükség tehát arra, hogy a magyarság bármit is fel
adjon állami függetlenségéből. S legkevésbé sem lehet szükség 
arra, hogy az önmaga erejéből kivívott állami függetlenségét 
úgy veszélyeztesse, hogy az államigazgatás legfontosabb alkot- 
mányozó jogait prédaként szétszórja a nemzetiségeink között. 
A magyar állami függetlenség gondolatát történelmi eredetű 
alkotmányunk őrizte meg az utókor számára.

A magyar alkotmányt azért tartjuk történelmi alkotmány
nak, mert részleteiben több évszázados fejlődés eredménye, s 
híven tükrözi a magyar államélet egyes korszakainak nemzeti 
törekvéseit és a magyarság államalkotó képességeit. Amíg a 
magyar államélet kifejezetten a nemzet belső közösségszerve
ző képességeiből merített, addig alkotmányunk fejlődése za
vartalan folytatása volt a keletről jött és az európai nemzetek 
mellé települt magyarság ősi közösségi életmódjának. Ebben a



korszakban születtek a Vérszerzödés és az Aranybulla rendel- 
ki /ései, és e rendelkezésekre kel! épülnie a mindenkori ma- 
i'var államélet közjogi rendszerének. Az alapépítmény tehát a 
múltban kimozdíthatatlanul adva van.

Alkotmányunk jövendő fejlődése sem térhet el — a távoli 
Miiilthoz hasonlóan — állami fiiggetlenségünk belső szerkezeti 
l)i/.tositásától. A fejlődést sürgető mindenkori politikai tervek- 
la k azonban számolniok keli azokkal a jellegzetesen Kárpát- 
v()lgyi történelmi adottságokkal, amelyek az elmúlt évszáza- 
ilok folyamán — gyakran súlyos magyar vereségek nyomán — 
ilakultak ki, s földrajzilag, valamint néprajzilag is sajátos 
helyzetet teremtettek a magyarság életterében és szállásföld- 
icn. Ez a sajátos és egész Európában páratlan helyzet megmá- 
siihatatlanul előírja, hogy a magyar államéletünk folytatásában 
U)vábbra is a magyarság népi egyéniségének megfelelő külön
leges rendezést teremtsünk, amely ugyan nincs ellentétben a 
korszerűség általános követelményeivel, s mégis más, mint az 
efiységes faji összetételt, vagy csupán fajtestvéri közösségek 
(isszefűzéséből létesülő, nyugat-európai államok életrendszere. 
A magyar állam fennmaradásának biztosítéka csak az ősi ma
gyar népi erő és a különálló nemzeti egyéniség továbbfejleszté
se lehet. A magyar állam alkotmányának éppen ezért biztosíta
nia kell, hogy a magyarság közösségszervező akarata, minden 
más — akár belülről, akár kívülről kísérletező és idegen faji 
eredetű bontó szándékkal szemben — kiemelkedő előnyös 
joghelyzetet birtokolhasson. A magyar alkotmány együtt él a 
magyar nemzettel. Amíg a nemzet él, addig az alkotmány fej
lődésében meg nem merevülhet.

12. — Minden hatalom a nemzettől ered és hozzá tér 
vissza.

A közösségi hatalomnak ezt az eredetét fejezi ki a magyar 
közjog fejlődéstörténetében a Szentkorona tanítása. A Szent



korona jelképezi és összesíti önmagában — a történelmi múlt 
vallásos világszemléletének megfelelően — az uralkodó hata
lom nemzeti és isteni jellegét, állandóságát és bonthatatlan 
egységes erejét. A magyar nemzeti királyság szentistváni alapí
tása óta a Szentkorona mintegy a Vérszerződésben rögzített 
nemzeti akarat megszemélyesítőjévé lett. Ha már a nemzet 
nem választhat magának “fejedelmet” Árpád nemzetségéből, 
mert ez a nemzetség kihalt, akkor legalább azt juttatja kifeje
zésre, hogy a mindenkori “fejedelemválasztáskor” megemlé
kezik a honfoglalás korának nagy magyar uralkodó családjá
ról. Ez a megemlékezés gyakorlatilag annyit jelent, hogy a 
nemzet csak olyan államfőt ismer el királyának, akinek hom
lokát az Árpád-házi örökségű Szentkorona megérinti. De van a 
koronázás szertartásának egészen mély eszmei jelentősége is; 
jelképesen őrzi a Vérszerződésnek azt a rendelkezését, hogy a 
magyarság mindig Árpád nemzetségéből válasszon fejedelmet, 
mert a koronázásban a későbbi magyar királyok eszmei ro
konságba kerülnek a honszerző és országalapító Árpád
háziakkal. íme, így lett a Szentkorona örök összefűző erő a 
magvaszakadt fejedelmi ház és az utókor újalapitású király- 
családainak jogutódlása között. A Szentkorona tanításában 
zsúfolták össze a magyarság egykori jogtudósai mindazokat a 
jogokat, amelyek a nemzeti hatalom eredetére vonatkoznak, 
de amelyeket az Árpádok kihalta után nem adhattak oda köz
vetlenül az idegen származású királyoknak. A tanítás ilyen ér
telmű megfogalmazásának csodálatosképpen kedvezett a kor 
vallásos ihletettsége. Az isteni elrendelés gondolatának és a 
vérszerződéses magyar elhatározásoknak összeforrasztásából a 
Szentkorona — régi nagy királyaink homlokán — fokozatosan 
változott át az örök magyar nemzetfogalom legszebb jelképévé 
és közjogi megszemélyesítőjévé.

A hatalom eredetét a Szentkorona tanítása is kezdettől 
fogva a magyar nemzettől származtatta, csupán ennek a hata-



Iiiiiicredetnek megfogható és változhatatlan jelentést adott ma- 
i'.ihaii a Szentkorona valóságos és látható jelenlétében. A 
Szentkorona összesíti magában mindazokat a nemzethataimi 
l« >)',()kat, amelyek elidegenithetetlenek. Legyenek ezek a jogok 
■ikár alkotmányjogi, magán-, vagy tulajdonjogi, akár pedig 
l>iintetö vagy jutalmazó jogi jellegűek, önmaguk elidegenithe-
ii-ilcnsége mindenkor fennáll és sohasem e jogok, hanem csu- 
|);iii a jogok gyakorlásának lehetősége száll azokra az államha- 
líilini szervekre vagy személyekre, akiket a magyar alkotmány
ii-ndszere a Szentkoronával, mint jelképes jogforrással, a nem- 
/vii élet kormányzása és szabályozása érdekében összekapcsol.

13. — A nemzet és az állam érdeke egymástól elválasztha- 
Litlan. A mindenkori államhatalom hivatása, hogy a magyar 
nemzet örök fennmaradását biztosítsa.

Az államakarat e hivatás betöltésében — megfellebbezhe- 
k tlen hatalmat képvisel. A politikai határokon belül egy nem- 
/ei él és egyetlen magyar nemzeti erő gyűjti össze a Kárpát- 
völgyi népek, valamint a mindenkori magyar élettérbe bevont, 
i-sctleges más népek nagy családját. Ez a nagy család minden 
lionpolgár és állampolgár tagjával egyetemlegesen vesz részt a 
törvények létrehozásában, de a törvényes rend fenntartását és 
;i törvényes rendelkezések végrehajtását a magyar államszerve
ző akarat közvetlenül, központosított és egységes szervezeti 
keretben gyakorolja. Mivel a nemzet érdeke csupán egyetlen 
magyar politikai akaratot ismerhet el, nem szaggathatják szét 
sem a nemzet, sem a társadalom testét különcélú politikai pár- 
U)k, vagy politikai önkormányzati törekvések rendszertelensé
gei.

Pártok és társadalmi betegségfájdalmakból alakuló érdek- 
csoportok civakodásaiból nem lehet történelmet építeni, mert 
;i belső erők elgyengülése után arra már lendítő akarat sem 
marad.



Senki számára sem kényszer, hogy magyar életparancsok
nak szolgáljon. Ellenben, akik elfogadják a Gondviselésnek azt 
a rendelkezését, hogy a magyar történelmi sors részeseivé vál
janak, azok nem veszélyeztethetik büntetlenül a nemzet örök 
fennmaradását a maguk ki nem elégíthető vágyainak hajszolá
sával. A magyar államhatalom éppen ezért — a nemzet egyete
messége nevében — köteles arról gondoskodni, hogy mind
azokat a töredéknép>eket, akik öröklött képességeik alapján 
hasznos élettársai lehetnek a magyarságnak, egységes felépíté
sű nemzetvédelmi és hivatásvédelmi szervezetekben fogja 
össze. E szervezeteknek kell meghozniok azt a megoldást, 
hogy egyrészt az országlakók politikai felhajtó ereje, másrészt 
gazdasági termelő és teremtő ereje minden időben a maga tel
jes érvényesülését kifejthesse és az erők egyirányú érvényesü
léséből feltétlenül a nemzet jobbléte születhessék meg. Míg — 
ha a különféle eredetű közösségi erők egymás ellen dolgozná
nak, akkor az államhatalom a rendcsinálás rendőri feladatain 
kívül többre sohasem vállalkozhatnék és sohasem lehetne biz
tonságban a magyarság, vajon az ellene szervezkedök mikor 
lesik ki az alkalmat a magyar államigazgatás központjának 
megrohanására.

14.— A magyar állam nyelve a politikai határokon be
lül egységesen és kizárólagosan a magyar nyelv.

E tekintetben engedményt tenni nem lehet és nem is sza
bad. Az európai nagy politikai egységek és nyelvterületek ár
nyékában csak az a magyar állam tud tartós és szilárd helyet 
biztosítani önmagának, amely erősen ki tudja hangsúlyozni a 
maga szervezeti egységét, függetlenségét, magyar életstílusát 
és ősi egyéniségét, úgyszintén különleges és töretlen nemzeti 
összeolvasztó erejét.

A határozatlanul “lovagias” és minden idegenhez alkal
mazkodni akaró pxjlitikai elképzelés romlásba döntené az or-



s/ágot, mert az alkalmazkodás képességének tudatosításán ke
resztül a nemzet elöbb-utóbb arra kényszerülne, hogy a maga 
népi és történeti egyéniségét feladja, majd pedig önállótlan al
katrészként belemerüljön valamelyik életerősebb szomszéd
jának felduzzadó érdekterületébe.

Az államhatalom egyik legfontosabb hivatása az, hogy a 
magyar államnyelv és a magyar életstílus kötelező jellegét a 
közösségi élet minden hivatalos mozzanatában megvédelmez- 
/e. Ezzel szemben más nyelvek használata kinek-kinek szemé
lyes életében legfeljebb csak a “magánügyek” fontosságáig ter- 
icdhet. Mivel azonban az egészségesen szervezett rendi társa
dalomban megfelelő védelem illeti meg a jogos „magán-ügye
ket” is, ezért az államhatalom külön törvényes rendelkezéssel 
gondoskodik az elismerhető Kárpát-völgyi népnyelvek haszná
latáról, maguknak a népeknek kulturális jólétéről és ilyen ter
mészetű érdekeik kötelező tiszteletbentartásáról.

Az el nem ismerhető népnyelvek használatára az államha- 
lalom kulturális védelmet nem nyújt. A kulturális védelem 
igénybevétele viszont sem politikai jogelőnyök, sem joghát
rányok tekintetében az egyén szempontjából semmit sem je
lenthet, hiszen e jogvédelmet az állam a maga hivatalos szerve
zetein belül biztosítja, annak igénybevételéért senkinek sem 
kell zendülővé változnia. Ráadásul ilyen körülmények között 
is elérhető marad a magasabb polgári jogállás, mert a politikai 
előbbrejutást az államhatalom a nemzeti közösségért megho
zott szolgálatok és áldozatok arányában adja meg jutalomként.

Ez az állami gondoskodás az idegen ajkúakat is bekapcsol
ja az egységes magyar Nemzetvédelmi Szervezetbe. A közhasz
nú együttműködés megszervezésével jjedig a felsőbb gondos
kodás azt eredményezi, hogy a Kárpát-völgyi népek kulturális 
hagyatékának elkallódása ellen az államhatalom önként szer
vez védő intézményeket és az egyes intézményeken belül mó
dot nyújt az egyénnek közhasznú feladatok vállalására. Hiszen



egészen bizonyos: a múlt ilyen eredetű kulturális hagyaté
kai — származzanak bármelyik Kárpát-völgyi néptől, a ma
gyar nemzet egyetemes érdekeinek szempontjából hasznosak 
is lehetnek, ha belőlük valóban a többévszázados közös törté
nelem emlékeit népszerűsítjük és eljutván szerte az országba, 
megtermékenyítik az egységes nemzeti öntudatot.

A fegyverek közbeszólnak

A Gondviselés megadta nekünk azt az ajándékot, hogy a 
második világháború kitörésekor az azonnali beavatkozás he
lyett tovább foglalkozhattunk a magunk belső ügyeinek rende
zésével. A viszonylagos béke nyugalmában készíthettünk „po
litikai mérleget” mindarról, ami fontosnak látszó esemény volt 
a közelmúlt küzdelmeiben. Két évtized látóhatárát tudtuk be
lefogni a két világháború lezárt és most időszerűsödő tanulsá
gainak összefüggéseibe.

Káprázatos gyorsasággal nagyot változott a világ és a had
üzenetváltásokkal egyidejűleg világp>olitikai jelentőségű meg
nyilatkozások röppentek fel az új háborús célok meghirdetésé
ben. A fegyverbe öltözködő nemzetközi politika kirobbant 
harci kiáltozásai mögött már kezdettől fogva nehéz volt felis
merni a józan megfontoltságot, s még nehezebb lett volna azt 
bizonytani, hogy a hadbalépők mindegyikét valóban tisztelet
reméltó emberi eszmények késztették a vérontás felelősségé
nek vállalására. A háború lángjainak fényénél új árnyékok nőt
tek, s több rejtélyes dolog megszűnt rejtélyes lenni, viszont 
másutt egészen egyszerűnek tűnő események hirtelen összebo
nyolódtak. A háború kitörésekor már látni lehetett, hogy eb
ben a nagy mérkőzésben földrészeket birtokló nemzetek csap
tak össze. Nekik kezdettől fogva tudni kellett, hová akarnak a 
háború fegyvereivel megérkezni. Ellenben a közelségükben élő



kisebb nemzeteknek végtelenül megnehezült a helyzetük.
Legtöbbjüket belső politikai elintézetlenségek terhelték, 

sót még szomszédaikkal szemben sem tudtak minden esetben 
i lfogadható jó viszonyt létesíteni, s mégis alá kellett rendelni 
magukat nagyobb, átfogóbb érdekeknek. Tájékozódniok kel- 
leit ... holott még nem volt a világtörténelemnek egyetlen egy 
olyan háborúja sem, amely bonyolultságában és kibékíthetet
len ellentmondásokat bujtató ziláltságál^n megközelítette vol
na az 1939. év szeptemberében megindult hadjáratok méreteit 
Az antikomintert képviselő Berlin-Róma-Tokió háromszögbe 
i sonkán illeszkedett bele a Berlin-Moszkva egyezmény „ér
dekszövetsége”, s ezzel —  legalábbis külső látszatra —, meg
szakadt az a másik, amelyet olyan nagy buzgalommal készített 
elő a nemzetközi zsidóság Washington, London és a Kreml kö
zött. Mintha a végzet indult volna el gyászos aratásra Európa 
lö lö tt...

Egyszóval az ekkor még egyelőre „nem-hadviselő” kisebb 
nemzeteknek sokkal válságosabbra fordult a helyzetük, mint 
azoknak, amelyek a fegyveres erők birkózásába nyomban be
leavatkoztak. A válság azért volt súlyos, mert a „nem- 
hadviselő” jelleg korántsem adhatott egyiknek sem felmentést 
az előzetes tájékozódás, majd pedig a későbbi nyílt állásfogla
lás alól...

Közép-Európa kisebb, vagy éppen „középhatalomnak” ne
vezett nemzetei közül elsőnek a lengyel foglalt állást, majd rö
videsen a többi is. így azután szép sorjában valamennyinek 
döntenie kellett ügyes, vagy kevésbé ügyes okoskodást igazo
ló „tájékozódási készséggel” a maga jövendő sorsa felől.

Idehaza magyar földön friss értelmet kapott ez a sokszor 
elcsépelt jelszó: „lelki megbékélés” és „nemzeti összefogás”. 
Kíváncsian találgatták a különféle újságok tollforgató meste
rei, vajon most az egyszer ezt a személytelenül felröppenő fel
hívást valóban komolyan kell-e venni?



A „nemzeti összefogást” hangoztató jelszó komolyságára 
döntő érvként kezdték emlegetni a múlt tanulságát, hogy a 
“magyar mindig összefogott, valahányszor közvetlen veszede
lem közelítette meg az országot” ... Ámde a „közvetlen vesze
delem” szorongattatásait a háború első két esztendejében alig 
éreztük. Azonban mégis történtek bizonyos változások. A há
ború megosztotta a parlamenti pártcsoportokat és sejteni lehe
tett, hogy az osztódás bevégződése után a kép sokáig állandó
sul. Ez az osztódás azonban -  mint már említettük pontosan 
az ellenkezőjét jelentette, mint amit a „nemzeti összefogás” 
megvalósulása érdekében vámunk kellett volna. Éppen ez a 
tény igazolja legjobban, hogy társadalmunk vezetői — elsősor
ban származásuk különfélesége folytán — nem hordozták vé
rük örökségeként azt a képességet, hogy a nemzeti többség 
magyar érdekeivel szemben tökéletes megértést tudjanak tanú
sítani.

Amióta a parlamentarizmus vált a magyar politikai erők 
szabad mérkőzésének alkotmányos összefoglalójává, még so
hasem volt külpolitikailag olyan éles ellentét a parlament 
jobb- és baloldali irányzatai között, mint éppen e háború alatt. 
Ez is természetes következménye volt annak a 
“tájékozódásnak”, amely kényszerként hatott, s amelyet a 
közvéleményében már eleve nem egységes társadalmunk más
ként végre sem tudott volna hajtani.

Politikai közvéleményünk szétesettségi állapotát eddigi ta
pasztalataim nyomán már megismertem. így azután azzal is 
tisztában voltam, hogy a háború nagymértékben lekéset min
ket a kívánatos társadalmi véleményazonosság kiművelése te
rén. Éppen ezért elejétől fogva ismertem a veszélyes kockáza
tokat is, amelyek a többirányú külpolitikai tájékozódási vá
gyak ellentétességéből eredtek. A leginkább hetvenkedő meg
nyilatkozások —  akár a háború mellett, akár ellene — azt az 
érzést ébresztgették bennem, hogy elsősorban idegennek ma



i;k1i országlakóinkat hozta lázba a háborúval járó bizonytalan
éig, mert saját bőrüket kezdték félteni attól a lehetőségtől, 
liogy a magyarság valamilyen történelmi hivatás vállalásával 
i bben a háborúban ismét öntudatára és önmagára találhat.

Voltak azonban biztató jelenségek is.
A “közösségi gondolat”, mint politikai eszme, határozottan 

rlőtérbe került és e gondolatkörön belül az „egyéni felelősség 
ludata” is valóban megnövekedett. Jellemzésül azt mondhat- 
ii;ink; komorabb lett az a szó, amelyet józan magyar emberek 
Icnnhangon mondtak ki a nyilvánosság előtt. A meglódult ese
mények új mértéket kölcsönöztek a megkezdett és be nem fe
lezett „országmentő” tervezgetéseknek, s egyszeriben minden 
sDkszorozott fontosságot nyert, amivel az egyén a maga ost- 
lomállapotba jutott közösségének fennmaradásáért harcolni 
ludott. Végre milliók kezdték érezni, hogy elérkeztünk a vi
lágtörténelemnek ahhoz a háborújához, amelyben mindenki
nek részt kell vállalnia a feladatokból -  akár fegyverrel, akár a 
munka eszközeivel a kezében.

A háború új forradalmi átalakulások nagy színpadi nyitá
nyát kongatta meg azok fölött az államrendszerek fölött, ame
lyeket a “lassan járj, tovább élsz” csalóka és maradi tunyaságra 
sarkalló szólásmondása késésbe ejtett.

Ellenzéki politikusaink a közelmúlt évek forró hangulatai
ban, 1936 óta, fölösen sokat beszéltek a forradalom valószínű
ségéről. Tehát ezzel a valószínűséggel időközben megbarát
kozhattunk volna. Mégis — a sokféle próféciával ellentét- 
lien — hideg borzongással kellett arra gondolnunk, hogy a for
radalmi ígérgetések esetleg fenyegetésekké is változhatnak a 
bizonytalanná vált jövendőben, hacsak nem akad nemzedé
künk körében egy erős öklű vezetőképes egyéniség, aki a há- 
Ixjrúban fokozatosan feltépődő gátlások ellenére is meg tudja 
majd ragadni a védekező kezdeményezés erőközpontjait.



Most még — egészen rövid visszaemlékezés keretében — 
vessünk egy pillantást a nagy háború kirobbanását kísérő ér
zelmek világába is. Vajon a nagy válságok korszakában fellépő 
tömegfélelem és a félelmet váltogató reménykedés milyen 
okoskodásokat csalt ki az emberekből?

1939 őszén alig néhány hét alatt megejtő gyorsasággal vál
tozott az egész földgömb mozgósított, vagy még csak készülő
dő hadseregek szálláskörleteivé, s minden nép előtt felködlött 
a nagy kérdés valamilyen változatban: lét vagy nemlét... Főleg 
az európai nemzetek hangulatán szántott végig ez a kísértő fé
lelem. Sokan megéreztük, majd napról-napra mindinkább 
meggyőződésünkké változott az a figyelmeztető gondolat, 
hogy az új béke megszületése után ott semmi esetre sem foly
tathatjuk majd — sem magán-, sem közösségi életünket, ahol a 
fegyverek megdördülésekor állottunk. Tisztáznunk kell feltét
lenül elgondolásainkat és számításainkat, milyen útvonalak 
bejárásával építhetünk hivatást nemzeti megmaradásunk és 
fejlődésünk biztosítására...

Még sohasem éreztem olyan lenyűgözően a „közösségi fe
lelősség” mindenkire, s így reám is kiterjedő érvényét, mint 
éppen e “második és igazi világháború” kirobbanásakor.

Kerestem a múlt és a jelen között az események folytonos
ságának kapcsolatait. Sajnos, volt időm bőven egy ilyen „zár
számadás” elkészítésére, amit azonban egyébként is megtettem 
volna, mert a múlt törekvéseinek és a jelen változásainak ta
nulmányozása teszi lehetővé a legjobb lelkiismeretvizsgálatot 
azok számára, akik politikával kívánnak foglalkozni.

S miközben a magyar jövendőre vonatkozó terveim új el
rendezését végeztem, melléjük állítván a fellobbanó háború 
kitörésének okait és döntő bizonyítékait, ismét kezembe vet
tem a hajdani „revíziós elgondolások” gyűjteményes összefog
lalásáról szóló könyveket. Ugyanis a háborús propaganda fen
nen hirdette, hogy most a háborúban kell szétporladniok a tri-



.moni, a neuillyi és a saint-germaini békeparancsok „bilin- 
isoinek”... Nem érdektelen tehát, ha röviden belelapozunk a 
már időszerűségét vesztett röpirathadjárat irásmaradványaiba, 
hiszen a Revíziós Liga is — éppen úgy, mint a most készülődő 
liatal magyar nemzedék, — nemzetünk hívatásszolgálatának 
k-hetöségeit kutatta megszerezhető külföldi összeköttetések 
iiálózatában. Csak a lényeget szeretném kiragadni, hadd tűnjék 
ki a megcáfolt „képzelet” és a reánk köszöntő „valóság” kö- 
/öit tátongó nagy szakadék. Ha nemzetünk sorsának szekerét 
csak egy kicsit is forgandóbb balszerencse kormányozta volna, 
(alán e szakadékban mindörökre halálra zúzhattuk volna ma- 
}^unkat. . .

Megdöbbentő tévedések sorakoztak a „revíziós mozga
lom” leírt okoskodásai között. A legnagyobb tévedés vala
mennyi között bizonyára az volt, hogy a túlhaladott „múltat 
s/.erették volna visszacsinálni”. Perdöntő érveiket annak a sza
badelvű politikai világszemléletnek hagyatékából igyekeztek 
kibányászni, amely valaha tönkretette a magyarság uralmát a 
Duna völgyében. S az a körülmény is feltétlenül figyelmet ér
demel, hogy „fellázadt nemzetiségeink” éppen ettől a világ- 
s/.em1élettől rugaszkodtak el olyan messzire, hogy beérni is 
nehéz lett volna őket.

A háborús veszedelmek megérlelődése nélkül „ősz- 
szakállú revizionizmusunk” megfeneklett volna a rája boruló 
lehetetlenség vigasztalanságában. A szabadelvű szemlélet ko- 
| X ) t t a s  jelszavaiból már elegük volt a háborúvesztés terheit vi
selő dolgozó népmillióknak. A Revíziós Liga makacs öregjei
nek egyetlen érdeméi azonban nem lehet, sőt nem is szabad 
lekicsinyelni; az ő hírverésük nyomán kezdett a nagyvilág fel
figyelni a magyarságra, mert eddig független nemzeti létünkről 
jóformán senki sem tudott bizonyosat.

Szomorú tényként kell visszaidéznünk az osztrák Monar
chiával kötött vadházasságunk emlékét. Az osztrák-német ve-



zénylésü közös hadsereg, de főként a közös külképviseletek 
valaha azt a látszatot keltették, mintha a vérbefojtott magyar 
szabadság-megmozdulások után a nemzet önállósága és politi
kai függetlensége értékét és létezését vesztette volna. Ugyanis 
a Monarchia külképviseletei nemzeti jelvényeinket és színein
ket sehol sem használták. Márpedig azt az államot, amelynek 
sem hadserege sem külképviselete nincsen, általában 
“nemlétezönek” lehet nyilvánítani. így tehát nem csodálkoz
hatunk azon, hogy Neuillyben a békeszerződéseket előkészítő 
tanácskozásokon az első világháború győztesei bennünket kez
detben csak mint az „osztrák örökös tartományok” egyikét, 
félvállról kezeltek...

(A  fe n ti m o n d a to k  kieg é szíté se k é n t itt be k e ll ille sz te n e m  

azt az e m lék e m e t, a m e ly  egyetem ista tá rsa im  m ag a tartására v o 

n a tk o z ik , s a m e lly e l b ő ve b b e n  k é z ira to m n a k  csa k  a m á so d ik  

részéb en  k ív á n ta m  fo g la lk o z n i. M e ssz e b b rő l k e ll kezd en em ,  

m ert sz ó ln o m  k e ll  a r ró l a z iro d á ró l is, a h o l id ő n k é n t b eszélgeté

se k re  ö sszejö ttün k .

A  pesti N e m z e ti M ú z e u m  a la g so rá b a n  v o lt  a régészeti 

g y ű jtem é n y  n a g y o b b ik  része. Itt v o lt  dr. L á s z ló  G y u la  régész, 

egyetem i ta n á r iro d á ja , m e llette  a tágas t itk á ri szoba, a k k o rib a n  

d r. G a llu s  S á n d o r ta n á r d o lg o zó szo b á ja . E z  a h e ly is é g  v o lt  é v e 

k e n  á l a z o k n a k  a z  eg y e te m istá k n a k , v a g y  m á r fia ta l d ip lo m á 

so k n a k , n é h á n y  író n a k  ta lá lk o z ó h e ly e , a k ik e t  v o n z o tt e z a k ö r 

nyezet. Ú g y  e m lé k sz e m , itt született a z  a terv, h o g y  lé te sítsü n k  

k a p cso la to t a  C s e p e li S z a b a d k ik ö tő  v e z e tő iv e l.

H a k a p h a tn á n k  segítséget, a k k o r  v ig y ü k  k i M azán k n e m 

zeti jó h íre n e k  szo lgálatá t a tengerre, m é g p e d ig  K e le t felé  fo r d u l

va. A  D u n á n  v é g ig h a jó z v a  lá to g a ssu k  m eg a m e g k ö ze líth e tő  

á z sia i o rsz á g o k  p a rtv id é k é t, egészen Ja p á n ig . L e g y e n  a m a g y a r  

ten gerjáró  h ajó  a z  e lső , m ie lő tt m ás m egelő zn e. N a g y  a z  üresség  

k ü lfö ld ö n  m a g y a r á lla m is á g u n k  é v sz á z a d a in a k  ism eretében , s 

m eg keveseb b et tu d n a k  ő si g y ö k é rz e tü . d e m agas sz ín v o n a lú  

k u ltú rá n k ró l.



Ezt a m e llö ztelé st k ö szö n h e tjü k  a b écsi u d v a r cllcn scg e s  

és g o n o sz önzésének.

Á m d e  fo g ju k  rö v id e b b rc  a szót. A  terv részletes k id o lg o 

zásában, b iz o n y o s  szük ség es k a p cso la to k  m egszerzésében ne

k e m  is jutott feladat. H a jó g y á ru n k , n a g y ja v ít ó  ü zem ün k, tenger

já r ó  h a jó in k  e k k o r  m á r vo lta k , a cse p e li S z a b a d k ik ö tő b e n  á llo 

m ásoztak. A  k ik ö t ő  e ln ö k ig a z g a tó ja  B o rn em issza F é lix  tenge- 

rcsztiszt volt. A z  e lső  v ilá g h á b o rú b a n  H o rth y  M ik ló s  p a ra n cs

n o k ság a alatt szo lgált. V iszo n t a z  e ln ö k ig a z g a tó  k ö z e le b b i ro 

k o n sá g á b ó l e g y -k c t  fia ta la b b  m in isz té riu m i tisztv ise lő v e l m ár  

k o rá b b a n  b aráti k a p cso la tb a  kerültem .

A z  ő  k ö z v e títé sü k k e l vált lehetővé a z érd em leges tárgya

lás. ígéretet k a p tu n k  a rra  az esetre, ha a m in isz té riu m  engedé

ly e z i a hajóutat, a k k o r  a cse p e li k ik ö tő b e n  á ta la k ítjá k  a z  e g y ik  

ten gerjáró  h ajó b első  rakodóterét, legyen sz ín p a d d a l felszerelt  

e lő ad ó terem , k iá llít á s i terem , ezek m in d  átren dezh ető  választó -  

fa la k k a l,  —  k ö n y vtá rré szle g , k is  e la d ó i fü lk é k , va la m in t a k ís é 

rő  sz e m é ly e k  szá m á ra  m egfelelő  sz á llá sh e ly e k . Sőt m ég a hajó  

k ik é p z e tt p a ra n csn o k á t is m egnevezték, a k i u g y a n csa k  v ilá g h á 

b o rú s tengerésztiszt vo lt, és a k k o rib a n  a b alato n i hajózás pa

ra n csn o k a , e zred esi rangban.

M it vitt v o ln a  m agá va l a h a jó ? M a g y a r ír ó k  idegen n y e lv ű  

k ö n y v e it, k é p ző m ű vé sze ti és szépm űvészeti k iá llítá s i anyagot, 

k ise b b  s z im fo n ik u s  zen ek art, é n ekk art, tánco sokat, énekeseket,  

író k a t, festőket és sp o rto ló k a t, egy teljes futba llcsap ato t, tartalé

k o k k a l,  stb.

S zük ség lett v o ln a  a z érintett o rsz á g o k  kö vetség ein ek se

gítségére is, h o g y  a d ja n a k  „e lő a d ó k a t” , a k ik  az érintett ország  

n y e lv é n  to lm á cso ltá k  v o ln a  a tő lü n k  kapott e lő ad ási anyagot.

S o k  részletet k e lle n e  m ég ism ertetni, csu p a  feltételes  

m ondatban, h isze n  se m m i sem  lett a szép á lo m b ó l. H ó m an  B álint  

k u ltu sz m in isz te r szem élyesen  adta m eg a választ a G ö m b ö s-  

k o rm á n y  nevében. S o k  pén z k e lle n e  egy ily e n  v á lla lk o z á sh o z  és 

le g a lá b b  két é v  a fe lk é szü lé sre . V o lt egy m egjegyzése, a m e lly e l a 

k é re lm e z ő  cso po rto t végleg elném ította. —  „Ideg en  n y e lv re  fo r

dított m a g y a r k ö n y ve k e t, egy egész kö n y vtá rré szle g e t a k a rto k



m a g a to k k a l v in n i. H o l v a n n a k  e ze k  a k ö n y v e k ?  S /e rc tn c m  látni 

a k ö n y v e k  listáját.”

N os, a te n g e rjá ró  út e lm a ra d t. D e  a terv  alap g o n d o latáb ó l 

e g y -e g y  tö red ék s z ó rv á n y o sa n  m é g is  m e g v a ló su lá sh o z jutott,  

le g a lá b b is  h azai fö ld ö n , m in t Talukutatás és a vid éket já ró  

regölés. E z e k  k ö z ö tt talán  a  le g n a g y o b b  az 1 9 4 3 -a s  év a u g u sztu 

sában m egrendezett e rd é ly i utazás v o lt. A  b u d a i G a m m a -g y á r és 

d r. A n ta l István  m in isz te r segítségével sze rv e zte m  m eg a p ro g ra 

m ot és töb b  e rd é ly i v á ro s  s z ín h á z á b a n  elő ad ást tarto ttunk a g y á 

r i  a lk a lm a z o tta k b ó l a la k u lt  é n e k k a ro k k a l,  ze n e k a rra l, egyén i 

e lő a d ó k k a l —  K o lo z s v á rt ó l S ep sisz en tg y ö rg y ig , sőt fel egészen a 

hegytetőre, a ré g i tö rté n e lm i h a tá ru n k  k ö z v e tle n  kö zelségéb en  

létesült fű résztelep, K o m a n d ó  k u ltú rh á z á ig  és vissz.a.)

Idáig az osztrák-magyar társasviszony hátrányos és káros 
örökségeiről beszéltünk. De van bőven mondanivaló arról az 
“önállósulásról” is, amely 1920-szal kezdődött meg. Ha most 
egyetlen szemléleti sikon szeretnek elhelyezni a trianoni 
országcsonkitás óta eltelt két évtized eseményeit és politikai 
célkereséseit, akkor körülbelül a harmincas évek elején meg 
kell hiiznunk az elválasztó vonalat. Az első időszak jellemzésé
re a “régi szép idők dicsérete” megöregedett címszavát írhat
nánk fel, míg a második időszak már valóban hozott olyan vál
lalkozásokat, amelyekből már-már kicsendült a belső ország
rész magyarságának megmentési szándéka.

A revíziós mozgalomnak a „mtilt dicséretére” szánt jelsza
vaiból emeljük ki a következőket: a nemzeti eszme, a jogrend, 
a demokrácia és a parlamentarizmus. Valamennyi között a leg
homályosabb fogalmazásban a „nemzeti eszme” részesült. 
Semmivel sem különbözik a 67-es kiegyezés szellemében fo
gant „politikai nemzetfogalom” meghatározásától: azt kell 
magyarnak tekintenünk, aki annak vallja magát és c vallomása 
alapján állampolgárságot szerzett. E silány és tudománytalan 
világszemlélet szülte a polgári jogegyenlőség sérthetetlcnségé-



röl dadogó babonákat, amelyeket még a revíziós mozgalom 
propagandistái sem tudtak mással felcserélni. Ezért ajánigatták 
jobb ügyhöz méltó buzgalommal, hogy „első szent királyunk, 
István, intelmeinek megfelelően” nemzetiségeinkkel szemben 
mindenkor a „leglovagiasabb” bánásmódot kell követnünk. 
Gyámoltalan írásaikban színpadias megelevenítésben tárgyal
lak azt a kérdést, hogy a “magyarság sohasem nyomta el a 
nemzetiségeket” , ismerem a revíziós politika kigondolóinak 
azt az okoskodását is, hogy a magyarországi nemzetiségek 
jobb és függetlenebb életének felajánlását azért tartották szük
ségesnek, mert ílymódon remélték, hogy a tölünk elszakított 
magyaroknak kedvezőbb sorsot juttat majd osztályrészül az 
idegen hódító törekvés a Felvidéken, Erdélyben és a Bácskában 
egyaránt.

E nevetségesen bárgyú reménykedés érdekében kellett ne
künk a „legszélsőségesebb lovagiaskodással és szabadelvűség- 
gel” kezelnünk minden belső sorskérdésünket. így kerülhettek 
csak ilyen mondatok a külföld meggyőzésére szánt röpiratok- 
ba: „A földreform áldásait kiterjesztettük a földmüvesnép 
egész egyetemességére -  tekintet nélkül annak nemzetiségi 
hovatartozandóságára” ... Mindezt tettük a szabadelvű jogrend 
és demokrácia nevében, az „állampolgári egyenjogúság” kö
vetkezetes és oktalan végrehajtása érdekében, nem törődvén 
azzal, hogy a föld, amelyen az emberek családjai megtelepül
nek, egyszersmind vára annak a nemzetnek, amely élni és nö
vekedni akar. Ha ezt a földet az „állampolgári egyenjogúság” 
nevében vásári portékaként elherdáljuk és bárhonnan jövő 
pénzért átengedjük mindenféle ide tévedt, vagy ide vezényelt 
idegennek, de már „hivatalosan emancip>ált" bevándorlónak, 
akkor tulajdonképpen az államhatalom segédletével magát a 
nemzetfenntartó népet mondatjuk le az életbenmaradás legér
tékesebb biztosításáról. Az „állampolgársági egyenjogúság” 
bárgyú imádata alapján a megcsonkított, de mégis független



Magyarország vezetői mindenüvé odaengedték az idegenség 
itövetelödzö kufárait, ahol a magyar történelmi hagyaték féltő 
őrzését és ápolását kellett volna az illetékeseknek megóvniok.

A „szabadságeszmék” megcsúfolását panaszolták fel az 
utódállamokkal szemben, s egyidejűleg követendő példaként 
állították oda „idegent-dajkáló” honi társadalmi viszonyain
kat, noha meghibásodott liberalizmusunk miatt dicsekedniva- 
lónk egyáltalában nem volt. Magyar ember sohasem szokott 
hullajtani dicsekedő szavakat, ellenben annál lármásabban és 
szemérmetlenebbül csinálták ezt helyettünk azok, akiknek tu
lajdonképpen semmi közük sem volt a tiszta magyar szellemi
séghez. Mennyivel más lett volna a helyzet, ha idehaza -  mind
járt a húszas évektől kezdve -  merész céltudatossággal töre
kedtünk volna a magyar nép minél tökéletesebb felerősítésére. 
Hiszen éppen a revízió hangoztatásával bizonyítottuk legmeg
győzőbben, hogy számolunk új történelmi erőfeszítések lehe
tőségével.

Az erő nemcsak gazdagságot jelent, hanem harckészséget 
is. Nem lett volna szabad félnünk attól, hogy belpolitikánk 
magyarvédő határozottsága és következetessége megtorlásra 
ingerelte volna az utódállamok kormányait. Azok úgysem za
vartatták magukat, ha a maguk népének védelme érdekében -  
akár jogtalanságok árán is -  gyengiteniök kellett az odasza
kadt magyarságot. Nem kellett volna félnünk igazságunk ki
nyilvánításától és esetleges magyar szenvedések felidézésétől, 
mert a szenvedéseket mindenképpen el kellett viselnünk. El
lenben a hősi céltudatossággal vállalt szenvedések megkemé
nyítették volna a lelket és annak harckészségét.

Puha lelkiséggel és a kívülről jövő segítség várásának meg
szállottságával nem lehet egyetlen népet sem áldozatos küzde
lemre és országépitésre hivni.

Félreértések elkerülése végett meg kell vallanom, hogy a 
fenti bíráló mondatok ellenére én is a revízió gondolatának



híve voltam és az is maradtam, ámde mindig azt hirdettem po
litikai barátaim körében, hogy a jobb magyar jövendő előké
szítése érdekében keveset tennénk, ha csupán a területi revízió 
követelésének hangulatát gerjesztgetnénk és nem törekednénk 
a nemzeti társadalmunkban rejlő cselekvő erők új és korszerű 
átszervezésére. Az átszervezés előkészítését pedig nem azzal 
szolgáljuk, ha elavult közjogi felfogásunkat és intézményein
ket mesterségesen szított viták botrányaival agyonvédelmez
zük.

A trianoni két évtized törekvéseinek áttekintésekor még 
egy ellentmondásra bukkanunk rá. Egyfelől dicsérték a múlt 
roskadozó „vívmányait”, másfelől pedig fennen hangoztatták 
a „Szegedről elindult ellenforradalom szellemének diadalát”. E 
kettősség sehogyan sem fért össze egymással. A történetírónak 
meg kell majd állapítania részletes okfejtések kíséretében, 
hogy a sokféle változatban feltálalt hivatkozás mellett, amely 
Szegedre és a nemzeti hadsereg dunántúli felvonulására vonat
kozott, jóformán alig történt valami változás, amit „forra
dalminak” nevezhettünk volna.

Ezen a visszásságon azonban senkinek sem szabad megüt
köznie, mert mást azoktól várni sem lehetett volna, akik a po
litikai vezetést az összeomlás általános kábulatának enyhülése
kor Budapesten kézbevették.

Kezdjük a külpolitikai kísérletezések első tévedéseinél.— 
Károlyi Mihály grófot azért vethette fel a felszínre az „októ
beri forradalom” szennyes hulláma, mert politikai vezérka
runk megrémült szerencsétlenjei bíztak a „forradalmár gróf’ 
londoni és párizsi befolyásában. Később kiderült, hogy ez a 
befolyás a semmivel volt egyenlő és megbélyegezték öt a haza
árulás vádjával.

Egy egész nemzedék rokkant meg az első világégésben, -  
éppen az, amelyiknek az élre kellett volna állnia. Szervezetle
nül és lefegyverzetten érkezett haza, s részben emiatt félre kel



lett állnia. Féreállitásával tulajdonképpen a küzdők és dolgo
zók milliói vesztették el a közvetlen személyes érdekeltséget 
mindazzal szemben, amivel a központi politikai vezetés „ve
teránjai” kísérleteztek. Ugyanazok szerepeltek továbbra is 
közéletünk legfelsőbb őrhelyein, akik a világégés füzeinek lo- 
bogásakor is már láthatók voltak, csak esetleg „emigrációba 
menekültek”. Semmi felfrissülés nem történt a vezénylő hata
lom megszemélyesítői körében.

A szegedi ellenforradalom fiataljai legfeljebb a második 
vonal néhány „figyelő állását” tarthatták meg az „öregek” 
mellett, akiket „polgári rendjelekkel” ékesített tekintélyükben 
a háború fergetege alaposan megtépázott ugyan, de még min
dig nem tudott annyira szétszórni, hogy a vihar elültével azon
nal ne találhassák meg megszakadozott „titkos összetartozá
suk” szálait. így tudott Bethlen István gróf nemzedéke és bará
ti köre egy egész évtizeden át megingathatatlan felsőbbséggel 
uralkodni a fokozatosan elszegényedő ország felett. Nem volt 
mellette készen az a felnövekvő magyar nemzedék, amelyik az 
élet és a meghozott áldozatok jogán követelhette volna a maga 
részeltetését az országvezetés hatalmában. A nyíltszavazásos 
választásokkal országdúlásokat rendező bethleni politika 
egyetlen dologban valóban „nagyvonalúan” cselekedett; kime
rítő pontossággal valósította meg a magyar nép cselekedni vá
gyó millióival szemben a „rólatok és nélkületek” fájdalmas 
sebeket ejtő kormányzási elvét.

... íme, mennyi keserű emléket idéztünk fel az elmondot
takban, s most a kishitüek bizonyára hajlandók lennének le
mondó kézlegyintéssel elvágni a szavamat, ha ezek után a ma
gyar jövendő lehetőségeiről kezdenék beszélni. Pedig minden 
sor írásommal kizárólag a szerencsésebb magyar jövendő ki
munkálásához kívánok hozzájárulni.

Az a nemzet, amely „annyi balszerencse közt és oly sok 
viszály után”, a megismétlődő mérhetetlen véráldozatok árán



is fenn tudta tartani magát, sőt történelme kezdetétől mindvé
gig volt ereje még ahhoz is, hogy a körülötte élő kisebb népe
ket is a maga sorsának vállalásához vonzza, -  egy ilyen nem
zetben feltétlenül van valami az örökkévalóság elpusztíthatat
lan szikrájából. Érdemes tehát egy ilyen nemzet jövendő fel- 
emelkedéséért küzdelmes élethivatást választani, sőt a közös
ség vállalkozásaiban részt venni, -  ennyi hozzájárulás már ön
magában is -  komoly férfigyönyörűség... Arra gondoltam 
1939-ben, amikor a lengyelországi villámháború első meglepe
tése végigmorajlott Európán, hogy ez az élethivatás most ismét 
feltárult a harcra érett nemzedékünk előtt. Csak a Gondviselés 
azt engedje megérnünk, hogy ez a nemzedék ne fáradtan ér
kezzék majd vissza, a rombolás elmúltával, a béke építő fel
adatai mellé.

Az az út tűnik mindig a legrövidebbnek, amelyik a hábo
rúhoz vezet, és az tűnik leghosszabbnak, amelyiknek végén is
mét viszonylagos béke következik... Milyen lesz ez a béke? ... 
ez volt a „magyar honféltők” számára a legkinzóbb gondolat.

A háború kitörésének pillanatától kezdve a háborús tűz
vész hatósugarán belül tulajdonképpen minden nemzet, még 
a „nem-hadviselők” is azonnal valamilyen formában érdekelt
séget vállaltak, nem is szólva a „semlegesekről”, amelyek a 
küzdőfelek mindegyikét nyíltan vagy titokban támogatták 
úgynevezett kereskedelmi egyezmények megkötésével. Csak 
így adódhattak olyan hihetetlennek tűnő helyzetek, hogy a há
ború legelvadultabb korszakában is szabályos kereskedelmi 
forgalom hullámzott „semleges közvetítéssel” Berlin és Lon
don, illetőleg Washington között.

A nemzetek általános háborús érdekeltségéből következik, 
hogy egyes nemzeteken belül is hasonló volt a helyzet: a hábo
rú terheit mindenki viselte, akár nagyobb, akár kisebb fontos
ságú alkatrésze volt is a háborús erőfeszítésnek. Ha pedig a



jövendő előkészítését úgy értelmezzük, hogy az nemcsak azt 
jelenti, hogy még “holnap is éljünk valamiképpen”, hanem a 
jövendő előkészítése egyet jelent azzal, hogy érdekeltséget kell 
adnunk minden értékes ország-lakónknak a hatalom felelőssé
gében. Szükséges ez a gondoskodás, hogy egységesek lehes
sünk a magyarság történelmi hivatásának megvalósításában 
itt —  az európai földrész legveszélyeztetettebb területén.

Egy pillanatig sem állítom azt, hogy térjünk vissza a múlt
ba és másoljunk le —  a szószerinti felújítás szándékával — fe- 
ledésbemerült alkotmányjogi rendelkezéseket vagy szokáso
kat. Ellenben szeretném azt hangsúlyozni, hogy sok olyan út
mutatást találhatunk történelmünk régebbi, tisztábban magyar 
korszakaiban, amelyeket az idő sohasem cáfolt meg, s mint 
útmutatásoknak az új és korszerű közösségszervezetünk meg
alkotásánál feltétlenül érvényesüléshez kell jutniok. Ha egyál
talában használni kívánjuk ezt a szót; revízió, akkor alkalmaz
zuk ennek a szónak értelmét úgy, hogy a magyar történelmi 
múlt tiszta és hamisítatlan vívmányaiból elevenítsünk fel esz
méket és eszményeket, s temessük el végre — éppen a helyes 
revizionizmus szellemében — mindazokat az ostobaságokat és 
tévedéseket, amelyeket a beköltözködő idegen érdekek csem
pésztek bele államiságunk és társadalmunk szerkezetébe, akár 
a liberalizmus, akár pedig a legújabbkori szocializmusok ki
árusításra szánt jelszavainak ravasz törvényesítésével.

E bíráló és magyarázó szavak előrebocsátása után most 
tegyünk kísérletet egyrészt magyar történelmi hivatásunk 
meghatározására, másrészt pedig azoknak az ősi magyar irány
elveknek formába öntésére, amelyek ismét egy-egy korszerű 
fejezetét alkothatják majd alkotmányunknak és megfelelnek 
annak a követelménynek is, hogy “foglaljuk vissza végre az 
önrendelkezés jogát” maradéktalanul a nemzetfenntartó ma
gyar népmillióknak.



15. — A magyar állam országterületét azok az elidege- 
iiíihetetlcn határok jelölik, amelyek az ezeréves történelem 
Iblyamán a Kárpátok vonulata mentén állandósultak. A ma
gyar nemzet életterét azonban az a mindenkori magyar biro
dalmi érdekhatár szegélyezi, amelyet a magyar nemzeti erők a 
maguk vonzáskörébe kapcsolhatnak, meghódithatnak, vagy 
kiérdemelnek.

A magyar országhatárok az elmúlt évszázadok folyamán 
légzésszerű mozgást végeztek: egyszer túllépték még a Kárpá
tokat is, másszor pedig még a magyar nép szállásföldjének sze
gélyeit is alig érték el. Országhatárainknak ez a mozgása azon
ban nem folytatódhat veszélytelenül a végtelenségig. Elöbb- 
utóbb meg kell érkeznünk odáig, hogy a magyar nép osztatlan 
szállásföldjévé legyen az az ország, amelyet a Kárpátok hegy
lánca vesz körül. Ezt a területet többévszázados küzdelem 
avatta a magyar nemzet belső életterévé. Külső életterünk pe
dig a Fekete-tenger, illetőleg Elő-Ázsia felé húzódik.

Arra mutat a Duna vonala, de arra mutatnak a délkelet
európai törökös és turáni eredetű népek elszórt települési he
lyeinek maradványai is. Sőt még a történelmi emlékezések is 
arra intenek, hogy a Kárpát-medencében megtelepülő keleti 
népek mindenkor csak ebben az irányban tudtak maguknak 
tartós érvényesülési útvonalakat vágni.

A magyar nemzet külső életterének érdekhatárait előre 
nem állapíthatjuk meg, mert a nemzet mindenkori életerejének 
nagyságától és szervezettségétől függenek. A nemzeti erők 
honvédéimezésre és honszerzésre alkalmas megszervezéséről 
pedig az államhatalomnak kell gondoskodnia.

16. — A magyar államnak, mint a magyarság hatalmi szer
vezetének örök kötelessége, hogy a hatalom minden eszközé
vel védelmezze a nemzet ősi és megmásíthatatlan történelmi 
hivatását, a közvetítés és kiegyenlítés feladatát — itt, földré



szünknek azon a területén, ahol nagy néptengerek érintkeznek 
egymással, és ahol az Ázsiát Európával összekötő népvándorlá
si útvonalak húzódnak. Ha történelmi hivatást emlegetünk, fel 
kell hagynunk azzal a „kalicka-szemlélettel”, amely számára a 
világ végét a Kárpátok hegygerince alkotja, és az „idők kezde
tét” pedig az „apostoli királyság” megalapításától számítja. E 
szemlélet helyébe a magasabbrendű és ősibb eredetű birodalmi 
gondolatot kell iktatnunk, amelynek vannak támaszpontjai az 
ország politikai határain kívül is, a maga szövetséghálózatá
ban.

A magyar nemzet keleti hivatásöröksége nem szakadt meg 
a nyugati kereszténység felvételével, hanem csupán gazdago
dott tartalomban. Ez az ősi hivatásörökség eurázsiai jelentősé
gű: azzá teszi történelmi eredete és az a körülmény, hogy a 
magyarság az ázsiai megtelepülésü turáni népcsalád legnyuga
tibb európai kifutása, s mint ilyen, közvetlenül kapcsolhatja 
Ázsia roppant erőtartalékait az európai magas és keresztény 
kultúra vérkeringésébe. Ha ezt a feladatot az erőssé és egysé
gessé szervezett magyar államhatalom tökéletesen vállalhatja, 
akkor nincs szükség a magyarság mellett egy másik közvetítő
re, mert az Ázsiával és Európával vérségileg és szellemileg 
nagymértékben rokon magyar nemzet független államélete 
történelmi küldetéssé fejlődhet a két világrész nagy népválasz
tójának határmezsgyéjénél. Éppen ennek a történelmi külde
tésnek politikai átélése és megvalósítása képezi a magyar ál
lamhatalomnak legfontosabb szerepét más népek társaságában. 
Ugyanis messzi évszázadokkal ezelőtt az ázsiai népeket véres 
politikai kudarcok űzték ki régi hazájukból nyugat felé, amer
re végigpusztitották és feldúlták az ellenszegülő akkori művelt 
világot.

A jövőben azonban éppen azt kell politikailag előkészíteni, 
hogy Ázsia turáni faji alapon történő megszervezése soha töb
bé ne irányulhasson támadásként Európa ellen.



Ilyen értelmezésben az eurázsiai történelmi hivatás a ma
gyarságra rója a kezdeményezés kötelességét.

Vessük fel a kérdést, vajon milyen reménységekkel tekint- 
iiet a “kisnépnek” csúfolt magyarság egy ilyen kezdeményezés 
elé? A második világháború — remélhetőleg — meghozza a 
lx)lsevizált Orosz Birodalom válságát. E válság kirobbanásának 
időpontját nem is kell közelebbről meghatároznunk — elég, 
ha arra emlékeztetünk, hogy a magyar állam történelmi indu
lásakor is bizonyos mértékig hasonló volt a helyzet. A honfog
lalók idejében, — két történelmi korszak váltásakor __ Euró
pát „gyengeségi hullám” öntötte el. Ennek köszönhették elő
deink, hogy a “nyugati ellenállás" és a “keleti népvándorlás” 
nagy hadszínterén: a Duna völgyében nem kellett nekik is 
felmorzsolódniok, mint akár a hunoknak, vagy az avaroknak.

Az orosz hódító erők feltétlenül kimerülnek az esztelen 
vérpazarlásban. Ráadásul az orosz zsarnokság járma alá bezsú
folt közel száz nemzetiségnek is előbb-utóbb ki kell józanod- 
nia a bolsevizmus kábulatából. S ha egyszer e sok nemzetiségig 
elérkezhet a történelmi érettségnek az a megvilágosodó öntu
data, hogy megkísérelje a népi önállósulást megvalósítani, ak
korra már nem lesz elég szurony az alkotmány válságokba sod
ródó szovjetköztársaságokban, amelyekkel a bomlás és osztó
dás folyamatait fel lehetne tartóztatni.

A háborús fegyverek elhallgatásával tehát korántsem 
zárul le a válság Európában, sőt nyitva marad a további veszély 
lehetősége. A folytatást a holnapok majd megmutatják.
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A megeKtS években még iudabam  kéertU- 
tem költőnek é$ akkor még fitresa, trameendens 
gondolatokban stivUxm magamba a világot.. 
Még ma Í8 úgy énem, mitUha ismeretlen kor 
UUhatdráről konferálnám a következő váJUozd- 
sokat. A fiatal értelmiséghez fordulok^ kérem 
tőle, hogy mérje meg szavaim időszerűségének 
súlyát Nem szeretném, ha pusztán helyesléssel 
v€igy pusztán rosszaldssal találkoznék; ezzel a 
jólmeggondolt elhatározásommal olyan ellenzéket 
akarok nevetni műgam körül, amelyiknek kritU 
bája fSl tudja m ém ia kezdeményezésem távlatait. 
Ae ifjúságért akarok dolgozni és még mind
azokért, akik elvileg az ifjúság és az egyeteme* 
Ugtddáció p á r iá n  vannak. így tehát a sülyedő 
alföldi fajiakért is. Abban a tudatban kezdem 
meg irodalmi agitádómat, hogy akik érdeklődni 
fognak iránta, körülbelül már tisztában vannak 
vele, m i van nálunk írott szavakban készen^ 
Mert csak igy remélhető, hogy párhuzamos gon^ 
dolattfezetésem külföldi kuUttrproáuktumokkal 
kapcsoUUosan Uibbei jelenthessen az olvasáim 
számára homályba burkolt irodalompolitikai 
célzásoknál.



Kulturális közeledés.
A knltaráfis közeledés tU6 fokon pollflkát felenf, s polftíkáföl 

clTálasacfani nem lehet AmenDylbe& mé^s életképes akdó szellemi 
macává válhaí, az csak annak tudluUö be. h<H?y « klegycnllfödés felé 
n6vit^6 konzellem ifíényt (ámaszfoff melietfe. Bzzel a felfalom mai— 
me^evezve vagy meg sem nevezve — kOzel egy éve már gyakrati 
ta lló z tam ; olvastam róla a népszGvetségI tndáiltások kCzQtf, p a ^ "  
menti beszMekbeo, vezércikkekben és aoml az én munkatervemnek a 
IdalakuIásltrA a legdSnt($bb b e fo ly t gyakoroffa, réazfvetfem egy bud»« 
pesti iróösszejOvetelen, amelynek akkor éi kés4^ben Is még sokszor 
ez az egyetlen kérdés volt a legfontosabb vitaanyaga. £ls^ Ízben még 
csak csodálkozni tudtam. Bámultam nagy irótánaJoAak merészségét 
és fantádáját, ahogyan ezt a témakOrt kezelték. A kulturális köze
ledés minttia nem lenne egyéb, mint egy véleflenfil fOWetOdOtt szó- 
csata szfileményc, amelyet Irókllkkdk v a ^  kakaskodó p^brtemberek 
maguknak klsajátlfhatnak és helyzeteik ezerfélesége szerint variálhatják 
magát a szellem! tartalmat Is — ma csak egy kis nemzetkOzieskedO 
szeszély, holnap már kOzépeurópal megalkuvó és holnaputánra hogy 
ml növekednék bdOle, nem tudom elképzelni,

Természetesen mindez manapság ftUum és betegség; a világ 
beteges konfetcndázó szelleme minden újdonságot, fo rm á t vagy fo- 
galmat-jelOlO mozgalmat magába sdv és pukkadáslg fOlfuJjŝ  mint 
disznótorban a hólyagot szokták a gyerekek. Ma talán senkinek sincs 
ideje, sem módja, hogy határozott, alapos stúdiumokat végezzen egy 
faktor körül, az Önállóság a Icrgkevesebb a XX. században és a kor
kép Immáron a második évtized végeidé Is még kialakulatlan, csak" 
nem khaotlkus. Ma mintha Ideg^ szuggesztlv erOk ülték volna meg 
a szellemi életet, ma mintha senkit sem tudna teljesen lefoglalni a 
hivatása^ Az élet ezerféle kozmikus rezdülése mintna csak •Mfhatat" 
lan partok* után kutatna és a fOHokozott lázas tOrfefés, helyesebben: 
népek és egyének tojástánca mintha csak hideg verítéket, válságéra 
zctet tudna elOszUanl az Onmagukba roskadó tOzek alóL Nem az 
emberiség állt meg a haladás egy bizonyos fokán, hanem talán csak 
a talaj ^ngott meg a talpak alatt Az talaj — KOzépeurópa Is, A 
történelem egy ujebb periódusához értünk, amely már korszakonként 
számtalanszor IsmétlódOtt, amítOl azonban vlsszshOkOlnl nem szabad. 
Ez a tudat segít át mindig az első dObbeneten, amikor szembetalálom, 
magamat a mai magyar IfjusáMal, amely klalakulaflan vélemény
nyilvánításaival mindig az amort ÍOmeg képzetét kelt! életre bennem. 
Azért még sem tudom félteni, — korunk nem ismer áífogó szellemi 
áramlatokat, melyek hatalmat frisseséget hoznának és gyOkeret ver
nének a fiatalabb generációkban; vagy nem következett el még az



Idflj vagy túllépefl ísiotífiiik épen akkor, amikor a XIX* század mafu' 
zsálemi éldkórára tOrtek egy ^ 0 9 , világháborús csetepatéban^ és 
végül bebizonyosodott, hogy a Xfiú század még halottaloan la meg- 
fekfldtc E u ró ^ t A l^nflnkef felváltó éra még fúl fiatal, alig van 
szava és magyarázata a mai Iráns^lanságra. A tökének nincs erkOl» 
cse és Európát azemmelláthatóan egy avult kapitalizmus íi^togaQa. j

Sohasem szerettem a tfirténelmef, mint tudományt, mindig úgy 
kezeltem* mint egy kOnnyen megtapaaztalbató, Blggctlen hatalmú erót, 
•mely szigorú tCrvényszerűséggel rombol és alkot Az események 
okozati CsszefQggése evidens, és djból következik, ha a kulturális 
kSzdedéS Idószerfl és valóság^alappal rendelkezik, történelmi elSzmé^ 
nyel fOlfedezhetók a múltban. A kutató előtt hamarosan világossá 
válik, hogy c i a két agyonhasznált szó, amelyek így egymásba kötöt
ten kétségkhrfil egészen kOzépeurópal keletűek és amelyeket valaki 
bizonyosan a ,Duna-blokk* le s z e re lt  terveiből halászott elO, mint 
a kilátásba helyezett gazdasági, vámkOzOsségi szövetkezések utópisz*' 
tikus csOkevényét, lassan-lassan halottaiból támadott és mindjárt csí
rázó állapotában tradicionális gyökerekre talált. A régi Monarchia 
terfiletén, a hajdani Idsebbsé^ állapotok történelmi emlékhanglai re- 
zonáltak benne, — a vesztes i^gyarország részéről az érintkezési le
hetőség új» intenzivebb megteremtésének a vágya, a győztesek részé
ről pedig egy megalkuvás! kísérlet elfogadtatásának ábrándképe, hogy 
egy általánosan elfogadott kulturális szövetkezésben az Ogyesebbik 
fá  boszorkányos machinációja a hallható alá tompíthassa a tagad
hatatlan szociális sérelmek jajongását Ez még ma is a lepliezett gon
dolati háttér-

Nem tartom célszerűnek a népszOvetségl stílus ámító politiká
jának a folytatását. A csattanó úgyis marad örök történelmi motí
vumnak: az ellentétek mielőbb egymással szembefordulnak, farkas- 
szemet néznek és ere;jakcf próbálgaQák. A kulturális kOzdedés, 
amennvlben cselekvő j<^egfl, ennek a n a ^  erőpróbának első fázisa.

Mennyire sajátos az a tény, hogy a Monarchia erőszakos Ossze- 
olvasztásl machinádöjának nyomása alatt az egyetlen nagy testben 
élO nenuetlségek m é ^  az elszigeteltségről, egymást-lenézésről tanús
kodtak. FflgSflcns^ct egyik sem élvezett az osztrákokon kivfil és a 
bécsi udvar mindig elegendő tápot nyújtott, hogy az •Örökös tarto
mányok* félfékenységét egymás Iránt a felszínen tarthassa. A kevés> 
milliós rasszok. n(^töredékek Önvédelme kOlOnÖs rideg, duna- 
medencet Ontuoatosságot nevelt, mely a XDC századvégi kozmo- 
poUtlzmustól a másik védet felé állandóan eltolódott és később a 
KÖzépeiirópal földrengések lényeges prlnciplumává lett, mely di
nasztiát, évszázados koalíciót buktatott az Entente militarista kezével 
és uj, Onérdekfi állomokat alakított A nemzeti szabadságkOvetelmé- 
nyck még mindig a franda forradalom romhalmazaiból dobbantak elő, 
azonban más, msgebb tartalommal: a népek önrendelkezési jogát 
Igénydték.

Maga a felszó egy i^abb forradalom puskaporoshordójaként mű
ködhetett volna, ha az Összeomlás kétségbeesett .coosummafum est" 
érzése nem nyűgözte vohia le a győzőket éa a legyőzőiteket egyaránt.



Valami'kápdUifC»S, tnegtlszfuU demokrattzmus, nép9zai>iid«á^ 0nteiip> 
deUi;ezés hullottak le a francia forradalom megvalósifatlaD hármas 
Ígéretének a bclyérc újabb igérctOl, mlnf a négyéves vtíágháború 
váratlan, Jóítevfi hadlzsákmánya és — hosszas fejtc^ésre  adhatna 
alkahnat, hogy ax cur<Spal snlráont hclyrcblllcnésének dsö szakaszán 
bán a valóság mégis a legracUkáfisabb szeparálódást igazolta.

Népszabadság 7.^ A történelem fdadata, hogy kivizsgálja, meny^ 
;pylbea íett ez a követelmény a megvalösuláa Iránya. Mennyiben 
van Igazam, axnikor az egészen újkeletű, aUg páréves humanlsztlkiis 
kOzépcuró|rál éra kialakuiisáC régebbi monarchikus okokban keresem^ 
<Hlsz maga a DunakonfOderácló Is a monarchikus gazdasági autarkla 
konzerválása lenne, kínos visszakozz egy etOszakolt politikai társulás 
Orangyalsága alatt.) Bz a kor túlontM a sarkunkat veri, koraiak és 
elhamarkodottak lennének az ítéletek. Azonban bizonyosra vehető, 
hogy a legutóbbi év nehezen fdlismerhetO, de mégis nagyszabású 
fordulata épen a Kjsentente díO évelnek serény soka(marlű>lásaiban 
leli megfejtését, amikor KOzépeurópa sorsával és boldogulásával 
jobbára kalandosnak Ígérkező hatahni akamokoskodások labdáztak 
zöld vagy kerekasztalok mellett

A holnap szlezmográfja már-'már, 15 évvel a világ fOldcsu-* 
üarnlásszcxű átformáló^sa után, kOriflbelUl ^ e n té t^  iránjrú lOké> 
seket jelez, mintha a -  jO v ^ i^  evolúciókat másfajta erók homák 

V.létre... ugyanazo>k, amelyek a_j>ári>i::bék^]rt:^m^ megibu^aiOák. A 
népek s^ásem  futják t^ymásP eléggé gy^^iS, inkább csak kíván^ 
csiak egyihásra. Ez a legsúlyosabb f io lá t  a Klsentente kárpátvölgyi 
szándékra. Mert az Intemadlonalizálódás lehet egy hatalmi szervezet 
céltudatos magatartásának alapja, de az egyének — kfllOnOsen a fOId 
gyermekei — megmaradnak minden filozófiai Otleteskedések ellenére^ 
Is, még emancipált mlnősitésfikben is, lokálpatrlotáknak. Még nem 
találkoztam olyan Internadonálls eml^'-tlpusaal, aki nem egy fix 
helven, ahová nyelvi és értelmi készségei kOtIk, akarná uraskodó 
hajlamait szabadon kibontani — egy kommunista Ideál védószámsral 
alatt. Itthon, Csonka-Magyarországoni nem Ismerek komoly törekvést, 
amely kizárólag a humanitás eszményképei után vetné magát és nem 
tOrOdne legalább Is ugyanannyit a fajlságának feladataival, mint a 
kenyérharcosl, s ha a szlovákok és horvátok valóban most élik rasz" 
szűk forradalmát, okvetlenül azokat a szomszédaikat kell megérte.* 
nlök, akik velOk rokonfelfogásúak. Nem tagadhatjuk le — a korkép 
beszéli ki mindezeket, és a szimptómák alapján levonhatjuk a kon* 
zekvcnclákat: a nemzetfOlOtttséget IgénylO törekvések ma teljesen 
IdOszerűtleaeK és értelmetlenek a Duna vOl^ében, akár paclfizmus'' 
nak, akár IntemacIonáÜzmusnak vagy forradíSml (bolsevlkíj szodallz- 
mosnak bélyegezzOk to; ma KOzépeurópa északi vonalában csak 
pánszlávizmust, ^ g a t l  vonalában csak pángermánizmust Ismernek 
és közvetlenül a Duna mentén revíziót. K^égkívOI ma még ezekben 
az expanzív erőkben vegetál 6 történelem, más felforgató mozgal' 
mák kirobbanása mostan^g katasztrófállssá is válhatna, mert minden 
életformát elöször ki kell élhOnk teljesen, mint valami kényelmetlen 
uniformist, el kell viselnünk addig, amíg a következő számúba Is



latsftn bele nem oOheífink. Mit Jelent ez a növekedés? *- periódiuos 
továbbélést. Ma ismét egyes raaszok v^lk.-a-JculíUmJjklíéláMfá- 
mtmkáját^és jC l^tttJa a uépctn^pgériílándóan (ov^bszflU Önmagát. 
Körülnéztem és külföldön jártoSBSIPkeifemben -Úgy vettéffl éSHTr  
most már teljes a kör körülöttünk, a bolsevizmus éa {asdzmus után 
a bKlerlxmus zárta be a kordonvonalat. A tömeglélek e három nagy 
metamorfózisában született ú)já és aztán differenciálódott Európa; 
apokaliptikus szörnyűségek kellettek ahhoz, hogy az emberiség a 
vlüzácló álcgyefemessége alatt Ismét megpihenhessen a nacionalista 
éra tij rcnalssence^ában. Egy határozottabb rassröntudat kifejlődése 
volt szükséges, hogy K öz^urópában a kulturális közeledés, mint 
politikai és irodalmi követelmény beléphessen a nemzetközt élet sod^ 
rába. Németh Lászlót Idézem: .a  világnak bonyolult kettős struktú
rája van; egy helyt, hatalmi: a nemzeti állam s egy áramló nemzet- 
közi: a gazdaság és szellem világkereskedelme*.

•
LevcgÖtlenÜl bekerített szerepkörünkben épen elég manapság a 

napirenden levő közepeurópal konfliktusok enyhítéséből a le^elvon- 
tabb kiüturáUs programot előhívni, hogy az ilyenfajta munkálkodás 
kezdeteit rögtön valamilyen ^pán-törelőrés mételye* fertőzze meg. . 
Nehéz megérteni, miért lenne az természetes következmény, hogy a 
kulturális közeledésből akármelyik Üzérkedő póUtikai manőver mind> 
Járt megszervezésének és hatásának első stádiumában fegyvert ková
csoljon még akkor is, ha az Irodalom, Illetőleg a sajtó mindvégig 
kitartana egy becsületes ,kölcsÖnkenyér*akció* megőrzése mellett. A 
kulturális közeledés noha öncélú politikai nuigatartás, azért okvet-

juk róla a politikai szhieket, akkor meg pláne egészen a jószándék 
dominál benne: Ismerkedés ^  Ismertetés, két nép egymás relé fordul 
H  figyel — Nehéz megállapítani azt is, honnan ored az az örökös 
kommentár-tudomái^yosság, mely kerékkötője lett a XX. század min
den szabadabb lendüléfű refbrmeszméjéaek; megoperálta és a műtő
asztalon hagyta elvérzenl ax izmusok tarka hadseregét, — valószínű, 
ennek a visszásságnak egyoldalúan végrehajtott összehasonlítások a 
megszűlőt <Zárój<^en legyen mondva: ezek az immár eltemetett Íz*- 
musok a kor határtalanul gazdag és sokrétű lelkületéről tanúskodnak, 
a^ emberi szellemnek soha ennyi kincse nem morzsolódott szét pár 
évtized valudásában és á kor Izmusos kaleld.oszkópja a legbizarrabb 
kép az újkor szellemtörténetében. Oktalanig lenn.e ma még azon 
sopánkodni, ml lett volna, ha mindex a tékozló szétforg^olás m ^ ^  
összeforrhatott volna.)

A jóbelátás geocentrikus'^xhitéfíkus szemléletet javasol Uj fo" 
galom, amelynek azonban épen úgy megvan az őse valahol a múlt 
lomtárában, mint bármi más modem csodabogár-tüneménynek. Ezen 
nem is szabad megütközni, mert már évezredekkel é lő tö k  észre
vették és beszéltek arról a múlt okos ^ b e i ^  Platonék, Arlsto-



felesék, faotfy ax em berfaj fc^fidésc organikus* semmiféle ka- 
taklizmaszerfl isfeoklsértés Tétének természetí (Örvények szerinti le- 
folytatódásától eltéríteni nem bLrfa. A mait mindig átmentödlk ■ 
jelenbe* csak legfOUebb olykoi^olykor elhomályosul, viszont van rl 
eset, a n ^ o r  Ismét megcsillan, amint például ma — hogy 

ekletlclzmus adja meg az t ^ lmessziról idézzek — a latin 
praktikus jellegét.

A geocentrlkus^zlnféükus szemlélet a nyiqa a kulfurkOzeledés^ 
nek. £gy nép, amelynek van f&ltétienűl OsztOne, lelkiismerete, váj^a 
és ereje, nem ken»hcti holmi egzótlkus tOkOrben a maga sajátos 
arcát, hanem belenéz a környezetébe. Természetesen ott Is csak 
majd az élet vontatott állóhuUámzását látja, mindenütt a föld, az ós 
megmflvelésl talaj formálódik az ember kezén és az ember simul a 
fOldhOz, ^hajlathoz és egyéb adottságokhoz, és az OrOkOs állandó 
emberhez: az óshOz (a rasszboz) hozzátapad a kultura. mely mlnd» 
kettővel egjrűtt nóvekszlk vagy apad. Az Uvenfajta szemlélődés, mely^ 
nek közepében állandóan Önmaga marad, eredményezi aztán azt a 
fölfedezést, hogy a népi lelket: a házalt kOlsO támasztó pillérek Is 
OrzUc; vagy — ha tetszik, nevezzQk meg ezt Inkább az országhatá
roknak megfelelőbb, plasztikusabb képpd: sokszor az Ilyen kOlsO 
•vendégfalak* épen olyan jelentOs befolyást gyakorolhatnak a nép! 
lélek lűsúmeneta átformálódására, mint akár egy belsO visszavonj 
a szerep megváltozik és a szerepv^tozásban legtöbbször egy korábbi 
helyzetváltozást IsmerOnk fOl.

Úgy gondolom, nincs szfikstó kfllfl^ldl ptidák 
gondolat támogatásdboak nem azokkal akarok pártot gyfljtenL Csupán 
annyit Jegyzek meg, hogy a Klsentente le^Obb gondja 15 év óta 
szomsz^jalnak kiismerése volt. Olvan nagy snlirt fektetett mindig Is 
erre, hogy számtalan esetben irodahnat, napilapokat, szónokokat né^ 
relt a kOztudat megtévesztésére; a helyzeti tisztulásának természe
tes útfa ne lehessen a kulturális közeledés, hanem soviniszta érdekek, 
a félénkek gyűlölete emelje meg gátját a népiélek bék^, valóbim 
történelmi múltú alaptermészetében. Érzem, nincsenek birtokomban 
elég tehetős eszkOzOk, hogy méltóan kifejezhetném fOlháborodásomat 
és Őszinte sajnálkozásomat a .modem humanitás hOselnek” és a »de- 
mokratlkus pozitivista ftlozófusoknak* Ilyennemfl alacsonysága fOlOtt 
A népek kOzOa történetét nem lehet erészakos, máról-holnapra léte
sült hatalmi elhatározásokkal lezárni; az dyen Önkényesség bosszút 
érleL — Nem látszhatik lobogó szalmatűznek, ha azt j^detem, hogy 
velük szemben mindenkor mernünk kell a nyílt harcot provokálni és 
ha ez a harc új Ideálokat hOvetel (általános népjogok elismeréiét), 
ne féljünk lerombolni nemzeti bálvtoyalnkat sem, ha azok életOsz- 
tO nelu tompítását jelképezik oktalan .übermensch-hltünkben*.

A kultura az egyetlen kOzOstObbszOrOs, melyben minden nép 
egyenként maradék nélkül foglaltatik. Az európai kuhurák Osl ro
konsága szolgálhat tradicionális alapul, rajta kell a kOzeledés nemzet- 
kOzi útját megnyitnL



A Varsóba kOldÓtt laáierietG lr«(<Miiban a kOvedcezöket mondfasi 
a fervetnröl: .A  kulfuréUs közeledés a« én fogalmi szótáromban azt 
Jelenti, hogy a megTdósICása egyelőre még csak a nemzetek egy- êgy 
irócaopor^nak a háziQgye lehet Klszemd^e a ml magyar Íróc9o^ 
portunkat, kOrűlbelDl Így fogalmazhatjuk meg a szerepet: fölkutatjuk 
KOzépeunSpában a népek kulturáJAnak leg frls^b  prodnkfumalf, hogy 
OsztAzztik magunk elfift, milyen erfik gyorsttották meg ott la, meg 
általában világszerte a i^ o z á s  OsztOnének a tempóját; milyen az a 
szellem, mely a danamedencei népek konglomerátumában a megkQ< 
lOnbOztető Inilturs^ekef megtermette és fejlesztette. Egyáltalában 
a kulturák nemzetíOl^tfl folytonos áramlásában és kOlcsOnóá megter- 
mékenyfllésében melyek azok a kulturkomponensek, amdyek a ma '̂ 
éyar láekból nőttek el6 és lettek Idegen világok hazai-tartalmú mo^ 
ÜTumat. Egyszóval, meg akarjuk keresni a tudatos és többnyire 
óafudataJatti szellerot kapcsolatunkat Középcurópával anélkül, hogy 
ezzel tendenciózusan avatkoznánk a napi politika cselszövéseibe, vagy 
épen erószakos újatmondási kísérletezésekbe neveznénk bele. A kul
turális közeledés egyáltalában nem Jelentheti a nemzeti aktiv-ereja 
érdekek fOladatását, vagy áldatlan kompromisszumos világbéke- 
priSféciátí a kulturális közeledés a mai poliflkal kavarodásban csak 
Bziterúan a nemzeti eszme szolgálatát vállalhatja magára, amely vál
lalkozás akkor lenne igasán célravezető, ha kOlOnbOzO országok Író- 
csoportjai hasonló szellemben és egyidejűleg kezdenének a nagy 
szemle megtartásához, kOzépcurópai azomszé4|aik megismeréséhez/ 

.A  kulturális közeledés v^sO fokon tehát egy kOlcsOnOs ismerkedési 
akció — a Jelen esetben pedig kizárólag művészeti jellegű. (A mű
vészet végeredményben a rassz kultúrájának részleges Idfc^ezóje.) 
Semmi esetre sem lehet tOle azt várni, mintha az ellentéteket kOzOs 
vízgyűjtőbe vezetné le és a barátkozásokihékolés édes mámorát 
árasataná széjjel a közvéleményben. Az bizonyos egyrészt hogy a 
közvéleményt akciók és akciókat vezérló emberek csinálják, másrészt 
hogy — ha az akadályok pllianátnvíbg bábeli méretekbe Is OltOzkOd- 
nek, az akarat, mint gyOzelml lenetOség, minden IdObcn lényeges 
változásokat hozhat létre; ellenben oljran lélektani átváltozásban 
mégsem szabad blntű, azólt némely b a t i^ l  érdek elérhetOként tálal 
föl mondván: »quod impossiblle est, probetur*, mégpedig abban, 
hogy a népek olyan állapot mellett hirdessenek lelkesülve békét és 
pajtásságot amely nyilvánvalóan egyesek kárvallására létesült Egyet
len nép szellem! életét és ítéletét (a közvéleményt) sem tudom eny- 
nylre lebecsfilten magam , elé képzekii, mert a magunk helyzetéből 
Indulok ki, amely puszta létével Is foljrtonhangzó Űltakozás a jelen 
állapot áUandósitísa és sértheteúensége ellen. A lengyeleknek nem 
Is nehéz ezt megérteni, ha arra kérem Okét hogy a ml magatartásunk 
megítélésekor egyid^űleg a bécsi kongresszus Önkényes Intézkedé
seire emlékezzenek.*

A kulturális közeledés csak speciális nemzeti programok hatás
körében és csakis akkor fejlOdhettk a kOvetkezO irányzat melege 
ágyává, ha hivatalos részrOl is kellO megértéssd, helyeslő fogadtatás
ban részeaOL Azért mert türelmet hirdet KOzépeurópában és szdleml



lényege objektív Ítéletet* ösriotcsétfet követel, nyilvánvaló: metf fotfia 
szerezni szisztenuitikuaan a bariton t és az ellenségeket Is. A korkép 
tisztulása benne kezdődik, mely minden félreértést klzáróbtf e ^  
békés egvfittműk&dés létesítésé végett kezdte meg létét és Igv a kon- 
venclonáUs múlttal szemben erős elhajlást mutat, A kultuxiuis kOse  ̂
ledésb^ hallgatagon bennfoglaltatlk az autonómiás törekvések dls- 
menése Is. Eg^z természetesen azokhoz a népekhez akamiik mtíjrtbb 
rokonérzéssel ellátogatni, amelyeknek történelmi múltja, sOt talán i  
jelene Is kOzelebbfekvésű a ml világunkhoz. .Azt akaHuk, hogy a ma
gyar ifjúság, az új magyar értelmiség tanulja meg lehetőleg a velQnk 
e^fitttíO testvémemzetek nyelvét, a borváto^ a szloM l̂röt, vagy a 
románt, hogy megismerhesse kulfurálokaf, nemzeti aspirálóikat 
gondólkodásukat. Hogy Így meginduUuuuon kOztOnk a kOzvetlen 
érintkező, amely a félreértéseket, az elfogultságot, vagy a gyOlOlctet 
kikflszObOlhctl, enyhlthetL” (Mlloti^ L : Egy bezárt kOnyv.) A jden^ 
légi állapot revízióját — amennyiben erról a kérdésrOl szó lehet az 
akciómban — csak akkor tudom elképzelni egy ujabb fátumként, ha 
némcsupán néhány kQlfOldl sajtóorgánum vagy képviselő, hanem a 
kOzépeurópai nép«^ is (fOleg a J^zelebbrOl érdekeltek) szigorú kOve  ̂
tdéseket támasztanak mellette. Én ezeket a népeket akarom közelebb 
hozni a munkatervem megvalósítása által; úgy állhassanak a kOiér- 
deklödésQnk elOft, mint egy>egy lélek az irodahni ruhájában. Ugyan
itt d  kdl Ismernem, amit a Pozsonvba kOldOtt ismertető Iratomban 
is hangsúlyoztam, hogy a szlovákokkal szemben bizonyos ,,kul(ur' 
tartozás*'. letOrlesztésée is vállalkoznunk kell, mert a szlovákok, nagy' 
részt a saját erejűkből^ már eddig Is mélyre hatoltak a megváltozott 
magyar viszonyok irodalmi megismerésében.

Ezzd a gondolattal: kulturális kOzdedés — biztosra veszem — 
nem fogok meghódítani olyan idOsebb embereket, akik pozldójuk 
teljességében minden élénkebb lendOletef vagy Összefogó ambíciót 
kockázatnak kénytelenek minOsltenL Ez az 0 esetfikben természetes 
tOnet, antagonlzmus. Nem is próbálom meg OelOttfik a gondolat ész' 
szerűségét és szükséges megvalósítását bizonyítgatni, mire mennék 
vde, ha maguktól nem képesek m^látni, h o ^  a nemzeti szociálpo^ 
Utikától kezdve az irodalmon, művészetben kereszHll egészen a fél- 
modem okkult tudományosságig a kulturális kOzdedésnek hány meg 
hány dOfeltételét, kívánását zárja magába az univerxum-ncvczO fOlé 
helyezett élet zajlása. A teóriát jómagam Is példákból olvastam td, 
értehnl fejlődési fokait átéltem és ma Is úgy beszélem el, mint ami tovább^ 
fejlődésre képes, mert IegbensObl> létoUvá az egy, az állandó kultiir* 
motívum Ósanyaságát tettem: az értdmct, amelynek minden korban 
általános érvényű változások és egységes ritmus fd d  meg. Hogy en^ 
nek az egységes ritmusnak mégsem egységes korhatárok és alkotások 
a megfdeJOi, annak az oka nagyon kOzdfckvO, mert a változások 
alakulását az értdmi kezdeményezOn klvfil (korszdlem) más adott" 
Ságok is korlátozzák (gondolok a Talne mlllO^dméletre, mdynek cse- 
lelőrésl értéke modem frazeológiával kifejezve a geocenfrikus-szinfé- 
tikus szemlélet)

Ugyancsak fOl akarom hívni arra is a figyelmet, hogy nem tar>



főm hibátlan teóriának a«f, mmlt én «kuHtiráIig közeledés* név alatt 
fo|[aImaztam meg; ésszerűen csak annyira értékelem, mint a kor- 
szerűség Üyco oldalú, spiritlazta jdlegű fényképfelvételét. Nem ambi
cionálom a hibátlanságot, na^y vétek lenne az élet ellen az erjesztfi 
baktériumgombákat a vej^etációból klkttszöbölnl» — másrészt félre
értések és bibás értelmezések a történelem tanúság azexb:it sokszor 
bathatiSsabban szóltak bele az emberisétJ életébe, mint a merev 
zanság bélyegét magukon viseld megmozdulások. A renalssence egy 
nagy félreértésen duzzadt olyan óriásivá, viszont a Józan kiegyezést’/ 
politika és a Tiszaiéra tett bennfinket elsősorban tOnkre és amit/ 
a csehek Csehszlovákia kezdetének megjelölnek: a túlzott milleneamv 
magyaroskodást, k&rttlbelOl cl is lehet fogadni, mint trianoni előzményt! '

Ismét Milotay Istvánt kell Idéznem, aki a magyar parlamfcntj po
litikusok közfll elsőnek emelte fel szavát e gondolat mellett Ez is 
mindennél vflágosabbati blzonyttfa. hogy már a vezető körökben is 
föltétlenOl visszhangra kellett találnia a mozgalomnak éa nem lehet 
már messze az idő, amikor a közvélemény egységes cselekvési vágy" 
gyal szegődik a bdső revíziót célj^ mnnkaterv mellé — meghazud
tolva a magyar lassúság vádját. .Érvényt kell szereznünk annak a 
magasabb politikának éa eszmének, amely megóvja az egyes ncmzc- 
tek kulturális és nyelvi törekvéseit, de egy magasabb egységbe tudja 
fogni őket a törttoelmi együttélés folyományaképen Is... Meg kell 
ismeraOnk egymást, hogy a kölcsönös egymásrahatás intenzivebb 
kapcsolatai f^lődhesscnek ki, hogy tudjuk azt. mit akarnak, ők Is, - 
hogy mi mit akarunk és ezen keresztül egy uJ köztudat formá}áb«n 
ismerjük meg a jövő feladatait.*

«
Ez a mi irodalmi akciónk, amely most a kulturális közeledés 

jelszavával indul, elvégzi a program megszövegezését Ka két múlt 
közül kellene választantink, ml a régebbit választanánk. Nem tartunk 
elvileg rokonságot a Nyugatosokkal, akik a mag^^os lélek és költé
szet egyoldalú, jobbára francia-idegen megfennékcnyítését hajszolták. 
A kulturális közeledés sokkal szolidárlsabb és látszólagos nemzet
közisége melletí mégis sokkal inkább nemzeti érdek. Szemle a szom
szédok fölött, milyen formákban fejezték ki Önmagukat, vagy — ami 
szorosabban véve Irodalmi programunk: mit irt és forralt náluk a 
közelmúlt hit^aek megrázkódtatása. Az összeliasonlitás ő n k ^ t adó* 
dik és az ilyen megismerésből önként folyik a velük szeinben elmu
lasztott feladataink fölismerése is.

Ha a kölcsönösség elvén alapuló törekvésünk mottóját kellene 
megfogalmaznom, elsősorban Is Kossuthot idézném, aki angliai fölol- 
vaaásai bevezetőjeként a következőket mondotta: .ÉlfÖttem, mert van 
bennem valami, részben előérzet, részben számító észlelet, mely azt 
súgja nekem, hogy Ideje fölfrissltenl a közérdeldődésf nemzetem iránt, 
felvilágosítva Ügyének valódi jellemét, európai fontosságát és kUáfá- 
tásatt. Kossutfi ezeket politikai Önigazolásául mondotta az angol 
•közérdeklődés fölfrlssit^e' végett Én Is önigazolásomul hasonló 
•clőénetter hfingscilyozom az általános európai részvédéoségben.



io

h o ^  a ktiKttrális k((ze)edéi felé az «ls0 dazlnte komoljrizót nekfltUc, 
majyBToknak kellett kimondanunk — tennéizcfcacn, hlis az új ba- 
talml uervezkedésekben nekOnk van a IctfkOralhatároítabb tzcrcpOnk. 
Aionban a naáy összeomlás ellenére a kulturánk és a hadi fiatalsá
gunk hite inétfls csaknem csotbitatian maradt

Se^CségjOl fo^uk hívni az Irodalomfudománj^ Is.
A és az esztétikáiul me^k5vetelhetjflk, hogy legyen egy

olyan mellék ága, mely a középeurópal világszemlélet alakítását Ir&- 
nvozza. Az Irodalom Wvö történelmi azerepe a Duna>medencébea 
ebbdl A megvalósulásból indulhatna ki és ez lenne mindenfelé az 
általánosan egyenlő feladat

Azt hi8zem« a fentlekból kitűnik, hogy a koltnrálls közeledés 
hovatovább történelmi erők irányát fo^a megszabni. Az elsÓ kOve> 
felmény: a rendelkezésOnkre álló Irod^ml eszközökkel ezt elökésil- 
tenL »A világnak mindenki szempontjából oly szükséges és végleges 
megbékítését csak a^y lehet elérni, ha a győztesek és legyőzőitek 
fogalmát a mindenki egyenlő életjogait szemelőttartó nemesebb 
feffogás váltja föl." (Hitler A,) Ma merek hinni benne, talán azért, 
mert csak a szúkebb irókörfink magatartását ismerem, hogyha m e^ 
tanulnánk a tervem kiviteléből befelé bázlOgyet csinálnJ és klfdé 
közös szempontok felé tudnánk egyengetni, a gondolatban lenni any- 
nyl lélek és erő, amennyi egy induló mozgalmat a kibontakozás felé 
tudna egyengetni, amennyi egy alakuló dunai tudós társaságot — 
gondolák a hajdani Sodalitos Danublana modem ellentétére — a külső 
Intrltík ellenére Is össze blma tartani A kulturális közeledés a jövő 
békéjének előkészítő iskolájává válhat, ha csakugyan komolyan aka
runk vele foglalkozni.

Ideális elképzelésben; politika — egy nemzet társadalmi és nem
zetközi életnek a nívója: művészet — egy nemzet vallási, általában 
lelki életének a mélysége. Ha koordináta rendszeren akarnánk ábrá
zolni a kettőt, csak irreálisan lehetnének egyenlők vagy különbözők. 
A kettő viszonya az, amit ml közönséges szóval lélegzésnek nevezünk.

•
Bzzel a vezércikknek szánt dolgozatommal nem akartam a kul> 

turáUs közeledés célszerűsé^t, sem nemzetközi arányait Igazolni, — 
szolgáljanak ezek a szavak Felhívásul:

a gondolat íme az Irodalom Igénylésével Is élénkbe toppant Ha 
valaki Igazabb és időszerűbb eszmékkel állna elő, senld sem fog 
elzárkózni előlfik, legkevésbé ml, aldk a dunamedencd feladataink 
megkeresése és tudatossá tétele végett Indultunk el



Az ujpiafonisták és 
a JSodalitas Danabiana Lifteraria.“

Ezzel a rOvld dolgozatommal nem új kutatásokról akarok be** 
számolni, e^szerűen csak fitszegezem, helyesebben: kivonatolom 
mások tudós vizsgálódásának ereoménydt. Vázolni akarom, milyen 
utat kellett megtenni a plafoni eszméluiek Magyarországig, Mátyás 
király udvaráig, voltak az akkori szellemi élet dürkulus^viclózusá^ 
bán a nevezetesebb közvetlfók az olasz, általában a kSzépeurópai 
humanizmus e^lényegűségét illctfileg. Az atfstoteleai és plafoni viták 
hagyományainak fOlűjtfott firtatásával nem akarok ü| vUákat nyitnL 
Amint kfiztndomású. hogy a kulturális közeledéssel kapcsolatosan 
számtalanszor megeinlékeznek a hajdani htunanlsta vüág akadémikus 
kOreirdl és ma is Idietóaégként barátkosási firOgyként huzigállák elO 
poroa irattári aktacsomók alóL.. ellenben én a múlt tényeinek vissza' 
hozásával szerényen és egyelőre csak a szavak mOgfll csupán arra 
szeretnék rámutatni, hogy amiképen a múltban is erőszak volt a 
Mát]rás-féle korszellemen a Sodalltas Danubiana Dtteraria, a ISvfiben 
pedig egyenesen nagyobb konfliktas^lehetOség lenne, mert nein lát> 
ható elóre, a szinevesztett platoni ideák helyett milyen intemactoná' 
lia elveket választana a céUrónyosság fókuszába, ami a nemzeti lélek 
egyensúlyának lassú kie^enUtódéaét egészen bizonyosan iámét meg
zavarná. Ha már a reíonntQrekvések bevezetésben mindenáron 
pűda után akarunk tadolni, akkor ia más az út a XX. századi nem
zetközi, htunanlsta symposionok rendezéséhez,

Aeneas Silvius Plccolomlnl, a később! IL IHas pápa a XV. szá> 
»ad negyvenes ével feBrOl egyik levelében ezt liía Magyarországról: 
•In Austria verő demrafis est qnerere Romám, aat Platonem apud 
Hungáriám vestlgare." És alig három évtized múltával, UTJ-ben Hess 
András vezetése mellett megalakul Mátyás király budai nyomdája, 
melynek már második és utolsó termékeként szerepel egy Phton- 
cento. Nagy Szent Vazulnak a pogány kOltÓk olvasásáról szóló híres . 
munkája mellett egy Apologla Sokratis cimfl kis mŰ, amely a legré* 
glbb öt Platón-nyomtatcr^ között foglal helyet (L Hain: Repertó
rium Bibliographlcnm.) Az aldkorf humanista világ rendklvflli fűzűit** 
ségére jellemző ez a tény, hogy Gutenberg korában a kOnyvteclmlka 
kczdeílcgess^c ellenére is a renalssence ébredésnek újplatonista 
sjdnezetű tanai és ideál szinte anakronisztlkns gyorsasággal be tudták 
hálózni az akkori művelt Burópa szellemiségé

A magyar művelődéstörténetben a legmostohábban kezelt fejezet 
a humanistáé, pedig épen a humanizmus szelleme az, amely Európa 
máa országaival szemben leghamarébb rezonált a m a g ^  lélekben és 
Firenze mellett a XV. azázadl művelt világ második közi>onfJává 
avatta Budát Az a l ^ r i  hanyatló éra épen a l^lmegfeklőbb talajnak 
bizonyait hogy a platonista tanok megváltó igényekkel lépjenek a



meditálim bajlamo* tüdősök elé : — a léiek crkOlcsdnck és képeS' 
sédnek  harmónlkus befdjesQléséf a k a ^  eléral az ájsxcrú jelmexbe 
SltOzfeíeft vall&s jíyakorlÁia által. Az alkalonmerűségct az a tény 
nyújtotta, hogy m a^k a klasszikus fUoi<5gusok is, akik Plafont éa 
Aristotdest l^ottalból fGlélesztetfék, e^bázl hivatal okban, pQspdkl 
javadalmakban trónoltak, anyagi jólétflket és háboritatlan munkáju
kat as intézményesnek beállított katholidzmus biztosította. Nyilván^ 
való, hogy amit theoiógos kiképzésükben kaptak. Igyekeztek a divatba' 
Jött gOrt̂ gOskOdó mániájukkal egy nevezőre hoznL (L M  Ficinus: 
Theologfa PiatonJca.) A kxtbolJcizmus részekre tagozódását mint az 
Ókorban la, most Is egy elvUágiasodó, pogány tudományokért rajongó 
korszak elózte m ^  Bizánc után a második azámottevó állomás Wit> 
tenbcxtU Luther ^*!^an székhelye,

l^Sunk a helyzet híven másolja Olaszországot. Szent István óta 
nálunk az ^yház éa az állam fo g a l t  egymásba hasonult A fóhlva- 
falókban egyházi férfiak voltak többségben; Szent István akarta Így:
i,a királyoknak székét a fó papok rendje ékesltL''. Az elsö nagy hu
manistáink is : Vitéz János, Janus Pannonius, Báthorl Miklós, mind' 
hárman magas egyházi és politikai tisztségeket élveztek. Janus Pan^ 
nonlos tragédiája épen a világi szerepkörén fordult meg; költemé- 
nyelt bár latin nyelven, latin mithológikus aUkok díszítésével irta, 
azért mégis a Blbar-hegység levegős erdei és völgyei, az alföldi rónák 
távlatai szólalnak meg benne; ö volt az első költönk, aki észrevette 
Magyarországot.

A humanizmus nálunk nyilvánvalóan olasz eredetű, de kezdet
ben mégis talán az l^u Mátyás eszmélnek hatása abtt —> a nemzeti 
lélek humanlzálódó készsége felé tapogatott Mátyás az »U princlpe' 
pannotüal hőse, és Janus, aki .primus ad Histrum redegit Musas”, 
Ficinus*) szerint: Platont is elsőnek vitte oda- Tehát az újplatonizmos 
kezdete Janus Pannonius Magyarországba való visszatértével kezdő* 
dött meg Budán. Bisticci Jegyzi fel róla, hogy amig olasz földön élt 
és tanult személyes ismerősei közé tartoztak: Argiropilus, Coslmo, 
Medici, Donato AcdjuoU, Pogglo. és később, római követségi uija 
alkalmával ismerkedett még meg Ficinus'szal is. Hogy mennyiben 
számíthatott ő is a Fidnus'kör hivel közé, erre szintén Bisticci felel 
meg: „Ha tudni kívánja, mit csinál Pécs püspöke Magyarországon, 
tudja m ^, hogy a platonikus Plotinost fordítja s ha püspöksége gond* 
jtít elintézte, csak erre szenteli figyehnét" És ha jellemezni akarnám 
Pannoniust, életének végzetes kétlaklságát: a lírikusét és ^litikusét, 
egyetlen mondattal kifejezhetem; számára a humanizmus lelki vajú
dások árán megérlelt éímény volt

A magyar humanizmus életében fordolópontot jelentett a szeren- 
csétien Vitéz János^féle osszeeakQvés Mátyás ellen 1472-ben, a bodal 
nyomda alapítási évében. Rómában ugyanekkor játszódott le Pom- 
ppnio Leto összeeskavési pör^ a kettős esemény olyanféle következ
tetésre késztette a királyt mintha a humaxüsta eszmék egyek lenné
nek az összeeskOvésl szellem szitásával Mátyás már-már azon gon-

>) Ax oImmm htuDMUüzmus dsö elismert vezére.



dotkozotf, boéy dfll()a a m a^ar ifjakat Olaszországfól, más külföld! 
e^ctemekre kOldl 6ket s egyébként is a pozsonW főiskola ekkor már 
mflkedstt. Az &sszceskGvés két vezére, Vitéa és janus életét vesztette. 
Garázda Péternek pedig, aki rokonuk volt s ekkortájt tért haza Fi
renzéből, élete végéig királyi mellöztetésben, féllg^mójdig kcgyvesz- 
tésben volt ré#ze és a nyitni archidiakonusságnál többre soha
sem vitte.

A fdlődés hatalmi eszközökkel való megakadályozása végzetes 
kimenetelűnek bizonyult. Mátyás, a renaissence uralkodó, már többé 
nem tudta olyan magasságokig emelni kormányzó elveit (olv. CalU- 
machus Mát]$iítsról szóló egykorú irataJt), hogy a nemzeti eszme: apja 
hagyatéka és az új humanista lélek harmonikusan párosulhatott 
voLŐa egymással; a nemzett cél és a saját egyéni ambíciója kivUlre 
tolódott és líulypontjában nem Buda s nem is a fOrOk veszedelem 
maradt elsősorban, hanem egy íantáziakép; a nyugat-római császár
ság fölelevenitéae. Fldbous kapcsolata is megszakadt Budával és a 
káprázatos humanista lendületből egyszerre a hanyaűás Intője bújt 
elő. A válság jelei az olaszoloaál épen olyan szemmdiáthatók; Rcinus 
1473-ban pappá szenteltette magát é» ezzel az eseménnyel, mely 
belső vlvMások, meghasonlások eredményének tudható be, meg
pecsételte az újplatonista tanok további sorsát Flcinus keze alatt 
most már okvetlenfil a vallásba kellett olvadnia magának a teóri
ának is, s mivel mindenki őt tartotta vezérnek, az átalakulás" 
nak szisztematikusan a németeknél, franciáknál, cseheknél, lengye- 
leknél, magyaroknál egyaránt meg kellett történnL Nyilvánvaló, mindez 
történelmi kényszcrűs^ volt

Ficinus filozófiája ezáltal a leghatározottabb folytatója és túlzása 
lett a skolasztikái liílnynak. Két mintaképe: Dionysios Arcopi^lto 
és Szent Agostoa Fejlődésének ebben a szakában (még a Theoío^^ 
Platonica megjelenése előtt), már a teológus alakját mintázza, 
luralkodó szempontja, melynek mindent alárendel, a vallás. Isten maga 
a bölcsesség és igazság — tehát az igazi filozó£ta szfikségszerűlcg 
azonos Isten ismeretével, az igazi vallássaL* Tanús PanQonius halála 
után 1477'ben Ismét reményteljesen fordul Magyarország felé, ahol 
ezalatt szintén valaminek tözíténiile kellett, mert nyolc év után ebben 
az első levelében űjrá a humanista hízelgő tónusban emlékezik meg 
Mátyás királyról: .Nem mi^jrek én hát a szerencsétlen Görögországba, 
hanem inkább Pannóniába. Ott virul a nagy Mátyás király, aki cso> 
dálatos hatalmában é* egynttel bölcseségében bízva, néhány év lefor
gása alatt visszaállítja a hatalmas ^  bölcs Pallaa tem]^fflnát, vagyis 
a görögök glmnizittmait AzonktvflI ugyanott magánál Pannónia bol  ̂
dog királyánál boldogan él az én Bandlnlm, ki az Isteni Platón szü
letésnapját királyi pompával finnepelte... Gyorsan, frissen, Pannóniába 
megyek barátaimhoz.”

Ami a hazai viszonyokat újultan ilyen kedvezővé tette a Fldmia- 
kör számára, az Francesco Bandin! befolyása az elhidegflit budai 
udvarban.

.A legnagyobb dolog föltámadni" — mondta Flcinus. Mátyás



noha haoiar megbékfllt az GsaréeskQvés izgalmainak muitával a szí' 
néf válfoztafó humanizmussal, */5t nagyobb buzgalommal fogott a 
Korvina gyarapításához Is, m é ^  ez a misodlk, az előzőnél szenvo 
délyeMbb tadős Igyekezet mlntiia alattomos erőszak lett volna a ma
gyar faj életősztőnein. Mátyás király bosszút-kereső természet volt, 
é» tudták ezt szeszélyeinek élvezői valamenn^en. Lorenzo Mcdld a 
politikai szélcsend helyreblHenésének méltó kfiszSnlésérc két orosz
lánt ktUdOtt a magyarok királyának, aki ekkor már a humanisták 
szemében valóságos napkirályként ragyogott; a legklfizetőbb munka
körnek sz á ^ o tt a Mátyás-mecénás tőmjénezése — a sokrsok haj
longó ^elkedés. A két oroszlán meg Is érkezett Budára és híven 
őrizte Firenze szellemi fölényét a csodáktos kapacitású udvari tár^ 
saság fölött. A megváltozott budai udvarban most már állandósult az 
olasz mindenhatóság, csak a féttékenység és a rosszalás maradt meg 
az adófizető magyarságnak. Beatrix olaszai voltak a mértékadók, 
amint alig másfél évtized múlva Ulászló csehd fojHák folytatni a ma- 
^ a r  léltít elidegenítésének királ3i  kegyeket szolgáló munkáját — 
janus Pannonius és Vitéz János már évek óta a földben pihentek, 
szelleműk fénye kialudt, vagy legalább is nem volt szabad ész- 
revennU

Francesco Bandin! 1476 vége táján érkezhetett meg Budára. 
Mint a HdnuS'féle neoplatonista filozófia szellemi helytartója, a régi 
Janus Pannonlus-kört ^yszerlbe magához vonzotta. A budai huma
nizmus hamarébb kiheverte viszontagságait, mint az ember gondolná 
s Mátyás királynak legnagyobbszabásu tervei, építkezései, Bécs el
foglalása és az alkudozások UL Frigyessel szintén erre a még hátra
lévő másfél évtizedre esnek, A Korvinában pedig egyetlen egv «»«- 
metörténeti mozgalmat sem lehet megjelölni, .ami megközelítőleg 
akkora mértékben lenne képviselve, mint a platonlzmns,” (Huszti j!)

Az újraéledő lázas munkára igen jellemző Ferrlnek a megálla
pítása, hogy .Mátyás Budán 1480—90 között a fhrenzci platonl aka
démia mását akarta megvalósítani*. Talán ez a szándéka volt a lég- 
által^osabb tOkrözője cselekedetlek, hiszen az állandó politUŰl 
szövetségi tervek mellett és azok tartósságának biztosítása végett 
folyton a kulturális szövetségek megkötésén fáradozott A neoplato
nizmus meg legjobban kedvezett neki, mert egész Európában általá
nos érvényű korszflkségletnek blzonj^t, — Fidnus tanai a reformá
ció szelét és a katholikus restauráció sOigeíését irányozták Fidnus a 
maga esetében a gondviselés akaratát Dlzonyitgatta, mert filozófiai 
okoskodásaiban a vallás megújhodását kívánta szolgálni, s Így való
jában Luther Mártont kcmfex^ta a század láthatáráról. Az egyház 
maga is érezte, hogy egy lépéssel megelőzték, IV. Slxtus pápa a ró
mai főiskola számára szerette voba megnyerni Ficlnust,2|hogy a^phi- 
tonizmust tanítsa; az InquLddós pápa edakja úgy rÖ^E^Ött meg a 
történdemben, mint a tridentS-zsinat egyik dőretolt óvallásu re
formátora.

Ha XV. században nálunk egyáltalában határozott [filozófiid ér
deklődésről beszélhetOnk, az Id z^ lag  az új Űrenzd iJ^on-famiBa* 
világnézete fdé irányult Bandinl megérkezése után Budto Is alakult



e i j  úgynevezett .akadémia* <Ta^ amint Ugolino Verlno nerezfe: 
.coc(m*). laöal Itöté fartortak: Bandlnl. Garázda Péter, V4-
radl Péter és l^üiori Miklós. Kezdettől fogva — valósj^nű Mátyás 
6flzt5nzéaére — Báíhori azon volt, hogy Brenzébftl egy vezeübre ter
mett férfiút, ha lehetséges, magát Fidnost Budára csalogaséa. A budai 
akadémU Jövöjét tették függővé attól, hogy az .altér Plafon* szere
pét cfy  platón! tanok minden titkára m e^ddnl tudó tudós töltse be. 
Mátyás hetében az akadémia alaidtására n<^y jdfilf volt: Argirof^os, 
Fldnns, Salvinire éa Valort KOzfilfik csak Yalorl jutotí el Pannónia 
földjéig, azonban valószinfl, hogy 6 is épen Mátyás király halálálinak 
hírére érkezett meg.

Az akadémia tartalmát és hivatását maga Fidnas meg a
Janus Pannonlttsnak Is elkflldOft S3rmposlon>kofflment»jában. A 
.Platon-farollia* tagfal a legendás napot: Wátó szl]lctésnai^f,.no> 
vember 7-két évszázadokon át megflnnepelték (később Fldntis szü
letésnapot is Németorunigban Martinas Uranius-ékiju Az első Űyen 
dlszlakomát a renalssence-korban Firenze mellett a Carregl-villában 
rendezte meg Bándint. A lakomán idlencen voltak jelen: Antonio 
degU Atii püspök, az öreg R dntu orvos, Cristo&uio Luidino kSltíS, 
Bemar(& Nuti, Tomaso Bend, (^vanni Cavalcanfl, Cristofano Mkr- 
snpptni, Cario Marsnpplnl és végül Fldnus. A lakoma után a 
jelenlevők sorshúzás úfl&n egy-egy Platon-téíelt. nevezetesen a 
Symposlont taglalták. A betzédtt dbangzása után zene és mindig 
csak zene» amíg a lélek bele nem olvadt a ritmusokba. .S amint 
Firenzében Lorenzo Medici halála egybeesett a platón! akadé
mia széthullásával, nálunk is csakhamar Máty^ halála után szétesett 
a Flclnus szellemében platonlzáló coetus. Bdnos 1490 után irt mmi- 
kálban egyetlen Magyarországnak küldött sor sem skad, ami annál 
föltűnőbb, mert Garázda, B á th ^  Miklós és Váradl Péter túlélték a 
királyt* Guszti J.) És az igazán magyar szellemű homanlsták sem 
hánytorgatják egymás között annyit a transzcendens platón! eszmé
ket, a humanista meditálás IBássló korában InUUÜb az udvari kS- 
rölőre szorítkozott.

Ha a humaidzmus eszmekörében Ítélem meg M át]^ királyt, 
nem találom meg benne tisztán a .nemzefl uralkodók* jellegzetes ét 
tiszteletreméltó vonásait Az a hagyományos mondás Is: meghalt Má
tyás, oda az iganági — mintha inkább Hunyadi Jánost ffletné. és 
kancdláriája európai hírét Is talán nagyobbréut Vitéz János szdle^ 
mének köszönhette (olv. Galeotto M.: De dictis ac facfis Mathlae 
regis). Igazi humanista uralkodó volt, dkinc^ csd^edcteit egy ftzált 
ámde a korával szemben elfogult tudatosság predestittálta £  Salvinl 
lev<̂ c Báthoriboz),'és akaratát az ,11 prlncipe gondcdatl mc^valóso*’ 
lásaként kívánta érvényesltenL Uralkodói magatartását élesen bírálja 
a török veszedelem a u o r l állapoto és annak befolyása országos In
tézkedéseire (L a wolfenbütteli kódex: Exhortado ad bellam contra 
Tiircos — a Fidno. Platón és a többi görög bölcsek, múzsák epedve 
váriák a fölszabadító, tOrökverö Mátyást Bb:ánc és Athén falai alá). 
Külpolitikája sokban baltd ütött Id. Halála után a nemzeti étiekként 
fölfogott osztrák és cseh háborúk az ország kettészakltását eredmé-



nyexfék, Prága és Béc* metfosztozkodott PiumonÜa és a szereocsét^ 
lenül Járt nenuet elkeseredése Dózsa György paraszdázadásában 
tombolta ki ma^áí még ufolszor a Mohácsi-vész eJAit Mindezért a 
felelfisséii nagyobbrészt Mátyás kűlpoUűltíját terheli, amely túlon
túl személyéit volt nÖve és halálával a folytatásának lehető
sébe is me^azakadt. Sajnos, nem áll most renddkrzéafln kre 
sem tér, sem id<S, ho^y a bomlás előidézésében a hnmantota Cc- 
szító éjeket Is zne^vizsiíálhassuk; a humanizmus, amíg Firenze 
teljesen el nem vakította a magyar lélek bánt, kultur^s műkincseink 
szaporításában maradandókat tudott produkálni, azontúl pedig a kl~ 

I rál]^ udvar üvegházi nOvénye. Vidám életének napfal Igazán csak 
Mátyás halála után ragyogtak föl Dobzse László alatt, amikor Celtia 
Konrád másodszor tért meg Magyaroiszágra és megalapította híva^ 
táloMn is a budai platonizáló tudós társaságot*

♦

A magirar humanizmus az Önmagával is tehetetlen E  Ulászló 
korában a •dobzsc-ióváhagyás* 6 rang3nidsága alatt kül5n hatalmi ha
táskört ragadott a kezébe és szdlemi despotlzmusa az ország ügyei 
fölött kéts^kivűl csakis a visszavonáshoz vezetheíett. A humanista 
jelmez prarakus értéke az udvari l^nzervafivizmus kielégítésében 
mutatkozott, szQkség volt rá, anUképen szükség van a ceremóniás 
báloknál egy úgynevezett .belépő” ruhadarabra. A régi, hasznosnak 
bizonyult hizelgö formulák megtartása a király kegyét biztosította és 
az oklrált tudományok firtatása pedig egyenesen Ulászló együgyű bá^ 
mulatára szolgált Akkoriban a király sokkal inkább reprezentálta egy 
nemzet erkölcsi erejét vagy haladó képességét, mint ma és Ulásadó 
esetében is beigazolódott az az állításom, hogy Mátyás halálával a 
.hollós korszak' hirtelen aláznhanf, a bizonytalanság érzése kezdett 
uralkodni a rendek Ítélete fölöst és a kényszerűség beletörtc az ország 
kettészakadásának £átumába. Ulászló már kevesebb ellenállással talál* 
kozott, mint akár Má^ás a legjobb szánd^ú intézkedéseiben; ha a 
török veszedelemről, Édgrád eleséséről v<̂ t szó, a király bólintott: 
dobzse és ha Bohu^v cseh költőnek kellett a Korvinából egy'kk 
kötet ajándékba, akkor Is dobzse volt és minderre az ország néma 
megnyugvással hallgatott — a súlyos évek közelsége megterhelte a 
kimerített korszakot T

---- 4  Celtis Konrád (családi nevén; Pyckel — mrotflkag^ a humanista
tudományok tailsznyás vándora, kodnak" nagyne^ német hu
manistái között (Reuchlin, Agrippa von Netteshtím. Paracelsus) 
az egyetíen német, aki döntő befolyással volt a budai tudós
kör sorsára. Életének legnevezetesebb eseménye, amely határozott 
Irányba terelte kapkodó, fegyelmezetlen akaratát, a költővé való ko
ronázása m. Frigyes által 14S7-ben. Innen, a nürnbergi várból, mint 
első német koszorús költő, Olaszországba ment; Pomponius Laefus 
(a lázadó) római iskolájának meglátogatásakor gondolt először arra, 
hogy a német humanizmust elhó^ja az olasz a^áskodás alól és e ^  
dunamentí akadémia keretében egyesit! az északibb fekvésű országok 
humanistáit Felfogása így tehát a humanista világpolgdrságnak és a



hazaBsá^nak furcsa vcjjyötókc, ennyiben kfll9nb5z9ft a kozmopolita 
FidnastóL Amíg a SodaÜtas Daxntl^ana terve megsért benne a cselek
vésre, addig három kisebb eröpröbán ment keresztül a ^ndolat. 
1492-ben Ingolstadtban tette meg az d»6 kisérietet> ami azonban csak 
1495-ben vált valóra a Dalberji paCrómissága alatt megalapiíott Soda^ 
llías Litteraiia in Heidelberg (később Piienana); rá egy évre pedig 
Aagsburgban hozta Sssze a humanistákat a Sodalitas Litterarla Angns" 
tana-ban. A Sodalitas Danubiana megalapitási éve 1497 lett

IL IB ^ ló  udvarában már ekkor nagy fOlfordtdás honolt Az ud^ 
vari emberek kis oUgj^hákként élték vUégukat ’A humanista tróU'- 
disz is megváltozott/Báthorl* Váradi és Geréb mellett elsősorban egy 
űjkdetű, mondhatnám: idegen gyOtt-nnent, udvari atisztokrata-^áraa" 
sz v i tté  a főszöt éiflkfin Sch^enberg Jánossal* a cseh kancellárral 
és&blechta Jánossal s OlmQci Ágostonnal, a csc^ kancellária tifkáraivaL 
Az udvar két régebbi embere: Antonio Bon&ni, a hivatáloB tSrténetlxó, 
és Cintio dl San Sepolcro, Mátyás korában még bécsi egyetemi tanár, 
most lHászlő udvari kCltfije. A k lrá^  pompának ez a látszólagos pazar 
dekorációja Anna királyné kedvéért maradt meg hagyományszerűen, sót 
lllásadó örökös, kedélyes tehetetlenségében azon volt, hogy a huma
nizmus művelésében a HdSós !elSdjét és Prága egykori elknfelét 
IQlmulla. Epén ezért Ntddeck GySr^ Idrályl beleegyezéssel Budára 
hívja a Bécsben megtelepOlt Celtis Konrádot, aki már 1489-ben, krak^ 
kói útja alkalmával meglátogatta Mátyás udvarát és ,Ad cocfum Un- 
garorum* cimfl versében elragadtatást számolt be a magyarok ven- 
dégszerefetéröl Tervének kivitele most már aránylag kSnnytínek bi
zonyult, hisz már tradldós gyökereket hajtott a hazai humanistákban 

hogy .Piaton-íanüiia* létalapjait egy drendezfi kéz közöt
tük leralda és a munkakört számukra valaki k!é|d£se. Ccltia rövid 
budai tartózkodása alatt valóban megszervezte az ój akadémiát, pat- 
rónusának fölkérte iftü Vitéz János veszprémi, később bécsi püspö
köt A budai tagok ^ 6  névsora a köveuezfiképen alakult: Olmad 
Ágoston, Schlechía jános^ Neldeck György, Piso Jakab, Balbus Jero
mos királyi nevelő, Aemíllus orvos és iGiáuss BáJlnt. Vitéz halálává 
Cuspinianus orvos vette át a vezetést Budai összejöveteleik helyét 
nem ismcíjfik, valószínűnek tartom, ezt alkalomszerűen esetről-esctre 
állapították meg: hol Schlechfánál, hol Váradi Pál budai prépostnál, 
hol Olmfidnél; viszont a bécsit egészen pontosan tudjuk: a mai 
Singerstrasse áS7 számú házában g'yflléseztek. /

A régi feltevés, hogy a Sodalitas Danubiana mellett működött 
volna egy Sodalitas Llttersrla Hungarorum is, majdnem alaptalannak 
mondhatók (olv. Ábel Jenő munkált). Az tény azonban, hcígy a ma
gyar humanisták jobbára távoltartották magokat Ulászló cs<£es i«H- 
femű udvarától és inkább Szatmári György körűi csportosultdk. Ok 
minden bizonnyal egynek számították szerepkörüket, de azért való- 
sjdnűflennek tartja az Irodalomtörténet mai állásfoí^ása, hogy a 
Szatmári, Geréb, Bakóc és Frangepán-csoport M litlí^  és nemzet- 
gau»laságl ellentéteket leszámítva a Lobkovld Bohusláv-Schlechta- 
Olmüci-féle triásszal eDentétben másfajta humanista elveket vallott 
volna. (A budai triásszal szemben a bécsi tizenkettőt szokta emlc-



getnl az irodalomtOrfénet akiknek nevét Cusplnlanus háza falára tett 
egykorú emléktábla firzL) A humanizmus sorsát megpecsételték az 
akadémikus törekvések. Mihelyt a dnnamentiek a Sodalítas Daau" 
bianába csakngsran beleolvadtak, leszámítva a cseh Bohxisláv költe
ményeit, semmi kfil&nSsebb eredményt fölmutatni nem tudtak. A bé  ̂
esi és budai Öók (contubemium) intenzív kapcsolatát a kettős király
ság ellenére Krachenbexger osztrák régens személye biztosította. A 
budai humanista tS z^  legfőbb élesztgetője még ebben ez időben is 
a Korvina könyvtár volt, amely FcHx Uagusinus Dalmata, Mátyás 
öreg könyvtárkezelője halála után ki lett szolgáltatva a külföldi hu-- 
manlsták kapzsi, könyvgyQjtő szenveddyénck. A budai társaság mű- 
ködéséről IMlHlg vannu adtaink, a béctí még tovább bírta, Coni- 
mitius buzgalma mellett m e^^e még a platonista mozgalom legna
gyobb betetőcődését, Hutten utrich megjelenését és a germán refor
máció hajnalát A budai társaság emlékét nem Írás, hanem Olmfid 
egy arany ajándékpohara htrdefl némán, a bécsiét pedig néhány 
Idadott Celtls^könyy és Cusplnlanns emléktáblája. Celtis eredeti terve, 
hogy a Sodalítas Danubiánát hét flók^yesflletté szervezi át füstbe 
ment Mint a XVI. századi érdekességet, milyen tudós klikkek sze
rint gondolta ez a beteges, ,^ e r  lues^-ben szenvedő ember Európa 
szellemi tagozódását: — az egyetemesebb sodalítas neve: Sodali^ 
Utteraria Per Universam Germaniam és patrónusa Dalberg, worms! 
pOspök lett volna, aki azonban e fantazmagória aktuálissá válása 
előtt 1503-ban meghalt A fiókegyesOletek sorban: Sepfemcastrensis 
Danublanus az erdélyi szászok és Buda számára, Dantiscanus Vlstu- 
lanus, Pomeranus Codonexu, Albinus Lueneburganus, Alplnus Dra- 
vanus, Rhenanus Vanglonanus, Necarenus Herdnlanus.

Ficinus Theologla Platonica című művében a test és lélek mellé 
fölállította a »tertia>cssen(la* elméletét, ámde nála ez még a zodlákus 
12 csillagképével van összefOggésben és mint lelki fék, sorshatározó 
érezteti hatalmát az egyén akarata fölött A reformáció elvileg igazat 
adott neki ezen a ponton is, nemcsak az egyházi renoválás szfikség- 
szerűségében, és nevén nevezte a predestináció tanát

Magyarországon ezalatt a humanisták tovább kevergették főúri 
kényelmOkben az alchimla, az asztrológia receptjeit A gyermekkirály, 
n. Lajos is megvolt, néha jól is érezte magát Környezete bőven gon
doskodott róla, hogy sokat ne vegyen észre az országból, sem a 
Báthory-Werbőczy-párt halálkfizdelméből a török nézőtér előtt Min
den folyt megszokottan tovább, látszólag a saját törvényei szerint, 
csak Dózsa György cslgázta föl egy kicsit a közfigyelmet De a meg- 

' toriás annál Jóizúbben esett.. Miksa német-római császár !s jól meg
szedte magát a házasságában, ugyancsak kicsire kellett göngyölődnie 
a budai kOlpoUtikának, hogy föl ne botoljon az új Ausztria császári 
kövén^ében.

És mindez ilyen rohamosan mássá torzult a humanista Mátyás 
halála után már a második évtizedben.



Monarchikus színek a magyar költészetben.
KölfészefÜnk fcllödés* nem volt zavatíalan nSvckedés. A nép- 

lélck olvasztótégelyében ú|ra meá üjra kopogó éxccé olvadtak a harci- 
szerek és a hazafias lendálefű azavak, irodalmi életOnk kezdctcttOl a 
líránk nem mis, mint a maéyar fajlság létkOzdelmeinek szomorú vagy 
buzdító visszhangja, bet3^éros neklkeseredés, ménesdobo^ v a ^  harci-' 
riadó, és kOzben mindezek f6l6tt délibibszerűen ottlel^ett egy rap- 
azódikus funilyadallam: a szerelem nyugtalan rltmosa az enyészettel 
fenyegetett élet lázongásaiban. Évszázadok vánszorogtak tovább és a 
népléiekbfil ^li^dó szerelmi dalaink mindig csak déllb&bszerfien ki" 
sérhették a papos latfn-kaltasz idegen szellemű hatalmának növeke
dését; sem Troubadonrok, sem Minneafingerek nem ftkadtak, akik a 
meghonosított himnnsz'-énekek mellett a lovagkor nót eszménydirfil 
énekeltek volna: a régi krónlkás^rlporterelnk kimerültek egyrészt az 
uralkodó Iránti hódolatuk hangoztatásában, másrészt az 9r0k0» harci 
események felsorolásában. Minden }el arra mutatott, mintha a ter
peszkedő európai kultuni mellett lehetetlen lenne az ósl lelket t5ret- 
lenOl megóvni a meghasonlástóL A .magyar fa sorsa* ekkor már 
íöllsmerbe(óbb volt, mint akár manapság; a történelem tfizpróbája a 
múltban elószSr a keresztén3^ég volt, majd késóbben a hosszantartó 
monarchikus viszony.

A líránk és tSrténelmOnk a múltban k5z5s ósbfil eredtek, a ma
gyar ugar színezte és tompította az alkotó SsztOnSket A helyzetünk 
jüvánta meg tólflnk, hogy a nyugati kulturába való fSlszlvódásunkat 
sokszor terroriszfikusan hajtsuk végre önmagunikon. Ez a kényszer 
eredményezte aztán azt, h o ^  a keresztény nyugat nyűge megk&tóje 
lett népi mithoszunk olyan arán3rú kristályosodásának, mint például 
amilyet a germán lélek megórlzhetett Kelet és Nyugat szellemi ha
gyatéka tökéletesen Osszevegyitve a ml történelműnkben vált a haIa-< 
dás impulzusává, két ellentétes lelki tartalom folytonos Interferálása 
Idézte elő, hogy a nemzett eszme sokszor elhomuyosult és az .álta- 
lános embeii* foglalta el a helyét A marűromság gondolata nálunk. 
fejlődött ki a köztokorban a legáltalánosábbá és le^kább  a kérész- 
tén3rlvé, ámbár a MŰioUdznius akkoriban még nálunk csak halvá
nyan tudott a tudatosságig eljutni és inkább mint kolostori aszké> 
tizmussal nevelt hit, rettegő ú^sztelet hatott a néprétegek kOzStt, — 
ennek talán a fOoŰt az képezi, hogy a martiromságot maga a faj 
érezte és hitével csak félelmetesebbé elevenítette.

A Nyugat frank-szellemű kulturája, mely nagyobb, fölényesebb 
volt ázsiai hozományunknál, a mfcgtámadotfoág és védekezés p^ch l- 
kal motívumaival b^olyásolta történelmi múltúnk egyenetlen kialaku^ 
lását AfliLmáaptt, Európában a haladás bjzto» irányát Jdcnfctte és 
áldásként ~^eaethettc 'T atfea tip^
folyhatok szafcAdatllignBg^L Indltotta-meg.. Ennek a ténynek talaj" 
donlŰiBtiMS Iá, böjy TYözépkor raJpjoií6_valláso85ága;::BS^Ljl jrcfor- 
mád$~ lndIvldo«ltzniigg,"a -Orfilcte, á
racÍonaIlzmtír«H%zi)cös'1aaÍteicliiÍIzé^^ a rosianficizmas lelkesOlése '



— nálunk különös egyold«lúsá{{o( fercmíeíf az irodaimban. A kül- 
vÜáfi öáy íolytbe, mint boldtdltekor a tenger a szomjas partokra, az

nem fO^étlenfil fe^Sdö saKrve a nemzet életének, hanem gyakran a 
politikai hclyzetváltozások magyarázója és ritkábban el6idéz6)e is. Az 
Irodalmunk lejtQbbször a nemes fegyver szerepét töltötte be, harcos 
igénye tradldó gyanánt öröklődött, amint például az Aranybulla 
31-^k, vagy a Pragmat]ca''Sanct!o trónörökösödést tisztázó ponQa, és 
az Irodalom Jbleföje századokon keresztiil közös volt a szabadság- 
harcok IhletOjével Mihelyt l8<J7-bcn a kiegyezéssel látszólagos nyu
galom derült az országra, a kiegyezéssel természetesen megszűnt egy- 
idóre a magyarság létharca Is, mert akkor történt a múltúnkban 
elöször, hogy a nemzet kifejezetten föladta íQggetlenségénck vágyait 
és megszűnt tovább egységes ország-fogalom lenni Magyarország ez
által beiéphetétt ugyan a megváltozott Európa üjkori államai sorába, 
mint egyenrangú iÚ, azonban ez a császártól eredő emancipálása sem 
a szabadlélegxés korsiakát. sem a nemzed crÖk szabad kifi^tését nem 
hozta meg futalmul, — az a súlyos pihenés, ami az építést követelő 
munkák helyett beköszöntött, majd pedig az európai lélek későbbi 
khaotikus nyelvzavara az agónlás láz tüneteit kelfeíték életre. A mar- 
tiromság gondolata, mely annyira mélyen gyökerezik a magyar 'vlr  ̂
tusokban, most mintha az Sngjhilkosságig ért volna «t

A költőt kelt idéznem arlabsbuilgház kiegyezés! győzelmére:
.E d v ^  király, angol király 

Léptet U k i loréM i 
Hadd Utóm. ű^ymondL mcnayit ét 

A welsjd íartomány.

KSrStte csend aioerte ment.
Eb néma tartomány." (Arany.)

Amint visszatekintek az Öreg irodalmi fóti&nsokba. minden lap* 
hajtás után jföltűnöbb lesz előttem az a tény, hogy a Habsburgház 
400 év alatt többet és erősebb vonásokat írt a nemzet Urai évköny
veibe, mint bármelyik költőnk külön. A monarchikus színek a Mo
narchia ntoei között koronként állandó kifejezői voltak az akkori 
társadalmi Közvéleménynek. Ezeknek a színeknek a modem felfede
zése már önmagában véve is kapcsolat a mai Középeurópának 
széttagoló Irótörekvései között, A jelenOnk a monarchikus múlthoz 
viszonyítva úéysem változott sokat, csak valami mintha hiányoznék 
a múltból — hiányzik a császári Intézmény és a restauráció lehe-

^Bizony, hosszú az út — a kurucvÜág költészetétől a legújabb 
vékonypénzű legifimisfa Iratokig...

«
Ml volt a múltban ennek a nagy megtermékenyülésnek az oka?
Bármennyire is a jóakarat buzgalmával forgatjuk a történelem



komor lapjait, kevés olyan fejexetre bukkanunk, tndy fUatán nemzed 
crőhik diadaláról tanúskodni A vereség mindig k6zbeazdlt» akár 
mint végzet, akár mint logflnis kSvetkexménye a magyar lélek túlmé
retező hajlamainak. A vcresé^ilnk ötök moíivtima jelen volt már 
Szent"istván korában Is, amikor a .haza érdekében” úgy érezte, begy 
patriarchális intelem gyanánt meg kell hagynia bz utókor számára ezt 
a aebetütfi mondatát, amelyet talán a honfoglaló magyarság szemlé" 
lése közben tett magáévá: .egy nyelvű és egy szokású ország gyenge 
és romlandó*. Azóta is a Id i^ o k  hosszú sora koronavagyonként 
örökölte a népet és —' különösen az Megen dinasztiákra vonatkor 
zik — a trón érdekében valóban számtalan kísérlet fordult dö, b o ^  
a .szokás* egységét megbontsák. A mai kornak sorsa Iránt! fásult^ 
ságát kell feltételeznem, amikor újultan nem egyszer hallhatom az 
•Intelmek** vlssxacsengd szavát, hogy — a magyar lélek ezer év vi
szontagságaiban fölórlödött, többé nem találhass meg a jövöben azt /, 
az életformáját, amely a történelmi élete első azakaaxában Közép- U 
európa urává avatta. f

Minden mondatommal a rassz apológiáját szeretném megszöve
gezni. Tudvalevő, eg3^k kor hanyatlásának a vége és az új születése 
egyidöbe esik: még a pusztulás és levés kauzális sora is ugyanaz az 
éré — ellentétes etÖjelleL Ha a lEaji lélek haladó képességét vetnénk 
latra, a jelent megtemö okok ismerete nélkfll helytelen lenne az ér
tékelés. Az irodalom pedig, mint korok és szellemi áramlatok szeiz-- 
mométere, fokozottan megköveteli a múlt pragmatikus szemléletét. 
Első szempontként a nyelvkérdés hozom elő; társadalmi eg]yQttélés 
nyelv nélkfll nem ké{»elhető és ahol pláne töbl^^e nemzetiség él 
egyfitt, a nyelvkérdés önmagától adódik.

A honfoglalás és hlttéritések kora óta közélefflnk sodrában ál" 
landóan szerepel a nyelvkérdés. Problémává bontakozása szembeötlö:
— a papos latin világ a magyar ének, általában a magyar szó bass" 
nálatát illetlennek* szemérmetlennek titulálta* viszont a bécsi kancel
lária egyenesen a törvénytelens^ elbur^zását féltette benne. Ö. Jó
zsef erőszakos némesltő intézkedése!, mégpedig azzal a megokolásml, 
h< ^  a .magyar nyelv nem alkalmas hivatalos használatra**, provo
kálta a nemzet közvéleményét és mintegy 60 éves elkeseredett or* 
szággyűlési harc volt szOkséges ahhoz, hogy a holt latin nyelv hasz
nálata helyébe ne a németet, hanem a m a^art iktassák be az akkori 
5 millió magyarejkű állampolgár száinára. (Hol van ettől az elszakadí 
nemzetiségebik nyelvszabads^ért folytatott harca, amely a Itíegyezés 
és főleg az Apponyl-féle IskoTatörvények miatt volt számukra olyan 
keserű Ízű.) magának ennek a jdszónak: .nyelvében él a nem
zet" tudatossá válása annyira jellegzetes sajátsága a monarchikus vi
szonyosak, hogy pszichikai ^ t ís a  kétségkiv&l a poütikai é let^  
egyenértékűen befol^olta a műköltők (Bessenyei) és népkfiltők Űr 
borát, sőt megelőzőid is -> az anyanyelv féltése kezdetlegesen meg
található már a XVul századelői kurucvllág német- és papgyűlöle- 
tében is.

Minden állanddsult állapot előző fejlődéssor eredménye. Nem vé
letlen tehát, ha a magyar tipus inkább csali: az árral szemben képes úszni.



Lelki •Kdlaéslete m ^ tlá s  •  ferékenjiégjtel tzemben; « tn»h 
pa88riv rczlgnátíóra éa mBkactsáfirft nevelte, l«éhe* vald rafiaszko- 
dása, mikor a legpáraűanabb herolzmuaröl tett Is taauságot, sokszor 
hasonliíott az ázsla! pax^sxia.-^ virtuskodásához, mely OsztSxuést kl^ 
ván, 8 ha leQdOJeÜ>e főn, Önfeláldozásra Is kész. Mintha szlopadoa 
játszódott volna le minden, a sophoklcs! lorstragédiákhoz hasonlóan 
három erő végezfe végzettől tej^e« munkáját — a ma£yar  ̂ a német 

f* utolsó Jelenetben azonban már csak kettó fonta a 
Párkák fonalát, a végéa kettőé volt mindig a döntő szó és a harma
diké a kabínetngurák szerepe. Ha a múltat történészeink dicsősé
g n e k  vallják a mlUeneuml htm^arJxmus értelmaieo, úgy én hozzá-' 
tűzóm, amennviben a mai generáció tGretíenfil testesíti meg az évszá-> 
zados keveredések tulaidonságait, nem lesz nehéz a JOvónek tudatos 
nemzeti szellemű munkával a múlt dicsőségein túItemxL A jelenünk 
90 százalékban ónd a mukat és ebbÓl a nagy arányszámból majdnem 
minden a monarchikus társasviszonyból származik.

A nyelvkérdés után a második  ̂ amelyre rátérek  ̂ mlelfitt a tulaj- 
donképenl irodalmi méltatásokat kronológikus sorrendben megkez^ 
deném, a Habsbur^áz központosító tOrekvéseL

Politikailag és közgazdaságilag a Monarchia népei szorosan egybe 
voltak fűzve a dinasztia érdekfonalán, azonban az még mindig flures 
tér az irodalomtudományban, hogy ez a kifogástalanul rafíinált gépe^ 
zefű áUamszervczet a szellemi megtermékenyfilést mennyiben és kűr 
lOnOsen milyen motívumokkal befolyásolta. Már felfilefes szemlélő 
előtt is azonnal kirívó kontraszként bújik elő az a jellemző tény, 
mely a monarchikus okoskodások látszólagos rejtélyeinek a kulcsát 
adja a kezünkbe, hogy 10—12 uniót képező nemzetiségi töredék nem 
egymással volt akár csak adnűnlsatrativ könnyítések végett is Osszê  
fűzve (67 után) — nem is szólva arról, hogy az osztrák abszolutiz'* 
mu9, a francia Imperializmussal egyidejűleg irányelveiben jelentette a 
dunai népek t^zOaségl életének automa&us szeparálódását Ez a 
10—12 klUOnfajiságú nép jóformán csak Bécshez tartozott és egy
máshoz alig volt kOzfik. A Monarchia egyol^ú  szövetségi állapotát 
és tradícióit a középkori Habsburgoktól örökölte és épen azért, mert 
hagyományaiból a széthullás veszélye nélkül semmit sem adhatott föl, 
mint uniós képződmény vagy dunavOlg3ri államforma haladásra nem 
is válhatott k^>essé. A Monarchiát sem a világháború kudarca, sem 
a népek önrenddkezésének a követelései m^buktatni nem tudták 
volna, ha a Habsburgok elég fogékonyságot árultak volna el a kor 
változási ösztönei I r ^ t  és a központi hatalmat Idejekoron szétosztott 
ták volna a népek kOzött. A népek csak azért követeltek maguknak 
részt a hatalomból, mert a szenfszövetségl Időszak óta sohasem él- 
vezfék; ellenben ha ezzel is rendelkeztek volna, bizonyosan épen úgy 
visszaadták volna» mint a bolsevlkl milliók a szovjet vezetőknek.

A történelem nem arra való, hogy belőle bárki is okulást me
rítsen, mert ha a történészek ezzel épen Ellenkező igénnyel osztá
lyoznák és méricskélnék a múltat: idegen, eltemetett nagyemberek 
ideáinak értelcii megvalósulását, a korok valamennyien meghazud
tolnák tudós fiaik fölfogásában a legközvetlenebb rokonságú előd-



jdkef la. Nem célom tehát hofiy • rnolf egyébkéúf fanuUá£os példá' 
iának firtatásával a dunakonf0<lerác}<$3 tervek cllcnxtíd harcosának 
lűniek fel; ez az éra már ífafalon mctítennette szdleml virágát 
a kültnrálls közeledés gkmdoUtl ieiict69é^eiben» ami világosan, 
érthetően hirdeti dörc, nogy bárminO egységeaitfi tervezetet U 
bocsássanak Ügyes kahnárok lefelé a Dtmán — szép, zásdddl- 
szes ha3«n« »zabad<m az ánreil, a f«iWWiéa természetes menete ú^yls 
az lesz:

először önmagunkat kelJ meglamemönk a s^ á t íorsadfa kör
nyezetünkben, A monarchikus színeket az Irodalmi kosztfimünkön 
klvdl a kömyezetfink babusgatja újszülött gyemekként és 
dése szilárdabb a kőnél, hogy a népjogok követelése valami bámu
latos újdonság s nem a Mettűiiích'^özöcske utolsó fogása a XX. század 
reformra éhes fial számára. Nyelvkérdés és nemzeti sérelmek tárgya^ 
lásaJ, sajtókicsapongások c s ^  épen Középeurópából kexflltek a nép« 
szövets^ zöldasztalok elé, épen csak onnan, ahol a dinasztia uralma- 
a múltban érezhető volt. (Bizonyos, hogy szivósabb és maradan
dóbb alkotásokra képes uralkodöházat az i^kor nem ismert; ha vflág- 
hatalommal nem Is rendelkezett, de volt idő, amikor a világ ügyd 
Bécsben, a Habsburgok kezén futott Össze.)

Amint már említettem, a monarchikus színek megkeresése nem
csak a múltat, hanem a jelent is közelebb hozza — az Irodalom hozza 
a kulfarát és a knltura az uralkodd dposok alkotási ösztöneinek ve- 
ttilett képeit Nem számítót a jelen éltekének, hogy « múlt minden 
apró rezdülését szemmel kisérje; az igazi értékek mindig csak a nagy
vonalúságban, nagy koncepdókban közelíthetik meg a maradéknélkű- 
liség elvét Az osztrák-magyar társulás 400 éven keresztül át- meg

Sodalitas Danublana és a iculturális közeledés zászlaja alatt induló, 
középeuröpal, egymást-ismertető Uteratura, mindkettő a folytonos mű
vészeti humanizmusbói nőtt k i A humanista társadalomértékelés új 
élctrekelése rendszerint új nemzeti öntudatraébredések lelki tényeit 
vett a felszínre (M átj^ király és a WÜ^n-féle elvek).

A sorsom megtanított hogy mindent az Alföld szemszögével 
nézzek és az Alföld tisztasága, széles horlz<mtja megismertette velem 
ennek a vidéknek szociálla fájdalmait Ax én —■ mint raassc-ttpms 
helyzetében csak egy szempont lehetséges, amely a viMg Nevezőjét 
jelenthet! a számára, és én ebl>ő] a usemüögből beszélem ki a gon" 
dolataimat amelyek valahol kint számtalan nelyen különbség nélkül 
szintén általános érvényűd lehetnek. Az én geocentrikus világának 
közepe csak ott lehet, ahol épen megtelepült és nem lenne becsüle
tes dolog, ha valaki a k u l to r^  közdcdés álarca alatt ennek az elv
nek megtagadását követelné. A kultxur^s közeledésben okvetlenül 
van valami intemaclonáUs jellemvonás Is. valami nemzetfölötti, de 
miadamdllett a nemzetnek kell élő programként elvégezziie. Illetőleg
— ha csak az Irodalmat vesszük, az irodalmi kultuszt termő lélek



képviMJfiinek. Ax esztétikai Igényű Irodalom metté szorosan simul a 
sajtó Is.

I^Uanafnyflag nem az a fontos (eltddintve minden hazafias k5r 
telességtfil), hogy a Magas>Tátra vagy Oikszereda vármegye nao»t 
milyen fővárost ural, hanem talán ennél sokkal fontosabb az ottani 
néplélekkdl és annak produktumaival 5sszebarátkoznL Millió meg 
millió lélek őrzi ott la élő valóságként a monachlkus muh emlékeit, 
mint foszlányokba szakadt VeronÍka>kendók egy letűnt éra szdlcml 
arcát, még náluk sem teljesen tudatos, tisztázott a jelen, noha a hiva
talos kormányok mindent elkövetnek; a túlsó, belölünk levált tömegek 
is úgy éreznek még, mintha c s ^  ^ágháborúa sorsjegyen nyerték 
yolqp ^ tfnTílnrtféf- MeggyőzMésem szerint a Monarchia volt nem- 
^etiségel között nyoma sem volt olyan mély bomlási erjedéseknek, 
nlnt aminöt a Klsentente a világ elé fest a jelen állapot szükségké'

. ]eni kialakulásáróL A világháború egyszerfisitett és gyorsított a vál'̂  
Dzás tempófában, később döntött is — jobbára vakon, azonban a 
néplélek és alkotó tevékenysége a kontinuitás elve szerint megőrizve 
organikus fejlődőképcsségét zavartalanul emancipálta az előzd illapo' 
tok szellemi krltérinmait: Középeurópában spéciéi a nyugatosodás 
vágyát és a demokratizmus forradalmát Mindez idáig okszerű és a 
v^óságot is födözi; ez a művelődéstörténet éghajlati r ^ e ,  a többi 
csak hegy-völgy vagy síkság — megművelésre váró terület

A múltban a figyelmünk nem fejlődhetett olyan sokrétűvé, mint 
manapság. Áradás vagy apály állandóan nyugatfelől hullámzott át 
hozzánk és Bécs volt a m a^ar közélet fűggvényes képletének örökös 
(iiggetlcnváltozója. A Monarchia nálunk végzetes egyoldalúságot te
remtett az alkotmányosnak minősített társas viszonyban; évszázadok 
peregtek le lánccsörgetésben, kétségbeesett szabadságharcos védeke
zéseden, és a tengernyi vér, múlandó hőstett végfii Is csak a nemzeti 
lélek elvirtuskodását eredményezte. A passzivitás önemészt^ széllé* 
mében növekedtünk olyanokká, amilyenek épen vagyunk. £s talán 
logikátlanul hangzik, a Jelenlegi legitimizmus öntömjénezésével 
mégis meg tudok b^OlnC ámbár a múltat a jelen súlyegységdtvd 
mérem, — ha tőlem függne, nem üldözném, nem szónokolnék s nem 
is firkálnék ellene, egyszerűen nem tartom sem nemzetdlenesnek, 
sem veszélyesnek. A magyar legitimizmus egészen praktikus mozga
lom : — ötven százalékban földkérdés, ötven százaléldban pedig finom* 
uras állások utáni várakozás. Viszont a magyar fajt becsOlöm olyan 
Öntudatosnak és végre olyan érettnek, hogy saját ügyeit nem engedi 
ezután már egyoldalú alku révén IgazgatnL Ha lesz Is még a Habs^ 
burgháznak folytatása (a jövendölés még elhamarkodott lehet), a k5« 
vetkező koronás osztrák férfinak le kell majd mondania Ausztria 
hagyományairól, mert a nemzet szempontéból a jövőben sohasem 
jöhet számításba két érdek, csak egy, amely a Dunakönyök népeinek 
egységes hiánykövetelményéből serked. Osztatlan egységet pedig 
c s ^  a Kárpátok vonalán belül ismerhetek el még akkor Í9, ha a j&- 
len mást üvölt.

Az újkor első felvonása után a függöny egy háborús orkán hang
zavarában már régebben legördült, azóta nem Is nyílt újból széjjel.



ho^y a válságos Idők éles rivaldafényében — (ál az Sncélfl politizá
lások n^aáóa Ímeól6^lá)én, a kor drámai mélsrfégű fejleményeire 
tisztán bepÜIantisf nyerhessank. NézzOnk kSrOL  ̂ az Idő kereke 1»- 
méf serényen dOcOg és vakon hlsszflk, hogy a haladás Ismét klkerQi> 
hefetlen. Nincs többé megállás — a kéteégbeesett ember mindig 
rohan, a kétségbeesett korok is rohannak^, ma minden Ids fSifede* 
zést óvádőval fogadunk, minden kis változás a megváltás szent misz
tikumát vetiü szemdnk elé éa nem szabad, azon csodálkozni, hogy 
nálunk ma még mindig jobban ^ral, mint valaha — a nemzetet fel
négyelő pártviazálykodás, a bankuralom, a szocláldemokratizmus, a 
zsidóizmus és még sokasok Itma» éa csalás; ugyanakkor azonban nem 
tudja senki megnevezni, ml lenne Iddiaza nálunk a szükséges és vég- 
érvényű nemzeti pro^amkOvetelmény. Nem mintha nem történne 
legalább is ugyanannál ostorozás az ellenzék részéröl, mint másutt, 
nem is ebben lenne a hiány, hanem abban, hogy a világ bölcs eilcn- 
zéld titánja! a múltból szerencsétlenségflkre sok gondolatszegénységet, 
pártkérdést és he]3ri érdeket örököltek szintétls^ö képességé helyett, 

czellem lakása (egyidöre) kiürült." (Gal&worthy.)
Ugyanekkor az Irodalom jobbik fele buzgón iMradozlk a tűzve^ 

szély lokalfzáiásán, meatl a még menthetőt, a népi lélek érintetlen 
vagyonát, a kalászos rónák örömét valahol mélyen:.a megnevezhe> 
tctlenaég mélyén. Szizlfnazl munka, mett a Ura a f ^  technlki&ba 
zökkent embeztség nagyréstt előtt érthétetlen és fölöakges a sport- 
eredmények és repaiőgép-teljeslfmények konyakéban. K* ez eg ^ en  
természetesen van Így. A mihréazet, hogy újszerű fejlődésnek indul
hasson, kialakult kuTturát, egjrs/^ea értelem-mc^valósulást föltétételez. 
A művészet csak másodlagos klMezŐje a kultúrának, mert .a kuItura 
Igazi megteremtői csak a vaKá&aíaoltók, a filozófusok és az állam
f ő k * .  ^eyserlhig.)

Bbben a sorozatban első f^ezet&nk a kurucvflág költészeténde 
méltatása a monarchikus színek kikeresése mellett 

<Polyt.

Uj kor hajnalán.
(SxéijefjFMtek egy Kcy«criliig-dol$an£itos.)

Egy pillanatig sem kételkedem abban, hogy új megváltói tettek 
várása ma Ismét oly intenzív formáló ereje egyének és tömegek élet
szemléletének. mint a történelem bármelyik régebbi egyetemes feszült
ségű korában, mint a francia forradalmak Idéjén vagy a napoIeonl 
hábon&k alatt. »A válságérzet nagyobb és egyetemesebb mfaidenféle 
vallási éa szociális tanítás hatalmánál, ha sokiig tart még, osztályok 
szakadásához, pénzbálványozáshox vezethet* A hajdani próféta Iro



dalom fQlfltSffe a fiejét, és a (tidös vlU^ban xiündsflrtfbbea a!a^ 
ImlTiJilr valóságos £i!ózó£lal szekták, amelyek az .dtfelem'megvalósu" 
lás*' dojgmája alapján a khaotlkusxiak megismert tmlversum rendez-' 
getését tartják fd Avatásuknak, Lassan már köztudomású dolog lesz, 
hogy korunk a technika iramában (Obbre vállalkozott, mint amomyit 
erejével és kultur^ával fedezni birfaafott volna, egyes nemzetek am
biciózus szeszélye túlméretezte a saját teremtft erejét, és így az em
beriség a kollektivlzmtis elsó fejezetében Onakaratúíag építette meg a 
szellemi élet súlyos közlekedés akadályát. A kor legnagyobb hatású 
fértlal: Spengler, Frobenlua, Freud, CoueL Bergson, Lenin, Mussolini, 
Masaryk, Wells, Bemard Shav, Hitler — ebben az meglátásban 
tökéletesen megegyeznek. Az európai Nyugat megint Kelet felé figyel, 
a Kelet élénkOlő Impulzusából vá^a az új .univerzalisztikus éra ki“ 
pattanását (Ne felejtsek el, hogy az európai Nyugat számára már a 
mi Középeurópánk is Kelet, és az a ftlozóliai Iskola, melyet alább 
meg akarok szólaltatni, már elhajlást mutat ax angol-franciás törté- 
nelem-értékeléstóJ, a germán Középeurópni szemszögét adja.)

Keyserllgnek azért szorítottam helyet ebben a főzetben,
mert épen ó az, aki a mi Középctuópánkat Idhagyfa az európai je
lenből és a jövőben is caak Idsebb hatáskörű tényezőként emfékeádk 
meg róla. Germánla szempontéból lehet Igaza is. Tudnunk kell, hogy 
közelebbi szdllemt elődjei: H. S. Chamberlain (Dle Grundlagen des 
19"tcn Jahrhunderts), és akiket maga Is megnevez: Spender, Frobe- 
nius, C^uét — mindenesetre kiírjuk könyvéből a minket érdeklő 
részeket, elfogadjuk .Dodona merész jövendöléseit* és azt a megál
lapítást is, hogy valóban új világ születésének örvendezhetfink. (De 
vájjon előtte vagy már pár nappal utána vagyunk-e ennek a szdlê * 
tésnek ? Ha hatalmi fórumokat kérdeznénk meg, ők 'enyhe vigaazta* 
lásokkal' bocsátanának útunkra, miszerint már elkéstünk, a dátum 
bejegyeztetett) Utó végre olyan hallatlan veszély abból mé^em azár- 
maxhatik, ha zsíros kapitalista-patrlotlzmus ap<^giája helyett egy lé
nyegesen ellentétes .unlvetzálisztikus korszellem * jövetelét hozzák e 
sorok Ismételten hirÜL Még az amerikai jingolsta sajtó is kénytelen 
Roosevelt óta ennek az áthangolódásnak behódolzii, néha már túlzott 
buzgósá^al arról Írnak, hogy a világ harmónikus kiegyenlítődés felé

szemmel kisémi Kfeyserling módszerét. Könsrvében pró
bálja meg a jövő sz^emét, mint az .értelem és 'i^ág* kettős viszo
nyának eredményét a jelen ismeretkörébe szorítani, mintegy szugge- 
rábü akaija a saját médiásaival a nyomába lépkedő generációt, — 
a haladás irányának elkövetkező aktív m ^elQ l^ét Meditáló sülusa 
állandóan az individuum szerepét és progresszív erejét kutatja az 
universumban, közben észrevétlenül szívja magába a kor olcsó szen
záció-keresésének mánikus rohamaival a napi politika minden fon- 
dorkodását és mindezt, a kulturák vajúdásának múlandó törmelékét 
a filozófiai fejtegetésének alapjául alaútja á t  A mából indul ki, nem 
érdekli ,a múlt másért, mint hi>gy az a jövő ugródeszkája*. (Nagyi.) 
A régi Őlozófial Irányok olyanfde szándékos télreérfése ez, mintha 
valaki irodalomtörténet helyett arról meditálna, vájjon mi szerep vár*



hftt a XX. sxáiad második nejedében ax ifodalomza, vagy aonak 
le^ncélúbb műfalára: a Urára, ha a jdefűefti kormlkus Ide^cnlltet'* 
lensé^ck IdfikOzben nem szűnnének meg, sAt fokozódnánakTMinden> 
esetre érdekes és váraűan hatású lenne az Ilyen kfilOnc irodalfflárosx 
kodás, nem maradna el psycholó^ial hatása sem. A váratlannak erre 
a psycholőgiai hatására építi föl Keyserllné minden okfejtését, vilá
gosan s táriéjrának gazdag terminológláfávaf besxéi, de a ssaval mSgé 
is gyakran odadagdos valami rejtett jelentést Blö problémákkal úgy 
oszt-azoroz, mJnt a mathemaflka képletekkel, a fOvfitábrázoló művé
szeiében épen ez az ördOngfis; a fSrténelem a keze alatt óriási kői
től metaforává terpeszkedik, és ahol történelmi erők aktivitását a Je
len kor táviaftalaxisága miatt nem Idiet teljesen nyomon követni, a 
fátomot idézi és »psychoanallzlsre, meg indiai y o g ^  gondol*. — A 
kOnyve eredményeinek megbízhatóságát már réauen igazolta a hit> 
lerista mozgalom, amit 6 már 8 évvel ezelőtt megjövendölt .1® világ 
születése* c. könyvének előszavában mondja: .ezt a könyvet azzal 
az igénnyel vezetem be, hogy tartalma, amennyiben igaz is  értékes, 
több mint szem ély gondolkodásom terméke: részkliccjezőle az ciy 
személyfölötfi szellemi mozgalomnak.*.

ladoljtmk el tehát Ariadne fonalán — az .ökuménlkus állapot 
értelme- felé.

Az »ökuménlkus“ szó csupán egy név, mint például ez, hogy: 
reformáció kora, vagy a Szentszövets^ kora* Bzzel a névvel jelöljflk 
meg azt az állapotot, amelyet el kell érnünk, ha a fejlődés menete 
szabályosan követi az uralkodó törvényazerfljégek Irányát A Jövő 
gyökerei a múltból táplálkoznak, ezt bizonyltja a konfrapunktíkus 
elmélet Az emberi fölödét meghatározója ez a hármas kauzális sor: 
^kozmikus behatások, átOröklés és sz^emi Önrendelkezés*.

A feJtegetésOnk a vHágl^borús omladozásokból Indul kL Jelek 
azeiint maga a kultura is putztulóban van. A váls^ k ^  fő matéria^ 
lista okával: a világháborúval és a gazdaság krlzSssd eleve nem fog
lalkozhatunk tárgyszerűen, mert a vizsgál^ásunkna£ ^a történelem 
és a kultura pszichológiai alapjai képcrik tárgyát*.

Koltorák pusztulásának oka lehet, ha az értelem, anűt megteste- 
sitett, elérte legmagasabb klf^lődését (Spengler); azonban pusztulásuk 
előbb is beköazöntbet »ha más életformákkal kerOlnek érintkezésbe^ 
amelyek egységflket szétfeszítik.* (Keyserling.) Korunk szembetalálta 
magát a technikával és most a látszat olyan, mintha ndAden technlkar 
előtti állapot fölött megkondult volna a lélekharang. Ez a fölismerés 
a nyitla a JövőmegUtásoknal^ •-* az emberiség IcUd lényének maga- 
sabbíradű .fokát épen a tecmilka győzelme a terméket fölött fo^a 
meghozni

A Jelen panorámája bár bámulatosan tarka kép mégis a spek
trum tiszta színeinek a komplexuma. Ez a bomlás legszembcödőbb 
tanúbizonysága, a kultúrából ídválik a lélek és a hajdani produktum, 
mely töbM nem I^t^ezője a továbbélő .értelemnek*, Jelentéstden 
tárggyá dbcsonyul A koriátaltól szabadult Idket Ismeretlen erők



2flra»varo8 (usájában teméf meés»áŰfa a formakcrcaé« láza s a szellem 
é* anyag harca számtalan esetben klú|iil, mint szociális fájdalom vafiy 
t5metf0r0let. Az élet fotj^onos áramlásának ez az a szakasza, amikor 
más korok negatívumai kezdenek uralkodnL ,Az emberiség minde
nütt újjá lesz — vagy elpusztul* Ezt a kijelentést líazolnl látszik az 
az ^talános jdenség is, hogy a modemkor mindenfltt megtagadni 
ig ^ s z ik  a hagyományokat, mert kételkedik további formaképzö ere
jükben. .Mintha csak egy új bábeÜ toronyépités folynék; dolgozunk, 
de nem értjük meg egymást S valahogy a modem Bábelben nagyobb 
a baj, mint a régiben; mert ott az isten csak az emberek nyelvét 
zavarta meg; de a modem Bábelben az eszünk van megzavarodva; 
nem abban az értelemben, hogy eszelősek volnánk s logikátlanul 
gondolkoznánk, hanem ú ^ ,  hogy a fogalmaknak nincs tartalmuk, s 
megrendült az Ismeret realitásába vetett h it^  (Prohászka.)

Az ember azt hinné, hogy a szellem e kétségbeesett bábeli za
varában a politikai élet talán szótlanná csitult. Pedig valójában a 
közelmúltban élte át legmegrázóbb forradalmait Az ^ o r  rázkódta- 
tásait — kezdve a napoleon! gazdasági blokád háborúitól a kor for
dulata ismét fölvetette magából, az emberiség k5zős fájdalmai bete
ges emóciókban termékenyítették meg a kor csekély alkotó lelkOietét 
és az általános bizonytalanság réme a szellemi élet blokádját bivta 
Európa fölé.

Elpusztul a múlt kulturája és vele együtt minden olyan intéz' 
mény, amely már nem megtesltójc az új értelemnek. .Minden magá
ban megbasonlott ország elpusztul és ház házra omol” mondja 
a szentlrás. (Lukács evang.) A pusztulás okai egyszersmind a J5vő 
épitó motívumai is, — ebból következik, hogy ha külsőségekben nem 
is azonos> de szervesen Összefüggő mhiden idők kulturája. Csupán a 
feltételek 'Változnak és kénytelen kelletlen hozzá idomul az élet is. 
(Mhiden törvényekben folyfetódik vagy öröklődik, a legnagyobb töi^ 
vényszerűség maga a korszellem.) Mindip időben .a  kor szelleméndc 
mindenütt hasonló ritmus felel meg.*' Épen ezért bárhogy gondoljuk 
is el az emberi közösség fogalmát, .szükségképen el k ^  jutni vala^ 
minő formában szellemi egység feltevéséhez, mely oka és hordozója 
azon közösségi életnek, mely az azt alkotó sok egyén összevágó mű
ködésében nyilatkozik meg. (Qerke O.) így jutunk el az államhoz, 
mint a közösségi élet hatalmi Irányítójához. A szellemi egységet Is 
ekve feltételezzük benne« ez kovácsolja össze a társadalmát nemzetté. 
(.H al értelemben vett nemzetek csak a francia forradalom óta vannak, 
mert akkor nyilvánult meg először a n ^  hatalnd törekvése. A nem
zet tigyanls nem a nép általában, hanem a nép, mint hatalmi szer* 
v e z e t i  Európában előreláthatólag még hosszabb ideig a különböző 
nemzeti alkotmányokon fölépült államokra vár a haladás kérdésének 
tisztázása, mert a faji hovatartozandóság Izoláltsága miatt olyan nagy 
uniók keletkezése, mint az amerikai^ egyenlőre gátolva vannak.

A gazdaság Jellegű, világválsággal szemben a szellem] téren egy 
merőben sajátos tünet Is jelentkezett, egy féllgmeddig megnevezhe
tetlen tudat, amely bizonyos szempontok szerint a nemzetközi életbe 
barmónikus szónansokaf is tudott már csempészni. Ezekre a vitág-



viszonylatbao is általános érvényű szempontokra lehet épitcnl és 
minden bizonnyal bennük kell keresni a j5v^ kultúrájának csíráját 
is. Ezért Indokolt az a megáUapitás, h o ^  ^minden Idők legnagyobb 
egyesQlésének korát él)Qk ma , amely szellemi egyesülések a para
pszichológia megfigyeléseibfil ítélve eddig még sohasem tapasztalt 
nagrarányú eredményeket fognak produkálni, mert az emberiség 
^sohasem voíf olyan fiatal, mint most, és sohasem volt benne na
gyobb készség arra, hogy újra kezdje az életét* Ezt a megállapítást 
is alá lehet támasztani törfénetÖIozóflai érvekkel, de talán fölösleges, 
hiszen a mai életprogramok Is (a bolsevizmua, fascizmus, hlflerizmns 
védnöksége alatt) mindnyájan csak ezt a valószerűséget akarják 
igazolni.

Az Entente a világháborúban céljának fartofta a Monarchia és a 
szövetségesek szétzilálását; a haladás erőinek egységesítő szándéka 
ellenére a háborús hangulatú népkövetelések kedvéért a parflknla" 
rizmust iktatta be a béke évkönyveibe. .Aki betetalál a -célba.JúLia_^ 
lö a célon.“ (Nietsche.) Az elsö évtized igazol??, Iluiür a mej|váitozoft 

^poIiTlkal éta mégis csak egyesüléseket sürget- A le^lsö ezek között 
maga az £nfente> ma már az őse és törvénytelen aj^a minden fiata
labb keletű szövetkezésnek, amelyek még jobbára gycrmt^omkat 
élik, de három, világrészekreteijedő szövetséges máris történelmi Je- 
lentőségef vivoft k! magának. .Ezek közöl legérctíebb az aiígoi'Száaz 
világ egysége, amely nem eőy, hanem ellipszis módjára két gyújtó
pont körül képződött: London és New-York körOL Második a pán- 
Izlám világ, amely meglehetősen bizonytalan még, mert államilag Igen 
kusza, kübőleg gyönge, de már is hatalmas IdtcaEjedésű. A harmadik 
és legfontosabb az. amelynek központja a Szovíetunló.* A könyv iró- 
dásakor még nem volt olyan evidens Germánla mássiébrcdésének 
fénye, mint manapság. KörfltbdQl Germánla és Olaszország vagy 
rosszviazonya tehető az öknménikus állapot erdőjévé itt a l^)na ét 
a Ehma völgyében.

A hatalmak szövetkezései között a leghatározottabban mcgszer
vez cft politikai egység a Szovjetunió, már máig is hihetetlenlU nagy 
tömegeket vonzott táborába és széthullása mindaddig lehetetlen, amig 
Ázsia felszabadítása be nem f^ezett tény. És, ha Ázsia felszabadítását* 
Ázsia ósdi kcleü kultúrájának modem, félnyugatt nivóra való eme
lését is a Szovjet végzi el, a bolsevizmus méltán láthat majd e be- 
teljesOlésben prófétajdeket Ázsia évszázadokkal ezelőtt Európába dobta 
a maga fölös emberanyagát amely kedvezőbb viszonyok közé Jutva 
a Földközi'tenger kultúráján építette a mait, de nem gondoskc^ott, 
hogy a Keleten mamdtakat, részben fajtestvéreit is a eivilizálódáa felé 
boldogítsa. Ujabb népvándorlás veszélye fenyegeti Európát, mert a 
felszabadult szovjet-Azsla okvetlenül el fog Jönni a maga igaznakvélt 
jussáért A bolsevizmusnak ugyanis nem lényed az oroszországi 
szovjetkormánv, csupán időleges centruma, végrehajtó szerve, buká
sától meg egyutalán nem szabad sokat várni, mert a bolsevizmus 
nem holt teória, amit Lenin talált volna ki, hanem az‘oralvidékl, 
volgamelléki lélc^ek aequlvalens kifejezője. Épen úgy, miként val- 
laha az arabok éa a törökftíc, a bolsevisták Is e ^  új vallás istenéért



fognak harcolni, ak! a prolet&robnek Ígérte a paradicsomot. Ázsia 
számára a buddhista és brahmanista szellem nyűge után a bolseviz^ 
mus mindig csak megváltás lehet, mível az ottani emberek tekintetét 
Jobban vltszafordlfja az anyagi világra és szilárdabb, emberibb öntu
datra neveli. Azonban a szovjet-kelet a művelődés létráján csak ad
dig a fokig haladhat, amig az emelkedés el nem éri azt a szociális 
Ontudatosságot, hogy az ember első személyben nem boisevista, sem 
valami karjába égetett pecsét, vagy szám nem lehet meghatározója, 
hanem egyszerűen csak az emberiség családjának egyik önállósult 
tagja: individuum.

Nincs kizárva a másik eset sem, hogy a hanyatlást egy 
belső meghasonlás fogja előidézni, mtnt a mohamedánoknál: süták, 
szuniták. A meghasonlás a teóriát vagy vallásos jellegűvé formálja át, 
vagy pár évtized alatt megsemmisíti, mint ahogy Nyugaton is már 
nagyjából vége a materializmus » a liberalizmus korának — A bol- 
sevizmus kora! pusztulása azonban ma még kétcsérlékű jövendölés. A 
mig a programja rentábilisnak mutatkozik, az európai Nyugat nem 
is remélhet fordiüatot.

A szovjet-program eredetileg négy fontos tételt iktatott be: .a  
Kelet emancipációját az imperialista Nyugattól; az eddigi elnyomott 
népek és osztályok emancipációját; a technizálódás ideáját kizsákmá
nyolás nélkül; negyedszer és mindenekelőtt, a Kelet részére mind
annak recepcióját, amit eddig nélkülözött, a Nyugat vüághatalmát." 
Ezek a programpontok olyan óriási teljesítményt kívánnak, ami már 
túllépi számításaink határát. Esetleg Stalin csillaga megfakul belé és 
feltűnik Trockijé, vagy másé... de hiszen ez nem is olyan fontos, 
•Oroszországot a végzete hajtja." (NapoIeon.)

A z orosz világhatalmi törekvések messze a maiiban gyökerez
nek. Annyira beleköltözött vérkeringésébe hosszú évszázadok fo
lyamán, hogy az idő a vágyakat (álmokat) csak realizálta és sziszte
matikusan sulyosodó programmá szélesítette. Nagy Péter cárról je
gyezték föl: .Nagy Sándor példájára a cár hadjáratot tervez India 
ellen. Nagy Sándor és Cézár öröksége, keletnek és nyugatnak egye
sítése, egy új világbirodalom alapítása — a legmélyebb, legtitkosabb 
terve az orosz cárnak.* Vagy a szultán mondta róla; »a cár, az a második 
Sándor, az egész világot meg akarja hódltanL" (Egy évszázaddal 
később, mikor NapoIeon menetelt az orosz pusztaságokon keresz
tül, 6 is Nagy Sándor nyomait kereste keleten, India felé.) „Orosz
országban egyszer minden szörnyű forradalommal fog végződni, az 
egyeduralkodás megdől, mert milliók kiáltanak Istenhez a cár ellen“
— Irta Weber, hannoveri ügyvivő I7I8-ban, két évszázaddal Lenin 
bolsevlkl-mensevikl forradalma előtt Alcxejcvics cáravics haláláról 
szóló jden tésé^n . — A hatalomvágy konkrétabb jelleget öltött I. 
Sándor uralkodása alatt, mikor a bécsi kongresszus 1815-ben Len
gyelországot orosz protektorátus alá rendelte. Czartorlszky Adám, a 
cár minisztere pendítette meg ekkor először a pánszláv gondolatot
— ugyancsak a minden oroszok cárénak fővédnöksége alatt. (.Európa 
kozákká leszen* — NapoIeon.) A pánszlávizmus az orosz lélekben 
csak elvonuló, ködsierd kívánságnak bizonyult, a XX. száladban a



vilá^ forradalma^fása kerQK csdckvfi akaratának fókuszába és ezt 
a belsS átváltozást — a mon^oltatár hódoltság oroszaitól a Leóin' 
fiókig a szovJct-cszme tcstcsitcttc meg. — A Cscka szelleme ícbct 
,az ördög leggonoszabb szelleme, ameíy valaha Is uralkodott a föl
dön", azonban a* Is kétségtelen, hogy „a szovjet^eszme batalomköré- 
ben sikerűit először a kfliönbözö nmeket hódítás nélkül egy államr 
szerű valamibe (ömöritenl. ami a nemzetinek és a nemzeíFölöttlnek 
magasabb egységbe való foglalását JelentL** Oroszország átváltozott 
Európa rejtélyes Indiájává. Az orosz lélek most títokzatosabb, mint 
valaha, mert a technika vértjével övezte körül magát. Soiki sem 
tudta pontosan megmondani, miért fáj ax „orosznak" Európa 
más népeinek a sorsa; a vllágforradalmat Is csak azért kínál" 
gatja, hogy benne föláldoziva végérvényesen fajának spedfiku- 
mait kDlönös Idloszlnkrázlájának tegyen eleget. — Terminológia 
ánkból hiányzik a szó és « fogalom, mellyel meg lehetne érzé
keltetni a né{^ orosznak melankóllkus magábanézését és a tech- 
nizált orosznak féktelen világuralml vágyát, ereje hittoek lnga~ 
dozását és sötét lenézését az öt tulhadó ktilíiirájú európai fajok iránt,
— alkotó ösztöneivel egyelőre Ázsiába vonul, mint medve a baí- 
langjába.

A fenti elmélkedésekből IdtOnik, hogy a ̂ ^ g  eOenálIhatatlanul sod
ródik valami áj felé, a nemzetíölöttlaég eszménye szisztematikusan hó
dit magának teret és politikai programot. Az ismét arisztokratizálódó 
haHamok törfllik a születési privH^umokat, az állami életbe pedig a 
sokféle ál'demokratizmus reak<dójdcépen bevezetik a modem dito*' 
torizmust. Igv ér az élet széles áÚóhuUámzása megint u^anahhoz a 
a parthoz, ahová már egyszer ■ király abszolutizmus sodorta. .Egy 
unlverzalisztlkus kor küszöbén állunK*, amikor a történelem átha- 
sonulásának kauzális sorát három mederbeslmult forradalom jelöli; a 
bolsevizmus, fasclzmus, bitlerizmus — keletről nragat felé; Ugyanan
nak a léleknek a vándorlása és későbbi megtelepülése — az orosz 
pusztaságok felől a germán síkságok, az Alpesek mé: a hármas ág
nak közös melegágya volt: a genfi nemzetköziség liberális szelleme.

•Az olasz és német diktatúrák l«{főbb j^emvooása^ hogy két 
hatalmas, egységes, keretei között megférni nem tudó népnek és faj" . 
nak le l t^  a modem életformái és két olyan országban győztek, ahol 
mindenki olasz és mindenki német, ahol alig vannak nemzetiségek.
A hatalomért való küzdelmük úgy Olaszországban, mint Németor- 
bán rövid testvérháború volt, amely ha magas lázban kulminált Is, 
de utána nyugalmi helyzetet teremtett* (Makkal J.)

Diktatúra a mai fölvllágostiltság mellett csak olyan országban 
lehetséges, ahol nem kell egyetlen faj népi specifikumait és hatalmi 
akaratát 10—12 más nemzetiségű néptöredékre Is erőszakolnL Etiró-í/^ 
pában a legklalakulatlanabb képet a Duna-medence mutaí9a» pcdig 
egyszerre: három oldalról ksf^a a megváltozott élet beáranilását, és 
az utóbbi években Itt is, főleg a ^harmadik birodalom* megalakulása 
óta dlktatura-hajlamok kezdenek az uralkodó Irányzatokban megho^ 
nosodni. »Mlnden elérhető alapjál»n előreláthatóvá váHk*,

K öz^urópa, mely a nép|oÍH>k alapján formálta át arcát a maira*



most ~  másfél évtized múltán — el akaria vcínl azokat és jövö- 
jéböl makacson hatalmi pozíciója kérdését provokálja. Egészen 
természetes, ezzel saját lényében a meghasonlis erkdlctí alapjait 
rakja le.

(Folyt, kör.)

Gondolatok a kdfiyvespolcomróL
1. Csehszlovák propaî anda iratok.

Amik Szlovenszkón a közelmúltban li^átszódtak — a nyel^^ér' 
dés újrakiélezéae, ismét megerősítette bennem a hitet: a Kísentente 
részéről ez kétségíelenfil olyan sakkhúzás ▼olt, ami halálos biztonság
gal d  fog^a dönteni, vájjon melyik fél tSrténelmi szemlélete, ju sso l^  
az időszerűbb a Kán>átvÖlgyben?... A huzavona nem Idíct a végki- 
merOlésig semmiféle nemzetkSzleskedés vagy NépszOvetség mézes  ̂
madzaga. Amiről valamikor, még Woodrow Wilson előtt Lincoln is 
beszélt: ,a népből származó, a nép által és a népért ^akorolt ura
lom sohatObbé nem fog eltűnni a főid szinéről*, most Usértcfiles mé
retekben kezd igazold nyemL Ez a megfontolás szolgált firfigyül, 
hogy könyvespolcom néhány csehszlovákiai könyvét ismét elővegyem 
és a mai események gondolati hátterében a politikai Írások szavalt Is 
kihallgassam a múzsák bék^ hárfabangjai mellett Egy belső kény' 
szer hajt az elhatározás feJ^ — amennyiben a nyelvk^és újultan Is 
csak a régi Monachia nemzetiségi területei fdöí hangzik elő, az el
mélkedésemből ne hiányozzék ez a f^ezet sem. A magyar közvéle^ 
mény Ideges reagálása m. pozsonyl>-kas3ai események hírére követeli 
meg tőlem, hogy a kulturális közeledés elvi lehetőségeit a Bach- 
korszakon is túltevő cseh áldemokraflzmussal szemben Is igazoljam. 
Nem hinném, hogy az az erőszakos irtóhadjárat a magyar szó, az 
ottani ősi irodalmi lélek dlen ne hozná meg a maga ^^Qmölcsét, 
mely okvetlenül a mi eszmekörOnkbcn fog megémL A ídvldéld 
szlovákság sem hagyhat ezeket az erőszakoskodásokat szó nélkül, 
s bár nem akarok politikai izgatásba nevezni  ̂ mégis engednem kell 
szorongó érzésemnek: — a fdvidékl szlováksághoz protestálok, aki
ket a csehek imperialista politikája szintén a kassal magyarságéhoz 
hasonló végveszéllyd fenyeget. A csehszlovák gondolat végered
ményben nem más Szlovenszkón, mint a fótság faji önállóságának, 
nemzeti létének tatedása és Prágában pedig a cseh imperializmus 
demokrata spanyolfala, egy szükséges rossz, ami Benes>dlktatu- 
rát éltet.

Nem ta^dhatom, d  voltunk kéazilhre erre a legfrissebb fdvidékl 
eseményre ]b» hisz 15 év óta erreidé tendált a prágai polifika; annyi



mcíJlcpeféaí mé̂ Is nyújtott S2dmunkra, hogy fdadataink és legsfirgö̂  
»cbb tcendSink mlkroszköplkud élességgel vcfódttk cllbénk. A törté
nelem példatára nílnfba már csak ezzel az analógiás képlettel 
lett volna addscuik. Az ostor nylhránTaióaa a xní bffrűnköa csaftaaí 
cl, azonban a tanulság felfedése crkölcal fSlényŰnket kiáltja világgá 
az angol világsajtóban. Ne cso^kozznnk, ha ebben az újraélénkflló̂  
kulisszák mSgSttl hitkotásban megint Rothermere nevét haljuk cm-' 
legetni és a revízió ». o. a. jelei oly intensávcn remegnek át Európa 
fölött, hogy szinte a leazerelésl-konfcrendázók fejére borítja a nép- 
szövetségi kunyhót Magam Is meghökkentem, mikor a napokban 
Alföldünk egyik fialvában a községi bíró egyaxerű szavaiból népünk 
szent haragját éreztem arcomra csapni, — a falu Ismét följa)dult» de 
jajszavából kihaltak az adópanaszok: a falu Szlovenszkó sorsa miatt 
aggódik és vele aggódik az egész magyar társadalom.

A történelem példatárának erre az új fedezetére lapozok és 
mintha kiáltványt fogalmaznék.^ vagy csak egészen egvszerfl konfesz- 
sziókat, érxem, hogy az indulataim lendfllete magává ragad és nem 
szabadulhatok^ de nem is akarok szabadulni ez alól a megnevezhe
tetlen hangulati varázs alól, melyet a kárpáti púIÍOka váratlan fordu
lata csiholt d ó  a békessé^zeretö magyar lé lek ig  Ha valaha is nyü- 
vános programmal állnék eló, a programom szellemi magjában az 
Öntudatra nevelés lenne, mert ha van kinevetetten faji öntudatunk 
és ez faggetlen a mlUeneum! IdÓk liberális álpáthoszától^ akkor lesz 
rendlthetetlea erkölcsi alapunk is a nemzeti összefogásra. Csak azért 
tudnék meggyőződésből harcolni, hogy leszoktassam az embereket 
arról: --  ha nincs külön jobb megoldás tervük vagv eszméjOk, ne 
tömörüljenek ellenzéki csoportokba, mert et & szánalmas, kétségbe
ejtő szegénységi bizonyítványa egy önállósult nemzet közéletnek, ha 
parlamentben és másutt Is csak azért hangoskodik az eUexuetic, mert 
jólesik neki a hatalomjrajutás reménye, noha eg3̂ dejűleg minden ha* 
tározottságot, alapos munkatervet nélkQlöz. A kor követelménye oly 
csekély, csak előleget kellene törlesztenünk a reformositásba, csak 
egy r ö ^  piUanatm fflggetlenltenl kellene magunkat a kOlfÖldl evő- 
ludós tervezetek kopirozásától, s az úgynevezett diplomáciai flanctól,
— és a régi, boldogabb Monarchia kétharmad része még mindig a 
ml pártunkra szegődne.

1. Összeszámolom a kikészített könyveket, kilenc darab. .Tschccho^ 
slovaklscfae Quellen und Dokumente. A prágai kűlflgyminlsztérium 
itondoskodása volt, hogy világszerte eherjedjen ez a könyv^iorúzat. 
Tehát hozzám Is eljutott ntiiády példánya; szerzőik egj^részét már 
eddig Is Ismertem azemtíyesen, sőt e^kettővei már vitáim Is voltak 
épen hasonló kérdések felöl. Most könyveikből másolom vélemé
nyüket... mintha egv véleményt másolnék, ezekben a propaganda ira
tokban valóban tö ^ e te s  a csehszlovák egység és bmetetlen mathe^ 
matlkai pontosság, lo0ka uralkodik fölépítésükben. Masaiyk önval
lomásaiból másolom; ,ha kis nép az ő kis eszközeivel valamit véghez 
visz, ennek különös és határtalan erkölcsi értéke van, mint az özVegy- 
asszony garasának. Nagy dolog, ha egy kis nép nagy népek között 
nem m a ^  hátra s részt vesz a legmagasabb emberi célokért folyta



tott munkában." Mélyértdmfl szavak* mC^fik t>Ivmsooi .Ahmnanltás 
eszményképtí*'b61: .nem szabad má» IclUismctcfénck tzámlájára 61> 
nOiik.  ̂ A rcjttív^  ősrégiek, tdiát a hozzávaló íeldctek sem lehetnek 
újak*. «Az új Európa" dmű könyvéből olvasom el5, milyen feleletet 
mond az ősr^ l Jbdefl>kérdéa* modern hatásköréről a vUá^háborű 
zűrzavarában. A német JDtan^ nacb Osten" * pán^crmánlzmos
értelmezésében BerlintOl'Baédadig terpeszkedő hatalmi terv lelki rú- 
jSózata. mA németek pángennán tervükkel ttilajdonképen csak saját 
történelmi f^lődésfiket ha|Qák végre... a BcrUnobagdadi terv ennél
fogva azt a kSsérletet leienti^ ^ogy háiom más nemzetet szoiifson ki 
AziiábóL'* Bnnek a kísérletnek űQában nyúlik végig észak-déli Irány
ban a ,Jdsnépek zón^a**, melyndk egységes festa>cn a Monarchia 
verte tw az tíwet azált^ hogy «3eriin valá^oa  vazallusává” sűlyedt 
A hajdani KOzpontl'-hafalmak geopoliOkája (és a mai revíziós geo
politika isf) háborús tiesztő a nemzetközi együttdésben. Átok, amely 
miatt „az ^ész emberiség Németország és Ausztria ellen nyilatico- 
zottf' — és tudni kell: „vox po^orum . vox Dd".

A Szövetségesek maguk Is Q4a«uyidcal egyOtt), bár a kényszer 
őket is a vflágh^rús tfiz szitása kOré kuporgaíta, mélyen elítélték 
a romboló gyűlölet germán hullámzását ~  ,4ehetetlcn. hogy az álla
moknak és népekndc az a szervezete, amelyből ez a háború fakadt, 
továbbra U váUozallanul fönnm aradj". Wllson maga sQrgette a 
változást, a tizedik pontjában: .Ausztzla-'Magyarország népeinek 
(poeples) helyet és védelmet kívánunk biztosítani a nemzetek (nations) 
kOzOtt és az autonóm fejlődés legszabad^b lehetŐséMt akat}uk né^ 
kik adnL* (1918 Január ÉL) Az EgyesOlt-A^unok to>^bl álláspontja 
>az elny<mott magyar kisebbségbe római kongresszusa* után: .az 
Egyesült-Államok árm ánya azon állásponton van  ̂ hogy a német és 
osztrák fenhatóság alatt élő szláv tOzzs minden teljesen fclsza- 
badlttassék**. (1918 július 28, Lansing.) (Twlán a hivatalos koműniké 

vt^ezésének tudható b<̂  hogy csak az osztrák és
német fenhatóság alatt élő szlávok felszabadttiaáról beszéld mindegy, 
a későbbi fejlemények mutatják, a tótokat, románokat, horvátokat is 
bele kell érteni.} A régi kOzépeurópal belvzet cseh megállapí
tásban rOvideh a következő volt: .^uszttfa-Magyarország mestersé
gesen felépített állam, amelyet a dinasztia és a hadsereg tart együtt, 

' «tirtnarfnn4íl«fn  ̂ Icl̂ yriKHn, jezsolta és épú^» mlnf
Poroszország, a középkori Imperium eszméén csting. TOr^oiazág, 
ez a mohamedán teokrácta époly «t̂ ftd<MwftÍrTwtiiqm̂
középkori és amellett még kulturaellenes és barbár. Bulgária  ̂ amelyet 
egy osztrák'német patnevű kormányoz, akinek a kezében minden 
tsAJSz Jó, igen Jól beillik a HohenzoHerek és Habsburgok szOvet' 
ségébe. A római pápa, Poroszország pártján^ jezsuífizmus és machla"

Titkos diplomácia fúrta Hd a KOzpontl-hatalmak sajkáját, és ná
lunk az októberi forradalom. — ,Dle am 28. Október 1918 durch 
den tsdiedioslovakiachen Nationalausschuss In Prag erfolgte Ausru- 
fung des selbstfindigen tschechoflovakischen Staates war eine rcvo- 
lutionáre Tat, die den alnmlűgen WiUen. d«r.' gcsamten tschecho-



dóvakischen NaHon 2Um Aiudnick bradrfe.^ Ea [{ab dn 
Volk, dn Staatséeblet, etoc Reilenm^ Alles, w u xiir E^stefaon^ 
ebies aeuen Staates etfordeiiich Ist̂  war aho da; auch cúe Hélden*' 
fafen und vergossenes Bla^ das blaher noch inizner Hm Unferpfand 
neaerworbettcr nafionaler ftrdhdf ^ebfldcthaL* O-Borovkaka: Zehn 
Jahre fachechoslovakbcher PoUflk.)

2. Ismét Maaaryk; *A homaDlfás eszménykfei^'bfil idézem á 
kSvetkcsökef: .cp  abban nyilvánul meg gondolkodásunk és fdfo- 
' ‘tsunk mélysége, hogy régl-régl szavak m ^Sft amit ezerszer hal-
íoftunk, ami r é ^  meggyőződésre gyökerezeff bennönkef, áj értel
met találunkr Hányszor találkoztam ffasaryk háborús, főleg háború- 
dötíi Írásaiban cízd a szóval: revízió. Akkor ők beszéltek róla, 
most pedig ml, — ugyanazzal a szóval fe)ezfink Id egy egészen új 
törfénetbőlcséazeű alaptétdt speciális dunai geopolitika dvcf és ma-* 
gyár nemzeti követelményt Valamikor a Monarchia rovására írták ezt 
a fogalmat, ma másfajta jdenfőséget kapott Prága, Bukarest és B e l^ d  
eszeveszett védekezésd közben* A Kisentent&-tl]fakozás szerezte meg 
Javunkra aktualitásának európ^ elismerését Valamikor ők a Monar
chia revíziós kOvetdésdvda Szövetségesek bottjába futkostak orvos- 
lásokért« most annyi kOlönbség mégis van kOzOttOnk a gyakorlatiaa- 
ság terén is, hogy ml elsősorban a hajdani nemzetiségek fdé keres^ 
sOk rajta kereaztfll az utat és legfőképen tőlOk kívánjuk hallani: 
febér vagy fekete?^ Benesék Is kÖrfllbeHil hasonlót akarnak, csak
hogy negatív meg^ósulásbon. A Kárpátokon való osztozkodások 
utólagos k<MrrigálAsáni éa a tarfhataflanság palásfolására, öt közép- 
európai fiUam tömörOlésévd (ktüiföderád^ akaiják a régi Monarchia 
l^zdasági autarki^át úgyahoj^ visszaállítani. .Es Ist dér Weg zu 
brtands Plan ctoer earopatedaen Union und dér Pián Tardieus Ist 
dne dér Btappen zu dleaer £inhdt>. Wir voUen, dass dies anf elner 
aUgemeln europaiachen, tafaSchUch konsolldierenden und frió^chen 
Basis geschehe.** (EL Benes; Die ProUeme Miffdeuropas.) És akár 
sikerQl a csalafintaság, akár nem, die Tschedtoslovakd «vlrd nichfA 
gewinnen, nichts verllercn*. Vajh ki tudja Va«on akad-e ember, 
aki nem vak és nem veszi ésxre, hogy a Benearféle esdi pálfordulás 
suttyomban kacsintgaíáx a honi mezőgazdaság kolfura bekebde- 
tése felé^.

Ml is tulajdonképen a Kisenfente?. és ml ragasztotta Össze Így 
üoliűkallag és sfrat^aHag la a három utódállamot? — A könyveim^ 
bői úgy olvasom Id, hogy kezdetben a Habsburg-restauráció veszélye, 
tucxt tudvalévő megszfifetésekor (i92Ö-ban) föhroty. király még élt 
Svájcban és fróníogbdó kísérletd Is (a húsvéti látogatás éi a buda- 
őrtí fegyveres öaszetfizéa) későbbi Időre esik. Borovicaka könyvéből 
jegyzem Id: JDer Schutz gegen Ungam vurde znm graeinsamen 
Bánd dieser drd Stéaíen und dles gab die aktudle Versilassung 
zut Scbaffung eínes Bfindnissea dér aus dér Tellung Osterrdchs und 
Ungams entatandenen Staaten. „Klelne Entente“*, dlese Bezeichnung 
w á r  anfSngllch Ironisch gemelnt, aber hald lebte sic ehenM dn, wle 
daa netie Gebilde .sdljst

A Kiscnfenfc valófában nem az, ahogyan hivatalos expozékban.



népszövetség kOrmoadatokbmo bemutatkozik, de mdg az *cm, amif a

kOzépcoröpal kérdés (rcvlztó), a háború döítl párisi érde^ axaaklvQl 
egye* poÜlikuaok aérfetf aniblciójáb4Sl bonyolódott 5*s*c. Mtodamapl 
kenyere, m<mdha(nám az egész hatalmi alakulat egyeden szellemi 
kovásp a maifyar revíziós kérdést, amely Károlyi Zvösfea eredmény
telen kisértóei óta, a lej^itlmlsta törekvéseken keresztül a mai tada^ 
tosaé^áig, bölc*elea rendszexezödéséig összefüggő, erösödö 
dési sor. A Re^mxm Hunjlarlcum népcsoportjának és birtokai'' 
nak Inteérttás-elvéból fakadt, » a Klsenteníe létezésének eUó 
plUanatátói kezdve eUene szervezkedett, ámde az eszmei tartalom a 
diplomáciai fondorlatok örvényében is volt olyan erős vitalüású, 
hogy Középeurópában egyeduralkodója maradt a politikai és társa* 
dalmi gondolkodibnak. A magyar rcvizió hat&rozottan Itíjelentefte s 
egyedül e kijelentésének tissteletbentartására esküdött az ifjúságunk, 
hogy nekOnk nem a vesztett területek fájnak elsősorban, hanem a 
régi nemzetiségek hűtlens^e, akik nem vártik meg, amíg a háború
utáni európai változások nívóját eléri a nemzeti gondolko^smódunk 
újjáalakulása Is, hanem felrúgva az apostoli k i r á ^ g  eszméjét, fele
lőtlenül btídentett Ígéretek után vetették magukat. E^en a ponton 
nem akarok vitatkozni — én i ^  látom, sokan látjuk így. Azonban 
még sem neheztelünk; a té v e d e k  oka bennünk kölcsönösen meg  ̂
volt. — Ml nem éltOcÁ: a retorzió fegyvereivel a szűkített határokon 
belQlreszorult tótokkal, németedéi szemben sem. Egészen bizonyos, 
aJövőben sem fogtmk, — Ha odaát a gyalázások a vér-, és ellen- 
áit&snéikali okkupádó otán sem szűntek meg, ne csodálkozzanak a 
szavainkon s rajtunk sem, akik pedig állandóan a kisebbségi kon
fliktusok elsimításán fáradozunk.

A revízió végső elemzésben a 48-as szabad-Magyarország re- 
formtörekvéseindc egy spcdalizálódott bdpoUtlkai Irányelve. Minden 
kivQlrőljÖvő ellenérvé visszautasítok, mert a fiatalságunk helyzetéből 
Ítélem meg a mozgalmat A revízió csakis a társadalmunk átszer
vezését tűzhefl ki fdadatául — új magyar alkotmányjogot (reformot) 
az üU magsrar értelmteég gondolati megvalósulásában.

3. i í i  a esetek Nagy^MagyarorsAggal a bécsi központosítás ré
vén nem kerülhettek volna oljran megengedett érintkezési viszonyba, 
talán sohasem merték volna remélni, hogy Szlovenszkó valaha is tar
tományukká válhatik Ezt az előnyt szerezte meg számukra, 
amely felé most kárpátvölgyi kebelbarátaikkal antagonlás dőszerctettel 
annyi mocskot , fröc^ölnek a Hiadsln demokrata örököseL A csehek 
eredetileg Galícia felé sandítottak, és amiről Borovieska is regél, hogy 
t  L: .eine jahrhunderíelange Entwicklung hatte die Grenzen dleser 
Linder (u. zw. Böhmen, Máhren, Schlesien, Slovakei), auf welche die 
tschechische Nation ein hlstorlsches Recht besass, klar vorgezelchnet*; 
ez a história jog helyesebben inkább a ml határainkra vonatkozik. 
Azonban mi tudunk elnézők is lenni a csehek so\^lszta történet-



txemiélctércl szemben éa ezen a ponton sem óhajtunk vitát 
nyitni.

Jaraslav Papousck: ,Dcr Kampf nm díe tschechoslovaldsche 
SeUbfündlgkeit” cünű könjrvét nyitom föl kSTefkezfinek. A k6zépen>- 
rópal alakulások egyenesen Entente^intézkedésekként vehetők, mondja 
e* a könyv. Bzzdi szemben alig pár naf^a olvastam Szende Zoltán; 
»A magyar katasztrófa 1918—19* cimfl munkáját, ó  viszont azt ál
lítja, annak idején Thononból sflr|önyfOlszólitás érkezett volna az 
Entente részéröl, egy osztrik'ma^yar diplomata delci^álását sürgették, 
hogy .megállapítást nyei)en: 1. az a maximális tűfllett veszteség, 
amelyet a monarchia a felbomUa veszélye nélkOl kibir. 2. azok a bel
politikai engedmények, amelyek széteső  nélkfil végrehajthatók, 3. a 
monarchia gazdasági egységének a konzerválása*. Andríssy kfllflgy- 
miniszter IüŰcflld5tQén<% a tárgyalásait a pesti októbristák (ásították 
meg. Egyébként maguk az októbristák ebben az áj eutópal rendez^ 
kedésben annjrtra járaŰandk voltak, hogy a tótság leválását és caehea 
hangulatát, mint nemzefl cseU^ményt, sQj^nydeg éltették. Opocaenslqr 
szavait idézem: „Die magyarische Regtenmg hatte an den slovakt* 
schen Nationalrat am 31. O ktob^ c^enbar als Antwort auf die Dek- 
laration von Sv. Marfin, eln Xelegramm gerlchtei; woito sie dem 
Rate viel erfolg In seiner Tfifigkdt für d ű  slovaldsche Volk vOn- 
schte. Auf dieses Begrfisstmgstelegramm Károlyls erwiegerte dér 
Vorsitzende des slovaldschen Nationalrates jMatua Dula mit etncm 
von Dr.Hodzsa verfassten Telegramm, In welchem die Trennoi^ dcr 
Slovaken von den Magyarén betont und dér Wunsch aus^prochen 
wufde, dass ein hreondnacbbarllches Verbfiitnls zwhchen dem tsche- 
choslovakischen und dem magyarischen Volke aufrechterfaalten ver
dén mÖge.“ Papousek kOnyvéböl olvasok tovább a KözépcurófMCt 
érintő Entente-intézkedésekröl: welsen vielmebr daratd hln.
dass die Ursachen dér Entstehung des tschechoslovakischen Staates 
tiefer llegen műssen," Megmérem ezt a mélységet is ugyancsak a 
szerző szavaival: J^te Pestsetzung dér Grenzen var allerdings nicht 
nur eine Rechtsfrage, sondem auch eine Organlsallotis- und Macht- 
íragc. Zu diesem Zwecke wurde nach dér Proklamatlon dér tschecho- 
slovakischen ^bstSndlgkeit am 28. Október 1918 die tschechoslova- 
kische Armee organlslezl die alhnfihlich aUe zu dem neuea Staate gehö- 
renden Gefaiete besetze. Ohne sOnderliche S^erlgkeiten wurde dlese 
Aktion nkht nur In B5hmen» sodem auch In dcr Shmkel durch- 
gefflhrf, die slch durdit eine besondere Kundgebung am 30. Oktdl>er 
dér SeU>stfindlgkell8proklamatlon angetdilossen hatte.** lm, a szerző 
ts mondja, Szlovenszkó nem állt ellent: a magyar közállapotok zül
lése az egész nemzeti frontot porba bunkózta. Igen a m a g ^  faj no
mád, hortobágyi nlv^a haladáist nem mutat és ez az ősi képtelensége, 
rebellis természete akadályozta meg a nemzetiségek szabadabb, al
kotmányosabb fejlődését is. Most si^álisan  mindig csak Szlovcnsz- 
kóról folyik a rettenetes vádaskodó szó. Beleolvasok Stefan Jansak 
könyvébe is: ,Xa sltuaflon de U Slovaqule", csak a ccmiám nyo
mait keresem. 1^ Is sokat kellene kimásolnom belőle.

»Aprés la katastI ka tastn^e  de Moiiács  ̂ la i^part des noblcs cber-



ch^reat un refu^ en SlovBquie-. La Slovaqule dlvent un bastfon a 
1 aide duqael 1 aristocratle luttalf pour «es ídéals, e( pár ccla touí 
est dlt. La Slovaqtde vécuf une loi^ue pérlode de luttes en favem* 
de la Bberté, menées pax Bocakay, Bclhlcn, Thököly, les denx ftá- 
kőc*y, pcDdant unc périodc d' un liéclc cf dcml envlroii^ La 
^ovaquic étalt cn niiacs.^ A későbbi feiloBéiiyekní wnaúcozójag 
Hlinka András tnrócsaenlmártoni bcsxédébu idézek* amdyet kOzvet* 
leofll a csehszlovák e^iyesülés előestéén mondott: .NépOnlcnck és a 
szlávságnak a Habsbarg'ház 6si ellensé]!e volt KedUő átakon soha- 
sem éniaik d  a kívánt célunkat. A csdekvéi id<^e megérkezett Vi
lágosan ki kell lelcntenönk, h o ^  akarunk-e vaHon fovábbta is a 
mai^yarokkal haladni, vagy a csehekkel Inkábba Az ezeréves Össze- 
hásasodásonk a magyarddcal n*an volt klÜzetO, el kdl válnunk efiy  ̂
másCór. U|{yanekkor Masaryk hani^Ja is hallatszott kfllffiíd (Moszkva) 
felöl; „Szlovákiában eredetilq{ kevés magyar volt, azonban irgalmat
lanul mafiyarosttották ott a szlovákokat A magyarok bezárták a 
szlovák iskolákat, elnyomták a szlovák irodalmat és minden eszközt 
felhasználtak arra, ho^y a szlovákokat megfosszák nemzeti valójuk- 
tóL. A magvar oligarchia szlovák, szerb és román választók lelőve-’ 
tése, az Irodalom és a n3relv elnvomatása által tarifa fönn uralmit^ 
Csak igazságos lesz, ha vége szatoid ennek a brutális, valósággal em" 
bertden politikának és a magyarok kényszerítve lesznek rá, hogy 
beéljék ta|át nemzeti er6ikk<^‘ Nem akarom a múltat fölöslegesen 
hán^orgatni, egyet azonban bátor vágyok leszögezni, hogy az úgy
nevezett brutáUs magyarosítás mégsem folyt oly eredményesen, mint 
a rafinált „demokrata" c^esités . A nyelvkérdés i^rakiélezése elég 
szomorú (anujele annak, hogy a cseh ármánynak esze ágában sem . 
volt az okulás szándéka, s ennek megfelelően természetesen a kisebb- 
ség figyelnek tegnapi pártfogásolása csupán szennyes intrikának tűnik 
föl a mtd intézkedhet megvilágításában, mintha a múlt hibáit hihe
tetlen módon betetöziű kívánnák. Még két évtized kellene csak és 
az ottrekedt magyar lélek felőrlődne a despota nyomás alatt; a tótok . 
is csak annak köszönhetik nemzeti jellegOk ötvenszázalékos kimenr- 
tés^ a cseh impedalizmus hódító dOhe alól, mert Hllnkáék, Jehlics- 
káék vigyáznak az autonómiára. A MNarodni Noviny^ turócszentmár- 
toni napilap, mely 1918-ban elsőnek közölte a prágai májusi határoz^ 
mányt a FeMdéken, már szintén kíokosodott egy kicsit. MLat ^ d á f  
említem meg, hogy Idén tavasszal már » »csehd: vak és éazndküü" 
pomikájárórmert Imi vezércikket.

Tovább nem folytatom a lapozgatást^ talán már meg is elégd-, 
tenu E p ^  csak az lenne még hátra, hogy a roaián Alezaodru Marg-  ̂
hUoman emlékirataiból idézzem, mint eizdtc ki Brátlanu és Jonescu,; . 
vagy a Vald^ Popovid, Miháli, Qoldis, Hosszú meghasonl^t szító . 
tájníasága a szerb I^slccsal egyCŰtesen a Prága-Belgrád patkóvonalá^ i 
nak politikai előzményeit: Na^>Románla és Jugoszlávia magyarelle
nes földhelődését Erdélyben és Horvátországban. .

4. Valahol mélyen a lélek mélyén a szavakkal megfakulnak, 
a jdentések Is és olyan messzire kerfilOnk a napi tOlekedéstől, mint 
a Jog vimty a szabadságeszme a mai nemzefleözi igazságszolgáltatás- .



bán. Va)jon csakugyan új vllátf v u fc  azfllef6ben~. v a ^  caalc a ré^  
h ^ ftisá ja  ez ax imiTerzális tanácstalanság ét delirluinl^? hoe, 
a régit, amellyel szemben az új érvényesfilnl akar, nem lehet úgy 
Ükvldálol és se az úiat nem lehet ágy érvényesíteni, hogy kerek asz
talok mellett nemzeuSzi vitákat rradezCnk, Javaslatokat teszOnk és 
határozatokat hoznnk." (MdotayL) Ét mégis vannak még diplomaták 
elegen a «4Sen& nemzetközi kasidnóban « akik a wllsoid negyedik 
pont hitét bele akarják csempészni a világ sokkal nagyobb hifet-̂  
íenségébe és a leszerdésrOl komoly arccal Üléseznek, mint ápriUs' 
el^ét finneplO elkényeztetett gyerdEek. £z az igazság, kérem s^pen, 

A politizálás a kisemberek tudományává alacsonyult, Sk élvezik 
a legjobban. „A mi intdigens émberflnknek meg van a magft kávé* 
házi kfire, vendéglISi asztua, vagy politikai páitfának valamilyen helyi 
vagy szakma! szervezete. A atammlokáloknak ez' a zárt levegye, eb« 
ben gyOkerezndc a mai. Igazán kicalnyea viszonyok." (MasáryL)

X Idén nyáron sokat kószáltam a felvidéki tótok kOzOtt; azóta 
is sokat foglalkozom az emlékOkkeL Mindig intenzivebben^ ahányszor 
valami furcsaság, felérefogyott bír r5ppen át tólOk Budapest felé. Nem 
áUltom határozottan, de talán s ik e r t  kOzelebb férícóznOm a tót lé* 
lekhez. ROgtOn megállapíthatom, hogy kOlOnbÓzik az én csehszlovák 
kOn3rveim leirásaitóL

Dacos faj.^ azért felénk Is figvdnek néha, nem olyan megátal>« 
kodottak a magyar folyó Ogyekkd szemben, mint ahogy valamikor 
Hodbesáék és Jutigáék azt Idttstették a prágai maffia dótL Sókazor 
tapasztaltam, a legderekabb tótok azért gyűlöhi^ minkét mert nem 
akarják maguk Snként bizonyftanl, hogy hibáztak és nagyon mdyen 
sértettek bennflnket, Hltaka szavával: ezeréves házastársukat Azon
ban nem lehet népek történetét máról-holnapra lezárni... Nem tudom 
elhinni, hogy a Jóban-búban tíz évszázadig tartó égj^fflétOnk csak 
arra lelt volna hogy egymástól megundorodjunk... (Krofta KamUl: 
„A csehszlovák tOrténdem Idstükre", a tótokni^ ezt a tiz évszázadát 
is a MorvántúJra számitja.) Igaz, most a politikusaink kOt& az ebet 
a karóhoz: másként lesz ezután. Ha JOvő tOrténdnű Magyannrszá** 
gunkat autonómista vármegyék alkotnák, ez épenúgy lehetne egy 
egységes állameszme védintáJcedése, mint amilyent valamikor a b6* 
esi kancelláriával szemben az e r d ^  f^edelemség testesített meg. A 
budai várat Pozsony, Kolozsvár, Zágráb egyensályozná: a magyar 
protektorátust három <!t) a lk o tm ^ .

Talán sohasem fo^lkoztunk annyit egymással/ initif most, ami-' 
kor mély politikai határok választanak kfllQn egymástól bennflnkeL 
Csak Így kfllOnváltan láthanuk egymás arcát és tekintetét nem 
tagadhatom, a kegyetlenül kisemmizett, jogaiból kiforgatott magyar 
n^mek mégis roppant szlmpathlkus a tót atyafilalnak az arca... és ha 
lehunyom a szememet, én fíatd és az alfOldl nép szerelmese, a 
hegy^dékek és rónák kOzeli heppiendjéról álmodom. Most még nem 
akarok tudni az ész hideg polÍttká|áról, úgy gondolom, egymás kO  ̂
zOtt ezt a konfliktus-k^ést sokkal szerencsédben d  tud)& intézni 
~  horvátok, tótok és m a^arok, vaüon valóban szflkségszerűs^ 
yolt-e az, hogy a népjogok najnalihiak üdvözlésére a ^funanttás szÔ



vrfséöcsitodt** párisi békékkel í .  Időtcbb nemzett Virténdmtk 
csúfolásával keŰett fddnlQk? VakhánTszor a Klsentente érverésébdl 
akarom kihámozni a fdidetet, mindlj^ valahogy úgytelálom magamat 
hogy csak a htnáros mélyOl alábam alatt; titkos diplomácia döntötte 
^  a háborút és nem azok a borzalmas fegyverek, melyek nyíltan, 
mondhatnám bOntetlenfil Öltek, puszMottak, kultúrákat romboltak és 
mindezt a z ^ ,  hogy kinek legyen több gyarmata keleten.

6. Nem akarok vitatkozni azokkal a diplomatáldLal, a ma- 
gttk álláspontját már száz esetben balcsen kifejtették és igazolták. 
Az akcidmat kOlSnválasztom a poliflkának ettől a kétesértékű f ^ c -  
tétől éa ffig^enQl, egészen spedális magyar eszmekörbfil fogom le- 
yezeé(^; té ^ d m e t 6s természetes Is; számunkra KSzépeurópa más 
^oződású és nuis feladat, mint szomazéd|alnk számára. — Olvasóim 
fígydmét egvar^t Í9l fogom hivnl azokrá a köxépeuróp^ szimptó^ 
mákrk amdyek közeledést cdoznak, és azokra a sok l^  erősebb 
akadályokra is, me^ek a gyalázatot köpik a magyar lélek, általában 
a magyar nép politikai és uralmi rátermettsége tdié. Ml tudjuk Jól, 
h o ^  ezt a rutint és erkölcsi fdlén^, melyet még ma is élvezetünk 
a Dunavölgy gordiuszi csomójának bogózási versenyében, birtok- 
utódaink a Szövetségesek bolhában bizalmi váltójuk mellé megvá- 
sáromi nemigen tiidjálc Mi ezzel tisztában vagyunk és csendban el is 
könyveljük, remélve: a jóbelitás elóbb^utóbb győzni fog a világ Íté
letében. Ml, amikor revízióról beszélőnk, nem tőrünk sem C sdor- 
szág, sem Románia, sem Szerbia életére, mi ezzel csak annak a meg- 
gSrózödésQnknek akarunk kifejezést adni, hogy hiszOnk a történehnl 
fylytonosságban. Aki a Kárpátvölgyben nem történehnl folytonosság
ról beszél, nem mond Igazat

Amikor a nem zetié i kérdések }övö elintézésére új, korrigált 
szövegezéssel állunk dó, nem k c ^ k ^  akarunk koldulni az elölünk 
ellicitált kisnép^ctól, hanem annak a történelmi ténynek az elismeré- 

kéilOk, hogy a Szent-István-féle kisebbségi felépítésű ország kere
tei alkalmasak kisnépek társas életének lefolytatására. Egymásrautalt
ságunknak mai vágyakozása a kielégülés után pedig egyenesen az 
aircunkba vágja a vádat, amiért nem vagyunk dég erélyesek sorsunk 
kormányzásában. Nyilvánvaló ezt a Iddégitetlenséget érd a Klsentente 
politikai szövetkezet is, ezért kinálgatja az otthoni terrorisztikus maga
tartása fe n é re  is cukrozott mézesmadzagként: a konföderációs tér- 
vtícet Bzekkd szemben csak egy feleletünk lehet: nem adjuk meg 
magunkat I — és ezt üzenlOk sorsunk régi részesei felé.

Egyszerűen <»ak ennyit az új magyar programból



Zéróh^zéd az első szám vé]{ére«

Soha annyi álpröféta és kurnzsló nem sjcaporttotfa a tzót. mini 
a XX. század ká(yás, döcSgős pálya^fáaa allcalmávaL Úgy állónk a 
holna^k előtt, mintha nem leiménk flsztáhflQ a feladatokkal, sem 
azzal, hojíy tulajdonképen merre la nyájteuk ki a kezünket le^6sz6r. 
Volt idő, amikor elment a kedvein az (Usigolvasást<^; elAszQr azt 
hittem, csak magam voltam Így, de későbben még többektől is hal-' 
lottam. aoünt a vékonypénzű vezércikkekre, az OrOkSs nemzetköz! 
Intrikák serény hlrülhozására panaszkodtak nálam sokkal csendesebb, 
konzervaflvabb féfjöak  ̂ Máskor viszont, mikor egy kis élénkséget, 
igas  ̂ újságot födőztem fW vtíetlenQl a sablonos hírek k5z6tl« mint

............... .................................................................... moj^
mintha_________________________________ Sebből

a jelentéktelen megfigyelésemből azt a merész kOvetíceztetést vontam 
le, hogy:

korunk érdeklődési kSre megszűkűlt és ezzel szemben igazi, át'* 
fogó problematikála sínesen, metf a gazdasági válság nem simíthat 
korproblémának, azt vagy túléli, vagy 'legyűri ez a társadalom, de 
megoldani semmi esetre aan fogja. hUnden^ű^den egy bámulatosan 
solő^ű lokálpatriotizmus Jegyében történik. Es én is d ^ l  a kUndu*' 
lásl pontból fogtam a föUsmert feladatom realizálásához. Az előzó, 
más^m^tárgyú cikkekben vázoltam a gondolatot; amit fó kezdésnek 
mertem minősíteni. Nem látom még tisztán a célt, de hiszem* hogy 
hel3resen fogok a megkereséséhez.

Nincs érdek, amely elég súlyos lenne ahhoz, hogy a korszerú 
kérdésekből bármit Is letagadjunk. Aki az élet kcmtinuitását továbbra 
is fenn akarja tartani, nem szemlfihetl azt akkor úgy, mint megmerő^ 
vfilt állapotot egy meghatározott Időpontban: például 1934 január 
havában, hanem a mulasztások, problémák kauzális sorában kell 
m ^ereanie s ott kell mélyebbre nyúlnia, ha a megváltoztatás lehe^ 
tőségét cselekvő erőví a l ^ a  tennL Ez 1^ leírva evidens és vitán- 
fölöli, — s mégU mennyire ellenkezik ezzd a meggondolással a Kis- 
entente politikával kevert történelemszemlélete^ a m ^  a m^ áUspO" 
tót a saját integritása megóvása végett standar^ak hangozta^a* Nem 
tagadhatom le tehát, amiért a kulturális közeledésről beszéde, hogy 
KSzépeurópában van revi;dd'kérdés és Magyarorazágon in ^  mindig 
ellnfézeflen a Zsidókérdés éa a paraszti oaztály sorsa. Ea mindez 
probléma az irodalomban !s, mert az én irodalmam a nemzet léleg
zésének «z életet'jelentő mdc^ét tartalmazza; aki pedig a minden^ 
napoktól távolmaradt egyéni akcióival és kicsinyes mfiyészetéctékelé'' 
sévd saját pepecselésen a közösségi élet törvényszerűsége RÖé kép- 
zeű, hascmló m XV. század humanisíálhoz. Homolara é ^  mert m lé l^  
mechanizmusa követeli meA hoiö  ̂ai erőtlenek éa httedenek vala
milyen rögeszme hálójában akadjanak föl, és sokkal fanaUkosabbak. 
haladásra képtelenebbek legyenek, mint a hívők. Egynőval: utálom.



aki a vflA|^lgáTsá^ot 1919 értelmezése szerint meri beldmádkoznl •  
nemzeti államok mai megdöbbentő vívódásaiba.

Jövóröl merek bcsíéinl, amelynek IdietÖ sé^ a nri 
esetOnkben !sUsmerhet6k és a megvalösulásboz szOkséjtes crőmeny- 
nsrlséget szintén feltételezhetem önmagunkban. Érő az öntudat is, — 
igazolja a faacista és bitlerlsfa szeUem. — Én a fc|Iődést akarom 
lilusztráinL

EsxkpzOmGl egy J^é>meddig elavult sokratesz! beszélgeti fór-* 
mulát választottam. Roppant kevés az, amire egy fix mnnkakOrbe 
kényszeritett ember Önmagától ráeszmélhet* és e mellett az aránjrsoám 
mellett még sokkal elképcszföbb az a tünet, hogy a prlmWv Igényű 
elmerek lényegesen tObbet foglalkoznak énük eSbeIy«^edés^el egy 
jóUsmerf horizont korongja közepén, mint a felsmbadultabb gondol^ 
kodásúak. Mert a mai szabadongondolkodás végo^ményben egészen 
más területekre terel! az általános érdeklfidést, mtnf oljran korokban, 
amikor a szabadongondolkodás elé a korszdlem (hit vagy babon^ 
barrikádokat emelt. Az irány az következtében akkor vilá"
gos volt míg manapság határozott ellenáUibrdl, vagy a korszellem 
íOUsmernetó célirányosságáról beszélni sem lehet A jden a matéria^ 
lizmnsnak adott igazat; az érdeklődések kis dolgok felé fordulnak és 
olyan összefogásról, mely az öntudatosság tisztult képletével lenne 
egyenértékű, a kor jóakaró diplomatái sem álmodhatnak. Mechanikus 
erók vándorolnak keletről nyugat fdíé, és ha .de facto* nem Is éljOk 
át a népvándorlás hajdani zűrzavarát és erós hullámzását, a néplélek 
kényszerűit vándorlását egy univerzális fellegfi eszme formáiéban 
mindnyájunknak érezni kellett a közelmúltban és ki merné állítani, 
hogy a DunakOnyéknél nem fbg]uk megérni ugyancsak e lélekhul" 
lámzásnak nyugatról visszaverődő interfícrálását is (L bolsevlzmustól 
a hltierizmusi&)

Németh lilszló kriflkai folyóiratában olvastam Idén tavasszal egy 
középeurópai folyóirat tervét i»A. folyóiratot eleinte m Idsebbs^  és 
itteni magyarok Imák: egy-cgy tót, román, szerb Író munkája fordl^ 
tásban kerülne belé; később többnyelvű, folyóirattá lehetae alakítani, 
minden nép a maga nyelvén szólna, s minden orszAg a maga nyel
vén kapná — a füzet végén — a kivonatot* Egy dolgozó, optimista 
férő fantáziája bontakozik ki ezekből a sorokból Világos ő is a kul
turális közeledésről beszél, csakhogy megtéveszti őt egy ma megnem- 
levő humanista szempont, amely már többé nem képes az állam Idő
szerűbb érdekei ellenére kulturális szövetiégeket kötni olyan más 
áUamokkal, amrfyek létkérdésének kockáztatására használják föl a 
baráti jobbot En csak a kiméleűenséget tudom hirdetni ilyen e s^  
tekben és nem áni^om magamat folyóiratom külföldi, idegennyelvű 
utaztatásával Meg vagyok arról győződve, bármit is Írok olyat, ami 
függedenOl az én véleményem, s ami a látszólagos kulisszatitkokról 
lerántja a leplet vagy egyesekre meg épen a vlzeslepedőt házzá, meg
találom a visszhangomat jobban, mint amennyire az; akciómnak az 
induláskor szüksége volna.

Hangsúlyoznom kell, nem probléma-bogózásra vállalkoztam; 
ilyesmivel kísérletezzenek a bölcs vezércikkek és politikai szószolások



srcAcsrffiL Úgy vélckedeih, szOkség van olyan valaktrc 1», a ldálds- 
problémák égető sajgásait le tudja csiUapitanl, azaz: megvan benne 
a készség agyea-bajos dolgok .cllafézésérc^ Ne tagadjunk le acmmlt, 
ami bennünk az élet koníinuitáaát megszereahett Ne tagadjuk le a 
tradíciókat sem, de ne Is szenteljük föl azokat fársadalmi kCtele^- 
ségdnk dogmáivá. Az élet megnyilatkozási tere széles és még ma is 
jobbára Ismeretlen.

Munkatervem megvalósításiban válasitanom kellett a küzdelmes 
egyoldalúságot és a reformodtó tudományosság helyett egy szabadabb,  ̂
vezértílkkes stIlusfonnáL Mindezt azért választottam így; mert agi
tálni akarok... mert az iddi kfilfdlcU utalm aik^niával bóven nyilt 
alkalmam, hogy megismerkedjem mások véleményével és magatartá
suk gondolati hátterével Sok rettegést és kicsinyességet láttam kül
földön és sok*^k erót, méretet a magyar sorsban, amikor hazajSttem. 
Csak vázlatot akartam szerkeszteni éa mégis — <így érzem — több 
helyütt harcot provokáltam. Sxeretném már most az induláskor azt 
remélni, hogy hazánknak írásra és olvasásra kapható és amellet nagy^ 
fizetéses patriótái, fóleg akadémlkttsok, szintágy megérezzék, mint a 
jOvótszépitgetö ^uságiöik: — minden szavammal ellenzéket akarok 
képvIseliiL Az ellenzéki programom az épitó mtmka és nem a delelés, - 
vagy kdzlamertebb szóval. , a hdybentopogás*. A kulturális köze
ledést akarom a saját megrogalmazásomban s legyen bár az ajkam a 
|5v6ben néma, a gondolatot máris me^rmékenyitve láthatom. Nem 
szégyenlem egyik jeles t&rténetlrónkkar bátran vallani, hogy a dicső
ség esnek nevezett magyar ezeréves múlt végsó elemzésben nem más, 
mint fajttnk tervszerű Irtása; csupán azért dicsőséges, mert sorsát 
legtöbbször magasabb, egyetemesebb körülmények súlya alatt viselte. 
Nem szégyenlem Idnyllvánitani azt a meggyőződésemet sem, hogy 
Hungaria ezer év ófa nélkülözi a Regnum Hungarictun nemzeti prog
ramét ; a tegnapokból egyetlen feladatául az szállott vissza a ver^- 
tékező, földműves igát vontató néposztályra, hogy puszta adófizetői 
létét türelmes megadással folytassa le. — A k a ftn x ^  közeledés csak 
gyorsíthatja a kor fóvátétell eszméinek kihajtását — Szomorú eleven
séggel markolnak belém Jókai szaval, amikor egyszer utaztában idegen 
népek történelem-csináló munkálkodása dőtt hazafelé emlékezett: 
.O h  mtiyen jó, hogy nekünk nincs egyéb históriai műemlékünk, — 
mint az öregapáink tajtékplptia*.

A magyar i^jlság gondolatának népszerűsítését akarom, hogy a 
mai középeurópai tdvelUló szdUeml élet eszközeivel: főleg irodalmi 
közvetítéseken keresztül tapogassa ki környezetében sorsadta . geo
gráfiai helyzetét és önmaga előtt vezesse le a tételt, milyen .mulasz
tások és fdadatok megoldására vállalkozhat a jövőben. Minden re
negát előttem gyanús, aki egyszerre két nyerget akar megülnL Keyser- 
linggel vallom, csak fix rassz megdsztult öntudatosságától lehet várni 
a modem vagy technikai rentíssence-éra megteremtését Mussolini 
mondta: »Csak az erős népek érvényesülnek és maradnak fönn. Csak 
az erős népeknek vannak barátaik. Békében szeretik őket háborúban 
félnek tőlük. Gyenge népek békében egyedül állnak ét cl vannak 
hanyagolva, a háborúban pedig az elnyelés veszedelme fenyegetf őket'*



Az élfibbi aumdásomat Ismételem: erő ax Öntudat Is, mert a £a)f Qor 
tudat Qsszeteitást igényel Magam akartam* hogy kulturánk barcvo^ 
naiiba beléphessek és ha most még csak kerUldvel akarom a harcot 
szolgálni, mindenesetre számíthatok értéket és jó minősítést a harcom 
számára azérti mert én a kulturát tápláló nép jóvoltáért nyúltam a 
pennáhoiu Nem ambícióm a himév, csak a becsületes munlút s ez a 
jelszavam Is.

/ A jövö bírálóimnak* amennyiben észreveszik, fölösleges lenne 
ílgyeimeztetnlök, én magam is érzem, hogy ebben a főzetben legtöbb^ 
szőr Onmagammal vitatkozom, mert útmutatást senkitől sem kérhet" 
tem, a kortársak munkája pe^lg legkevésbé alkalmas a példaadásra. 
(Ha imák rólam, gondoljanak először Önmagukra és az előbbi mon
dásomra.) Azt Is tudom, hogy minden cikknek, mihelyt egy kérdési 
egy oldalról akar megvilágítani, okvetlenCU a választott szempont 
pártjára kell állaida és az élet szdes horizontjának szfikltése és egyes 
részek megoagyiíása nélkül a feladat a m^oldhatatlanságlg nőve-- 
kedne, Csi& arra vállalkoztam, hogy hangulatot teremtsek egy már 
meglevő terv meUett, amely népünket jelenlegi megtámadottságából 
és imprödukOv fájásaiból az öntudatos munka felé — hivatásának 
határozott fölismeréséhez segítse. Talán még sohasem volt az embe
riségnek hasonló jcllemd kora, amikor a legönzetlenebb közéleti fér^ 
fiú is csupán a hibák szaporításával múlhatja fölül a többnyire hatá
rozatlan emlékű elődjtít. Es senki sem akarja a ráeszmélést, hogy 
tulaidonképen az emberiség szuggerálja a kort a maga számára ilyen 
tarthatatlan rossznak... Mert ha igaz, hogy a világ és jelenségei érte- 
lemmegvalósulások, akkor Igaz a tétel redprokusa Is, hogy tudalíUlk 
a m eg^óstűás giccses arculatjáért a leszármaztató erők forrását: ar 
uralkodó értelmet szabad egyedül felelőssé tennL

Amikor mnnkatervemet a pátives koníeráoszban szélnek bo- 
csájtom pesti albérleti lakásom négy fala közfll az e^edOli jdvőm 
karjaiba: a közvélemény el^ a hangomat a lehető i^magasabbig 
igyekszem fokozni, hogy hallható legyen, miszerint én még hiszek az 
igazi eszmék diadalában és abban is, hogy iQúságtmk dőbb-utóbb 
útat tör magának.^ Hiszek abban, hogy a tudomány és a nevelő, 
programíogalmazó Irodalom megmaradt a kiváltságosok kincsének, 
amely fölött - csak azok tudnak elmélyOlnl a  lelkek világában, akik
nek világszemléletében a knlturálódás önállósulást és kötetlenebb 
Ítélőképességet fejlesztett kL .Az iflúságért — az i^úság által*, emlék
szem egyik tanárom mondására. A népszerűséget megvetem, és gze» 
retnék abban is bízni, hogy a velem egykorúnk megértik célkitű- 
zéfldmeL

«.A  mOegyetenü «^aáUtr«mélt6 konnátkyl&téJtkedtsek ellenére ls|



A munkaíerv.
FIlAzek a bccsülefes munka sikerében; hlsxek ax értelem 

dősében is, mely mllllö életben fovibb remeg és fejlődik; hiszek a 
gondolat megvalósulásában, amely gondolat új közösségi életforma 
szellemi et($zménye!(!, magját tartalmazza és a minőség megjavltisának 
érdekében harcol. Ez az én nemzeti Krédóm, amely nem a f6lcáma~ 
dásért van, hanem az élcf folytonosságának blzonyffását akarja, mert 
a föltámadás előző halotti állapotot tételez fői Ez a hitem az alapja 
a munkatervemnek Is.

1. A kulturális közeledés — irodalompolitika. Nem Iránirithafják 
kizárólagosan nemzetkSzi szempontok és nem léphet fői a szolidáris 
tás kölcsönösségének elve alapján. ~  A kulttirálls közeledést én a 
magunk magatartásaként nevezem meg; tOrelmes, majdnem tudomá
nyos, objektív szemlélése a középeurópai környezetűnknek és zunenjr 
nyiben irodalompolitika: a középeurópai irodalmak jelenében nem> 
zeti életünk reflexeind^ a megkeresése.

2. A környezet megismerése az én önismeretének allcgórikus 
képe. — E folyóirat céljának fűzte ki, hogy Középeurópa irodalmai^ 
nak kivonatos megismerését, kfilönöten tekintettel a háborúutánl 
változásokra, fordításokban, cikkekben és párhuzamos elmefuttatár' 
sokban a hazai olvasóközönség számára hozzáférhetővé tegye. B be
köszöntő szám után eddig még megnemállapltott sorrendben fogja 
hozni egy-egy számban: a megszállott terOlefl magyarok; a csehek, 
tótok, klsoroszok; a lengyeldc és bolgárok; a régi monarchia! néme^ 
tek; a horváíok és szerbek — Irodalmi életének rövid ismertetését. 
Egyelőre nem látom erkölcsi garanciáját egy, e sorozatba utolsóként 
szereplő szára összeállításának; a középeurópai sajtóvlszonyokról. 
Mindez körülbelöl két év munkáját veszi majd Igénybe.

3. A klscbbségl-kérdés ezek szerint a programom kereteibe Is 
belenjráUk. Azonban a munkatervem mindenkor fQggetlen kíván 
m aradi a napi politíka közvedea befolyásától A kisebbségi-kérdés 
annyiban kap majd kedvezőbb megvilágítást, mtvel bővebben akarok 
foglalkozni a történelmi Magyarország hajdani nemzetfs<^elvet Be 
kell vallanunk, nálunk a közvélemény erről még mindig ferdén ttél.

4. Elveimet egészen új szerepkörben akarom érvényesíteni. ‘Hsz" 
tában vagyok vele, mivel a megjelölt irány határozott, a mozgalom 
teíjeszkedése követőket és ellenzőket fog válogatni mindjárt á kéz- 
det'kezdefén. E folyóiratot nem pusztán a saját gondolafalm közié' 
Bére alapítottam, sőt legfontosabb feladatomnak lelöltem meg a fla  ̂
talság spontán jellegű fölfedezését. Szeretem azt hinni, hogy lesznek



az országban fűlek és dolgos kezek, amelyek nem a terv dbuktatá" 
séta szővefkeznek egymással, hanem le^obb tehetségfikkei nevelni 
igyekeznek majd a .KSzépeurópa* Írd és olvasó gárdáját

Leveleket várok t6lak I
E bek5az5nt6 sorokban csak azt akartam elmesélni, hogy bár 

fiatal vagyok, mégis vannak általános érvényű problémáim és vannak 
a problémáimmal kapcsolatban egyéni irányokat k0vet6 gondolataim. 
.Meghívót” szerkesztettem én is s amint klnek-'kinek hallania kellett: 
a dobot elég hangosan ütöttem meg; aki egyet ért velem, tartson is 
velem, és ha az államgépezet kSrOU setteokedésböl ki Is zárt ben- 
nOnket, fiatalokat, az elfittflnkjáró Öregség, hát legalább beszélgessQnk 
íelóle, mit is plUanthatunk meg a bflvSs véka alatt, önmagamat idé* 
zem: .a történelemben úgyis minden csinált akció annyit ér, mint az 
ember életében a beszélgetés — az élet kifelé is, befelé is organir' 
mus, a saját törvényei szerint fejlődik vagy hanj^tlik.*

Szerkesztő.



2. FÜGGELEK

A szepesi szászok búcsúszavai

A  sze p e si sz á sz u k  üzenete „ Z ip s e rfö ld ” c ím m e l m int v e z é rc ik k  

je le n t m eg a „ S ze p e si H íra d ó ” 1920. é v i m ájus 2 9 -i szám ában. A  

c ik k  a k k o rib a n  nagy reltűnést keltett. Iro d a lm i k ö rö k b e n  m int ren d 

k í v ü l i  e se m é n y t  t á rg y a lt á k . Sőt, n a g y o b b  v á ro s o k b a n  

k ip la k a tíro ztá k . S z e rz ő je  dr. Rajcsányi Gyula, író i n é vve l 

" b rig a d é ro s ” je g y e zte  a c ik k e t. M a g a  az írás páratlan a z  iro d a lo m 

ban, n e m csa k  k la s s z ik u s  szép sé g é n é l fogva, de azért is, m ert ilyen  

e d d ig  m ég nem  vo lt sem  k ö n y vb e n , sem  újságban m eg ö rö kítve, m i

dőn a z e g y ik  nép i k ö z ö ssé g  b ú c s ú z ik  a m ásiktól.

K örm cndy-Ékes Lajos dr. n em zetgyű lési k é p v ise lő  n y ila tk o 

zott róla:

„Ö rökértékű dokum entum  marad a Szepesi H/raJóhan a 
m agyar békeszerződés aláírása alkalm ából „Zipserföld” cím  
alatt m egjelent gyönyörű cikk, a jó  cipszerek leikéből fakadó  
mély érzésű búcsúszó, am elyet mind a m agyarsághoz való hűsé
ges ragaszkodásnak és hálás em lékezésnek klasszikusan szép 
m egnyilatkozását annál inkább egész terjedelmében ideiktatok  
(utalás a nem zetgyűlési naplóra), mert azt szeretném , hogy an
nak minden sora minden m agyar lelkében örökre bevésődjék.”

K g y  a ra sz n y i felh ő  k ö z e le d ik  az égen a g ö m ö ri h egyek felöl. 

U tána lassan jö n  egy m ásik. M e g in t egy h arm adik. A  vezető c s illa 

go k  eltű n n e k  egyenként. V é g ü l fe lle g  b o ru l a S zepességre. G y á s z lo 

bo gó  re p ü l fel a zenitre! E g y re  és egyre e rő sö d ik  a hír: M a g y a ro r

szág a lá írja  a békét.



A  végtisztességet, a z  utolsót, n em csak jo g u n k , de kö telesség ün k  

is m egadni. A  S z e p e ssé g  Szent István k o ro n á já n a k  d ia d é m ja  volt, 

tehát illő , h o g y  a v á lá s  p illa n a tá b a n  e lb ú c s ú z z u n k  tőle.

N em  v a la m i szá m a d á s-fé lé t, v a g y  m érleget a k a ru n k  cs in á ln i,  

csak b ú csú z k o d u n k . M e g k ö s z ö n jü k  a so k  j ó  és h ó fe h é r lisztet, m e ly 

ből e ze r éven kere sztü l táp lá lko ztu n k, m e ly b ő l g y e rm e k e in k  o ly  jó  

ízű, zam atos k a lá cso t ettek. M e g k ö sz ö n jü k  T o k a jn a k  gy ö n g y ö ző ,  

tüzes borát, m e ly b ő l seh o l a  v ilá g o n  a po hárba a n n y i nem  folyt, m int  

éppen a S zepesség ben . M e g k ö sz ö n jü k  a fekete ro p o g ó s cseresznyét, 

m eg a ham vas, m o so ly g ó  k a jszib a ra ck o t, a csá b ító  gy ö n g y sze m ű  

sző lő t és a v é rb é lü  g ö rö g d in n y é t, am elyet a z e g ri m e n y e csk é k  á ru l

tak L ő cse , Ig ló  és P o p rád  pia ca in . M e g k ö sz ö n jü k  m é g  a fin o m  illatú  

e rd ő te lk i és v e rp e lé ti szüzd o h á n y t is, am elyet g y ö n g y v irá g g a l v e 

gyesen hoztak át a z  é rch e g y sé g e n . M e g k ö sz ö n jü k  a szeretetet, a g o n 

dosságot, ah o g yan  fia in k a t nevelték, e lh e ly ez ték  és lett légyen az  

m unkás, úr, v a g y  pa raszt szülöttje, a legm agasa bb  á llá s o k ig  juttatták  

M a g y a ro rsz á g o n . M e g k ö s z ö n jü k  a g a v a llé ro s  bánásm ódot, m elyben  

m ég a sze p e si p eszto n k a is  részesült, m ert a c ip sz e re k n e k  becsülete  

vo lt M a g y a ro rsz á g o n . M e g k ö sz ö n jü k  a so k  bán yatelep  és g y á r fe lv i

rágoztatását. a hatalm as va sú ti forgalm at, a tü n d ö k lő  ga zda g  isk o la -  

épületeket, fe lsze re lé se k e t, dohán yg yárak at, fa-, te x til- és fém ip ari 

sza k isk o lá k a t, á s v á n y v iz e in k  fo rgalo m b a hozatalát. M e g k ö sz ö n jü k  a  

M a g a s-T á tra  v ilá g h írű  felvirágoztatását. M in d e z t m i m e g k ö szö n jü k  

szépen tinéktek, m a g y a ro k , k ik  v e lü n k  em berség esen  és ő szin tén  jó l  

bántatok. É s  te L e v o c sa , te k ö o ro sz lá n  nyújtsd  k i a n y e lve d e t rám , ha 

m in d e z  nem  igaz. D e  n y ú jtsd  k i a n yelvedet arra  is, a k i k i m erte ejte

ni a szá já n  azt a sz ö rn y ű  bűnt a c ip sz e re k  k ö z ü l, h o gy ő M a g y a ro r

szág  m ostoha fia  volt.

M é g  h á lá lk o d n i sem  a k a ru n k  k o ld u sm ó d ra , mert e z  ízléstelen  

vo ln a. H g y sze rű e n  b ú csú zu n k , tiszteletre m éltóan, meghatottan. 

R e szk e tő  k a ru n k  k itá rju k  elszakad t testvérein k, fö ld ö n fu tó  fia in k  

után, a k ik  n e k ü n k  k e d v e se k  vo ltak, de ak iket a rö v id lá tá s kiüldözött.

S z lo v á k  apák, m a g y a r anyá k, g y erm e k e k , un o ká k, k ik  sz é jje l 

vag y to k  sza k ítva , ne fe le d jé te k  el egym ást soha! M il l ió  és m illió  

czü stszá l láthatatlanul h ú z ó d ik  k e re sz tü l-k a su l a le veg ő ben , de rajta  

m indenütt sű rű n  a fá jd a lo m  k ö n n y e  rezeg. N e k te k  m in d  istenhozzá-  

dot k iá ltu n k !



T i p e d ig  b e c slc le n  „ T ib o r c o k ” , a k ik n e k  a szeren csétlen ség  p illa 

natában nem  volt e g y é b  go n do to k , m int h o g y  üszk ö t d o bjatok a test

v é r és testvér közé, legyetek átkozottak e le ve n e n  a földön, a p o k o l

ban, a z  ö rö k  tűzön, legyetek átkozottak m in d ö rö k k é . Á m en .

M o st p e d ig  te vén  B r a n y is z k ó  és te, g o m o ly g ó  felh ő kb en  tün

d ö k lő  L o m n ic i-c s ú c s ,  N a g y sz a ló k i-c s ú c s, G e rla c h fa lv i-c s ú c s ,  ti sm a 

ragd fé n n y el b á jo lg ó  tengerszem ek, te a z  Á rp á d  s írjá t takargató m é l-  

ló sá g o s „ M a g u ra ” és a D u n a je c  tükrében po m p á zó  K o ro n a -h e g y  és ti 

m in d , a  m esszeség b en  k é k lő  sze p e si h e g y e k  -  so ra k o zza to k ! P ih e n 

je n  el a csa lo g á n y d a l, h ú zó d ja to k  m eg re m e g ve  ti ven d é g fe csk é k ,  

c sa k  a z  e rd ő  m o ra ja  z ú g jo n . H ö m p ö ly ö g v e  z ú g jo n  a kék lő h egyek en  

keresztül, csa k  a sóhajtásunkat v ig y e  el a zo k n ak , k ik tő l b ú csú zu n k .

T i  p e d ig  h an y a tt-h o m lo k  sz ik lá k o n  k eresztü l cso b o g ó  m illiá r d 

n y i k ristá ly sz e m e k tö l frö c sö g ő  sze p e si patakok csa k  fussatok, és 

m ajd  ott, ah o l fo ly a m o k k á  d a g a d va  h ö m p ö ly ö g tö k , m on d játo k el, 

h o g y  a m i k ö n n y e in k  nem  fo g n a k  k isz á ra d n i soha.



TARTALOM

Az 1941-es kézirat..............................................................................  5
K özbeiktatott, k ie g é szítő  m agyarázatok

E g y  k isk u n sá g i n a g y k ö z sé g  k ö z vé le m é n y é n e k  m o zaikra jza,  

ille tő le g  a ra jzn a k  e g y ik  változata.

N em zeti ö n célú sá g.

A z  áld o zato k kapuja.

A  szo lg álat v á lla lá sa  m a g y a r nem zeti és K á rp á t-m e d e n ce i 

h a g yo m án yain k, va la m in t keresztény k ö z ö ssé g i életünk  

védelm ében.

1. F üggelék ........................................................................................  239
A z  19 34 -b en  m egjelent e lső  iro d a lm i kísérletem  m ásolata.

2. Függelék ........................................................................................  287
A  szepesi szá szo k  üzenete 1920-ban.


